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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΜΕΡΟΣ Ι
ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ
Άρθρο 1
Νομικό καθεστώς του ΕΝΤ
Το ΕΝΤ έχει νομική προσωπικότητα. Σε όλα τα κράτη μέλη έχει την ευρύτερη δυνατή
ικανότητα δικαίου που αναγνωρίζεται από τη νομοθεσία τους στα νομικά πρόσωπα. Μπορεί,
ιδίως, να αποκτά και να εκποιεί κινητή και ακίνητη περιουσία και να παρίσταται ενώπιον
δικαστηρίου.
Άρθρο 2
Μέλη
1. Μέλη του ΕΝΤ είναι τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ.
2. Τα κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ προσχωρούν στο ΕΝΤ κατά την
ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης του Συμβουλίου για την κατάργηση της
παρέκκλισής τους από την υιοθέτηση του ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 140 παράγραφος 2 της
ΣΛΕΕ. Προσχωρούν στο ΕΝΤ υπό τους ίδιους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τα
υφιστάμενα μέλη του ΕΝΤ.
3. Προϋπόθεση για την άσκηση από τα μέλη του ΕΝΤ όλων των δικαιωμάτων που
χορηγούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων
ψήφου, είναι η εγγραφή της συνεισφοράς τους στο εγκεκριμένο κεφάλαιο.
4. Κάθε νέο μέλος του ΕΝΤ λαμβάνει μερίδια στο ΕΝΤ ως αντάλλαγμα της συνεισφοράς του
στο κεφάλαιο, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με την κλείδα κατανομής που προβλέπεται στο
άρθρο 14.
Άρθρο 3
Σκοπός και καθήκοντα
1. Το ΕΝΤ συμβάλλει στη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της ζώνης του
ευρώ, καθώς και στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα των «συμμετεχόντων κρατών μελών»
κατά την έννοια του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013.
2. Για να επιτύχει τον στόχο του, το ΕΝΤ:
α) κινητοποιεί χρηματοδότηση και παρέχει στήριξη σταθερότητας, υπό αυστηρούς όρους
πολιτικής, κατάλληλους για το επιλεγμένο μέσο χρηματοδοτικής συνδρομής, προς όφελος
των μελών του που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρά προβλήματα χρηματοδότησης,
εφόσον είναι απαραίτητο για τη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της ζώνης
του ευρώ στο σύνολό της ή των μελών της·
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β) χορηγεί πιστωτικά όρια ή εγγυήσεις προς στήριξη του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης
(«ΕΣΕ»), το οποίο ιδρύθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 806/2014, για
οποιαδήποτε καθήκοντα του ανατίθενται.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Άρθρο 4
Δομή και κανόνες ψηφοφορίας
1. Το ΕΝΤ διαθέτει Συμβούλιο Διοικητών και Συμβούλιο Διευθυντών, καθώς και
διευθύνοντα σύμβουλο και λοιπό προσωπικό, ανάλογα με τις ανάγκες. Οι διοικητές, οι
διευθυντές και οι αντίστοιχοι αναπληρωτές τους εκτελούν τα καθήκοντά τους χωρίς αμοιβή
από το ΕΝΤ.
2. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Διοικητών και του Συμβουλίου Διευθυντών λαμβάνονται με
ομοφωνία, ενισχυμένη ειδική πλειοψηφία, ειδική πλειοψηφία ή απλή πλειοψηφία όπως
διευκρινίζεται στον παρόντα κανονισμό. Για όλες τις αποφάσεις απαιτείται απαρτία δύο
τρίτων των μελών του ΕΝΤ με δικαίωμα ψήφου που να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον τα
δύο τρίτα των δικαιωμάτων ψήφου.
3. Τυχόν αποχή των παρόντων ή των εκπροσωπούμενων μελών δεν εμποδίζει τη λήψη
απόφασης η οποία απαιτεί ομοφωνία.
4. Για τη λήψη απόφασης με ενισχυμένη ειδική πλειοψηφία απαιτείται ποσοστό 85 % των
εκπεφρασμένων ψήφων.
5. Για τη λήψη απόφασης με ειδική πλειοψηφία απαιτείται ποσοστό 80 % των
εκπεφρασμένων ψήφων.
6. Για τη λήψη απόφασης με απλή πλειοψηφία απαιτείται πλειοψηφία των εκπεφρασμένων
ψήφων.
7. Τα δικαιώματα ψήφου εκάστου μέλους του ΕΝΤ, τα οποία ασκούνται από αντιπρόσωπό
του στο Συμβούλιο Διοικητών ή στο Συμβούλιο Διευθυντών, ισούνται με τον αριθμό των
μεριδίων που του έχουν διανεμηθεί στο εγκεκριμένο κεφάλαιο του ΕΝΤ.
8. Εάν οιοδήποτε μέλος του ΕΝΤ παραλείψει να καταβάλει μέρος του ποσού που οφείλεται
σε σχέση με τις υποχρεώσεις του αναφορικά με μερίδια καταβεβλημένου ή καταβλητέου
κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 8, 9 και 10 του παρόντος καταστατικού ή αναφορικά με την
αποπληρωμή της χρηματοδοτικής συνδρομής σύμφωνα με τα άρθρα 16 ή 17 του παρόντος
καταστατικού, τα δικαιώματα ψήφου του εν λόγω μέλους του ΕΝΤ αναστέλλονται για όσο
διάστημα συνεχίζεται η παράλειψη. Τα όρια για τις ψηφοφορίες επαναϋπολογίζονται
αναλόγως.
Άρθρο 5
Συμβούλιο Διοικητών
1. Κάθε μέλος του ΕΝΤ ορίζει έναν διοικητή και έναν αναπληρωτή διοικητή. Οι ορισμοί
αυτοί είναι ανακλητοί ανά πάσα στιγμή. Ο διοικητής είναι το υπεύθυνο για τα οικονομικά
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θέματα μέλος της κυβέρνησης του εν λόγω μέλους του ΕΝΤ. Ο αναπληρωτής διοικητής έχει
πλήρη εξουσία να ενεργεί για λογαριασμό του διοικητή κατά την απουσία του.
2. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Διοικητών (ο «πρόεδρος») είναι ο πρόεδρος της Ευρωομάδας,
όπως αναφέρεται στο πρωτόκολλο αριθ. 14 σχετικά με την Ευρωομάδα που προσαρτάται στη
ΣΕΕ και στη ΣΛΕΕ. Το Συμβούλιο Διοικητών εκλέγει αντιπρόεδρο με διετή θητεία μεταξύ
των μελών του. Ο αντιπρόεδρος έχει δυνατότητα επανεκλογής. Εάν ο αξιωματούχος δεν
πληροί πλέον την απαίτηση που ορίζεται στην παράγραφο 1, διοργανώνεται νέα εκλογή χωρίς
καθυστέρηση.
3. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοικητών συμμετέχουν ως μέλη χωρίς δικαίωμα
ψήφου ένα μέλος της Επιτροπής και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(«ΕΚΤ»).
4. Εκπρόσωποι κρατών μελών των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ και τα οποία
συμμετέχουν σε ad hoc βάση μαζί με το ΕΝΤ σε πράξη στήριξης σταθερότητας για κράτος
μέλος με νόμισμα το ευρώ καλούνται επίσης να συμμετέχουν, ως παρατηρητές, στις
συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοικητών κατά τη συζήτηση της εν λόγω στήριξης
σταθερότητας και της παρακολούθησής της.
5. Άλλα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων κρατών μελών των οποίων το
νόμισμα δεν είναι το ευρώ, για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που αναφέρονται στην
παράγραφο 4, ιδρυμάτων ή οργανισμών μπορεί να κληθούν από το Συμβούλιο Διοικητών να
συμμετάσχουν σε συνεδριάσεις ως παρατηρητές σε ad hoc βάση.
6. Το Συμβούλιο Διοικητών λαμβάνει ομόφωνα τις αποφάσεις που προβλέπονται στο παρόν
καταστατικό σχετικά με:
α) την αύξηση ή τη μείωση της ελάχιστης δανειοδοτικής ικανότητας σύμφωνα με το άρθρο 8
παράγραφος 6·
β) τις προσκλήσεις καταβολής κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1·
γ) την αύξηση του εγκεκριμένου κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1·
δ) τη λήψη υπόψη πιθανής επικαιροποίησης της κλείδας για τις εγγραφές στο κεφάλαιο της
ΕΚΤ και των αλλαγών που πρέπει να επέλθουν στην κλείδα κατανομής για τις εγγραφές στο
εγκεκριμένο κεφάλαιο του ΕΝΤ σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4·
ε) την έγκριση αλλαγών που πρέπει να επέλθουν στην κατανομή του κεφαλαίου μεταξύ των
μελών του ΕΝΤ και του υπολογισμού της κατανομής αυτής ως άμεσης συνέπειας της
προσχώρησης νέου κράτους μέλους στο ΕΝΤ σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3·
στ) την επιβεβαίωση ή την αναθεώρηση των όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση
πιστωτικών ορίων ή την παροχή εγγυήσεων προς στήριξη του ΕΣΕ και την αύξηση του
ανώτατου ορίου της στήριξης προς το ΕΣΕ σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 5·
ζ) τη θέσπιση των χρηματοδοτικών όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση πιστωτικών
ορίων ή τον ορισμό ανώτατου ορίου για τις εγγυήσεις προς στήριξη του ΕΣΕ σύμφωνα με το
άρθρο 22 παράγραφος 5 και το άρθρο 23 παράγραφος 1.
7. Το Συμβούλιο Διοικητών λαμβάνει με ενισχυμένη ειδική πλειοψηφία τις αποφάσεις που
προβλέπονται στο παρόν καταστατικό σχετικά με:
α) την παροχή στήριξης σταθερότητας σε μέλη του ΕΝΤ, συμπεριλαμβανομένων των όρων
πολιτικής που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο κατανόησης που αναφέρεται στο άρθρο 13
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παράγραφος 3, και τον καθορισμό της επιλογής των μέσων και των χρηματοδοτικών όρων
και προϋποθέσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 14 έως 18·
β) την υποβολή αιτήματος στην Επιτροπή για τη διαπραγμάτευση, σε συνεργασία με την
ΕΚΤ, των όρων οικονομικής πολιτικής που επισυνάπτονται σε κάθε χρηματοδοτική
συνδρομή, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3·
γ) την αλλαγή στην τιμολογιακή πολιτική και στην τιμολογιακή κατευθυντήρια γραμμή για
τη χρηματοδοτική συνδρομή, σύμφωνα με το άρθρο 20·
8. Το Συμβούλιο Διοικητών λαμβάνει με ειδική πλειοψηφία τις αποφάσεις που προβλέπονται
στο παρόν καταστατικό σχετικά με:
α) τον καθορισμό των λεπτομερών τεχνικών όρων όταν ένα κράτος μέλος προσχωρεί στο
ΕΝΤ·
β) την εκλογή του αντιπροέδρου του, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου·
γ) την κατάρτιση του καταλόγου δραστηριοτήτων ασυμβίβαστων με τα καθήκοντα του
διευθυντή ή του αναπληρωτή διευθυντή, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 8,
δ) την έγκριση του καταλόγου των επικρατέστερων υποψηφίων για τη θέση του διευθύνοντος
συμβούλου και την υποβολή αιτήματος στο Δικαστήριο για την παύση του σύμφωνα με το
άρθρο 7·
ε) τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού του ΕΝΤ·
στ) τη σύσταση άλλων κεφαλαίων σύμφωνα με το άρθρο 27·
ζ) τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν όσον αφορά την ανάκτηση οφειλής από μέλος του ΕΝΤ,
σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφοι 2 και 3·
η) την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών και της ετήσιας έκθεσης του ΕΝΤ σύμφωνα με τα
άρθρα 31 και 32 αντίστοιχα·
θ) την έγκριση των εξωτερικών ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 34·
ι) τον ορισμό των μελών του Συμβουλίου Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 1·
ια) τη γλώσσα εργασίας του ΕΝΤ σύμφωνα με το άρθρο 47.
9. Ο πρόεδρος συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Διοικητών. Ο
αντιπρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις αυτές σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής του
προέδρου.
Άρθρο 6
Συμβούλιο Διευθυντών
1. Κάθε διοικητής ορίζει έναν διευθυντή και έναν αναπληρωτή διευθυντή, οι οποίοι
επιλέγονται μεταξύ ατόμων τα οποία διαθέτουν υψηλό επίπεδο ικανοτήτων σε οικονομικά και
χρηματοοικονομικά θέματα. Οι ορισμοί αυτοί είναι ανακλητοί ανά πάσα στιγμή. Ο
αναπληρωτής διευθυντής έχει πλήρη εξουσία να ενεργεί για λογαριασμό του διευθυντή κατά
την απουσία του.
Όλοι οι διευθυντές και αναπληρωτές διευθυντές αφιερώνουν τον χρόνο και την προσοχή που
απαιτείται στις δραστηριότητες του ΕΝΤ. Για όσο διάστημα διαρκεί η θητεία τους στο ΕΝΤ
και για περίοδο έξι μηνών μετά την παύση της θητείας τους, οι διευθυντές και αναπληρωτές

