
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

της 19ης Δεκεμβρίου 2012 

σχετικά με προσωρινά μέτρα που αφορούν την καταλληλότητα εμπορεύσιμων χρεογράφων εκδόσεως ή 
πλήρους εγγυήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας 

(ΕΚΤ/2012/32) 

(2012/839/ΕΕ) 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 127 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση, 

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και 
ιδίως το άρθρο 3.1 πρώτη περίπτωση, το άρθρο 12.1,το άρθρο 18 
και το άρθρο 34.1 δεύτερη περίπτωση, 

Έχοντας υπόψη την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/14, της 
20ής Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τα μέσα και τις διαδικασίες 
νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος ( 1 ), και ιδίως την ενό 
τητα 1.6 και τις ενότητες 6.3.1, 6.3.2 και 6.4.2 του παραρτήματος 
Ι, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 18.1 του καταστατικού του Ευρω 
παϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) 
και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών με 
νόμισμα το ευρώ (ΕθνΚΤ) μπορούν να διενεργούν πιστοδο 
τικές και πιστοληπτικές πράξεις με πιστωτικά ιδρύματα και 
άλλους φορείς της αγοράς, με επαρκή ασφάλεια προκειμέ 
νου για δάνεια. Τα κριτήρια καθορισμού της καταλληλότη 
τας των ασφαλειών για τους σκοπούς των πράξεων νομισμα 
τικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος προβλέπονται στο 
παράρτημα Ι της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2011/14. 

(2) Σύμφωνα με την ενότητα 1.6 του παραρτήματος Ι της 
κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2011/14, το διοικητικό συμ 
βούλιο μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιεί τα μέσα, τους 
όρους, τα κριτήρια και τις διαδικασίες διενέργειας των πρά 
ξεων νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος. Σύμ 
φωνα με την ενότητα 6.3.1 του παραρτήματος Ι της κατευ 
θυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2011/14, το Ευρωσύστημα διατη 
ρεί το δικαίωμα να αποφαίνεται, με βάση οποιεσδήποτε 
συναφείς κατά την κρίση του πληροφορίες, αν ορισμένη 
έκδοση, ορισμένος εκδότης, οφειλέτης ή εγγυητής πληροί 
τα κριτήρια υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης που το 
ίδιο απαιτεί. 

(3) Η απόφαση ΕΚΤ/2012/3, της 5ης Μαρτίου 2012, σχετικά 
με την καταλληλότητα εμπορεύσιμων χρεογράφων εκδόσεως 

ή πλήρους εγγυήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας στο πλαί 
σιο της προσφοράς αυτής για την ανταλλαγή χρέους ( 2 ) 
ανέστειλε προσωρινά τις ελάχιστες απαιτήσεις του Ευρωσυ 
στήματος περί ορίων πιστοληπτικής διαβάθμισης των εμπο 
ρεύσιμων χρεογράφων που εκδίδει ή εγγυάται πλήρως η 
Ελληνική Δημοκρατία, θεωρώντας τα εν λόγω χρεόγραφα 
κατάλληλα καθ’ όλη τη διάρκεια της πιστωτικής αναβάθμι 
σης (collateral enhancement) που παρείχε η Ελληνική 
Δημοκρατία προς τις ΕθνΚΤ. Με τη λήξη της πιστωτικής 
αναβάθμισης και επειδή κατά τον χρόνο εκείνο η επάρκεια 
των εμπορεύσιμων χρεογράφων έκδοσης ή πλήρους εγγυή 
σεως της Ελληνικής Δημοκρατίας για τους σκοπούς χρήσης 
τους ως ασφάλειας δεν ήταν διασφαλισμένη, το διοικητικό 
συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2012/14 ( 3 ), με την 
οποία καταργήθηκε η απόφαση ΕΚΤ/2012/3 με ισχύ από τις 
25 Ιουλίου 2012 και τα εν λόγω χρεόγραφα κατέστησαν 
ακατάλληλα. 

(4) Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει πλέον υπόψη του τη 
θετική αξιολόγηση της δέσμης μέτρων από την ευρωομάδα 
(Eurogroup) στο πλαίσιο της πρώτης αναθεώρησης του δεύ 
τερου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής της 
Ελλάδας. 

