
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

της 21ης Νοεµβρίου 2002
σχετικά µε τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

στον τοµέα των τριµηνιαίων χρηµατοοικονοµικών λογαριασµών

(ΕΚΤ/2002/7)

(2002/967/ΕΚ)

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεν-
τρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και
ιδίως τα άρθρα 5.1, 5.2, 12.1 και 14.3,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Προκειµένου να εκπληρώσει τα καθήκοντά της, η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) χρειάζεται πλήρεις και αξιόπιστους
τριµηνιαίους χρηµατοοικονοµικούς λογαριασµούς για τους
θεσµικούς τοµείς της ζώνης του ευρώ και για τον υπόλοιπο
κόσµο.

(2) Το άρθρο 5.1 του καταστατικού απαιτεί από την ΕΚΤ να
συλλέγει, µε τη βοήθεια των εθνικών κεντρικών τραπεζών
(ΕθνΚΤ), τις αναγκαίες στατιστικές πληροφορίες είτε από τις
αρµόδιες εθνικές αρχές είτε απευθείας από οικονοµικούς
παράγοντες, προκειµένου να εκπληρώσει τα καθήκοντα του
Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ). Το
άρθρο 5.2 προβλέπει ότι οι ΕθνΚΤ εκτελούν, στο βαθµό που
είναι δυνατόν, τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο
5.1.

(3) Μέρος των πληροφοριών που απαιτούνται για την εκπλή-
ρωση των στατιστικών υποχρεώσεων που θεσπίζει η ΕΚΤ
στον τοµέα των τριµηνιαίων χρηµατοοικονοµικών λογα-
ριασµών της ζώνης του ευρώ καταρτίζεται από αρµόδιες
εθνικές αρχές, άλλες από τις ΕθνΚΤ. Ως εκ τούτου, η διεκπε-
ραίωση ορισµένων από τα καθήκοντα που πρόκειται να
αναληφθούν βάσει της παρούσας κατευθυντήριας γραµµής
απαιτεί τη συνεργασία µεταξύ του ΕΣΚΤ και των αρµόδιων
εθνικών αρχών, σύµφωνα µε το άρθρο 5.1 του καταστατικού
και το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του
Συµβουλίου, της 23ης Νοεµβρίου 1998, σχετικά µε τη συλ-
λογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεν-
τρική Τράπεζα (1).

(4) Για λόγους συνοχής, οι θεσπιζόµενες από την ΕΚΤ υποχρεώ-
σεις στον τοµέα των τριµηνιαίων χρηµατοοικονοµικών λογα-
ριασµών της ζώνης του ευρώ θα πρέπει να βασίζονται κατά
το δυνατόν στα κοινοτικά στατιστικά πρότυπα, όπως αυτά

καθορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συµ-
βουλίου, της 25ης Ιουνίου 1996, περί του ευρωπαϊκού
συστήµατος εθνικών και περιφερειακών λογαριασµών της
Κοινότητας (2) (εφεξής «ΕΣΛ 95»), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 359/2002 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (3).

(5) Τα στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών λογαριασµών εξάγο-
νται από διάφορες στατιστικές πληροφορίες, µέρος δε των
τριµηνιαίων δεδοµένων αποτελεί εκτιµήσεις. Η ύπαρξη περιο-
ρισµών στα συστήµατα συλλογής των στατιστικών αυτών
στοιχείων και στους πόρους υποδηλώνει ότι ενδέχεται να
καταστεί αναγκαία η χορήγηση παρεκκλίσεων από τις ρυθµί-
σεις της παρούσας κατευθυντήριας γραµµής.

(6) Η διαβίβαση εµπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών από
τις ΕθνΚΤ στην ΕΚΤ λαµβάνει χώρα στην έκταση που απαιτεί
η εκτέλεση των καθηκόντων του ΕΣΚΤ. Το καθεστώς
απορρήτου καθορίζεται στο άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2533/98 και στην κατευθυντήρια γραµµή ΕΚΤ/1998/
ΝΡ28, της 22ας ∆εκεµβρίου 1998, σχετικά µε τους κοινούς
κανόνες και τα ελάχιστα πρότυπα για την προστασία του
εµπιστευτικού χαρακτήρα των ατοµικών στατιστικών πληρο-
φοριών που συλλέγει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µε τη
συνδροµή των εθνικών κεντρικών τραπεζών (4).

(7) Είναι απαραίτητη η θέσπιση ορισµένης διαδικασίας για την
αποτελεσµατική διενέργεια τεχνικών τροποποιήσεων στα
παραρτήµατα της παρούσας κατευθυντήριας γραµµής, υπό
την προϋπόθεση ότι αυτές δεν µεταβάλλουν το υφιστάµενο
εννοιολογικό πλαίσιο και δεν επηρεάζουν το φόρτο εργασίας
όσον αφορά την παροχή στοιχείων. Κατά την εφαρµογή της
εν λόγω διαδικασίας θα λαµβάνονται υπόψη οι απόψεις της
επιτροπής στατιστικής του ΕΣΚΤ. Οι ΕθνΚΤ δύνανται να
υποβάλλουν προτάσεις για τη διενέργεια των ανωτέρω τε-
χνικών τροποποιήσεων µέσω της επιτροπής στατιστικής.

(8) Σύµφωνα µε τα άρθρα 12.1 και 14.3 του καταστατικού, οι
κατευθυντήριες γραµµές της ΕΚΤ αποτελούν αναπόσπαστο
µέρος του κοινοτικού δικαίου,
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(1) ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 8.

(2) ΕΕ L 310 της 30.11.1996, σ. 1.
(3) ΕΕ L 58 της 28.2.2002, σ. 1.
(4) ∆ηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE

L 55 της 24.2.2001, σ. 72), ως παράρτηµα ΙΙΙ της απόφασης ΕΚΤ/
2000/12, της 10ης Νοεµβρίου 2000, σχετικά µε τη δηµοσίευση
ορισµένων νοµικών πράξεων και κειµένων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας.



ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

Άρθρο 1

Ορισµοί

Για τους σκοπούς της παρούσας κατευθυντήριας γραµµής:

1. Με τον όρο «συµµετέχον κράτος µέλος» νοείται το κράτος µέλος
που έχει υιοθετήσει το ενιαίο νόµισµα σύµφωνα µε τη συνθήκη
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

2. Με τον όρο «ζώνη του ευρώ» νοείται η οικονοµική επικράτεια
των συµµετεχόντων κρατών µελών και η ΕΚΤ.

Άρθρο 2

Υποχρεώσεις των ΕθνΚΤ για παροχή στατιστικών στοιχείων

1. Οι ΕθνΚΤ παρέχουν στην ΕΚΤ στοιχεία που αφορούν χρηµα-
τοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού ανά ηµε-
ρολογιακό τρίµηνο, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο παράρτηµα Ι
της παρούσας. Τα ως άνω παρεχόµενα στοιχεία συνάδουν προς τις
αρχές και τους ορισµούς του ΕΣΛ 95, εκτός εάν άλλως ορίζεται
στο παράρτηµα Ι.

2. Τα στοιχεία καλύπτουν την περίοδο που εκτείνεται από το
τέταρτο τρίµηνο του 1997 έως το τρίµηνο το οποίο αφορά η
διαβίβαση.

3. Τα στοιχεία που, εξαιτίας συγκεκριµένων γεγονότων µείζονος
σηµασίας και αναθεωρήσεων, υφίστανται µεταβολές, το µέγεθος
των οποίων αντιπροσωπεύει ποσοστό τουλάχιστον 0,1 % του τριµη-
νιαίου ΑΕγχΠ της ζώνης του ευρώ, συνοδεύονται από άµεσα διαθέ-
σιµες πληροφορίες σχετικά µε τα εν λόγω γεγονότα και αίτια των
αναθεωρήσεων.

Άρθρο 3

Υποχρεώσεις της ΕΚΤ για παροχή στοιχείων

Η ΕΚΤ παρέχει στις ΕθνΚΤ στοιχεία για τους τριµηνιαίους χρηµα-
τοοικονοµικούς λογαριασµούς της ζώνης του ευρώ που καταρτίζει
και δηµοσιεύει στο Μηνιαίο ∆ελτίο της.

Άρθρο 4

Προθεσµίες

1. Τα στοιχεία και οι λοιπές πληροφορίες που περιγράφονται
στο άρθρο 2 αναγγέλλονται στην ΕΚΤ εντός χρονικού διαστήµατος
που δεν υπερβαίνει τις 130 ηµερολογιακές ηµέρες από το τέλος
του τριµήνου στο οποίο ανάγονται.

