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ΣΥΜΦΩΝΙΑ
της 16ης Νοεµβρίου 2000
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά µε την απαίτηση µε
την οποία πιστώνεται η Τράπεζα της Ελλάδος από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δυνάµει του άρθρου
30.3 του καταστατικού του ΕΣΚΤ και συναφή θέµατα
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ,

(4)

Η ΕΚΤ και η Τράπεζα της Ελλάδος συµφωνούν να µειώσουν
την απαίτηση µε την οποία η ΕΚΤ πιστώνει την Τράπεζα της
Ελλάδος, βάσει του προαναφερθέντος στην αιτιολογική
σκέψη 3 συµψηφισµού, σε 1 028 200 000 ευρώ, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι ο λόγος τον εκφρασµένου σε ευρώ
ποσού της απαίτησης που πιστώνεται στην Τράπεζα της
Ελλάδος προς το εκφρασµένο σε ευρώ συνολικό ποσό των
απαιτήσεων που πιστώνονται στις άλλες συµµετέχουσες
ΕθνΚΤ ισούται µε το λόγο της στάθµισης που έχει αποδοθεί
στην Τράπεζα της Ελλάδος στην κλείδα κατανοµής για την
εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ προς τη συνολική στάθµιση
που έχει αποδοθεί στις άλλες συµµετέχουσες ΕθνΚΤ στην
κλείδα κατανοµής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ.

(5)

Η ΕΚΤ και η Τράπεζα της Ελλάδος συµφωνούν σε λοιπές
λεπτοµέρειες που αφορούν την πίστωση της απαίτησης από
την ΕΚΤ στην Τράπεζα της Ελλάδος, λαµβάνοντας υπόψη,
µεταξύ άλλων, την ενδεχόµενη περίπτωση κατά την οποία
καθίσταται αναγκαία η αύξηση, αντί της µείωσης, της εν
λόγω απαίτησης σε 1 028 200 000 ευρώ, ανάλογα µε τις
διακυµάνσεις των συναλλαγµατικών ισοτιµιών.

(6)

Στο πλαίσιο της συµφωνίας των συµβαλλοµένων µερών,
όπως αυτή εκφράζεται στο παρόν έγγραφο, είναι αναγκαία η
προσαρµογή των διατάξεων του άρθρου 4 της κατευθυντήριας γραµµής της ΕΚΤ, της 3ης Νοεµβρίου 1998, όπως
τροποποιήθηκε από την κατευθυντήρια γραµµή ΕΚΤ/2000/
15, της 16ης Νοεµβρίου 2000, σχετικά µε τη σύνθεση και
αποτίµηση των συναλλαγµατικών διαθεσίµων και τις λεπτοµέρειες της αρχικής µεταβίβασής τους, το νόµισµα στο
οποίο εκφράζονται οι ισοδύναµες απαιτήσεις και την απόδοσή τους, η οποία επισυνάπτεται ως παράρτηµα στην απόφαση ΕΚΤ/2000/14, όσον αφορά την παραίτηση των συµµετεχουσών ΕθνΚΤ από τις απαιτήσεις που πιστώνει σε αυτές
η ΕΚΤ, σε περίπτωση µη πραγµατοποιηθείσας ζηµίας την
οποία υφίσταται η τελευταία στη διάρκεια οποιουδήποτε
οικονοµικού έτους κατά τη µεταβατική περίοδο από την 1η
Ιανουαρίου 1999 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2001, λόγω
µείωσης του ισοδυνάµου σε ευρώ της αξίας των συναλλαγµατικών διαθεσίµων της, η οποία οφείλεται αποκλειστικά
στις διακυµάνσεις των συναλλαγµατικών ισοτιµιών ή της
τιµής τον χρυσού. Για τους σκοπούς της εφαρµογής του
άρθρου 4 παράγραφος 2 της κατευθυντήριας γραµµής ΕΚΤ/
2000/15, η οποία επισυνάπτεται ως παράρτηµα στην απόφαση ΕΚΤ/2000/14, η αρχική αξία της απαίτησης της Τράπεζας της Ελλάδος θεωρείται ότι ανέρχεται σε
1 028 200 000 ευρώ.

