
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

της 5ης Ιουλίου 2013 

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

(ΕΚΤ/2013/22) 

(2013/388/ΕΕ) 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕ 
ΖΑΣ, 

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 
I, 

Έχοντας υπόψη την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/4, της 20ής 
Μαρτίου 2013, σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον 
αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήμα 
τος και την καταλληλότητα των ασφαλειών και σχετικά με την 
τροποποίηση της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2007/9 ( 2 ), και 
ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 3 και τα άρθρα 5 και 7, 

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 (εφεξής οι «ΕθνΚΤ») μπορούν να διενεργούν 
πιστοδοτικές και πιστοληπτικές πράξεις με πιστωτικά ιδρύ 
ματα και άλλους φορείς της αγοράς, με επαρκή ασφάλεια 
προκειμένου για δάνεια. Τα ενιαία κριτήρια καθορισμού της 
καταλληλότητας των ασφαλειών για τους σκοπούς των πρά 
ξεων νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος προβλέ 
πονται στο παράρτημα I της κατευθυντήριας γραμμής 
ΕΚΤ/2011/14. 

(2) Σύμφωνα με την ενότητα 1.6 του παραρτήματος I 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 I 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/2013/13, της 2ας Μαΐου 2013, σχετικά με 
προσωρινά μέτρα που αφορούν την καταλληλότητα εμπο 
ρεύσιμων χρεογράφων εκδόσεως ή πλήρους εγγυήσεως της 

Κυπριακής Δημοκρατία ( 3 ), ανέστειλε προσωρινά, ως έκτακτο 
μέτρο, τις ελάχιστες απαιτήσεις του Ευρωσυστήματος για τα 
όρια πιστοληπτικής διαβάθμισης που εφαρμόζονται στα 
εμπορεύσιμα χρεόγραφα εκδόσεως ή πλήρους εγγυήσεως 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κατόπιν διενέργειας από την 
Κυπριακή Δημοκρατία πράξης διαχείρισης χρέους επί των 
εμπορεύσιμων χρεογράφων της, το διοικητικό συμβούλιο 
απεφάνθη ότι η καταλληλότητα των εμπορεύσιμων χρεογρά 
φων εκδόσεως ή πλήρους εγγυήσεως της Κυπριακής Δημο 
κρατίας ως ασφαλειών επηρεάστηκε αρνητικά και αποφάσισε 
να καταργήσει την απόφαση ΕΚΤ/2013/13 της 28ης Ιου 
νίου 2013 ( 4 ). 

(4) Μετά την ολοκλήρωση της πράξης διαχείρισης χρέους και 
την επιβεβαίωση ότι η Κυπριακή Δημοκρατία συμμορφώνεται 
με τους όρους του προγράμματος οικονομικής και χρημα 
τοπιστωτικής προσαρμογής το οποίο εφαρμόζει, το διοικη 
τικό συμβούλιο αξιολόγησε περαιτέρω ότι τα εμπορεύσιμα 
χρεόγραφα που εκδίδει ή εγγυάται πλήρως η Κυπριακή 
Δημοκρατία πληρούν επί του παρόντος τα πρότυπα ποι 
ότητας που διασφαλίζουν την καταλληλότητά τους ως 
ασφαλειών για τις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρω 
συστήματος. 

(5) Ως εκ τούτου, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε ότι η 
καταλληλότητα των εμπορεύσιμων χρεογράφων εκδόσεως ή 
πλήρους εγγυήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας όσον 
αφορά τις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστή 
ματος πρέπει να αποκατασταθεί, υπό τον όρο της εφαρμογής 
στα εν λόγω χρεόγραφα συγκεκριμένων περικοπών αποτίμη 
σης διαφορετικών από τις προβλεπόμενες στην ενότητα 
6.4.2. του παρατήματος Ι της κατευθυντήριας γραμμής 
ΕΚΤ/2011/14. 

(6) Σύμφωνα με το άρθρο 7 της κατευθυντήριας γραμμής 
ΕΚΤ/2013/4, το ελάχιστο όριο πιστοληπτικής διαβάθμισης 
του Ευρωσυστήματος δεν εφαρμόζεται σε εμπορεύσιμα χρε 
όγραφα τα οποία εκδίδει ή εγγυάται πλήρως κεντρική κυβέρ 
νηση κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ που τελεί υπό 
πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης/του Διεθνούς Νομισμα 
τικού Ταμείου, εκτός εάν το διοικητικό συμβούλιο αποφα 
σίσει ότι το συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν συμμορφώνεται 
με τους όρους της οικονομικής στήριξης και/ή του μακρο 
οικονομικού προγράμματος. Εντούτοις, σύμφωνα με το 
άρθρο 1 παράγραφος 3 και για τους σκοπούς του άρθρου 
5 παράγραφος 1 και του άρθρου 7 της ίδιας κατευθυντή 
ριας γραμμής, μόνο η Ιρλανδία, η Ελληνική Δημοκρατία και 
η Πορτογαλία θεωρούνται κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ

EL 18.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 195/27 

( 1 ) ΕΕ L 331 της 14.12.2011, σ. 1. 
( 2 ) ΕΕ L 95 της 5.4.2013, σ. 23. 