2. Τα περιγραφόµενα στο άρθρο 3 στοιχεία υποβάλλονται στις
ΕθνΚΤ το αργότερο την εποµένη —εργάσιµη για την ΕΚΤ— της
τελικής τους επεξεργασίας από την ΕΚΤ ενόψει της δηµοσίευσής
τους.

Άρθρο 5

Συνεργασία µε τις αρµόδιες εθνικές αρχές

1. Όταν µέρος ή το σύνολο των στοιχείων και πληροφοριών του
άρθρου 2 προέρχεται από κάποια αρµόδια εθνική αρχή άλλη από
την οικεία ΕθνΚΤ, η τελευταία επιδιώκει να θέσει τους κατάλληλους
όρους συνεργασίας µε την εν λόγω αρχή, προκειµένου να διασφαλι-
στεί ένα διαρκές σύστηµα διαβίβασης στοιχείων, ανταποκρινόµενο
στα πρότυπα και τις απαιτήσεις της ΕΚΤ, εκτός εάν αυτό έχει ήδη
επιτευχθεί µε βάση την εθνική νοµοθεσία.

2. Όταν, στα πλαίσια της ανωτέρω συνεργασίας, ορισµένη ΕθνΚΤ
αδυνατεί να συµµορφωθεί προς τους όρους των άρθρων 2 και 4,
για το λόγο ότι η αρµόδια εθνική αρχή δεν της παρείχε τις απα-
ραίτητες πληροφορίες, η ΕΚΤ και η ΕθνΚΤ εξετάζουν από κοινού µε
την εν λόγω αρχή τον τρόπο µε τον οποίο οι παραπάνω πληροφο-
ρίες µπορούν να καταστούν διαθέσιµες.

Άρθρο 6

Πρότυπα διαβίβασης και κωδικοποίησης στοιχείων

Για τη διαβίβαση και κωδικοποίηση των στοιχείων που περιγράφο-
νται στα άρθρα 2 και 3, οι ΕθνΚΤ και η ΕΚΤ εφαρµόζουν τα πρό-
τυπα που ειδικότερα ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ της παρούσας
κατευθυντήριας γραµµής. Η εν λόγω ρύθµιση δεν εµποδίζει τη
χρήση άλλου µέσου διαβίβασης που έχει συµφωνηθεί ως εφεδρική
λύση.

Άρθρο 7

Ποιότητα

1. Η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ ελέγχουν την ποιότητα των στοιχείων
που παρέχονται στην ΕΚΤ και µεριµνούν για την αναβάθµισή της.

2. Η εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ υποβάλλει ετησίως έκθεση
στο διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ σχετικά µε την ποιότητα των
παρεχόµενων στοιχείων των τριµηνιαίων χρηµατοοικονοµικών λογα-
ριασµών της ζώνης του ευρώ.

3. Στο ελάχιστο περιεχόµενο της έκθεσης περιλαµβάνεται η
κάλυψη των στοιχείων, ο βαθµός ανταπόκρισής τους στους προβλε-
πόµενους ορισµούς και η εµβέλεια των αναθεωρήσεων.

Άρθρο 8

Παρεκκλίσεις

1. Το διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ χορηγεί παρεκκλίσεις σε
κάθε ΕθνΚΤ που αδυνατεί να συµµορφωθεί προς τους όρους του
άρθρου 2. Οι παρεκκλίσεις παρατίθενται στο παράρτηµα ΙΙΙ.

2. Κάθε ΕθνΚΤ, στην οποία έχει χορηγηθεί παρέκκλιση περιο-
ρισµένης διάρκειας, ενηµερώνει σε ετήσια βάση την ΕΚΤ σχετικά µε
τα µέτρα που προτίθεται να λάβει ενόψει της πλήρους συµµόρ-
φωσής της προς τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων.

3. Το διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ επανεξετάζει τις παρεκκλί-
σεις σε ετήσια βάση.
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Άρθρο 9

Απλουστευµένη διαδικασία τρoπoπoίησης

Η εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ, λαµβάνοντας υπόψη τις απόψεις
της επιτροπής στατιστικής, νοµιµοποιείται να επιφέρει τεχνικές τρο-
ποποιήσεις στα παραρτήµατα της παρούσας κατευθυντήριας
γραµµής, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν µεταβάλλουν το υφι-
στάµενο εννοιολογικό της πλαίσιο και δεν επηρεάζουν το φόρτο
εργασίας όσον αφορά την παροχή στοιχείων.

Άρθρο 10

Τελικές διατάξεις

1. Η παρούσα κατευθυντήρια γραµµή απευθύνεται στις ΕθνΚΤ
των συµµετεχόντων κρατών µελών.

2. Η παρούσα κατευθυντήρια γραµµή αρχίζει να ισχύει δύο
ηµέρες µετά την έκδοσή της.

3. Η παρούσα κατευθυντήρια γραµµή δηµοσιεύεται στην
Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Φρανκφούρτη επί Μάιν, 21 Νοεµβρίου 2002.

Για το διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ

Willem F. DUISENBERG
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
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Αριθµός Ονοµασία Περιγραφή Κατάλογος κωδικών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΡΟΤΥΠΑ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Για την ηλεκτρονική διαβίβαση των περιγραφόµενων στο άρθρο 2 στατιστικών πληροφοριών, οι ΕθνΚΤ χρησιµοποιούν τη
διευκόλυνση που τους παρέχει το ΕΣΚΤ βάσει του τηλεπικοινωνιακού δικτύου ESCB-Net. Το µορφότυπο µηνύµατος που έχει
σχεδιαστεί για την ως άνω ανταλλαγή στατιστικών πληροφοριών είναι το «Gesmes/CB». Κάθε χρονοσειρά κωδικοποιείται µε χρήση
της οικογένειας κλειδών ΧΛΝΕ, που παρατίθενται κατωτέρω.

Οικογένεια κλειδών ΧΛΝΕ

1 Συχνότητα Συχνότητα της αναγγελλόµενης σειράς CL_FREQ

2 Περιοχή αναφοράς Αλφαριθµητικός διψήφιος κωδικός ISO του κρά-
τους µέλους που παρέχει τα δεδοµένα

CL_AREA_EE

3 ∆είκτης διόρθωσης Η διάσταση δηλώνει εάν έχουν πραγµατοποιηθεί
οποιεσδήποτε διορθώσεις επί της χρονοσειράς, είτε
πρόκειται για εποχικές διορθώσεις είτε για διορθώ-
σεις σε σχέση µε τις εργάσιµες ηµέρες.

CL_ADJUSTMENT

4 Στοιχείο
(χρηµατοδοτικό µέσο)

Κατηγορία µέσου της χρονοσειράς CL_MUFA_ITEM

5 Τύπος δεδοµένων Είδος λογαριασµού (π.χ ισολογισµοί, χρηµατοοικο-
νοµικές συναλλαγές και άλλες ροές)

CL_DATA_TYPE_MUFA

6 Αρχική διάρκεια Αρχική διάρκεια του χρηµατοδοτικού µέσου CL_MATURITY_ORIG

7 Περιοχή οφειλέτη Περιοχή κατοικίας της οφειλέτιδος θεσµικής µονά-
δας

CL_AREA_EE

8 Τοµέας οφειλέτη Τοµέας της οφειλέτιδος θεσµικής µονάδας CL_ESA95_SECTOR

9 Περιοχή πιστωτή Περιοχή κατοικίας της πιστώτριας θεσµικής µονά-
δας

CL_AREA_EE

10 Τοµέας πιστωτή Τοµέας της πιστώτριας θεσµικής µονάδας CL_ESA95_SECTOR

11 Αποτίµηση Μέθοδος αποτίµησης CL_MUFA_VALUATION

12 Πηγή προέλευσης δεδο-
µένων

Κωδικός που χρησιµοποιείται για να προσδιοριστεί
η προέλευση των δεδοµένων

CL_MUFA_SOURCE
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Πίνακας/σειρά/στήλη Περιγραφή χρονοσειράς
Πρώτη περίοδος
διαβίβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 1-4 (1) ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι

1. Τρέχοντα δεδοµένα (2)

ΒΕΛΓΙΟ

1/3,4,6/Ε Καταθέσεις ΑΕΣΤ σε ΛΕΧΟ και ΑΕΣΤ κατοίκους και σε µη κατοίκους 2004 (πρώτο τρίµηνο)

1/28-30/Ε Προκαταβολές ασφαλίστρων και αποθεµατικά έναντι εκκρεµών απαιτή-
σεων που κατέχουν ΑΕΣΤ

2/2-4/Ε Υποχρεώσεις ΑΕΣΤ από καταθέσεις

2/5-10/Ε Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα χρεόγραφα εκτός από µετοχές, τα
οποία εκδίδονται από ΑΕΣΤ, εξαιρουµένων των χρηµατοοικονοµικών
παραγώγων

