
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

της 21ης Ιουνίου 2013 

σχετικά με την καταβολή του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τις εθνικές κεντρικές 
τράπεζες των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ 

(ΕΚΤ/2013/19) 

(2013/361/ΕΕ) 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕ 
ΖΑΣ, 

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (στο 
εξής το «καταστατικό του ΕΣΚΤ»), και ιδίως το άρθρο 28.3, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η απόφαση ΕΚΤ/2008/24 της 12ης Δεκεμβρίου 2008, σχε 
τικά με τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων για την καταβολή 
του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τις 
συμμετέχουσες εθνικές κεντρικές τράπεζες ( 1 ), καθόρισε τους 
όρους και το ύψος της υποχρέωσης των εθνικών κεντρικών 
τραπεζών των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ (εφεξής 
«ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ») να καταβάλουν το κεφάλαιο 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) την 1η Ιανουα 
ρίου 2009. Η απόφαση ΕΚΤ/2008/24 συμπληρώθηκε από 
την απόφαση ΕΚΤ/2010/27 της 13ης Δεκεμβρίου 2010, 
σχετικά με την καταβολή της αύξησης του κεφαλαίου της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τις εθνικές κεντρικές 
τράπεζες των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ ( 2 ). 

(2) Ενόψει της προσχώρησης της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και της ένταξης της εθνικής κεντρικής της τράπεζας 
(ΕθνΚΤ), Hrvatska narodna banka, στο Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Κεντρικών Τραπεζών την 1η Ιουλίου 2013, η απόφαση 
ΕΚΤ/2013/17 της 21ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τα ποσο 
στά των μεριδίων συμμετοχής των εθνικών κεντρικών τραπε 
ζών στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ( 3 ), καθορίζει την 
κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ 
(εφεξής η «κλείδα κατανομής») σύμφωνα με το άρθρο 29.1 
του καταστατικού του ΕΣΚΤ και θεσπίζει, με ισχύ από την 
1η Ιουλίου 2013, τις νέες σταθμίσεις που αποδίδονται σε 
κάθε κεντρική τράπεζα της Ένωσης στην κλείδα κατανομής 
(εφεξής οι «σταθμίσεις στην κλείδα κατανομής»). 

(3) Από την 1η Ιουλίου 2013 το εγγεγραμμένο κεφάλαιο της 
ΕΚΤ θα ανέρχεται σε 10 825 007 069,61 ευρώ. 

(4) Η διεύρυνση της κλείδας κατανομής για την εγγραφή στο 
κεφάλαιο της ΕΚΤ καθιστά απαραίτητη την έκδοση νέας 
απόφασης της ΕΚΤ, η οποία να καταργεί τις αποφάσεις 
ΕΚΤ/2008/24 και ΕΚΤ/2010/27 και να καθορίζει τους 
όρους και το ύψος της υποχρέωσης των ΕθνΚΤ της ζώνης 
του ευρώ να καταβάλουν το κεφάλαιο της ΕΚΤ με ισχύ από 
την 1η Ιουλίου 2013, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1 

Ύψος και μορφή εγγεγραμμένου και καταβεβλημένου 
κεφαλαίου 

Κάθε ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ καταβάλει ολοσχερώς το μερίδιο 
συμμετοχής της στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ με ισχύ από 
την 1η Ιουλίου 2013. 

Λαμβανομένων υπόψη των σταθμίσεων στην κλείδα κατανομής που 
καθορίζονται στο άρθρο 2 της απόφασης ΕΚΤ/2003/17, σε κάθε 
ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ αντιστοιχεί το συνολικό ποσό εγγεγραμ 
μένου και καταβεβλημένου κεφαλαίου που αναγράφεται παραπλεύ 
ρως της επωνυμίας της στον πίνακα που ακολουθεί: 

ΕθνΚΤ ζώνης ευρώ Ποσά σε ευρώ 

Nationale Bank van België/Banque 
Nationale de Belgique 

261 705 370,91 

Deutsche Bundesbank 2 030 803 801,28 

Eesti Pank 19 268 512,58 

Banc Ceannais na hÉireann/Central 
Bank of Ireland 

120 276 653,55 

Τράπεζα της Ελλάδος 210 903 612,74 

Banco de España 893 420 308,48 

Banque de France 1 530 028 149,23 

Banca d’Italia 1 348 471 130,66 

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 14 429 734,42 

Banque centrale du Luxembourg 18 824 687,29 

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of 
Malta 

6 873 879,49 

De Nederlandsche Bank 429 352 255,40 

Oesterreichische Nationalbank 209 680 386,94 

Banco de Portugal 190 909 824,68 

Banka Slovenije 35 397 773,12 

Národná banka Slovenska 74 486 873,65 

Suomen Pankki 134 836 288,06
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( 1 ) ΕΕ L 21 της 24.1.2009, σ. 69. 
( 2 ) ΕΕ L 11 της 15.1.2011, σ. 54. 
( 3 ) Βλέπε σελίδα 15 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.



Άρθρο 2 

Αναπροσαρμογή καταβεβλημένου κεφαλαίου 

1. Κάθε ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ, δεδομένου ότι βάσει των 
αποφάσεων ΕΚΤ/2008/24 και ΕΚΤ/2010/27 έχει ήδη καταβάλει 
ολοσχερώς το μερίδιο συμμετοχής της στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο 
της ΕΚΤ, ως είχε έως την 30ή Ιουνίου 2013, μεταβιβάζει ένα 
συμπληρωματικό ποσό στην ΕΚΤ ή λαμβάνει ένα ποσό από την 
ΕΚΤ, ανάλογα με την περίπτωση, προκειμένου να προκύψουν τα 
ποσά που αναγράφονται στον πίνακα του άρθρου 1. 

2. Όλες οι δυνάμει του παρόντος άρθρου μεταβιβάσεις πραγμα 
τοποιούνται σύμφωνα με την απόφαση ΕΚΤ/2013/18 της 21ης 
Ιουνίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων για 
τις μεταβιβάσεις μεριδίων κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών και για την ανα 
προσαρμογή του καταβεβλημένου κεφαλαίου ( 1 ). 

Άρθρο 3 

Έναρξη ισχύος και κατάργηση 

1. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2013. 

2. Οι αποφάσεις ΕΚΤ/2008/24 και ΕΚΤ/2010/27 καταργούνται 
από την 1η Ιουλίου 2013. 

3. Κάθε αναφορά στις αποφάσεις ΕΚΤ/2008/24 και 
ΕΚΤ/2010/27 θεωρείται ότι γίνεται στην παρούσα απόφαση. 

Φρανκφούρτη, 21 Ιουνίου 2013. 

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ 

Mario DRAGHI

EL L 187/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2013 

( 1 ) Βλέπε σελίδα 17 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
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