EL

4

EL

διευθυντές δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στις δραστηριότητες που προσδιορίζονται από το
Συμβούλιο Διοικητών σύμφωνα με την παράγραφο 8.
2. Η Επιτροπή μπορεί να ορίσει ένα μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η ΕΚΤ μπορεί να ορίσει
έναν παρατηρητή.
3. Ένας εκπρόσωπος από κάθε κράτος μέλος του οποίου το νόμισμα δεν είναι το ευρώ και το
οποίο συμμετέχει σε ad hoc βάση μαζί με το ΕΝΤ σε πράξη στήριξης και συνδρομής
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας για κράτος μέλος με νόμισμα το ευρώ καλείται επίσης να
συμμετέχει, ως παρατηρητής, στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διευθυντών κατά τη
συζήτηση της εν λόγω χρηματοδοτικής συνδρομής και της παρακολούθησής της.
4. Άλλα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων κρατών μελών των οποίων το
νόμισμα δεν είναι το ευρώ, για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που αναφέρονται στην
παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, ιδρυμάτων ή οργανισμών μπορεί να κληθούν από το
Συμβούλιο Διοικητών να συμμετάσχουν σε συνεδριάσεις ως παρατηρητές σε ad hoc βάση.
5. Το Συμβούλιο Διευθυντών λαμβάνει αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία, εκτός εάν
προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό.
6. Με την επιφύλαξη των εξουσιών του Συμβουλίου Διοικητών όπως ορίζονται στο άρθρο 5,
το Συμβούλιο Διευθυντών διασφαλίζει ότι το ΕΝΤ διοικείται σύμφωνα με τον παρόντα
κανονισμό και με τον εσωτερικό κανονισμό του ΕΝΤ.
7. Κάθε κενή θέση στο Συμβούλιο Διευθυντών πληρούται αμέσως σύμφωνα με την
παράγραφο 1.
8. Το Συμβούλιο Διοικητών ορίζει τις δραστηριότητες που είναι ασυμβίβαστες με τα
καθήκοντα του διευθυντή και του αναπληρωτή διευθυντή.
Άρθρο 7
Διευθύνων σύμβουλος
1. Ο διευθύνων σύμβουλος ορίζεται από το Συμβούλιο βάσει προσόντων μεταξύ υποψηφίων
που έχουν την υπηκοότητα ενός μέλους του ΕΝΤ, σχετική διεθνή πείρα και υψηλό επίπεδο
δεξιοτήτων, γνώσεων και ικανοτήτων σε οικονομικά και χρηματοοικονομικά θέματα.
Το Συμβούλιο Διοικητών καταρτίζει κατάλογο των επικρατέστερων υποψηφίων για τη θέση
του διευθύνοντος συμβούλου. Επιδιώκει να τηρεί την αρχή της ισορροπίας των φύλων.
Το Συμβούλιο, κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ορίζει τον διευθύνοντα
σύμβουλο. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα
μέλη του Συμβουλίου που εκπροσωπούν κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ.
Η θέση του διευθύνοντος συμβούλου είναι θέση πλήρους απασχόλησης. Επιπλέον, ο
διευθύνων σύμβουλος μπορεί να ασκεί τον ρόλο του διευθύνοντος συμβούλου του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ). Ο διευθύνων σύμβουλος
δεν κατέχει άλλο αξίωμα σε εθνικό, ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο και δεν μπορεί να είναι
διοικητής, διευθυντής ή αναπληρωτής διοικητής ή διευθυντής.
2. Η θητεία του διευθύνοντος συμβούλου είναι πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί άπαξ. Ο
διευθύνων σύμβουλος εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι τον ορισμό του
διαδόχου του. Εάν ο διευθύνων σύμβουλος παύσει να πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις
για την εκτέλεση των καθηκόντων του ή αν διαπράξει βαρύ παράπτωμα, το Δικαστήριο
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μπορεί, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου Διοικητών και αφού ενημερώσει το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, να εκδώσει απόφαση για την παύση του.
3. Ο διευθύνων σύμβουλος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Διευθυντών και
συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοικητών.
4. Ο διευθύνων σύμβουλος είναι προϊστάμενος του προσωπικού του ΕΝΤ και είναι υπεύθυνος
για την οργάνωση, τον διορισμό και την απόλυση των μελών του προσωπικού σύμφωνα με το
άρθρο 39 του παρόντος καταστατικού.
5. Ο διευθύνων σύμβουλος είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του ΕΝΤ.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παράγραφος 4, του άρθρου 14 παράγραφος 3, του άρθρου
15 παράγραφος 3, του άρθρου 16 παράγραφος 3, του άρθρου 17 παράγραφος 3, του άρθρου
18 παράγραφος 4 και του άρθρου 23 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού, το ΕΝΤ
εκπροσωπείται νομίμως στις σχέσεις του με τρίτους ως εξής:
α) από τον διευθύνοντα σύμβουλο ή, κατά την απουσία του, από οποιαδήποτε δύο μέλη του
διοικητικού συμβουλίου που ενεργούν από κοινού και
β) από οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εντός των ορίων των ειδικών αρμοδιοτήτων που
του έχουν ανατεθεί από τον διευθύνοντα σύμβουλο.
6. Ο διευθύνων σύμβουλος διευθύνει, υπό την καθοδήγηση του Συμβουλίου Διευθυντών, τις
τρέχουσες δραστηριότητες του ΕΝΤ και επικουρείται από το διοικητικό συμβούλιο.
Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από τον διευθύνοντα σύμβουλο, ο οποίος προεδρεύει
των συνεδριάσεων, και από άλλα μέλη του προσωπικού του ΕΝΤ τα οποία διορίζονται κατά
καιρούς από τον διευθύνοντα σύμβουλο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Άρθρο 8
Αρχικό εγκεκριμένο κεφάλαιο και δανειοδοτική ικανότητα
1. Το αρχικό εγκεκριμένο κεφάλαιο του ΕΝΤ ανέρχεται σε 704 798,7 εκατ. EUR. Διαιρείται
σε επτά εκατομμύρια σαράντα επτά χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα επτά μερίδια ονομαστικής
αξίας 100 000 EUR έκαστο, τα οποία είναι διαθέσιμα προς εγγραφή μέσω της μεταβίβασης
του κεφαλαίου του ΕΜΣ σύμφωνα με την αρχική κλείδα κατανομής που προβλέπεται στον
πίνακα Ι και υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος καταστατικού. Οι εγγραφές
στο αρχικό εγκεκριμένο κεφάλαιο ορίζονται στον πίνακα ΙΙ.
2. Το αρχικό εγκεκριμένο κεφάλαιο του ΕΝΤ διαιρείται σε μερίδια καταβεβλημένου
κεφαλαίου και σε μερίδια καταβλητέου κεφαλαίου. Η αρχική συνολική σωρευτική
ονομαστική αξία των μεριδίων καταβεβλημένου κεφαλαίου ανέρχεται σε 80 548,4 εκατ.
EUR. Τα αρχικώς εγγεγραμμένα μερίδια του εγκεκριμένου κεφαλαίου εκδίδονται στο άρτιο.
Άλλα μερίδια εκδίδονται στο άρτιο.
3. Τα μερίδια του εγκεκριμένου κεφαλαίου δεν ενεχυριάζονται ούτε δεσμεύονται καθ’
οιονδήποτε τρόπο και δεν μεταβιβάζονται, με εξαίρεση τις μεταβιβάσεις για τους σκοπούς
της υλοποίησης των προσαρμογών της κλείδας κατανομής που προβλέπεται στο άρθρο 11
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παράγραφος 5 του παρόντος καταστατικού, στον βαθμό που είναι αναγκαίος προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι η κατανομή των μεριδίων αντιστοιχεί στην προσαρμοσμένη κλείδα.
4. Η ευθύνη κάθε μέλους του ΕΝΤ περιορίζεται, σε κάθε περίπτωση, στο μερίδιό του στο
εγκεκριμένο κεφάλαιο στην τιμή έκδοσής του. Κανένα μέλος του ΕΝΤ δεν ευθύνεται, λόγω
της ιδιότητάς του αυτής, για υποχρεώσεις του ΕΝΤ. Οι υποχρεώσεις των μελών του ΕΝΤ να
συνεισφέρουν στο εγκεκριμένο κεφάλαιο σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό δεν
επηρεάζονται εάν οποιοδήποτε μέλος του ΕΝΤ καταστεί επιλέξιμο για ή λαμβάνει
χρηματοδοτική συνδρομή από το ΕΝΤ.
5. Ο προϋπολογισμός της Ένωσης δεν βαρύνεται με τις δαπάνες ή τις ζημίες του ΕΝΤ.
6. Η αρχική δανειοδοτική ικανότητα του ΕΝΤ είναι τουλάχιστον 500 000 εκατ. EUR. Το
άθροισμα όλων των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων του ΕΝΤ δεν υπερβαίνει σε
οποιαδήποτε χρονική στιγμή την ελάχιστη δανειοδοτική ικανότητα. Το Συμβούλιο Διοικητών
δύναται να αποφασίσει να αυξήσει τη δανειοδοτική ικανότητα. Σε εξαιρετικές και δεόντως
αιτιολογημένες περιπτώσεις, το Συμβούλιο Διοικητών δύναται επίσης να μειώσει προσωρινά
τη δανειοδοτική ικανότητα, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για τη διασφάλιση της ικανότητας
του ΕΝΤ να εκπληρώσει τα καθήκοντά του.
Άρθρο 9
Προσκλήσεις καταβολής κεφαλαίου
1. Το Συμβούλιο Διοικητών μπορεί να απαιτήσει ανά πάσα στιγμή την καταβολή
εγκεκριμένου μη καταβεβλημένου κεφαλαίου και να ορίσει κατάλληλη χρονική περίοδο για
την καταβολή του από τα μέλη του ΕΝΤ.
2. Το Συμβούλιο Διευθυντών μπορεί να απαιτήσει την καταβολή εγκεκριμένου μη
καταβεβλημένου κεφαλαίου με απόφαση που έχει ληφθεί με απλή πλειοψηφία, προκειμένου
να αποκατασταθεί το επίπεδο του καταβεβλημένου κεφαλαίου, εάν το ποσό του τελευταίου
μειωθεί λόγω απορρόφησης ζημιών κάτω από το επίπεδο που καθορίζεται στο άρθρο 8
παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού, όπως μπορεί να τροποποιηθεί από το Συμβούλιο
Διοικητών βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 10 του παρόντος
καταστατικού, και να ορίσει κατάλληλη χρονική περίοδο για την καταβολή του από τα μέλη
του ΕΝΤ.
3. Ο διευθύνων σύμβουλος ζητεί εγκαίρως την καταβολή μη καταβεβλημένου εγκεκριμένου
κεφαλαίου, εάν χρειάζεται προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν αδυναμία πληρωμής του ΕΝΤ
για οιαδήποτε προγραμματισμένη ή άλλου είδους οφειλή σε πιστωτές του ΕΝΤ. Ο διευθύνων
σύμβουλος ενημερώνει το Συμβούλιο Διευθυντών και το Συμβούλιο Διοικητών σε περίπτωση
τέτοιου είδους πρόσκλησης καταβολής. Όταν διαπιστώνεται πιθανή έλλειψη κεφαλαίων του
ΕΝΤ, ο διευθύνων σύμβουλος προβαίνει σε πρόσκληση ή προσκλήσεις καταβολής το
συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι το ΕΝΤ διαθέτει επαρκή κεφάλαια
για να ανταποκριθεί πλήρως στις οφειλές του προς τους πιστωτές κατά την ημερομηνία λήξης
τους. Τα μέλη του ΕΝΤ αναλαμβάνουν αμετακλήτως και άνευ όρων να ανταποκριθούν σε
οιαδήποτε πρόσκληση καταβολής απαιτητού κεφαλαίου την οποία θα τους απευθύνει ο
διευθύνων σύμβουλος σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο. Η εν λόγω καταβολή
πραγματοποιείται εντός επτά ημερών από την παραλαβή της πρόσκλησης.
4. Τα μέλη του ΕΝΤ ανταποκρίνονται εγκαίρως σε όλες τις προσκλήσεις καταβολής
κεφαλαίου.
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5. Το Συμβούλιο Διευθυντών θεσπίζει τους λεπτομερείς όρους και τις προϋποθέσεις που
εφαρμόζονται στις προσκλήσεις καταβολής κεφαλαίου σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
Άρθρο 10
Αυξήσεις κεφαλαίου
1. Το Συμβούλιο Διοικητών δύναται να αποφασίσει να αυξήσει το εγκεκριμένο κεφάλαιο του
ΕΝΤ που προβλέπεται στο άρθρο 11. Τα νέα μερίδια κατανέμονται στα μέλη του ΕΝΤ
σύμφωνα με την κλείδα κατανομής που προβλέπεται στο άρθρο 11.
2. Με την προσχώρηση νέου κράτους μέλους στο ΕΝΤ, το εγκεκριμένο κεφάλαιο του ΕΝΤ
αυξάνεται αυτόματα με τον πολλαπλασιασμό των αντίστοιχων ποσών που ισχύουν τη στιγμή
εκείνη επί τον λόγο, εντός της προσαρμοσμένης κλείδας κατανομής που προβλέπεται στο
άρθρο 11 του παρόντος καταστατικού, μεταξύ της στάθμισης του νέου μέλους του ΕΝΤ και
της στάθμισης των υφιστάμενων μελών του ΕΝΤ.