2/14,15,19,20/Ε Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια που λαµβάνουν ΑΕΣΤ από
ΑΕΣΤ κατοίκους και από µη κατοίκους

2/22-24/Β Υποχρεώσεις ΜΧΕ από αποθεµατικά συνταξιοδοτικών ταµείων

3/3,4,6/Ε Καταθέσεις ΑΕΣΤ σε ΛΕΧΟ και ΑΕΣΤ κατοίκους και σε µη κατοίκους

3/28-30/Ε Προκαταβολές ασφαλίστρων και αποθεµατικά έναντι εκκρεµών απαιτή-
σεων που κατέχουν ΑΕΣΤ

4/2-4/Ε Υποχρεώσεις ΑΕΣΤ από καταθέσεις

4/5-10/Ε Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα χρεόγραφα εκτός από µετοχές, τα
οποία εκδίδονται από ΑΕΣΤ, εξαιρουµένων των χρηµατοοικονοµικών
παραγώγων

4/14,15,19,20/Ε Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια που λαµβάνουν ΑΕΣΤ από
ΑΕΣΤ κατοίκους και από µη κατοίκους

4/22-24/Β Υποχρεώσεις ΜΧΕ από αποθεµατικά συνταξιοδοτικών ταµείων

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

1/6/Β-Ε Καταθέσεις των επιµέρους ΜΧΤ και ΑΕΣΤ σε µη κατοίκους 2005 (τέταρτο τρίµηνο)

1/7-12/Β-∆ Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα χρεόγραφα εκτός από µετοχές, τις
οποίες κατέχουν οι επιµέρους ΜΧΤ, εξαιρουµένων των χρηµατοοικονο-
µικών παραγώγων

2005 (τέταρτο
τρίµηνο) (*)

1/14,15,17,18/Ε Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια που χορηγούνται από
ΑΕΣΤ, αναλυόµενα κατά περιοχή αντισυµβαλλοµένου

2003 (τέταρτο τρίµηνο)

1/19-21/Β-∆ Εισηγµένες µετοχές τις οποίες κατέχουν οι επιµέρους ΜΧΤ 2005 (τέταρτο

1/20,21/A,Ε Εισηγµένες µετοχές τις οποίες κατέχουν ΜΧΤ και ΑΕΣΤ, αναλυόµενες
κατά περιοχή αντισυµβαλλοµένου

τρίµηνο) (*)

1/23,24/Β-∆ Τίτλοι µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων τους οποίους κατέχουν οι επιµέ-
ρους ΜΧΤ, αναλυόµενοι κατά περιοχή αντισυµβαλλοµένου

2003 (τέταρτο τρίµηνο)

1/26,27/Β-∆ Τίτλοι µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων χρηµαταγοράς τους οποίους
κατέχουν οι επιµέρους ΜΧΤ, αναλυόµενα κατά περιοχή αντισυµβαλλο-
µένου

(1) Συντοµογραφίες: ΜΧΤ = µη πιστωτικοί τοµείς (S.11 + S.13 + S.14 + S.15), ΓΚ = γενική κυβέρνηση (S.13), NN = νοικοκυριά, συµπεριλαµβανο-
µένων µη κερδοσκοπικών ιδρυµάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S.14 + S.15), ΜΧΕ = µη χρηµατοπιστωτικές εταιρείες (S.11),
ΛΕΧΟ = λοιποί ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί, συµπεριλαµβανοµένων των επικουρικών χρηµατοπιστωτικών οργανισµών και φορέων
(S.123 + S.124), ΑΕΣΤ = ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταµεία (S.125).

(2) Παρεκκλίσεις αναφορικά µε τρέχοντα και αναδροµικά στοιχεία, στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιµα τρέχοντα στοιχεία.
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Πίνακας/σειρά/στήλη Περιγραφή χρονοσειράς
Πρώτη περίοδος
διαβίβασης

1/29,30/Ε Προκαταβολές ασφαλίστρων και αποθεµατικά έναντι εκκρεµών απαιτή-
σεων που κατέχουν ΑΕΣΤ, αναλυόµενα κατά περιοχή αντισυµβαλλοµέ-
νου

2005 (τέταρτο τρίµηνο)

2/6,7,9,10/A,Β Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα χρεόγραφα εκτός από µετοχές, τα
οποία εκδίδονται από ΜΧΕ, εξαιρουµένων των χρηµατοοικονοµικών
παραγώγων, αναλυόµενα κατά περιοχή αντισυµβαλλοµένου

2/9,10/Ε Μακροπρόθεσµα χρεόγραφα εκτός από µετοχές, τα οποία εκδίδονται
από ΑΕΣΤ, εξαιρουµένων των χρηµατοοικονοµικών παραγώγων, ανα-
λυόµενα κατά περιοχή αντισυµβαλλοµένου

2/11-20/C Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια που λαµβάνει η ΓΚ 2005 (τέταρτο τρίµηνο)
Για τις σειρές 11 και 16:
2003 (τέταρτο τρίµηνο)

2/13-15,18-20/Β,∆ Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια που λαµβάνουν ΜΧΕ και
ΝΝ από ΛΕΧΟ και ΑΕΣΤ κατοίκους και από µη κατοίκους

2005 (τέταρτο τρίµηνο)

3/6/Β-Ε Καταθέσεις των επιµέρους ΜΧΤ και ΑΕΣΤ σε µη κατοίκους 2005 (τέταρτο τρίµηνο)

3/7-12/Β-∆ Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα χρεόγραφα εκτός από µετοχές, τις
οποίες κατέχουν οι επιµέρους ΜΧΤ, εξαιρουµένων των χρηµατοοικο-
νοµικών παραγώγων

2005 (τέταρτο
τρίµηνο) (*)

3/14,15,17,18/Ε Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια που χορηγούνται από
ΑΕΣΤ, αναλυόµενα κατά περιοχή αντισυµβαλλοµένου

2003 (τέταρτο τρίµηνο)

3/19-21/Β-∆ Εισηγµένες µετοχές τις οποίες κατέχουν οι επιµέρους ΜΧΤ 2005 (τέταρτο

3/20,21/A,Ε Εισηγµένες µετοχές τις οποίες κατέχουν ΜΧΤ και ΑΕΣΤ, αναλυόµενες
κατά περιοχή αντισυµβαλλοµένου

τρίµηνο) (*)

3/23,24/Β-∆ Τίτλοι µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων τους οποίους κατέχουν οι επιµέ-
ρους ΜΧΤ, αναλυόµενοι κατά περιοχή αντισυµβαλλοµένου

2003 (τέταρτο τρίµηνο)

3/26,27/Β-∆ Τίτλοι µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων χρηµαταγοράς τους οποίους
κατέχουν οι επιµέρους ΜΧΤ, αναλυόµενα κατά περιοχή αντισυµβαλλο-
µένου

3/29,30/Ε Προκαταβολές ασφαλίστρων και αποθεµατικά έναντι εκκρεµών απαιτή-
σεων που κατέχουν ΑΕΣΤ, αναλυόµενα κατά περιοχή αντισυµβαλλοµέ-
νου

2005 (τέταρτο τρίµηνο)

4/6,7,9,10/Α,Β Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα χρεόγραφα εκτός από µετοχές, τα
οποία εκδίδονται από ΜΧΕ, εξαιρουµένων των χρηµατοοικονοµικών
παραγώγων, αναλυόµενα κατά περιοχή αντισυµβαλλοµένου

4/9,10/Ε Μακροπρόθεσµα χρεόγραφα εκτός από µετοχές, τα οποία εκδίδονται
από ΑΕΣΤ, εξαιρουµένων των χρηµατοοικονοµικών παραγώγων, ανα-
λυόµενα κατά περιοχή αντισυµβαλλοµένου

4/11-20/Γ Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια που λαµβάνει η ΓΚ 2005 (τέταρτο τρίµηνο)
Για τις σειρές 11 και 16:
2003 (τέταρτο τρίµηνο)

4/13-15,18-20/Β,∆ Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια που λαµβάνουν ΜΧΕ και
ΝΝ από ΛΕΧΟ και ΑΕΣΤ κατοίκους και από µη κατοίκους

2005 (τέταρτο τρίµηνο)

ΕΛΛΑ∆Α

1/1-6/Α-Ε Καταθέσεις ΜΧΤ και ΑΕΣΤ 2005 (τέταρτο τρίµηνο)

1/7-12/Α-Ε Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα χρεόγραφα εκτός από µετοχές, τα
οποία κατέχουν ΜΧΤ και ΑΕΣΤ, εξαιρουµένων των χρηµατοοικονοµικών
παραγώγων