(7)

Το άρθρο 10.3 του καταστατικού, σε συνδυασµό µε το
άρθρο 43.4, προβλέπει ότι για κάθε απόφαση που λαµβάνεται δυνάµει του άρθρου 30 του καταστατικού, οι ψήφοι στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ σταθµίζονται σύµφωνα µε
την κατανοµή του κεφαλαίου της ΕΚΤ στο οποίο έχουν
εγγραφεί οι κεντρικές τράπεζες των κρατών µελών χωρίς
παρέκκλιση. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ ενέκρινε την
υπογραφή της παρούσας συµφωνίας από την ΕΚΤ, βάσει της
σχετικής διαδικασίας που ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο
10.3 τον καταστατικού,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

∆υνάµει του άρθρου 30.3 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής καλούµενου «καταστατικό») και
του άρθρου 4 παράγραφος 1 της απόφασης ΕΚΤ/2000/14,
της 16ης Νοεµβρίου 2000, σχετικά µε την καταβολή του
κεφαλαίου και την εισφορά της Τράπεζας της Ελλάδος στα
αποθεµατικά και στους εξοµοιωµένους προς αυτά λογαριασµούς της ΕΚΤ, την αρχική µεταβίβαση συναλλαγµατικών
διαθεσίµων από την Τράπεζα της Ελλάδος στην ΕΚΤ και
συναφή θέµατα (1), η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
πιστώνει την Τράπεζα της Ελλάδος µε µία απαίτηση που
εκφράζεται σε ευρώ και ισοδυναµεί προς το συνολικό ποσό
σε ευρώ της εισφοράς συναλλαγµατικών διαθεσίµων της
Τράπεζας της Ελλάδος. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ
αποφάσισε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος µεταβιβάζει,
σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 49.1 του καταστατικού, τα ίδια ποσά συναλλαγµατικών διαθεσίµων, τα
οποία συνίστανται από µετρητά ή επενδύσεις σε δολάρια
Ηνωµένων Πολιτειών, ιαπωνικά γιεν και χρυσό, µε εκείνα
που θα είχε µεταβιβάσει στην ΕΚΤ, εάν ήταν εθνική κεντρική
τράπεζα (ΕθνΚΤ) κράτους µέλους που είχε υιοθετήσει το
ενιαίο νόµισµα (συµµετέχουσα ΕθνΚΤ) την 1η Ιανουαρίου
1999. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 2 της απόφασης ΕΚΤ/2000/14, το ισοδύναµο σε ευρώ της συνολικής
αξίας των συναλλαγµατικών διαθεσίµων πού µεταβιβάζονται
από την Τράπεζα της Ελλάδος υπολογίζεται βάσει των
συναλλαγµατικών ισοτιµιών µεταξύ του ευρώ και του δολαρίου Ηνωµένων Πολιτειών ή του ιαπωνικού γιεν, όπως αυτές
καθορίζονται στο πλαίσιο της ηµερήσιας διαδικασίας συνεννόησης µέσω τηλεσύσκεψης της 29ης ∆εκεµβρίου 2000,
µεταξύ των ενδιαφεροµένων κεντρικών τραπεζών και, στην
περίπτωση του χρυσού, βάσει της τιµής σε δολάρια
Ηνωµένων Πολιτειών ανά ουγκιά καθαρού χρυσού, όπως
αυτή προκύπτει στο πλαίσιο της συνεδρίασης της 29ης
∆εκεµβρίου 2000 για τον καθορισµό της τιµής fixing του
χρυσού στο Λονδίνο, στις 10.30 π.µ., ώρα Λονδίνου. Η
Τράπεζα της Ελλάδος λαµβάνει από την ΕΚΤ, το ταχύτερο
δυνατόν, επιβεβαίωση ως προς το ποσό που προκύπτει από
τον εν λόγω υπολογισµό, στις 29 ∆εκεµβρίου 2000.
Το άρθρο 49.2 του καταστατικού απαιτεί από την Τράπεζα
της Ελλάδος να εισφέρει στα αποθεµατικά της ΕΚΤ και
στους εξοµοιωµένους προς αυτά λογαριασµούς, καθώς και
στο ποσό που αποµένει να πιστωθεί στα αποθεµατικά και
λογαριασµούς σύµφωνα µε το υπόλοιπο του λογαριασµού
κερδών και ζηµιών της 31ης ∆εκεµβρίου του οικονοµικού
έτους που λήγει στις 31 ∆εκεµβρίού 2000.
Η ΕΚΤ και η Τράπεζα της Ελλάδος συµφωνούν ότι η
απαίτηση που η ΕΚΤ πιστώνει στην Τράπεζα της Ελλάδος,
σύµφωνα µε την παραπάνω αιτιολογική σκέψη 1, µπορεί να
µειωθεί συµψηφιζόµενη µε το ποσό που υποχρεούται να
εισφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος, σύµφωνα µε την ανωτέρω
αιτιολογική σκέψη 2.