Άρθρο 11
Κλείδα κατανομής
1. Η κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο εγκεκριμένο κεφάλαιο του ΕΝΤ μελών του ΕΝΤ
τα οποία είναι κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ βασίζεται, με την επιφύλαξη των παραγράφων
2 και 3, στην κλείδα για την εγγραφή των εθνικών κεντρικών τραπεζών των μελών του ΕΝΤ
στο κεφάλαιο της ΕΚΤ, σύμφωνα με το άρθρο 29 του πρωτοκόλλου αριθ. 4 για το
καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (το «καταστατικό του ΕΣΚΤ») που προσαρτάται στη ΣΕΕ και στη
ΣΛΕΕ.
2. Η αρχική κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο εγκεκριμένο κεφάλαιο του ΕΝΤ
διευκρινίζεται στον πίνακα Ι που επισυνάπτεται στο παρόν καταστατικό.
3. Η κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο εγκεκριμένο κεφάλαιο του ΕΝΤ προσαρμόζεται:
α) όταν ένα κράτος μέλος προσχωρεί στο ΕΝΤ και το εγκεκριμένο κεφάλαιο του ΕΝΤ
αυξάνεται αυτομάτως· ή
β) όταν λήγει η δωδεκαετής προσωρινή διόρθωση που εφαρμόζεται σε μέλος του ΕΝΤ και
έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 44.
4. Το Συμβούλιο Διοικητών δύναται να αποφασίσει να λάβει υπόψη πιθανές επικαιροποιήσεις
της κλείδας για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ που αναφέρεται στην παράγραφο 1 όταν
η κλείδα κατανομής προσαρμόζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.
5. Όταν προσαρμοστεί η κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο εγκεκριμένο κεφάλαιο του
ΕΝΤ, τα μέλη του ΕΝΤ μεταβιβάζουν μεταξύ τους εγκεκριμένο κεφάλαιο στον βαθμό που
είναι αναγκαίος για να διασφαλιστεί ότι η κατανομή του εγκεκριμένου κεφαλαίου αντιστοιχεί
στην προσαρμοσμένη κλείδα.
6. Το Συμβούλιο Διευθυντών λαμβάνει όλα τα υπόλοιπα μέτρα που απαιτούνται για τη
διασφάλιση της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
ΜΕΡΟΣ IV