1/13-18/Ε Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια που χορηγούνται από ΑΕΣΤ
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Πίνακας/σειρά/στήλη Περιγραφή χρονοσειράς
Πρώτη περίοδος
διαβίβασης

1/19-21/Α-Ε Εισηγµένες µετοχές τις οποίες κατέχουν ΜΧΤ και ΑΕΣΤ

1/22-24/Α-Ε Τίτλοι µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων τους οποίους κατέχουν ΜΧΤ και
ΑΕΣΤ

1/25-27/Α-Ε Τίτλοι µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων χρηµαταγοράς, τους οποίους
κατέχουν ΜΧΤ και ΑΕΣΤ

1/28-30/Α-Ε Προκαταβολές ασφαλίστρων και αποθεµατικά έναντι εκκρεµών απαιτή-
σεων που κατέχουν ΜΧΤ και ΑΕΣΤ

2/1/Γ Νόµισµα έκδοσης ΓΚ

2/2-4/Γ,Ε Υποχρεώσεις ΓΚ και ΑΕΣΤ από καταθέσεις

2/5-10/Α-Γ,Ε Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα χρεόγραφα τα οποία εκδίδονται
από ΜΧΤ και ΑΕΣΤ

2/11-20/Α-Ε Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια που λαµβάνουν ΜΧΤ και
ΑΕΣΤ

2/21/Β,Ε Εισηγµένες µετοχές που εκδίδονται από ΜΧΕ και ΑΕΣΤ

2/22-24/Β,Ε Υποχρεώσεις ΜΧΤ και ΑΕΣΤ από καθαρή συµµετοχή νοικοκυριών σε
αποθεµατικά ασφαλειών ζωής και αποθεµατικά συνταξιοδοτικών ταµείων

2/25-27/Ε Υποχρεώσεις ΑΕΣΤ από προκαταβολές ασφαλίστρων και αποθεµατικά
έναντι εκκρεµών απαιτήσεων

3/1-6/Α-Ε Καταθέσεις ΜΧΤ και ΑΕΣΤ

3/7-12/Α-Ε Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα χρεόγραφα εκτός από µετοχές, τα
οποία κατέχουν ΜΧΤ και ΑΕΣΤ, εξαιρουµένων των χρηµατοοικονοµικών
παραγώγων

3/13-18/Ε Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια που χορηγούνται από ΑΕΣΤ

3/19-21/Α-Ε Εισηγµένες µετοχές τις οποίες κατέχουν ΜΧΤ και ΑΕΣΤ

3/22-24/Α-Ε Τίτλοι µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων τους οποίους κατέχουν ΜΧΤ και
ΑΕΣΤ

3/25-27/Α-Ε Τίτλοι µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων χρηµαταγοράς, τους οποίους
κατέχουν ΜΧΤ και ΑΕΣΤ

3/28-30/Α-Ε Προκαταβολές ασφαλίστρων και αποθεµατικά έναντι εκκρεµών απαιτή-
σεων που κατέχουν ΜΧΤ και ΑΕΣΤ

4/1/Γ Νόµισµα έκδοσης ΓΚ

4/2-4/Γ,Ε Υποχρεώσεις ΓΚ και ΑΕΣΤ από καταθέσεις

4/5-10/Α-Γ,Ε Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα χρεόγραφα τα οποία εκδίδονται
από ΜΧΤ και ΑΕΣΤ

4/11-20/Α-Ε Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια που λαµβάνουν ΜΧΤ και
ΑΕΣΤ

4/21/Β,Ε Εισηγµένες µετοχές που εκδίδονται από ΜΧΕ και ΑΕΣΤ

4/22-24/Β,Ε Υποχρεώσεις ΜΧΤ και ΑΕΣΤ από καθαρή συµµετοχή νοικοκυριών σε
αποθεµατικά ασφαλειών ζωής και αποθεµατικά συνταξιοδοτικών ταµείων

4/25-27/Ε Υποχρεώσεις ΑΕΣΤ από προκαταβολές ασφαλίστρων και αποθεµατικά
έναντι εκκρεµών απαιτήσεων
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Πίνακας/σειρά/στήλη Περιγραφή χρονοσειράς
Πρώτη περίοδος
διαβίβασης

ΓΑΛΛΙΑ

1/1,2/Γ Καταθέσεις ΓΚ 2005 (τρίτο τρίµηνο)

1/3/Α,Β,∆ Καταθέσεις ΜΧΕ και ΝΝ σε ΛΕΧΟ κατοίκους 2005 (τέταρτο τρίµηνο)

1/5/Α-Ε Καταθέσεις ΜΧΤ και ΑΕΣΤ σε ΓΚ κάτοικο 2005 (τρίτο τρίµηνο)

1/6/Α-Ε Καταθέσεις ΜΧΤ και ΑΕΣΤ σε µη κατοίκους 2005 (τέταρτο τρίµηνο)
Για τη στήλη Γ: 2005

(τρίτο τρίµηνο)

1/8,9,11,12/Α-Ε Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα χρεόγραφα εκτός από µετοχές, τα
οποία κατέχουν ΜΧΤ και ΑΕΣΤ, εξαιρουµένων των χρηµατοοικονοµικών
παραγώγων, αναλυόµενα κατά περιοχή αντισυµβαλλοµένου

2005 (τέταρτο τρίµηνο)
Για τη στήλη Γ: 2005

(τρίτο τρίµηνο)

1/13-18/Ε Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια που χορηγούνται από ΑΕΣΤ 2005 (τέταρτο τρίµηνο)
Για τις σειρές 13 και 16:
2004 (τρίτο τρίµηνο)

1/23,24/Α-Ε Τίτλοι µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων τους οποίους κατέχουν ΜΧΤ και
ΑΕΣΤ, αναλυόµενα κατά περιοχή αντισυµβαλλοµένου

2005 (τέταρτο τρίµηνο)

1/26,27/Α-Ε Τίτλοι µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων χρηµαταγοράς, τους οποίους
κατέχουν ΜΧΤ και ΑΕΣΤ, αναλυόµενα κατά περιοχή αντισυµβαλλοµέ-
νου

1/28-30/Α-Ε Προκαταβολές ασφαλίστρων και αποθεµατικά έναντι εκκρεµών απαιτή-
σεων που κατέχουν ΜΧΤ και ΑΕΣΤ

2/6,7,9,10/Α-Γ Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα χρεόγραφα εκτός από µετοχές, τα
οποία εκδίδονται από ΜΧΕ, εξαιρουµένων των χρηµατοοικονοµικών
παραγώγων, αναλυόµενα κατά περιοχή αντισυµβαλλοµένου

2/5-7/Ε Βραχυπρόθεσµα χρεόγραφα εκτός από µετοχές, τα οποία εκδίδονται από
ΑΕΣΤ, εξαιρουµένων των χρηµατοοικονοµικών παραγώγων

2/9,10/Ε Μακροπρόθεσµα χρεόγραφα εκτός από µετοχές, τα οποία εκδίδονται
από ΑΕΣΤ, εξαιρουµένων των χρηµατοοικονοµικών παραγώγων, ανα-
λυόµενα κατά περιοχή αντισυµβαλλοµένου

2/11-20/Γ Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια που λαµβάνει η ΓΚ 2005 (τέταρτο τρίµηνο)
Για τις σειρές 11, 14, 16

και 19: 2005 (τρίτο
τρίµηνο)

2/13-15,18-20/Α,Β Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια που λαµβάνουν ΜΧΕ από
ΛΕΧΟ και ΑΕΣΤ κατοίκους και από µη κατοίκους

2005 (τέταρτο τρίµηνο)

2/14,15/Ε Βραχυπρόθεσµα δάνεια που λαµβάνουν ΑΕΣΤ από ΑΕΣΤ κατοίκους και
από µη κατοίκους

2/18-20/Ε Μακροπρόθεσµα δάνεια που λαµβάνουν ΑΕΣΤ από ΛΕΧΟ και ΑΕΣΤ
κατοίκους και από µη κατοίκους

2/25-27/Ε Υποχρεώσεις ΑΕΣΤ από προκαταβολές ασφαλίστρων και αποθεµατικά
έναντι εκκρεµών απαιτήσεων

3/1,2/Γ Καταθέσεις ΓΚ 2005 (τρίτο τρίµηνο)

3/3/Α,Β,∆ Καταθέσεις ΜΧΕ και ΝΝ σε ΛΕΧΟ κατοίκους 2005 (τέταρτο τρίµηνο)

3/5/Α-Ε Καταθέσεις ΜΧΤ και ΑΕΣΤ σε ΓΚ κάτοικο 2005 (τρίτο τρίµηνο)
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Πίνακας/σειρά/στήλη Περιγραφή χρονοσειράς
Πρώτη περίοδος
διαβίβασης