(1) Βλέπε σελίδα 100 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1
Λεπτοµέρειες που αφορούν την πίστωση της απαίτησης της
Τράπεζας της Ελλάδος
1.
Εάν το συνολικό ποσό της απαίτησης, την οποία η ΕΚΤ
πιστώνει στην Τράπεζα της Ελλάδος σύµφωνα µε το άρθρο 30.3
του καταστατικού και το άρθρο 4 παράγραφος 1 της απόφασης
ΕΚΤ/2000/14, υπερβαίνει το 1 028 200 000 ευρώ την καταληκτική ηµεροµηνία κατά την οποία η ΕΚΤ λαµβάνει συναλλαγµατικά
διαθέσιµα από την Τράπεζα της Ελλάδος, το ποσό της εν λόγω
απαίτησης µειώνεται, την παραπάνω ηµεροµηνία, σε
1 028 200 000 ευρώ. Η µείωση αυτή πραγµατοποιείται µε συµψηφισµό του ποσού που απαιτείται να εισφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος από την 1η Ιανουαρίου 2001 στους εξοµοιωµένους προς τα
αποθεµατικά λογαριασµούς προβλέψεων της ΕΚΤ για ζηµίες εξ
αποτιµήσεως που σχετίζονται µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες,
σύµφωνα µε το άρθρο 49.2 του καταστατικού και σε συνδυασµό
µε το άρθρο 5 της απόφασης ΕΚΤ/2000/14. Ο εν λόγω συµψηφισµός θεωρείται προκαταβολική εισφορά στους εξοµοιωµένους προς
τα αποθεµατικά λογαριασµούς προβλέψεων για ζηµίες εξ αποτιµήσεως που σχετίζονται µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες και τις τιµές
της αγοράς, η δε προαναφερθείσα προκαταβολική εισφορά θεωρείται ότι λαµβάνει χώρα την ηµεροµηνία, του συµψηφισµού.
2.
Εάν το ποσό, το οποίο απαιτείται να εισφέρει η Τράπεζα της
Ελλάδος στους εξοµοιωµένους προς τα αποθεµατικά λογαριασµούς
προβλέψεων της ΕΚΤ για ζηµίες εξ αποτιµήσεως που σχετίζονται µε
τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες, είναι µικρότερο από τη διαφορά
ανάµεσα α) στο συνολικό ποσό της απαίτησης µε την οποία πιστώνει η ΕΚΤ την Τράπεζα της Ελλάδος, σύµφωνα µε το άρθρο 30.3
του καταστατικού και το άρθρο 4 παράγραφος 1 της απόφασης
ΕΚΤ/2000/14, και β) στο ποσό του 1 028 200 000 ευρώ, τότε το
ποσό της εν λόγω απαίτησης µειώνεται σε 1 028 200 0000 ευρώ,
1) µε συµψηφισµό, σύµφωνα µε την ανωτέρω παράγραφο 1, και 2)
µε καταβολή από την ΕΚΤ στην Τράπεζα της Ελλάδος ενός ποσού
σε ευρώ ίσου προς το ποσό της εναποµένουσας µετά τον συµψηφισµό ζηµίας. Οποιοδήποτε ποσό απαιτείται να καταβάλει η ΕΚΤ,
σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο 2, καθίσταται πληρωτέο την
1η Ιανουαρίου 2001. Η ΕΚΤ δίνει, σε εύθετο χρόνο, οδηγίες για τη
µεταβίβαση των παραπάνω ποσών και των σχετικών καθαρών
δεδουλευµένων τόκων µέσω του συστήµατος TARGET (δευρωπαϊκό αυτοµατοποιηµένο σύστηµα ταχείας µεταφοράς κεφαλαίων
σε συνεχή χρόνο). Οι δεδουλευµένοι τόκοι υπολογίζονται βάσει
επιτοκίου που ισούται µε το οριακό επιτόκιο, το οποίο εφαρµόζεται
στην πιο πρόσφατη πράξη κύριας αναχρηµατοδότησης στο πλαίσιο
του ΕΣΚΤ. Ο υπολογισµός των τόκων πραγµατοποιείται σε ηµερήσια βάση, µε τη µέθοδο υπολογισµού του πραγµατικού αριθµού
ηµερολογιακών ηµερών και του έτους των 360 ηµερών.
3.
Εάν το συνολικό ποσό της απαίτησης που πιστώνει η ΕΚΤ