EL

8

EL

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΤ
Τίτλος I
Αρχές που διέπουν τις πράξεις σταθερότητας του ΕΝΤ
Άρθρο 12
Αρχές
1. Εφόσον είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της
ζώνης του ευρώ ή των κρατών μελών της, το ΕΝΤ δύναται να παρέχει στήριξη σταθερότητας
χρησιμοποιώντας τα μέσα που προβλέπονται στα άρθρα 14 έως 19 σε μέλος του ΕΝΤ, υπό
αυστηρούς όρους πολιτικής, κατάλληλους για το επιλεγμένο μέσο χρηματοδοτικής
συνδρομής. Οι εν λόγω όροι πολιτικής ποικίλλουν και μπορεί να περιλαμβάνουν από
προγράμματα μακροοικονομικής προσαρμογής δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 472/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1 έως τη συνεχή τήρηση
προκαθορισμένων όρων επιλεξιμότητας.
2. Το ΕΝΤ, το Συμβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συμμορφώνονται πλήρως με το
άρθρο 152 ΣΛΕΕ και λαμβάνουν υπόψη τους εθνικούς κανόνες και την εθνική πρακτική,
καθώς και το άρθρο 28 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συνεπώς, η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού δεν θίγει το δικαίωμα διαπραγμάτευσης,
σύναψης και εφαρμογής συλλογικών συμβάσεων ή το δικαίωμα ανάληψης συλλογικής
δράσης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.
Τίτλος II
Στήριξη χρηματοπιστωτικής σταθερότητας για τα μέλη του ΕΝΤ
Άρθρο 13
Διαδικασία για τη χορήγηση στήριξης σταθερότητας στα μέλη του ΕΝΤ
1. Μέλος του ΕΝΤ μπορεί να απευθύνει αίτηση για στήριξη σταθερότητας στον πρόεδρο του
Συμβουλίου Διοικητών. Η εν λόγω αίτηση αναφέρει το μέσο ή τα μέσα χρηματοδοτικής
συνδρομής που είναι προς εξέταση. Με την παραλαβή της εν λόγω αίτησης, ο πρόεδρος του
Συμβουλίου Διοικητών ζητεί από την Επιτροπή να εκτελέσει τα ακόλουθα καθήκοντα σε
συνεργασία με την ΕΚΤ:
α) να εκτιμήσει την ύπαρξη κινδύνου για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ζώνης του
ευρώ στο σύνολό της ή των κρατών μελών της, εκτός εάν η ΕΚΤ έχει ήδη υποβάλει σχετική
ανάλυση βάσει του άρθρου 18 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού·
β) να εκτιμήσει εάν το δημόσιο χρέος είναι βιώσιμο·
γ) να εκτιμήσει τις πραγματικές ή δυνητικές ανάγκες χρηματοδότησης του οικείου μέλους του
ΕΝΤ.
1
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 21ης Μαΐου 2013, για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών
μελών στη ζώνη του ευρώ τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με
τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα (ΕΕ L 140 της 27.5.2013, σ. 1).
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2. Βάσει της αίτησης του κράτους μέλους του ΕΝΤ και της αναφερθείσας στην παράγραφο 1
εκτίμησης, το Συμβούλιο Διοικητών δύναται να αποφασίσει τη χορήγηση, καταρχήν,
στήριξης σταθερότητας στο ενδιαφερόμενο μέλος του ΕΝΤ, με τη μορφή χρηματοδοτικής
διευκόλυνσης.
3. Εάν εκδοθεί απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 2, το Συμβούλιο Διοικητών ζητεί από
την Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΚΤ και με το ΕΝΤ, να διαπραγματευθεί με το
ενδιαφερόμενο μέλος του ΕΝΤ μνημόνιο κατανόησης («ΜΚ») όπου θα περιγράφονται
λεπτομερώς οι όροι πολιτικής που συνοδεύουν τη χρηματοδοτική διευκόλυνση. Το
περιεχόμενο του ΜΚ αντικατοπτρίζει τις αδυναμίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν και το
μέσο χρηματοδοτικής συνδρομής που έχει επιλεγεί. Παράλληλα, ο διευθύνων σύμβουλος του
ΕΝΤ καταρτίζει πρόταση συμφωνίας χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, η οποία περιλαμβάνει
τους χρηματοδοτικούς όρους και προϋποθέσεις, καθώς και την επιλογή των μέσων, και η
οποία υποβάλλεται προς έγκριση στο Συμβούλιο Διοικητών.
Το ΜΚ πρέπει να συνάδει πλήρως με τα μέτρα συντονισμού των οικονομικών πολιτικών που
προβλέπονται στη ΣΛΕΕ, ιδίως με τυχόν πράξεις του δικαίου της Ένωσης,
συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε γνώμης, προειδοποίησης, σύστασης ή απόφασης
απευθυνόμενης στο ενδιαφερόμενο μέλος του ΕΝΤ, καθώς και με το πρόγραμμα
μακροοικονομικής προσαρμογής που πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο δυνάμει του
άρθρου 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 472/2013. Του ΜΚ προηγείται εκτίμηση
κοινωνικών επιπτώσεων.
4. Η Επιτροπή και το ΕΝΤ υπογράφουν το ΜΚ υπό τον όρο της προηγούμενης συμμόρφωσης
με την απαίτηση που ορίζεται στην παράγραφο 3 και της προηγούμενης έγκρισης από το
Συμβούλιο Διοικητών.
5. Το ΜΚ δημοσιοποιείται.
6. Το Συμβούλιο Διευθυντών εγκρίνει τη συμφωνία χρηματοδοτικής διευκόλυνσης στην
οποία περιγράφονται λεπτομερώς οι χρηματοοικονομικές πτυχές της στήριξης σταθερότητας
που πρόκειται να χορηγηθεί και, κατά περίπτωση, την εκταμίευση της πρώτης δόσης της
συνδρομής.
7. Το ΕΝΤ θεσπίζει κατάλληλο σύστημα προειδοποίησης για να εξασφαλιστεί η έγκαιρη
λήψη των αποπληρωμών που οφείλει το μέλος του ΕΝΤ στο πλαίσιο της στήριξης
σταθερότητας.
8. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΚΤ, παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τους όρους
πολιτικής που συνοδεύουν τη χρηματοδοτική διευκόλυνση.
Άρθρο 14
Προληπτική χρηματοδοτική συνδρομή του ΕΝΤ
1. Το Συμβούλιο Διοικητών μπορεί να αποφασίσει τη χορήγηση προληπτικής
χρηματοδοτικής συνδρομής με τη μορφή προληπτικού πιστωτικού ορίου υπό όρους ή με τη
μορφή πιστωτικού ορίου με ενισχυμένους όρους σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του
παρόντος καταστατικού.
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2. Οι όροι πολιτικής που συνοδεύουν την προληπτική χρηματοδοτική συνδρομή του ΕΝΤ
περιγράφονται λεπτομερώς στο ΜΚ, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3.
3. Οι χρηματοδοτικοί όροι και προϋποθέσεις της προληπτικής χρηματοδοτικής συνδρομής
του ΕΝΤ προσδιορίζονται σε συμφωνία προληπτικής χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, που
πρέπει να υπογραφεί από τον διευθύνοντα σύμβουλο.
4. Το Συμβούλιο Διευθυντών εγκρίνει τις λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις
λεπτομέρειες εφαρμογής της προληπτικής χρηματοδοτικής συνδρομής του ΕΝΤ.
5. Το Συμβούλιο Διευθυντών αποφασίζει με ενισχυμένη ειδική πλειοψηφία, βάσει πρότασης
του διευθύνοντος συμβούλου και αφού λάβει έκθεση παρακολούθησης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 8, εάν θα πρέπει να διατηρηθεί το πιστωτικό όριο.
6. Αφού το μέλος του ΕΝΤ αντλήσει κεφάλαια για πρώτη φορά, μέσω δανεισμού ή αγοράς
τίτλων στην πρωτογενή αγορά, το Συμβούλιο Διευθυντών αποφασίζει με ενισχυμένη ειδική
πλειοψηφία, βάσει πρότασης του διευθύνοντος συμβούλου και κατόπιν αξιολόγησης που
διενεργεί η Επιτροπή σε συνεργασία με την ΕΚΤ, εάν το πιστωτικό όριο εξακολουθεί να είναι
επαρκές ή εάν χρειάζεται άλλη μορφή χρηματοδοτικής συνδρομής.
Άρθρο 15
Χρηματοδοτική συνδρομή για την ανακεφαλαιοποίηση πιστωτικών ιδρυμάτων μέλους του
ΕΝΤ
1. Το Συμβούλιο Διοικητών μπορεί να αποφασίσει τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής
μέσω δανείων σε μέλος του ΕΝΤ για τον συγκεκριμένο σκοπό της ανακεφαλαιοποίησης των
πιστωτικών ιδρυμάτων του εν λόγω μέλους του ΕΝΤ.
2. Οι όροι πολιτικής που συνοδεύουν τη χρηματοδοτική συνδρομή για την
ανακεφαλαιοποίηση πιστωτικών ιδρυμάτων κράτους μέλους του ΕΝΤ περιγράφονται
λεπτομερώς στο ΜΚ, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3.
3. Με την επιφύλαξη των άρθρων 107 και 108 της ΣΛΕΕ, οι χρηματοδοτικοί όροι και
προϋποθέσεις της χρηματοδοτικής συνδρομής για την ανακεφαλαιοποίηση πιστωτικών
ιδρυμάτων μέλους του ΕΝΤ προσδιορίζονται στη συμφωνία χρηματοδοτικής διευκόλυνσης
που πρέπει να υπογραφεί από τον διευθύνοντα σύμβουλο.
4. Το Συμβούλιο Διευθυντών εγκρίνει τις αναλυτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις
λεπτομέρειες εφαρμογής της χρηματοδοτικής συνδρομής για την ανακεφαλαιοποίηση
πιστωτικών ιδρυμάτων μέλους του ΕΝΤ.
5. Κατά περίπτωση, το Συμβούλιο Διευθυντών αποφασίζει με ενισχυμένη ειδική πλειοψηφία,
βάσει πρότασης του διευθύνοντος συμβούλου και αφού λάβει έκθεση παρακολούθησης της
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 8, την εκταμίευση των δόσεων της
χρηματοδοτικής συνδρομής που έπονται της πρώτης δόσης.
Άρθρο 16
Δάνεια του ΕΝΤ
1. Το Συμβούλιο Διοικητών δύναται να αποφασίσει τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής
με τη μορφή δανείου σε μέλος του ΕΝΤ, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1.