( 3 ) ΕΕ L 133 της 17.5.2013, σ. 26. 
( 4 ) Απόφαση ΕΚΤ/2013/21, της 28ης Ιουνίου 2013, που καταργεί την 

απόφαση ΕΚΤ/2013/13 σχετικά με προσωρινά μέτρα που αφορούν 
την καταλληλότητα των εμπορεύσιμων χρεογράφων εκδόσεως ή πλήρους 
εγγυήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΕΕ L 192 της 13.7.2013, 
σ. 75).



που συμμορφώνονται με πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένω 
σης/του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ως εκ τούτου, 
απαιτείται μία συμπληρωματική απόφαση του διοικητικού 
συμβουλίου για να επιτραπεί παρέκκλιση από το ελάχιστο 
όριο πιστοληπτικής διαβάθμισης που καθορίζει το Ευρωσύ 
στημα σε σχέση με εμπορεύσιμα χρεόγραφα εκδόσεως ή 
πλήρους εγγυήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

(7) Το εν λόγω έκτακτο μέτρο θα εφαρμοστεί προσωρινά, έως 
ότου το διοικητικό συμβούλιο κρίνει ότι μπορεί να επιτραπεί 
εκ νέου η κανονική εφαρμογή του πλαισίου του Ευρωσυ 
στήματος όσον αφορά τα κριτήρια καταλληλότητας και τον 
έλεγχο των κινδύνων προκειμένου για τις πράξεις νομισμα 
τικής πολιτικής, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1 

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

1. Προκειμένου για εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδει ή 
εγγυάται πλήρως η Κυπριακή 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. Επομένως, για τους σκοπούς του άρθρου 5 παρά 
γραφος 1 και του άρθρου 7 της κατευθυντήριας γραμμής 
ΕΚΤ/2013/4, η Κυπριακή Δημοκρατία θεωρείται κράτος μέλος 
της ζώνης του ευρώ που συμμορφώνεται με πρόγραμμα της Ευρω 
παϊκής Ένωσης/του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. 

2. Εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδει ή εγγυάται πλήρως η 
Κυπριακή Δημοκρατία υπόκεινται στις συγκεκριμένες περικοπές 
αποτίμησης που προβλέπονται στο παράρτημα της παρούσας από 
φασης. 

3. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ της παρούσας απόφασης, της 
κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2011/14 και της κατευθυντήριας 
γραμμής ΕΚΤ/2013/4, σε κάθε περίπτωση όπως αυτές ενσωματώνο 
νται από τις ΕθνΚΤ σε εθνικό επίπεδο, κατισχύει η παρούσα από 
φαση. 

Άρθρο 2 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 5 Ιουλίου 2013. 

Φρανκφούρτη, 5 Ιουλίου 2013. 

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ 

Mario DRAGHI
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Πρόγραμμα περικοπών αποτίμησης εφαμοζόμενων σε εμπορεύσιμα χρεόγραφα εκδόσεως ή πλήρους εγγυήσεως της 
Κυπριακής Δημοκρατίας 

Ομόλογα του Δημοσίου 

Κλιμάκιο διάρκειας 
Περικοπές αποτίμησης χρεο 

γράφων σταθερού και κυμαινό 
μενου τοκομεριδίου 

Περικοπές αποτίμησης 
χρεογράφων μηδενικού 

τοκομεριδίου 

0-1 14,5 14,5 

1-3 27,5 29,5 

3-5 37,5 40,0 

5-7 41,0 45,0 

7-10 47,5 52,5 

> 10 57,0 71,0 

Εγγυημένες από την κυβέρνηση 
τραπεζικές ομολογίες και 

εγγυημένες από την κυβέρνηση 
εταιρικές ομολογίες μη χρημα 

τοπιστωτικών οργανισμών 

Κλιμάκιο διάρκειας 
Περικοπές αποτίμησης χρεο 

γράφων σταθερού και κυμαινό 
μενου τοκομεριδίου 

Περικοπές αποτίμησης 
χρεογράφων μηδενικού 

τοκομεριδίου 

0-1 23,0 23,0 

1-3 37,0 39,0 

3-5 47,5 50,5 

5-7 51,5 55,5 

7-10 58,0 63,0 

> 10 68,0 81,5

EL 18.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 195/29


	Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 5ης Ιουλίου 2013 σχετικά με προσωρινά μέτρα που αφορούν την καταλληλότητα εμπορεύσιμων χρεογράφων εκδόσεως ή πλήρους εγγυήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΕΚΤ/2013/22) (2013/388/ΕΕ)