3/6/Α-Ε Καταθέσεις ΜΧΤ και ΑΕΣΤ σε µη κατοίκους 2005 (τέταρτο τρίµηνο)
Για τη στήλη Γ: 2005

(τρίτο τρίµηνο)

3/8,9,11,12/Α-Ε Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα χρεόγραφα εκτός από µετοχές, τα
οποία κατέχουν ΜΧΤ και ΑΕΣΤ, εξαιρουµένων των χρηµατοοικονοµικών
παραγώγων, αναλυόµενα κατά περιοχή αντισυµβαλλοµένου

2005 (τέταρτο τρίµηνο)
Για τη στήλη Γ: 2005

(τρίτο τρίµηνο)

3/13-18/Ε Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια που χορηγούνται από ΑΕΣΤ 2005 (τέταρτο τρίµηνο)
Για τις σειρές 13 και 16:
2004 (τρίτο τρίµηνο)

3/23,24/Α-Ε Τίτλοι µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων τους οποίους κατέχουν ΜΧΤ και
ΑΕΣΤ, αναλυόµενα κατά περιοχή αντισυµβαλλοµένου

2005 (τέταρτο τρίµηνο)

3/26,27/Α-Ε Τίτλοι µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων χρηµαταγοράς, τους οποίους
κατέχουν ΜΧΤ και ΑΕΣΤ, αναλυόµενα κατά περιοχή αντισυµβαλλοµέ-
νου

3/28-30/Α-Ε Προκαταβολές ασφαλίστρων και αποθεµατικά έναντι εκκρεµών απαιτή-
σεων που κατέχουν ΜΧΤ και ΑΕΣΤ

4/6,7,9,10/Α-Γ Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα χρεόγραφα εκτός από µετοχές, τα
οποία εκδίδονται από ΜΧΕ, εξαιρουµένων των χρηµατοοικονοµικών
παραγώγων, αναλυόµενα κατά περιοχή αντισυµβαλλοµένου

4/5-7/Ε Βραχυπρόθεσµα χρεόγραφα εκτός από µετοχές, τα οποία εκδίδονται από
ΑΕΣΤ, εξαιρουµένων των χρηµατοοικονοµικών παραγώγων

4/9,10/Ε Μακροπρόθεσµα χρεόγραφα εκτός από µετοχές, τα οποία εκδίδονται
από ΑΕΣΤ, εξαιρουµένων των χρηµατοοικονοµικών παραγώγων, ανα-
λυόµενα κατά περιοχή αντισυµβαλλοµένου

4/11-20/Γ Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια που λαµβάνει η ΓΚ 2005 (τέταρτο τρίµηνο)
Για τις σειρές 11, 14, 16

και 19: 2005 (τρίτο
τρίµηνο)

4/13-15,18-20/Α,Β Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια που λαµβάνουν ΜΧΕ από
ΛΕΧΟ και ΑΕΣΤ κατοίκους και από µη κατοίκους

2005 (τέταρτο τρίµηνο)

4/14,15/Ε Βραχυπρόθεσµα δάνεια που λαµβάνουν ΑΕΣΤ από ΑΕΣΤ κατοίκους και
από µη κατοίκους

4/18-20/Ε Μακροπρόθεσµα δάνεια που λαµβάνουν ΑΕΣΤ από ΛΕΧΟ και ΑΕΣΤ
κατοίκους και από µη κατοίκους

4/25-27/Ε Υποχρεώσεις ΑΕΣΤ από προκαταβολές ασφαλίστρων και αποθεµατικά
έναντι εκκρεµών απαιτήσεων

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ

1/1-6/Α-Ε Καταθέσεις ΜΧΤ και ΑΕΣΤ 2003 (τέταρτο τρίµηνο)

1/7-12/Α-Ε Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα χρεόγραφα εκτός από µετοχές, τα
οποία κατέχουν ΜΧΤ και ΑΕΣΤ, εξαιρουµένων των χρηµατοοικονοµικών
παραγώγων

2005 (τέταρτο τρίµηνο)

1/13-18/Ε Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια που χορηγούνται από ΑΕΣΤ

1/19-21/Α-Ε Εισηγµένες µετοχές τις οποίες κατέχουν ΜΧΤ και ΑΕΣΤ 2004 (τέταρτο τρίµηνο)

1/22-24/Α-Ε Τίτλοι µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων τους οποίους κατέχουν ΜΧΤ και
ΑΕΣΤ

2005 (τέταρτο τρίµηνο)
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1/25-27/Α-Ε Τίτλοι µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων χρηµαταγοράς, τους οποίους
κατέχουν ΜΧΤ και ΑΕΣΤ

2004 (τέταρτο τρίµηνο)

1/28-30/Α-Ε Προκαταβολές ασφαλίστρων και αποθεµατικά έναντι εκκρεµών απαιτή-
σεων που κατέχουν ΜΧΤ και ΑΕΣΤ

2005 (τέταρτο τρίµηνο)

2/1/Γ Νόµισµα έκδοσης ΓΚ 2003 (τέταρτο τρίµηνο)

2/2-4/Γ,Ε Υποχρεώσεις ΓΚ και ΑΕΣΤ από καταθέσεις

2/5-10/Α-Γ,Ε Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα χρεόγραφα τα οποία εκδίδονται
από ΜΧΤ και ΑΕΣΤ

2005 (τέταρτο τρίµηνο)

2/11-20/Α-Ε Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια που λαµβάνουν ΜΧΤ και
ΑΕΣΤ

2/21/Β,Ε Εισηγµένες µετοχές που εκδίδονται από ΜΧΕ και ΑΕΣΤ

2/22-24/Β,Ε Υποχρεώσεις ΜΧΤ και ΑΕΣΤ από καθαρή συµµετοχή νοικοκυριών σε
αποθεµατικά ασφαλειών ζωής και αποθεµατικά συνταξιοδοτικών ταµείων

2004 (τέταρτο τρίµηνο)

2/25-27/Ε Υποχρεώσεις ΑΕΣΤ από προκαταβολές ασφαλίστρων και αποθεµατικά
έναντι εκκρεµών απαιτήσεων

3/1-6/Α-Ε Καταθέσεις ΜΧΤ και ΑΕΣΤ

3/7-12/Α-Ε Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα χρεόγραφα εκτός από µετοχές, τα
οποία κατέχουν ΜΧΤ και ΑΕΣΤ, εξαιρουµένων των χρηµατοοικονοµικών
παραγώγων

2005 (τέταρτο τρίµηνο)

3/13-18/Ε Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια που χορηγούνται από ΑΕΣΤ

3/19-21/Α-Ε Εισηγµένες µετοχές τις οποίες κατέχουν ΜΧΤ και ΑΕΣΤ 2004 (τέταρτο τρίµηνο)

3/22-24/Α-Ε Τίτλοι µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων τους οποίους κατέχουν ΜΧΤ και
ΑΕΣΤ

2005 (τέταρτο τρίµηνο)

3/25-27/Α-Ε Τίτλοι µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων χρηµαταγοράς, τους οποίους
κατέχουν ΜΧΤ και ΑΕΣΤ

2004 (τέταρτο τρίµηνο)

3/28-30/Α-Ε Προκαταβολές ασφαλίστρων και αποθεµατικά έναντι εκκρεµών απαιτή-
σεων που κατέχουν ΜΧΤ και ΑΕΣΤ

2005 (τέταρτο τρίµηνο)

4/1/Γ Νόµισµα έκδοσης ΓΚ 2003 (τέταρτο τρίµηνο)

4/2-4/Γ,Ε Υποχρεώσεις ΓΚ και ΑΕΣΤ από καταθέσεις 2004 (τέταρτο τρίµηνο)

4/5-10/Α-Γ,Ε Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα χρεόγραφα τα οποία εκδίδονται
από ΜΧΤ και ΑΕΣΤ

2005 (τέταρτο τρίµηνο)

4/11-20/Α-Ε Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια που λαµβάνουν ΜΧΤ και
ΑΕΣΤ

4/21/Β,Ε Εισηγµένες µετοχές που εκδίδονται από ΜΧΕ και ΑΕΣΤ

4/22-24/Β,Ε Υποχρεώσεις ΜΧΤ και ΑΕΣΤ από καθαρή συµµετοχή νοικοκυριών σε
αποθεµατικά ασφαλειών ζωής και αποθεµατικά συνταξιοδοτικών ταµείων

4/25-27/Ε Υποχρεώσεις ΑΕΣΤ από προκαταβολές ασφαλίστρων και αποθεµατικά
έναντι εκκρεµών απαιτήσεων