EL

11

EL

2. Οι όροι πολιτικής που συνοδεύουν τα δάνεια του ΕΝΤ περιέχονται σε πρόγραμμα
μακροοικονομικής προσαρμογής που περιγράφεται λεπτομερώς στο ΜΚ, σύμφωνα με το
άρθρο 13 παράγραφος 3.
3. Οι χρηματοδοτικοί όροι και προϋποθέσεις κάθε δανείου του ΕΝΤ καθορίζονται σε
συμφωνία χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, που πρέπει να υπογραφεί από τον διευθύνοντα
σύμβουλο.
4. Το Συμβούλιο Διευθυντών εγκρίνει τις αναλυτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις
λεπτομέρειες εφαρμογής των δανείων του ΕΝΤ.
5. Το Συμβούλιο Διευθυντών αποφασίζει με ενισχυμένη ειδική πλειοψηφία, βάσει πρότασης
του διευθύνοντος συμβούλου και αφού λάβει έκθεση παρακολούθησης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 8, την εκταμίευση των δόσεων της χρηματοδοτικής
συνδρομής που έπονται της πρώτης δόσης.
Άρθρο 17
Μηχανισμός στήριξης πρωτογενών αγορών
1. Το Συμβούλιο Διοικητών μπορεί να αποφασίσει διευθετήσεις για την αγορά ομολόγων
μέλους του ΕΝΤ στην πρωτογενή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 και με
σκοπό τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας κόστους της χρηματοδοτικής συνδρομής.
2. Οι όροι πολιτικής που συνοδεύουν τον μηχανισμό στήριξης πρωτογενών αγορών
περιγράφονται λεπτομερώς στο ΜΚ, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3.
3. Οι χρηματοδοτικοί όροι και προϋποθέσεις διενέργειας της αγοράς ομολόγων καθορίζονται
στη συμφωνία χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, που πρέπει να υπογραφεί από τον διευθύνοντα
σύμβουλο.
4. Το Συμβούλιο Διευθυντών εγκρίνει λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία
εφαρμογής του μηχανισμού στήριξης πρωτογενών αγορών.
5. Το Συμβούλιο Διευθυντών αποφασίζει με ενισχυμένη ειδική πλειοψηφία, βάσει πρότασης
του διευθύνοντος συμβούλου και αφού λάβει έκθεση παρακολούθησης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 8, την εκταμίευση της χρηματοδοτικής συνδρομής
προς δικαιούχο κράτος μέλος μέσω πράξεων στην πρωτογενή αγορά.
Άρθρο 18
Μηχανισμός στήριξης δευτερογενών αγορών
1. Το Συμβούλιο Διοικητών μπορεί να αποφασίσει διευθετήσεις για πράξεις στη δευτερογενή
αγορά σε σχέση με τα ομόλογα μέλους του ΕΝΤ σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1.
2. Οι αποφάσεις για παρεμβάσεις στη δευτερογενή αγορά με σκοπό την αντιμετώπιση των
κινδύνων μετάδοσης λαμβάνονται βάσει ανάλυσης της ΕΚΤ που αναγνωρίζει την ύπαρξη
εκτάκτων συνθηκών στη χρηματοπιστωτική αγορά και κινδύνων για τη χρηματοπιστωτική
σταθερότητα.
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3. Οι όροι πολιτικής που συνοδεύουν τον μηχανισμό στήριξης δευτερογενών αγορών
περιγράφονται λεπτομερώς στο ΜΚ, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3.
4. Οι χρηματοδοτικοί όροι και προϋποθέσεις διενέργειας των πράξεων στη δευτερογενή
αγορά προσδιορίζονται στη συμφωνία χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, που πρέπει να
υπογραφεί από τον διευθύνοντα σύμβουλο.
5. Το Συμβούλιο Διευθυντών εγκρίνει λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία
εφαρμογής του μηχανισμού στήριξης δευτερογενών αγορών.
6. Το Συμβούλιο Διευθυντών αποφασίζει με ενισχυμένη ειδική πλειοψηφία, βάσει πρότασης
του διευθύνοντος συμβούλου, την έναρξη πράξεων στη δευτερογενή αγορά.
Άρθρο 19
Μέσο για την άμεση ανακεφαλαιοποίηση πιστωτικών ιδρυμάτων
1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 107 και 108 της ΣΛΕΕ, του άρθρου 18 παράγραφος 4
στοιχείο δ) και του άρθρου 27 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 και των
άρθρων 56, 57, και 58 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, το Συμβούλιο Διοικητών του ΕΝΤ μπορεί να
αποφασίσει τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής για την άμεση ανακεφαλαιοποίηση
πιστωτικών ιδρυμάτων, κατόπιν αιτήματος μέλους του ΕΝΤ. Η συνδρομή καλύπτει ειδικές
περιπτώσεις στις οποίες το μέλος του ΕΝΤ αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τον
χρηματοπιστωτικό του τομέα, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν χωρίς να τεθεί σε
σημαντικό κίνδυνο η δημοσιονομική του βιωσιμότητα λόγω σοβαρού κινδύνου μετάδοσης
από τον χρηματοπιστωτικό στον δημόσιο τομέα ή περιπτώσεις στις οποίες άλλες
εναλλακτικές θα έθεταν σε κίνδυνο τη συνεχή πρόσβαση του μέλους του ΕΝΤ στην αγορά.
2. Το οικείο πιστωτικό ίδρυμα είναι συστημικής σημασίας ή συνιστά σοβαρή απειλή για τη
χρηματοπιστωτική σταθερότητα είτε της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της είτε του αιτούντος
μέλους του ΕΝΤ.
3. Το μέλος του ΕΝΤ, στο έδαφος του οποίου βρίσκεται το αναφερθέν στην παράγραφο 2
πιστωτικό ίδρυμα, συνεισφέρει κεφάλαιο κατάλληλου όγκου και ποιότητας, παράλληλα με το
ΕΝΤ.
4. Το Συμβούλιο Διοικητών εγκρίνει λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη
διαδικασία εφαρμογής του μέσου για την άμεση ανακεφαλαιοποίηση πιστωτικών ιδρυμάτων.
5. Η ανακεφαλαιοποίηση εγκρίνεται από το Συμβούλιο Διευθυντών. Κατά περίπτωση, η εν
λόγω έγκριση μπορεί να υπόκειται σε όρους που αφορούν ειδικά το δικαιούχο ίδρυμα.
6. Οι οικονομικές δεσμεύσεις που απορρέουν από αποφάσεις που λαμβάνονται δυνάμει της
παραγράφου 1 δεν υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 60 000 εκατ. EUR.
Τίτλος III
Πολιτική τιμολόγησης και δανειοληπτικές πράξεις του ΕΝΤ.
Άρθρο 20
Πολιτική τιμολόγησης
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1. Κατά τη χορήγηση στήριξης σταθερότητας, την παροχή πιστωτικών ορίων ή τον
καθορισμό εγγυήσεων, το ΕΝΤ στοχεύει στην πλήρη κάλυψη του χρηματοδοτικού και του
λειτουργικού κόστους του και προσθέτει ένα εύλογο περιθώριο.
2. Για όλα τα μέσα, η τιμολόγηση περιγράφεται λεπτομερώς σε κατευθυντήρια γραμμή
τιμολόγησης η οποία εγκρίνεται από το Συμβούλιο Διοικητών.
3. Το Συμβούλιο Διοικητών δύναται να επανεξετάζει την πολιτική τιμολόγησης.
Άρθρο 21
Δανειοληπτικές πράξεις
1. Το ΕΝΤ μπορεί να αντλεί κεφάλαια εκδίδοντας χρηματοπιστωτικούς τίτλους ή
συνάπτοντας χρηματοοικονομικές ή λοιπές συμφωνίες ή ρυθμίσεις με τα μέλη του, με
πιστωτικά ιδρύματα ή με άλλα τρίτα μέρη.
2. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των δανειοληπτικών πράξεων καθορίζονται από τον
διευθύνοντα σύμβουλο, σε συμφωνία με τις λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές που
θεσπίζει το Συμβούλιο Διευθυντών.
3. Το ΕΝΤ χρησιμοποιεί κατάλληλα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου,
επανεξετάζονται τακτικά από το Συμβούλιο Διευθυντών.