στην Τράπεζα της Ελλάδος σύµφωνα µε το άρθρο 30.3 του καταστατικού και το άρθρο 4 παράγραφος 1 της απόφασης ΕΚΤ/2000/
14 είναι µικρότερο από 1 028 200 0000 ευρώ την καταληκτική
ηµεροµηνία κατά την οποία η ΕΚΤ λαµβάνει συναλλαγµατικά διαθέσιµα από την Τράπεζα της Ελλάδος, το ποσό της εν λόγω
απαίτησης αυξάνεται, την παραπάνω ηµεροµηνία, σε
1 028 200 0000 ευρώ. Η αύξηση του ποσού της εν λόγω
απαίτησης πραγµατοποιείται µε καταβολή από την Τράπεζα της
Ελλάδος στην ΕΚΤ του ισοδυνάµου σε ευρώ ποσού της παραπάνω
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διαφοράς. Οποιοδήποτε ποσό απαιτείται να καταβάλει η Τράπεζα
της Ελλάδος, σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο 3, καθίσταται
πληρωτέο την 1η Ιανουαρίου 2001 και καταβάλλεται σύµφωνα µε
τις διαδικασίες που ειδικότερα ορίζει το άρθρο 5 παράγραφος 3
της απόφασης ΕΚΤ/2000/14.
Άρθρο 2
Παραίτηση από την απαίτηση της Τράπεζας της Ελλάδος
1.
Εάν οι συµµετέχουσες ΕθνΚΤ, εκτός της Τράπεζας της Ελλάδος, έχουν παραιτηθεί από τις απαιτήσεις που πιστώθηκαν σε αυτές
από την ΕΚΤ, σύµφωνα µε τις διατάξεις τον άρθρου 4 της
κατευθυντήριας γραµµής ΕΚΤ/2000/15 της ΕΚΤ, η οποία επισυνάπτεται ως παράρτηµα στην απόφαση ΕΚΤ/2000/14, σε περίπτωση
µη πραγµατοποιηθείσας ζηµίας της ΕΚΤ κατά το οικονοµικό έτος
που λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2000 και που προκαλεί µία τέτοια
παραίτηση, το ποσό του 1 028 200 000 ευρώ της απαίτησης της
Τράπεζας της Ελλάδος µειώνεται κατά το ίδιο ποσοστό µε εκείνο
που ίσχυσε επί της παραίτησης από την αρχική αξία των απαιτήσεων των λοιπών συµµετεχουσών ΕθνΚΤ. Σε περίπτωση τέτοιας
µείωσης της απαίτησης που πιστώνεται στην Τράπεζα της Ελλάδος,
η ΕΚΤ καταβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος το ισοδύναµο σε
ευρώ τον ποσού της εν λόγω µείωσης.
2.
Το ποσό που απαιτείται να καταβάλει η ΕΚΤ σύµφωνα µε την
παραπάνω παράγραφο 1 καθίσταται πληρωτέο την ηµεροµηνία
έναρξης της ισχύος της εν λόγω παραίτησης. Η ΕΚΤ δίνει, σε
εύθετο χρόνο, οδηγίες για την ενδεχόµενη µεταβίβαση τέτοιων
ποσών και των σχετικών δεδουλευµένων τόκων στην Τράπεζα της
Ελλάδος στις 30 Μαρτίου 2001, µέσω του συστήµατος TARGET.
Οι δεδουλευµένοι τόκοι υπολογίζονται από την ηµεροµηνία
έναρξης της ισχύος της εν λόγω παραίτησης και έως τις 30
Μαρτίου 2001, βάσει επιτοκίου που ισούται µε το οριακό επιτόκιο,
το οποίο εφαρµόζεται στην πιο πρόσφατη πράξη κύριας αναχρηµατοδότησης στο πλαίσιο του ΕΣΚΤ. Ο υπολογισµός των τόκων
πραγµατοποιείται σε ηµερήσια βάση, µε τη µέθοδο υπολογισµού
του πραγµατικού αριθµού των ηµερολογιακών ηµερών και του
έτους των 360 ηµερών.
Άρθρο 3
Τελικές διατάξεις
Η παρούσα συµφωνία αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2001.
Συντάσσεται στην αγγλική γλώσσα, σε δύο δεόντως υπογεγραµµένα
πρωτότυπα, ένα εκ των οποίων παραµένει στην ΕΚΤ και ένα στην
Τράπεζα της Ελλάδος.
Η παρούσα συµφωνία δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Φρανκφούρτη επί Μάιν, 16 Νοεµβρίου 2000.
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