ΙΤΑΛΙΑ

1/25,27/Α-∆ Τίτλοι µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων χρηµαταγοράς τους οποίους
κατέχουν ΜΧΤ και οι οποίοι εκδίδονται από µη κατοίκους

2003 (τέταρτο τρίµηνο)

1/25-27/Ε Τίτλοι µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων χρηµαταγοράς τους οποίους
κατέχουν ΑΕΣΤ

1/28-30/Ε Προκαταβολές ασφαλίστρων και αποθεµατικά έναντι εκκρεµών απαιτή-
σεων που κατέχουν ΑΕΣΤ
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2/14,19/Ε Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια που λαµβάνουν ΑΕΣΤ από
ΑΕΣΤ κατοίκους

2/22,24/Β,Ε Υποχρεώσεις ΜΧΤ και ΑΕΣΤ από καθαρή συµµετοχή νοικοκυριών σε
αποθεµατικά ασφαλειών ζωής και αποθεµατικά συνταξιοδοτικών ταµείων
έναντι µη κατοίκων

3/25,27/Α-∆ Τίτλοι µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων χρηµαταγοράς τους οποίους
κατέχουν ΜΧΤ και οι οποίοι εκδίδονται από µη κατοίκους

3/25-27/Ε Τίτλοι µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων χρηµαταγοράς τους οποίους
κατέχουν ΑΕΣΤ

3/28-30/Ε Προκαταβολές ασφαλίστρων και αποθεµατικά έναντι εκκρεµών απαιτή-
σεων που κατέχουν ΑΕΣΤ

4/14,19/Ε Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια που λαµβάνουν ΑΕΣΤ από
ΑΕΣΤ κατοίκους

4/22,24/Β,Ε Υποχρεώσεις ΜΧΤ και ΑΕΣΤ από καθαρή συµµετοχή νοικοκυριών σε
αποθεµατικά ασφαλειών ζωής και αποθεµατικά συνταξιοδοτικών ταµείων
έναντι µη κατοίκων

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (**)

1/1-6/Α-Ε Καταθέσεις ΜΧΤ και ΑΕΣΤ 2005 (τέταρτο τρίµηνο)

1/7-12/Α-Ε Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα χρεόγραφα εκτός από µετοχές, τα
οποία κατέχουν ΜΧΤ και ΑΕΣΤ, εξαιρουµένων των χρηµατοοικονοµικών
παραγώγων

1/13-18/Ε Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια που χορηγούνται από ΑΕΣΤ

1/19-21/Α-Ε Εισηγµένες µετοχές τις οποίες κατέχουν ΜΧΤ και ΑΕΣΤ

1/22-24/Α-Ε Τίτλοι µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων τους οποίους κατέχουν ΜΧΤ και
ΑΕΣΤ

1/25-27/Α-Ε Τίτλοι µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων χρηµαταγοράς, τους οποίους
κατέχουν ΜΧΤ και ΑΕΣΤ

1/28-30/Α-Ε Προκαταβολές ασφαλίστρων και αποθεµατικά έναντι εκκρεµών απαιτή-
σεων που κατέχουν ΜΧΤ και ΑΕΣΤ

2/1/Γ Νόµισµα έκδοσης ΓΚ

2/2-4/Γ,Ε Υποχρεώσεις ΓΚ και ΑΕΣΤ από καταθέσεις

2/5-10/Α-Γ,Ε Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα χρεόγραφα τα οποία εκδίδονται
από ΜΧΤ και ΑΕΣΤ

2/11-20/Α-Ε Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια που λαµβάνουν ΜΧΤ και
ΑΕΣΤ

2/21/Β,Ε Εισηγµένες µετοχές που εκδίδονται από ΜΧΕ και ΑΕΣΤ
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2/22-24/Β,Ε Υποχρεώσεις ΜΧΤ και ΑΕΣΤ από καθαρή συµµετοχή νοικοκυριών σε
αποθεµατικά ασφαλειών ζωής και αποθεµατικά συνταξιοδοτικών ταµείων

2/25-27/Ε Υποχρεώσεις ΑΕΣΤ από προκαταβολές ασφαλίστρων και αποθεµατικά
έναντι εκκρεµών απαιτήσεων

3/1-6/Α-Ε Καταθέσεις ΜΧΤ και ΑΕΣΤ

3/7-12/Α-Ε Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα χρεόγραφα εκτός από µετοχές, τα
οποία κατέχουν ΜΧΤ και ΑΕΣΤ, εξαιρουµένων των χρηµατοοικονοµικών
παραγώγων

3/13-18/Ε Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια που χορηγούνται από ΑΕΣΤ

3/19-21/Α-Ε Εισηγµένες µετοχές τις οποίες κατέχουν ΜΧΤ και ΑΕΣΤ

3/22-24/Α-Ε Τίτλοι µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων τους οποίους κατέχουν ΜΧΤ και
ΑΕΣΤ

3/25-27/Α-Ε Τίτλοι µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων χρηµαταγοράς, τους οποίους
κατέχουν ΜΧΤ και ΑΕΣΤ

3/28-30/Α-Ε Προκαταβολές ασφαλίστρων και αποθεµατικά έναντι εκκρεµών απαιτή-
σεων που κατέχουν ΜΧΤ και ΑΕΣΤ

4/1/Γ Νόµισµα έκδοσης ΓΚ

4/2-4/Γ,Ε Υποχρεώσεις ΓΚ και ΑΕΣΤ από καταθέσεις

4/5-10/Α-Γ,Ε Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα χρεόγραφα τα οποία εκδίδονται
από ΜΧΤ και ΑΕΣΤ

4/11-20/Α-Ε Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια που λαµβάνουν ΜΧΤ και
ΑΕΣΤ

4/21/Β,Ε Εισηγµένες µετοχές που εκδίδονται από ΜΧΕ και ΑΕΣΤ

4/22-24/Β,Ε Υποχρεώσεις ΜΧΤ και ΑΕΣΤ από καθαρή συµµετοχή νοικοκυριών σε
αποθεµατικά ασφαλειών ζωής και αποθεµατικά συνταξιοδοτικών ταµείων

4/25-27/Ε Υποχρεώσεις ΑΕΣΤ από προκαταβολές ασφαλίστρων και αποθεµατικά
έναντι εκκρεµών απαιτήσεων

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

1/1,2/Γ Καταθέσεις ΓΚ 2005 (τέταρτο τρίµηνο)

1/6/Α-Ε Καταθέσεις ΜΧΤ και ΑΕΣΤ σε µη κατοίκους

1/7-12/Β-∆ Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα χρεόγραφα εκτός από µετοχές, τις
οποίες κατέχουν οι επιµέρους ΜΧΤ, εξαιρουµένων των χρηµατοοικο-
νοµικών παραγώγων

1/8,9,11,12/Α Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα χρεόγραφα εκτός από µετοχές, τα
οποία κατέχουν ΜΧΤ, εξαιρουµένων των χρηµατοοικονοµικών
παραγώγων, αναλυόµενα κατά περιοχή αντισυµβαλλοµένου

1/19-21/Β-Ε Εισηγµένες µετοχές τις οποίες κατέχουν οι επιµέρους ΜΧΤ και ΑΕΣΤ

1/20,21/Α Εισηγµένες µετοχές τις οποίες κατέχουν ΜΧΤ, αναλυόµενες κατά
περιοχή αντισυµβαλλοµένου

1/22,24/Α-∆ Τίτλοι µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων τους οποίους κατέχουν ΜΧΤ και
οι οποίοι εκδίδονται από µη κατοίκους

1/22-24/Ε Τίτλοι µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων τους οποίους κατέχουν ΑΕΣΤ
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1/25-27/Α-∆ Τίτλοι µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων χρηµαταγοράς τους οποίους
κατέχουν ΜΧΤ και οι οποίοι εκδίδονται από µη κατοίκους

1/25-27/Ε Τίτλοι µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων χρηµαταγοράς τους οποίους
κατέχουν ΑΕΣΤ

1/25,27/Α Τίτλοι µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων χρηµαταγοράς τους οποίους
κατέχουν ΜΧΤ και οι οποίοι εκδίδονται από µη κατοίκους

1/29/Β,∆ Προκαταβολές ασφαλίστρων και αποθεµατικά έναντι εκκρεµών απαιτή-
σεων που κατέχουν ΜΧΕ και ΝΝ έναντι κατοίκων

1/28-30/Ε Προκαταβολές ασφαλίστρων και αποθεµατικά έναντι εκκρεµών απαιτή-
σεων που κατέχουν ΑΕΣΤ

2/6,7,9,10/Α-Ε Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα χρεόγραφα, εκτός από µετοχές, τα
οποία εκδίδονται από ΜΧΤ και ΑΕΣΤ, εξαιρουµένων των χρηµατοοικο-
νοµικών παραγώγων, αναλυόµενα κατά περιοχή αντισυµβαλλοµένου