τα οποία

ΜΕΡΟΣ V
ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΕΣΕ
Άρθρο 22
Πιστωτικό όριο ή εγγυήσεις προς το ΕΣΕ
1. Η οικονομική στήριξη στο ΕΣΕ παρέχεται από κοινού από το ΕΝΤ και τα συμμετέχοντα
κράτη μέλη κατά την έννοια του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 των οποίων
το νόμισμα δεν είναι το ευρώ, υπό ισότιμους όρους και προϋποθέσεις, μέσω πιστωτικών
ορίων ή ανώτατων ορίων, ή και των δύο, για τις εγγυήσεις για την κάλυψη υποχρεώσεων του
ΕΣΕ.
Τα ποσά της στήριξης που παρέχεται στο ΕΣΕ σύμφωνα με την παράγραφο 1 βαρύνουν το
ΕΝΤ και τα συμμετέχοντα κράτη μέλη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου αναλογικά με μια κλείδα την οποία πρέπει να κοινοποιεί το ΕΣΕ κατά την υποβολή
αίτησης στήριξης. Για να καθορισθεί η εν λόγω κλείδα, το ΕΣΕ υπολογίζει τις έκτακτες εκ
των υστέρων εισφορές που θα έπρεπε να συγκεντρωθούν ώστε να αποπληρωθεί το συνολικό
ποσό της στήριξης, και συγκεντρώνει τα αποτελέσματα στο επίπεδο, αντιστοίχως, του
εδάφους όλων των μελών του ΕΝΤ και των εδαφών του κάθε συμμετέχοντος κράτους μέλους
κατά την έννοια του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του οποίου το νόμισμα
δεν είναι το ευρώ. Το ΕΣΕ πραγματοποιεί τον υπολογισμό αυτό βάσει των πλέον πρόσφατων
πληροφοριών που έχει στη διάθεσή του για τους σκοπούς του άρθρου 70 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 806/2014. Για τους σκοπούς του εν λόγω υπολογισμού, το ΕΣΕ δεν εφαρμόζει το
άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της συμφωνίας για τη μεταφορά και την αμοιβαιοποίηση
των εισφορών στο Ταμείο.
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2. Το συνολικό ποσό των εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων που απορρέουν από
αποφάσεις που λαμβάνονται δυνάμει της παραγράφου 1 υπόκειται σε αρχικό ανώτατο όριο
ύψους 60 000 εκατομμυρίων EUR.
3. Τα κεφάλαια που παρέχονται στο ΕΣΕ ανακτώνται από το ΕΣΕ σύμφωνα με το άρθρο 73
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014.
4. Το Συμβούλιο Διοικητών, ενεργώντας σε συμφωνία με τα συμμετέχοντα κράτη μέλη που
αναφέρονται στην παράγραφο 1:
α) θεσπίζει τους χρηματοδοτικούς όρους και προϋποθέσεις της στήριξης·
β) δύναται να αποφασίσει την αύξηση του ανώτατου ορίου που αναφέρεται στην παράγραφο
2.
5. Σε περίπτωση που κράτος μέλος του οποίου το νόμισμα δεν είναι το ευρώ καθίσταται
συμμετέχον κράτος μέλος κατά την έννοια του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1024/2013, το εν λόγω κράτος μέλος συμφωνεί με το ΕΝΤ και τα άλλα συμμετέχοντα
κράτη μέλη κατά την έννοια του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 των οποίων
το νόμισμα δεν είναι το ευρώ, την επιβεβαίωση ή αναθεώρηση, κατά περίπτωση, των όρων
και προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 4.
Όταν κράτος μέλος του οποίου το νόμισμα δεν είναι το ευρώ καθίσταται συμμετέχον κράτος
μέλος κατά την έννοια του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, το αρχικό
ανώτατο όριο που αναφέρεται στην παράγραφο 3 αυξάνεται κατά αναλογία ίδια με την
αναλογία της αύξησης του επιπέδου-στόχου η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με το
άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, όταν κράτος μέλος του οποίου το νόμισμα
δεν είναι το ευρώ καθίσταται συμμετέχον κράτος μέλος κατά την έννοια του άρθρου 2 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013.
6. Οι χρηματοδοτικοί όροι και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 στοιχείο α)
περιγράφονται λεπτομερέστερα σε μία ή περισσότερες συμφωνίες χρηματοδοτικής
διευκόλυνσης, που συνάπτονται μεταξύ του ΕΣΕ, αφενός, και του ΕΝΤ και των
συμμετεχόντων κρατών μελών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, αφετέρου.
7. Οι αποφάσεις σχετικά με την ανάληψη του πιστωτικού ορίου ή την παροχή εγγυήσεων για
την κάλυψη υποχρεώσεων του ΕΣΕ εγκρίνονται το αργότερο εντός 12 ωρών από την
παραλαβή αίτησης από το ΕΣΕ.
8. Αν η αίτηση του ΕΣΕ σχετίζεται με καθεστώς εξυγίανσης, το ΕΣΕ μπορεί, κατόπιν
διαβούλευσης με την Επιτροπή, να αιτηθεί στήριξη πριν από την έγκριση του εν λόγω
καθεστώτος εξυγίανσης. Στην περίπτωση αυτή, οι αποφάσεις σχετικά με την ανάληψη
πιστωτικού ορίου ή την παροχή εγγυήσεων για την κάλυψη υποχρεώσεων του ΕΣΕ αρχίζουν
να ισχύουν ταυτόχρονα με την έναρξη ισχύος του καθεστώτος εξυγίανσης.
Άρθρο 23
Κανόνες που ισχύουν για το ΕΝΤ
1. Το Συμβούλιο Διοικητών εγκρίνει τους χρηματοδοτικούς όρους και προϋποθέσεις της
στήριξης του ΕΝΤ.
2. Ο διευθύνων σύμβουλος:
α) υπογράφει τη συμφωνία αφού την εγκρίνει το διοικητικό συμβούλιο·
β) έχει την εξουσία να αποφασίζει την ανάληψη πιστωτικού ορίου ή την παροχή εγγυήσεων
για την κάλυψη υποχρεώσεων του ΕΣΕ.
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3. Το Συμβούλιο Διευθυντών εγκρίνει τις αναλυτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις
λεπτομέρειες εφαρμογής των πιστωτικών ορίων του ΕΝΤ ή των εγγυήσεων προς το ΕΣΕ.
Άρθρο 24
Κανόνες που ισχύουν για τα συμμετέχοντα κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα δεν είναι το
ευρώ, κατά την έννοια του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013
Προτού κράτος μέλος του οποίου το νόμισμα δεν είναι το ευρώ καταστεί συμμετέχον κράτος
μέλος κατά την έννοια του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, το εν λόγω
κράτος μέλος παρέχει πιστωτικά όρια ή εγγυήσεις προς στήριξη του ΕΣΕ σύμφωνα με το
άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού, υπό την προϋπόθεση έγκρισης της απόφασης της ΕΚΤ
για την καθιέρωση στενής συνεργασίας μεταξύ της ΕΚΤ και της εθνικής αρμόδιας αρχής του
εν λόγω κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1024/2013.
Τα εν λόγω κράτη μέλη θεσπίζουν τις διαδικασίες για να καταστεί δυνατή η ενεργοποίηση
των εν λόγω πιστωτικών διευκολύνσεων και εγγυήσεων σύμφωνα με το άρθρο 22 του
παρόντος καταστατικού.
ΜΕΡΟΣ VI
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Άρθρο 25
Επενδυτική πολιτική
1. Ο διευθύνων σύμβουλος εφαρμόζει συνετή επενδυτική πολιτική για το ΕΝΤ ώστε να
διασφαλίζεται η υψηλότερη αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητάς του, σύμφωνα με
κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να θεσπιστούν και να επανεξετάζονται τακτικά από το
Συμβούλιο Διευθυντών. Το ΕΝΤ έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί μέρος των αποδόσεων του
χαρτοφυλακίου των επενδύσεων για την κάλυψη των λειτουργικών και διοικητικών του
δαπανών.
2. Οι πράξεις του ΕΝΤ είναι σύμφωνες με τις αρχές της χρηστής οικονομικής διαχείρισης και
διαχείρισης του κινδύνου.
Άρθρο 26
Πολιτική για τα μερίσματα
1. Το Συμβούλιο Διευθυντών δύναται να αποφασίσει, με απλή πλειοψηφία, να διανείμει
μέρισμα στα μέλη του ΕΝΤ, σε περίπτωση που το ποσό του καταβεβλημένου κεφαλαίου και
του αποθεματικού κεφαλαίου υπερβαίνουν το επίπεδο που απαιτείται για τη διατήρηση της
δανειοδοτικής ικανότητας του ΕΝΤ και δεν απαιτούνται οι πρόσοδοι από τις επενδύσεις για
να αποφευχθούν υστερήσεις πληρωμών προς τους πιστωτές. Τα μερίσματα διανέμονται κατ’
αναλογία προς τις συνεισφορές στο καταβεβλημένο κεφάλαιο, λαμβάνοντας υπόψη την
πιθανή επιτάχυνση που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 3.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 παράγραφος 6 και του άρθρου 9 παράγραφος 1 του
παρόντος καταστατικού, και υπό την προϋπόθεση ότι το ΕΝΤ δεν έχει χορηγήσει
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χρηματοδοτική συνδρομή σε ένα από τα μέλη του, οι πρόσοδοι από τις επενδύσεις του
καταβεβλημένου κεφαλαίου του ΕΝΤ επιστρέφονται στα μέλη του ΕΝΤ σύμφωνα με τις
αντίστοιχες συνεισφορές τους στο καταβεβλημένο κεφάλαιο, μετά από αφαίρεση των
λειτουργικών εξόδων.
3. Ο διευθύνων σύμβουλος εφαρμόζει την πολιτική για τα μερίσματα του ΕΝΤ σύμφωνα με
τις κατευθυντήριες γραμμές που θεσπίζει το Συμβούλιο Διευθυντών.
Άρθρο 27
Αποθεματικό και λοιπά κεφάλαια
1. Το Συμβούλιο Διοικητών συστήνει αποθεματικό κεφάλαιο και, κατά περίπτωση, άλλα
κεφάλαια.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού, τα καθαρά έσοδα που
παράγουν οι δράσεις του ΕΝΤ και οι πρόσοδοι από τις οικονομικές κυρώσεις στα μέλη του
ΕΝΤ στο πλαίσιο της διαδικασίας πολυμερούς εποπτείας, της διαδικασίας υπερβολικού
ελλείμματος και της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών που έχουν θεσπιστεί
δυνάμει του άρθρου 121 παράγραφος 6 και του άρθρου 126 της ΣΛΕΕ τροφοδοτούν ένα
αποθεματικό κεφάλαιο.
3. Οι πόροι του αποθεματικού κεφαλαίου επενδύονται σύμφωνα με κατευθυντήριες γραμμές
που εγκρίνονται από το Συμβούλιο Διευθυντών.
4. Το Συμβούλιο Διευθυντών θεσπίζει τους κανόνες οι οποίοι είναι αναγκαίοι για τη
σύσταση, τη διαχείριση και τη χρήση άλλων κεφαλαίων.
Άρθρο 28
Κάλυψη των ζημιών
1. Οι ζημίες που προκύπτουν από τις πράξεις του ΕΝΤ καταλογίζονται:
α) πρώτον, στο αποθεματικό κεφάλαιο,
β) δεύτερον, στο καταβεβλημένο κεφάλαιο, και
γ) τέλος, σε ένα κατάλληλο ποσό του εγκεκριμένου μη καταβεβλημένου κεφαλαίου, το οποίο
καθίσταται απαιτητό σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3.
2. Σε περίπτωση που μέλος του ΕΝΤ αδυνατεί να καλύψει την απαιτούμενη πληρωμή μετά
από πρόσκληση καταβολής κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 ή 3,
απευθύνεται αναθεωρημένη αυξημένη απαίτηση καταβολής κεφαλαίου σε όλα τα μέλη του
ΕΝΤ με σκοπό να διασφαλιστεί ότι το ΕΝΤ θα λάβει το συνολικό ποσό του αναγκαίου
καταβεβλημένου κεφαλαίου. Αφού ενημερώσει την Επιτροπή, το Συμβούλιο Διοικητών
αποφασίζει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι το εν λόγω μέλος του ΕΝΤ θα
ρυθμίσει την οφειλή του στο ΕΝΤ εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Το Συμβούλιο