(5) Το διοικητικό συμβούλιο θεωρεί τη δέσμη αυτή μέτρων 
ενδεδειγμένη, ώστε τα εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδει 
ή εγγυάται πλήρως η Ελληνική Δημοκρατία να πληρούν τα 
πρότυπα ποιότητας που διασφαλίζουν την καταλληλότητά 
τους ως ασφαλειών για τις πράξεις νομισματικής πολιτικής 
του Ευρωσυστήματος, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη πιστο 
ληπτικές αξιολογήσεις διενεργούμενες από τρίτους. 

(6) Ως εκ τούτου, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να απο 
καταστήσει την καταλληλότητα των εμπορεύσιμων χρεογρά 
φων που εκδίδει η εγγυάται πλήρως η Ελληνική Δημοκρατία 
για τις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήμα 
τος, υπό τον όρο της εφαρμογής συγκεκριμένων περικοπών 
αποτίμησης διαφορετικών από τις προβλεπόμενες στην ενό 
τητα 6.4.2. του παραρτήματος Ι της κατευθυντήριας γραμ 
μής ΕΚΤ/2011/14. 

(7) Το εξαιρετικό αυτό μέτρο θα εφαρμοστεί προσωρινά, έως 
ότου το διοικητικό συμβούλιο κρίνει ότι είναι εκ νέου 
δυνατή η κανονική εφαρμογή του πλαισίου του Ευρωσυστή 
ματος όσον αφορά τα κριτήρια καταλληλότητας και τον 
έλεγχο των κινδύνων προκειμένου για τις πράξεις νομισμα 
τικής πολιτικής,
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( 1 ) ΕΕ L 331 της 14.12.2011, σ. 1. 
( 2 ) ΕΕ L 77 της 16.3.2012, σ. 19. 
( 3 ) ΕΕ L 199 της 26.7.2012, σ. 26.



ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1 

Αναστολή ορισμένων διατάξεων της κατευθυντήριας γραμμής 
ΕΚΤ/2011/14 και καταλληλότητα εμπορεύσιμων χρεογράφων 
εκδόσεως ή πλήρους εγγυήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας 

1. Προκειμένου για εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδει ή 
εγγυάται πλήρως η Ελληνική Δημοκρατία, αναστέλλεται η εφαρ 
μογή των ελάχιστων απαιτήσεων του Ευρωσυστήματος περί πιστο 
ληπτικής διαβάθμισης, όπως αυτές καθορίζονται στους κανόνες του 
πλαισίου του Ευρωσυστήματος για την αξιολόγηση της πιστοληπτι 
κής ικανότητας ορισμένων εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων 
του παραρτήματος I, ενότητα 6.3.2, της κατευθυντήριας γραμμής 
ΕΚΤ/2011/14. 

2. Εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδει ή εγγυάται πλήρως η 
Ελληνική Δημοκρατία αποτελούν κατάλληλες ασφάλειες για τους 

σκοπούς των πράξεων νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήμα 
τος, εφόσον υπόκεινται στις συγκεκριμένες περικοπές αποτίμησης 
του παραρτήματος της παρούσας απόφασης. 

3. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ της παρούσας απόφασης και 
της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2011/14, κατισχύει η πρώτη. 

Άρθρο 2 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 21 Δεκεμβρίου 2012. 

Φρανκφούρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012. 

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ 

Mario DRAGHI
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Πρόγραμμα περικοπών αποτίμησης εφαρμοζόμενων σε εμπορεύσιμα χρεόγραφα εκδόσεως ή πλήρους εγγυήσεως της 
Ελληνικής Δημοκρατίας 
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Κλιμάκιο διάρκειας 
Περικοπές αποτίμησης χρεογράφων 

σταθερού και κυμαινόμενου 
τοκομεριδίου 

Περικοπές αποτίμησης χρεογράφων 
μηδενικού τοκομεριδίου 

0-1 15,0 15,0 

1-3 33,0 35,5 

3-5 45,0 48,5 

5-7 54,0 58,5 

7-10 56,0 62,0 

> 10 57,0 71,0  
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Κλιμάκιο διάρκειας 

Περικοπές αποτίμησης χρεογράφων 
σταθερού και κυμαινόμενου 

τοκομεριδίου 

Περικοπές αποτίμησης χρεογράφων 
μηδενικού τοκομεριδίου 

0-1 23,0 23,0 

1-3 42,5 45,0 

3-5 55,5 59,0 

5-7 64,5 69,5 

7-10 67,0 72,5 

> 10 67,5 81,0
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