2/11,12,15-17,20/Γ Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια που λαµβάνει η ΓΚ από
κατοίκους και µη κατοίκους

2/13-20/Ε Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια που λαµβάνουν ΑΕΣΤ

2/15,20/Α,Β,∆ Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια που λαµβάνουν ΜΧΤ και
ΝΝ από µη κατοίκους

2/23,24/Ε Υποχρεώσεις ΑΕΣΤ από καθαρή συµµετοχή νοικοκυριών σε αποθεµατικά
ασφαλειών ζωής και αποθεµατικά συνταξιοδοτικών ταµείων, αναλυόµενη
κατά περιοχή αντισυµβαλλοµένου

2/26,27/Ε Υποχρεώσεις ΑΕΣΤ από προκαταβολές ασφαλίστρων και αποθεµατικά
έναντι εκκρεµών απαιτήσεων, αναλυόµενα κατά περιοχή αντισυµβαλλο-
µένου

3/1,2/Γ Καταθέσεις ΓΚ

3/6/Α-Ε Καταθέσεις ΜΧΤ και ΑΕΣΤ σε µη κατοίκους

3/7-12/Β-∆ Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα χρεόγραφα εκτός από µετοχές, τις
οποίες κατέχουν οι επιµέρους ΜΧΤ, εξαιρουµένων των χρηµατοοικο-
νοµικών παραγώγων

3/8,9,11,12/Α Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα χρεόγραφα εκτός από µετοχές, τα
οποία κατέχουν ΜΧΤ, εξαιρουµένων των χρηµατοοικονοµικών
παραγώγων, αναλυόµενα κατά περιοχή αντισυµβαλλοµένου

3/11,12/Ε Μακροπρόθεσµα χρεόγραφα εκτός από µετοχές, τα οποία κατέχουν
ΑΕΣΤ, εξαιρουµένων των χρηµατοοικονοµικών παραγώγων, αναλυόµενα
κατά περιοχή αντισυµβαλλοµένου

3/19-21/Β-Ε Εισηγµένες µετοχές τις οποίες κατέχουν οι επιµέρους ΜΧΤ και ΑΕΣΤ

3/20,21/Α Εισηγµένες µετοχές τις οποίες κατέχουν ΜΧΤ, αναλυόµενες κατά
περιοχή αντισυµβαλλοµένου

3/22,24/Α-∆ Τίτλοι µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων τους οποίους κατέχουν ΜΧΤ και
οι οποίοι εκδίδονται από µη κατοίκους

3/22-24/Ε Τίτλοι µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων τους οποίους κατέχουν ΑΕΣΤ

3/25-27/Α-∆ Τίτλοι µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων χρηµαταγοράς τους οποίους
κατέχουν ΜΧΤ και οι οποίοι εκδίδονται από µη κατοίκους
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3/25-27/Ε Τίτλοι µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων χρηµαταγοράς τους οποίους
κατέχουν ΑΕΣΤ

3/25,27/Α Τίτλοι µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων χρηµαταγοράς τους οποίους
κατέχουν ΜΧΤ και οι οποίοι εκδίδονται από µη κατοίκους

3/29/Β,∆ Προκαταβολές ασφαλίστρων και αποθεµατικά έναντι εκκρεµών απαιτή-
σεων που κατέχουν ΜΧΕ και ΝΝ έναντι κατοίκων

3/28-30/Ε Προκαταβολές ασφαλίστρων και αποθεµατικά έναντι εκκρεµών απαιτή-
σεων που κατέχουν ΑΕΣΤ

4/6,7,9,10/Α-Ε Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα χρεόγραφα, εκτός από µετοχές, τα
οποία εκδίδονται από ΜΧΤ και ΑΕΣΤ, εξαιρουµένων των χρηµατοοικο-
νοµικών παραγώγων, αναλυόµενα κατά περιοχή αντισυµβαλλοµένου

4/11,12,15-17,20/Γ Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια που λαµβάνει η ΓΚ από
κατοίκους και µη κατοίκους

4/13-20/Ε Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια που λαµβάνουν ΑΕΣΤ

4/15,20/Α,Β,∆ Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια που λαµβάνουν ΜΧΤ και
ΝΝ από µη κατοίκους

4/23,24/Ε Υποχρεώσεις ΑΕΣΤ από καθαρή συµµετοχή νοικοκυριών σε αποθεµατικά
ασφαλειών ζωής και αποθεµατικά συνταξιοδοτικών ταµείων, αναλυόµενη
κατά περιοχή αντισυµβαλλοµένου

4/26,27/Ε Υποχρεώσεις ΑΕΣΤ από προκαταβολές ασφαλίστρων και αποθεµατικά
έναντι εκκρεµών απαιτήσεων, αναλυόµενα κατά περιοχή αντισυµβαλλο-
µένου

ΑΥΣΤΡΙΑ

1/19-21/Α-∆ Εισηγµένες µετοχές τις οποίες κατέχουν ΜΧΤ 2004 (τέταρτο τρίµηνο)

1/20,21/Ε Εισηγµένες µετοχές τις οποίες κατέχουν ΑΕΣΤ, αναλυόµενες κατά
περιοχή αντισυµβαλλοµένου

2/11,12,16,17/Γ Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια που λαµβάνει η ΓΚ από
κατοίκους

3/19-21/Α-∆ Εισηγµένες µετοχές τις οποίες κατέχουν ΜΧΤ

3/20,21/Ε Εισηγµένες µετοχές τις οποίες κατέχουν ΑΕΣΤ, αναλυόµενες κατά
περιοχή αντισυµβαλλοµένου

4/11,12,16,17/Γ Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια που λαµβάνει η ΓΚ από
κατοίκους

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

1/10,11/Β,∆ Μακροπρόθεσµα χρεόγραφα τα οποία κατέχουν ΜΧΕ και ΝΝ και τα
οποία εκδίδονται από κατοίκους

2005 (δεύτερο τρίµηνο)

1/19,21/Α-Ε Εισηγµένες µετοχές τις οποίες κατέχουν ΜΧΤ και ΑΕΣΤ και οι οποίες
εκδίδονται από µη κατοίκους

2004 (δεύτερο τρίµηνο)

1/20/Β,∆ Εισηγµένες µετοχές τις οποίες κατέχουν ΜΧΕ και ΝΝ και οι οποίες
εκδίδονται από κατοίκους

2005 (δεύτερο τρίµηνο)

1/25,27/Α-Ε Τίτλοι µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων χρηµαταγοράς, τους οποίους
κατέχουν ΜΧΤ και ΑΕΣΤ και οι οποίες εκδίδονται από µη κατοίκους

2004 (δεύτερο τρίµηνο)
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2/22-24/Β Υποχρεώσεις ΜΧΕ από αποθεµατικά συνταξιοδοτικών ταµείων 2005 (δεύτερο τρίµηνο)

3/10,11/Β,∆ Μακροπρόθεσµα χρεόγραφα τα οποία κατέχουν ΜΧΕ και ΝΝ και τα
οποία εκδίδονται από κατοίκους

3/19,21/Α-Ε Εισηγµένες µετοχές τις οποίες κατέχουν ΜΧΤ και ΑΕΣΤ και οι οποίες
εκδίδονται από µη κατοίκους

2004 (δεύτερο τρίµηνο)

3/20/Β,∆ Εισηγµένες µετοχές τις οποίες κατέχουν ΜΧΕ και ΝΝ και οι οποίες
εκδίδονται από κατοίκους

2005 (δεύτερο τρίµηνο)

3/25,27/Α-Ε Τίτλοι µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων χρηµαταγοράς, τους οποίους
κατέχουν ΜΧΤ και ΑΕΣΤ και οι οποίες εκδίδονται από µη κατοίκους

2004 (δεύτερο τρίµηνο)

4/22-24/Β Υποχρεώσεις ΜΧΕ από αποθεµατικά συνταξιοδοτικών ταµείων 2005 (δεύτερο τρίµηνο)

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

1/6/Α,∆ Καταθέσεις ΝΝ σε µη κατοίκους 2005 (τέταρτο τρίµηνο)

1/19,21/Α-Ε Εισηγµένες µετοχές τις οποίες κατέχουν ΜΧΤ και ΑΕΣΤ και οι οποίες
εκδίδονται από µη κατοίκους

1/22,24/Α-Ε Τίτλοι µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων τους οποίους κατέχουν ΜΧΤ και
ΑΕΣΤ και οι οποίες εκδίδονται από µη κατοίκους