Διοικητών δικαιούται να απαιτήσει πληρωμή τόκων υπερημερίας για το οφειλόμενο ποσό.
3. Όταν μέλος του ΕΝΤ ρυθμίζει το χρέος του έναντι του ΕΝΤ σύμφωνα με την παράγραφο 2,
το πλεόνασμα κεφαλαίου επιστρέφεται στα υπόλοιπα μέλη του ΕΝΤ σύμφωνα με κανόνες
που θεσπίζει το Συμβούλιο Διοικητών.
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ΜΕΡΟΣ VII
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 29
Προϋπολογισμός
1. Το ΕΝΤ διαθέτει αυτόνομο αυτοχρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό που δεν αποτελεί
μέρος του προϋπολογισμού της Ένωσης.
2. Το οικονομικό έτος του ΕΝΤ αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου
κάθε έτους.
Άρθρο 30
Κατάρτιση του προϋπολογισμού
1. Ο διευθύνων σύμβουλος καταρτίζει τον διοικητικό προϋπολογισμό για κάθε οικονομικό
έτος και τον υποβάλλει στο Συμβούλιο Διευθυντών το αργότερο έως τις 15 Νοεμβρίου του
προηγούμενου οικονομικού έτους.
Το Συμβούλιο Διευθυντών εγκρίνει τον διοικητικό προϋπολογισμό, το αργότερο έως τις 15
Δεκεμβρίου του προηγούμενου οικονομικού έτους.
2. Ο ετήσιος προϋπολογισμός, όπως εγκρίνεται από το Συμβούλιο Διευθυντών, υποβάλλεται
στο Συμβούλιο Διοικητών κατά την επόμενη ετήσια συνεδρίαση.
Άρθρο 31
Ετήσιοι λογαριασμοί
1. Το Συμβούλιο Διοικητών τηρεί τους ετήσιους λογαριασμούς του ΕΝΤ και καταρτίζει τους
ετήσιους λογαριασμούς του, καθώς και την τριμηνιαία ανακεφαλαιωτική κατάσταση και την
κατάσταση αποτελεσμάτων, και τις δυο εκφρασμένες σε ευρώ, σύμφωνα με τις γενικά
αποδεκτές λογιστικές αρχές και τις πρόσθετες λογιστικές συμβάσεις που απαιτεί το
Συμβούλιο Διευθυντών και εγκρίνει το Συμβούλιο Ελεγκτών.
To ΕΝΤ στις εσωτερικές του διαδικασίες λογιστικής του τηρεί χωριστούς λογαριασμούς για
τις δραστηριότητες που διεξάγονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του παρόντος
καταστατικού, σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές και τις πρόσθετες
λογιστικές συμβάσεις που εγκρίνονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
3. Οι λογαριασμοί του ΕΜΣ ελέγχονται σύμφωνα με τα γενικώς αποδεκτά πρότυπα
λογιστικού ελέγχου τουλάχιστον μία φορά ανά έτος, σύμφωνα με το άρθρο 34 του παρόντος
καταστατικού.
4. Το Συμβούλιο Διοικητών εγκρίνει τους ετήσιους λογαριασμούς του ΕΝΤ.
5. Ο διευθύνων σύμβουλος διαβιβάζει στα μέλη του ΕΝΤ τριμηνιαία ανακεφαλαιωτική
κατάσταση της οικονομικής του θέσης και κατάσταση αποτελεσμάτων στην οποία
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του ΕΝΤ.
Άρθρο 32
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Οικονομικές καταστάσεις και ετήσια έκθεση
1. Το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις οποιουδήποτε
οικονομικό έτους το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους με τη μορφή
ισολογισμού, κατάστασης αποτελεσμάτων και επεξηγηματικών σημειώσεων. Οι
επεξηγηματικές σημειώσεις περιέχουν σύνοψη του σχετικού ισολογισμού και της
κατάστασης αποτελεσμάτων σχετικά με τις δραστηριότητες που διεξήχθησαν στο πλαίσιο του
μέσου για την άμεση ανακεφαλαιοποίηση ιδρυμάτων, η οποία βασίζεται στους λογαριασμούς
που αναφέρονται στο άρθρο 31 παράγραφος 2.
2. Ο διευθύνων σύμβουλος καταρτίζει ετήσια έκθεση για κάθε οικονομικό έτος και την
υποβάλλει στο Συμβούλιο Διοικητών ώστε να εγκριθεί κατά την ετήσια συνεδρίασή του.
Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει:
α) περιγραφή των πολιτικών και των δραστηριοτήτων του ΕΝΤ·
β) τις δημοσιονομικές καταστάσεις για το εν λόγω οικονομικό έτος·
γ) την έκθεση των εξωτερικών ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των οικονομικών
καταστάσεων τον οποίο διενέργησαν σύμφωνα με το άρθρο 34· και
δ) την έκθεση του Συμβουλίου Ελεγκτών σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα
με το άρθρο 35·
5. Αφού εγκριθεί από το Συμβούλιο Διοικητών, η ετήσια έκθεση δημοσιεύεται στον δικτυακό
τόπο του ΕΝΤ.
Άρθρο 33
Εσωτερικός έλεγχος
Θεσπίζεται λειτουργία εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
Άρθρο 34
Εξωτερικός έλεγχος
1. Οι λογαριασμοί του ΕΝΤ ελέγχονται από ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές τους
οποίους εγκρίνει το Συμβούλιο Διοικητών για τριετή θητεία, από ελεγκτικά γραφεία διεθνώς
εγνωσμένου κύρους, τα οποία εγκρίνονται και υπόκεινται σε δημόσια εποπτεία σύμφωνα με
την οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.2
Θεσπίζεται υποχρεωτική εναλλαγή του ελεγκτικού γραφείου ανά εξαετία.
2. Οι ανεξάρτητοι εξωτερικοί ελεγκτές είναι υπεύθυνοι για την πιστοποίηση των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων και είναι πλήρως εξουσιοδοτημένοι να εξετάζουν όλα τα βιβλία
και τους λογαριασμούς του ΕΝΤ και να ενημερώνονται πλήρως για τις συναλλαγές του.
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Οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2016, για
τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση
των οδηγιών 78/660/ΕΚ και 83/449/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας
84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 87).
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Άρθρο 35
Συμβούλιο Ελεγκτών
1. Το Συμβούλιο Ελεγκτών αποτελείται από πέντε μέλη που διορίζονται από το Συμβούλιο
Διοικητών για μία μη ανανεώσιμη τριετή θητεία. Η σύνθεσή του έχει ως εξής:
α) δύο μέλη προτείνονται από τον πρόεδρο·
β) δύο μέλη υποδεικνύονται από τα ανώτατα όργανα ελέγχου δύο μελών του ΕΝΤ —ενός
μέλους από την ομάδα που περιλαμβάνει το ήμισυ, στρογγυλοποιημένο προς τα κάτω στον
πλησιέστερο ακέραιο αριθμό, των μελών του ΕΝΤ με το μεγαλύτερο αριθμό μεριδίων του
ΕΝΤ, και ενός μέλους από την ομάδα που περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μέλη του ΕΝΤ,
σύμφωνα με ένα σύστημα εκ περιτροπής που ακολουθεί την αλφαβητική σειρά των
ονομάτων στα αγγλικά των μελών του ΕΝΤ σε κάθε ομάδα, όπως ορίζεται στον πίνακα Ι του
παρόντος καταστατικού·
γ) ένα μέλος υποδεικνύεται από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.
Για να είναι επιλέξιμοι για διορισμό στο Συμβούλιο Ελεγκτών, οι διοριζόμενοι πρέπει να
διαθέτουν ικανότητες σε ελεγκτικά και χρηματοοικονομικά ζητήματα, καθώς και τις
επαγγελματικές γνώσεις, τις δεξιότητες και την ελεγκτική πείρα που απαιτούνται για την
ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του συμβουλίου.
Το Συμβούλιο Ελεγκτών εκλέγει πρόεδρο και αντιπρόεδρο μεταξύ των μελών του, ο καθένας
εκ των οποίων υπηρετεί μία μονοετή μη ανανεώσιμη θητεία.
Το Συμβούλιο Ελεγκτών καταρτίζει τον κανονισμό που διέπει τις διαδικασίες του.
2. Τα μέλη του Συμβουλίου Ελεγκτών ασκούν τα καθήκοντά τους με ανεξαρτησία. Δεν
ζητούν ούτε λαμβάνουν οδηγίες από τα όργανα διακυβέρνησης του ΕΝΤ, τα μέλη του ΕΝΤ ή
οποιονδήποτε άλλον δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.
Τα μέλη του Συμβουλίου Ελεγκτών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, μεριμνούν για την
αποφυγή οποιασδήποτε σύγκρουσης συμφερόντων και απέχουν από κάθε ενέργεια που είναι
ασυμβίβαστη με τα καθήκοντά τους, κατά τον χρόνο του διορισμού τους και τόσο κατά τη
διάρκεια όσο και μετά τη λήξη της θητείας τους.
3. Το Συμβούλιο Ελεγκτών διεξάγει ανεξάρτητους ελέγχους. Επιθεωρεί τους λογαριασμούς
του ΕΝΤ και επαληθεύει την ορθότητα των επιχειρησιακών λογαριασμών και του
ισολογισμού. Το Συμβούλιο Ελεγκτών ελέγχει την κανονικότητα, τη συμμόρφωση, τις
επιδόσεις και τη διαχείριση κινδύνων του ΕΝΤ, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου.
Παρακολουθεί και επανεξετάζει τις διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου του
ΕΝΤ και τα αποτελέσματά τους.
Το Συμβούλιο Ελεγκτών έχει πλήρη πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο και πληροφορία του
ΕΝΤ, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων σχετικά με τις εσωτερικές και εξωτερικές
διαδικασίες λογιστικού ελέγχου που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των καθηκόντων
του.
4. Το Συμβούλιο Ελεγκτών μπορεί να ενημερώνει ανά πάσα στιγμή το Συμβούλιο
Διευθυντών για τα πορίσματά του. Καταρτίζει, σε ετήσια βάση, έκθεση που υποβάλλεται στο
Συμβούλιο Διοικητών, σχετικά με τα πορίσματα των ελέγχων του όσον αφορά τους
επιχειρησιακούς λογαριασμούς και τον ισολογισμό και τα συμπεράσματα και τις συστάσεις
του.
5. Το Συμβούλιο Διοικητών καθιστά την ετήσια έκθεση προσβάσιμη στα εθνικά κοινοβούλια
και στα ανώτατα όργανα ελέγχου των μελών του ΕΝΤ καθώς και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό
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Συνέδριο εντός 30 ημερών από την παραλαβή της από το Συμβούλιο Ελεγκτών. Ταυτόχρονα
διαβιβάζει την έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.
6. Το Συμβούλιο Ελεγκτών μπορεί να αποφασίσει να καταρτίσει πρόσθετες εκθέσεις κατόπιν
αιτήματος του Συμβουλίου Διοικητών ή του διευθύνοντα συμβούλου.
7. Τα μέλη του Συμβουλίου Ελεγκτών και οι εμπειρογνώμονες που διορίζει τηρούν αυστηρά
το απόρρητο και δεν αποκαλύπτουν, ακόμη και μετά τη λήξη της θητείας ή του διορισμού
τους, καμία μη δημόσια πληροφορία την οποία έλαβαν κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους.
ΜΕΡΟΣ VIII
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 36
Τοποθεσία εγκατάστασης
1. Το ΕΝΤ έχει την έδρα και τα κεντρικά του γραφεία στο Λουξεμβούργο.
2. Το ΕΝΤ μπορεί να ιδρύει γραφεία συνδέσμου εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση του
Συμβουλίου Διοικητών, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 5 του παρόντος καταστατικού.
Άρθρο 37
Συμφωνία για την έδρα
Οι ρυθμίσεις σχετικά με τη στέγαση και τις εγκαταστάσεις που πρόκειται να παρασχεθούν για
το ΕΝΤ από το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου καθορίζονται σε συμφωνία σχετικά για
την έδρα που συνάπτεται μεταξύ του ΕΝΤ και του Λουξεμβούργου. Μέχρι την έναρξη ισχύος