1/25,27/Α-Ε Τίτλοι µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων χρηµαταγοράς, τους οποίους
κατέχουν ΜΧΤ και ΑΕΣΤ και οι οποίες εκδίδονται από µη κατοίκους

1/28,30/Ε Προκαταβολές ασφαλίστρων και αποθεµατικά έναντι εκκρεµών απαιτή-
σεων που κατέχουν ΑΕΣΤ έναντι µη κατοίκων

2/11-15/Α-Ε Βραχυπρόθεσµα δάνεια που λαµβάνουν MXT και ΑΕΣΤ 2004 (τέταρτο τρίµηνο)

2/16,17/Γ Μακροπρόθεσµα δάνεια που λαµβάνει η ΓΚ από κατοίκους 2005 (τέταρτο τρίµηνο)

2/20/Α,∆ Μακροπρόθεσµα δάνεια που λαµβάνουν τα ΝΝ από κατοίκους

3/6/Α,∆ Καταθέσεις ΝΝ σε µη κατοίκους

3/19,21/Α-Ε Εισηγµένες µετοχές τις οποίες κατέχουν ΜΧΤ και ΑΕΣΤ και οι οποίες
εκδίδονται από µη κατοίκους

3/22,24/Α-Ε Τίτλοι µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων τους οποίους κατέχουν ΜΧΤ και
ΑΕΣΤ και οι οποίες εκδίδονται από µη κατοίκους

3/25,27/Α-Ε Τίτλοι µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων χρηµαταγοράς, τους οποίους
κατέχουν ΜΧΤ και ΑΕΣΤ και οι οποίες εκδίδονται από µη κατοίκους

3/28,30/Ε Προκαταβολές ασφαλίστρων και αποθεµατικά έναντι εκκρεµών απαιτή-
σεων που κατέχουν ΑΕΣΤ έναντι µη κατοίκων

4/11-15/Α-Ε Βραχυπρόθεσµα δάνεια που λαµβάνουν MXT και ΑΕΣΤ 2004 (τέταρτο τρίµηνο)

4/16,17/Γ Μακροπρόθεσµα δάνεια που λαµβάνει η ΓΚ από κατοίκους 2005 (τέταρτο τρίµηνο)

4/20/Α,∆ Μακροπρόθεσµα δάνεια που λαµβάνουν τα ΝΝ από κατοίκους

(*) Η προθεσµία αυτή τηρείται από την Deutsche Bundesbank, εφόσον οι απαραίτητες πηγές προέλευσης των βασικών δεδοµένων εξασφαλίζουν
την έγκαιρη παροχή στοιχείων µε τριµηνιαία συχνότητα. Σε διαφορετική περίπτωση, είναι δυνατό να γίνει επίκληση του άρθρου 8 παράγραφος 3
της παρούσας κατευθυντήριας γραµµής.

(**) Η προθεσµία αυτή σε σχέση µε τα τρέχοντα και αναδροµικά στοιχεία τηρείται από την Banque centrale du Luxembourg, εφόσον οι απαραίτητες
πηγές προέλευσης των βασικών δεδοµένων εξασφαλίζουν την έγκαιρη παροχή στοιχείων µε τριµηνιαία συχνότητα. Σε διαφορετική περίπτωση,
είναι δυνατό να γίνει επίκληση του άρθρου 8 παράγραφος 3 της παρούσας κατευθυντήριας γραµµής.
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2. Αναδροµικά στοιχεία (3)

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ

1/1-6 /A-E Καταθέσεις ΜΧΤ και ΑΕΣΤ Από το 4ο τρίµηνο του 1997
έως το 1ο τρίµηνο του 2003

2005 (δεύτερο τρίµηνο)

1/19-21/A-E Εισηγµένες µετοχές τις οποίες κατέχουν ΜΧΤ
και ΑΕΣΤ

Από το 4ο τρίµηνο του 1997
έως το 1ο τρίµηνο του 2004

2005 (τέταρτο τρίµηνο)

1/25-27/A-E Τίτλοι µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων χρηµα-
ταγοράς τους οποίους κατέχουν ΜΧΤ και
ΑΕΣΤ

2/1/Γ Νόµισµα έκδοσης ΓΚ Από το 4ο τρίµηνο του 1997 2005 (δεύτερο τρίµηνο)

2/2-4/Γ,E Υποχρεώσεις ΓΚ και ΑΕΣΤ από καταθέσεις
έως το 1ο τρίµηνο του 2003

2/22-24/B,E Υποχρεώσεις ΜΧΕ και ΑΕΣΤ από καθαρή
συµµετοχή νοικοκυριών σε αποθεµατικά
ασφαλειών ζωής και αποθεµατικά συνταξιο-
δοτικών ταµείων

Από το 4ο τρίµηνο του 1997
έως το 1ο τρίµηνο του 2003

2005 (τέταρτο τρίµηνο)

2/25-27/E Υποχρεώσεις ΑΕΣΤ από προκαταβολές ασφα-
λίστρων και αποθεµατικά έναντι εκκρεµών
απαιτήσεων

3/1-6/A-E Καταθέσεις ΜΧΤ και ΑΕΣΤ

3/19-21/A-E Εισηγµένες µετοχές τις οποίες κατέχουν ΜΧΤ
και ΑΕΣΤ

3/25-27/A-E Τίτλοι µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων χρηµα-
ταγοράς τους οποίους κατέχουν ΜΧΤ και
ΑΕΣΤ

4/1/Γ Νόµισµα έκδοσης ΓΚ Από το 4ο τρίµηνο του 1997
έως το 1ο τρίµηνο του 2003

2005 (δεύτερο τρίµηνο)

4/2-4/Γ,E Υποχρεώσεις ΓΚ και ΑΕΣΤ από καταθέσεις Από το 4ο τρίµηνο του 1997
έως το 1ο τρίµηνο του 2003

2005 (τέταρτο τρίµηνο)

ΑΥΣΤΡΙΑ

1/1-6/A-E Καταθέσεις ΜΧΤ και ΑΕΣΤ Από το 4ο τρίµηνο του 1997 2005 (τέταρτο τρίµηνο)

1/7-12/A-E Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα χρεό-
γραφα εκτός από µετοχές, τα οποία κατέχουν
ΜΧΤ και ΑΕΣΤ, εξαιρουµένων των χρηµα-
τοοικονοµικών παραγώγων

έως το 1ο τρίµηνο του 2003

1/19-21/E Εισηγµένες µετοχές τις οποίες κατέχουν ΜΧΤ
και ΑΕΣΤ

1/22-24/A-E Τίτλοι µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων τους
οποίους κατέχουν ΜΧΤ και ΑΕΣΤ

1/25-27/A-E Τίτλοι µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων χρηµα-
ταγοράς τους οποίους κατέχουν ΜΧΤ και
ΑΕΣΤ

2/1/Γ Νόµισµα έκδοσης ΓΚ

2/5-10/A-E Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα χρεό-
γραφα που εκδίδονται από ΜΧΤ και ΑΕΣΤ

2/13-15, 18-20/A-E Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια
που λαµβάνουν ΜΧΤ και ΑΕΣΤ από ΛΕΧΟ
και ΑΕΣΤ κατοίκους και από µη κατοίκους

(3) Παρεκκλίσεις αναφορικά µε αναδροµικά στοιχεία, στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιµα τρέχοντα στοιχεία.
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2/21/B,E Εισηγµένες µετοχές που εκδίδονται από ΜΧΕ
και ΑΕΣΤ

3/1-6/A-E Καταθέσεις ΜΧΤ και ΑΕΣΤ

3/7-12/A-E Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα χρεό-
γραφα εκτός από µετοχές, τα οποία κατέχουν
ΜΧΤ και ΑΕΣΤ, εξαιρουµένων των χρηµα-
τοοικονοµικών παραγώγων

3/19-21/E Εισηγµένες µετοχές τις οποίες κατέχουν ΜΧΤ
και ΑΕΣΤ

3/22-24/A-E Τίτλοι µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων τους
οποίους κατέχουν ΜΧΤ και ΑΕΣΤ

3/25-27/A-E Τίτλοι µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων χρηµα-
ταγοράς τους οποίους κατέχουν ΜΧΤ και
ΑΕΣΤ

4/1/Γ Νόµισµα έκδοσης ΓΚ

4/5-10/A-E Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα χρεό-
γραφα που εκδίδονται από ΜΧΤ και ΑΕΣΤ

4/13-15, 18-20/A-E Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια
που λαµβάνουν ΜΧΤ και ΑΕΣΤ από ΛΕΧΟ
και ΑΕΣΤ κατοίκους και από µη κατοίκους

4/21/B,E Εισηγµένες µετοχές που εκδίδονται από ΜΧΕ
και ΑΕΣΤ