της συμφωνίας για την έδρα, για το ΕΝΤ εξακολουθεί να ισχύει η συμφωνία για την έδρα, της
8 Οκτωβρίου 2012, μεταξύ του ΕΜΣ και του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.
Άρθρο 38
Προνόμια και ασυλίες
1. Το πρωτόκολλο αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
προσαρτάται στη ΣΕΕ και στη ΣΛΕΕ εφαρμόζεται στο ΕΝΤ και στο προσωπικό του.
2. Το ΕΝΤ απαλλάσσεται από οιαδήποτε υποχρέωση έγκρισης ή αδειοδότησης ως πιστωτικό
ίδρυμα, πάροχος επενδυτικών υπηρεσιών ή άλλου είδους επίσημη, αδειοδοτημένη, ή
ρυθμιζόμενη οντότητα δυνάμει της νομοθεσίας της Ένωσης και των νομοθεσιών των κρατών
μελών του.
Άρθρο 39
Προσωπικό του ΕΝΤ
1. Ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης, το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό
προσωπικό και οι κανόνες εφαρμογής που θεσπίστηκαν από κοινού από τα θεσμικά όργανα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και
του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, εφαρμόζονται στο προσωπικό του
ΕΝΤ δυνάμει του άρθρου 1α παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης,
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εξαιρουμένων των υπαλλήλων οι οποίοι, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του
κανονισμού, απασχολούνται δυνάμει σύμβασης που έχει συναφθεί με τον ΕΜΣ. Οι εν λόγω
συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων όσων έχων συναφθεί με υπηκόους τρίτων χωρών,
εξακολουθούν να διέπονται από τις συμβατικές ρυθμίσεις που ισχύουν κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος κανονισμού.
Σύμφωνα με το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, η αρμόδια για τη σύναψη
συμβάσεων αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου προσφέρει
απασχόληση αορίστου χρόνου, ως εκτάκτου ή συμβασιούχου υπαλλήλου, σε οιοδήποτε
πρόσωπο το οποίο, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού,
απασχολείται με σύμβαση αορίστου χρόνου συναφθείσα με τον ΕΜΣ. Η προσφορά
απασχόλησης βασίζεται στα καθήκοντα που θα εκτελεί ο υπάλληλος ως έκτακτος ή
συμβασιούχος υπάλληλος.
Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου που συνάπτονται με τον ΕΜΣ λήγουν την ημερομηνία λήξης
τους και δεν ανανεώνονται σύμφωνα με τις συμβατικές ρυθμίσεις που ισχύουν κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ο διευθύνων σύμβουλος
βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τον αντιπρόεδρο του Δικαστηρίου όσον αφορά τις αποδοχές
και την ηλικία συνταξιοδότησης, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 300/2016 του
Συμβουλίου.3 Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με μέλος
ειδικού δικαστηρίου, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 300/2016. Για πτυχές που δεν
καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 300/2016, εφαρμόζεται ο κανονισμός
υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό
προσωπικό.
3. Το προσωπικό του ΕΝΤ αποτελείται από μόνιμους, έκτακτους και συμβασιούχους
υπαλλήλους. Το διοικητικό συμβούλιο ενημερώνεται ετησίως για τις συμβάσεις αορίστου
χρόνου που χορηγεί ο διευθύνων σύμβουλος.
4. Το Συμβούλιο Διευθυντών θεσπίζει τα απαραίτητα μέτρα εφαρμογής, σύμφωνα με τις
ρυθμίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης.
5. Όσον αφορά το προσωπικό του ΕΝΤ, ο διευθύνων σύμβουλος ασκεί τις εξουσίες που
παρέχει στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης και
στην αρμόδια για τη σύναψη συμβάσεων αρχή το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό
προσωπικό.
Άρθρο 40
Επαγγελματικό απόρρητο και ανταλλαγή πληροφοριών
1. Τα μέλη και πρώην μέλη του Συμβουλίου Διοικητών ή του Συμβουλίου Διευθυντών και
κάθε άλλο πρόσωπο που εργάζεται ή έχει εργαστεί για λογαριασμό ή σε σχέση με το ΕΝΤ
απαγορεύεται να αποκαλύπτουν πληροφορίες που υπόκεινται στο επαγγελματικό απόρρητο
σύμφωνα με το άρθρο 339 της ΣΛΕΕ και τις εφαρμοστέες διατάξεις του ενωσιακού δικαίου,
ακόμη και μετά τη λήξη των καθηκόντων τους. Ειδικότερα, υποχρεούνται να μην
αποκαλύπτουν πληροφορίες που καλύπτονται από την υποχρέωση επαγγελματικού
3
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απορρήτου τις οποίες έλαβαν κατά την άσκηση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων,
σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή αρχή, παρά μόνο στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους
δυνάμει του παρόντος κανονισμού.
2. Το Συμβούλιο Διευθυντών εγκρίνει κώδικα δεοντολογίας ο οποίος δεσμεύει τον
διευθύνοντα σύμβουλο και όλους τους διευθυντές, τους αναπληρωτές διευθυντές και τους
υπαλλήλους του ΕΝΤ και στον οποίο καθορίζονται οι υποχρεώσεις τους σχετικά με θέματα
όπως η εμπιστευτικότητα, οι δημόσιες δηλώσεις και οι επαφές με τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης, οι προσωπικές επενδύσεις και η αποκάλυψη οικονομικών και εμπορικών
συμφερόντων.
3. Το Συμβούλιο Διευθυντών θεσπίζει τα αναγκαία μέτρα όσον αφορά τον ασφαλή χειρισμό,
την επεξεργασία, την αποκάλυψη και την ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών.
4. Πριν από τη αποκάλυψη οποιασδήποτε πληροφορίας, ο διευθύνων σύμβουλος διασφαλίζει
ότι αυτή δεν περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες, ιδίως αξιολογώντας τις επιπτώσεις τις
οποίες θα μπορούσε να έχει η αποκάλυψη στο δημόσιο συμφέρον όσον αφορά τη
σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος της ζώνης του ευρώ, ενός μέλους του
ΕΝΤ ή ενός συμμετέχοντος κράτους μέλους κατά την έννοια του άρθρου 2 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, στη διεθνή, χρηματοοικονομική, νομισματική ή
οικονομική πολιτική και σχέσεις, στα εμπορικά συμφέροντα φυσικών και νομικών
προσώπων, σε δικαστικές διαδικασίες, στον σκοπό των επιθεωρήσεων, στις έρευνες και
στους ελέγχους. Η διαδικασία εξακρίβωσης των επιπτώσεων της αποκάλυψης πληροφοριών
περιλαμβάνει ειδική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων κάθε αποκάλυψης των περιεχομένων
και των λεπτομερειών οποιουδήποτε εγγράφου όσον αφορά την παροχή της αναφερόμενης
στο άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού στήριξης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας ή
την αναφερόμενη στα άρθρα 22 έως 24 του παρόντος καταστατικού χορήγηση πιστωτικών
ορίων ή εγγυήσεων για τη στήριξη του ΕΣΕ.
5. Με την επιφύλαξη των κατάλληλων διασφαλίσεων για την εξασφάλιση της
εμπιστευτικότητας, οι οποίες θεσπίζονται δυνάμει της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου,
το Συμβούλιο Διοικητών δεν εμποδίζει το ΕΝΤ, τα μέλη του, το Συμβούλιο, την Επιτροπή,
την ΕΚΤ, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων υπαλλήλων και εμπειρογνωμόνων τους, να
ανταλλάσσουν πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εμπιστευτικών πληροφοριών, τόσο
μεταξύ τους όσο και με κεντρικές τράπεζες, εθνικές αρμόδιες αρχές κατά την έννοια του
άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, συστήματα εγγύησης των καταθέσεων,
συστήματα αποζημίωσης των επενδυτών, το ΕΣΕ, εθνικές αρχές εξυγίανσης, αρχές αρμόδιες
για κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας, καθώς και με συμμετέχοντα κράτη μέλη κατά την
έννοια του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, των οποίων το νόμισμα δεν είναι
το ευρώ ή με τις αρμόδιες αρχές τους που εκτελούν καθήκοντα ισοδύναμα με τα αναφερθέντα
στην παρούσα παράγραφο, για την εκτέλεση των καθηκόντων του ΕΝΤ. Ο διευθύνων
σύμβουλος υποβάλλει την ανταλλαγή πληροφοριών στα απαραίτητα μέτρα που προβλέπονται
στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
8. Το παρόν άρθρο ισχύει με την επιφύλαξη των απαιτήσεων λογοδοσίας του ΕΝΤ προς το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 5, και στα εθνικά κοινοβούλια των μελών
του ΕΝΤ, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού.
9. Οι απαιτήσεις επαγγελματικού απορρήτου που αναφέρονται στην παράγραφο 1
εφαρμόζονται επίσης στους παρατηρητές, σύμφωνα με άρθρο 5 παράγραφοι 3, 4 και 5 ή
στους συμμετέχοντες που παρίστανται στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοικητών,
σύμφωνα με το άρθρο 22.
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Άρθρο 41
Συνεργασία
1. Το ΕΝΤ μπορεί να συνάπτει και να διατηρεί σχέσεις συνεργασίας με θεσμικά και λοιπά
όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, σύμφωνα με τους αντίστοιχους στόχους τους, καθώς
και με τις αρχές των κρατών μελών, τις αρχές τρίτων χωρών οι οποίες παρέχουν
χρηματοδοτική συνδρομή σε μέλος του ΕΝΤ σε ad hoc βάση, καθώς και με διεθνείς
οργανισμούς ή οντότητες που έχουν ειδικές αρμοδιότητες σε σχετικά πεδία.
2. Για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το ΕΝΤ μπορεί να συνάπτει
ρυθμίσεις συνεργασίας, ιδίως με την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οι εν
λόγω ρυθμίσεις συνεργασίας είναι τεχνικής και/ή επιχειρησιακής φύσης και έχουν ως σκοπό
ιδίως τη διευκόλυνση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των οικείων
μερών, σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 5 του παρόντος καταστατικού. Οι ρυθμίσεις
συνεργασίας δεν παράγουν νομικά δεσμευτικά αποτελέσματα.
ΜΕΡΟΣ IX
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 42
Διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
Το ΕΝΤ μπορεί να διαχειρίζεται το ΕΤΧΣ βάσει συμφωνίας διαχείρισης με το ΕΤΧΣ,
συμπεριλαμβανομένων των όρων αμοιβής. Εάν ο ΕΜΣ έχει συνάψει οποιαδήποτε συμφωνία
με τον ίδιο σκοπό, το άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού εφαρμόζεται σε αυτή τη συμφωνία.
Άρθρο 43
Καταβολή του αρχικού κεφαλαίου για τα νέα μέλη του ΕΝΤ
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 παράγραφος 4 και της παραγράφου 3 του παρόντος
άρθρου, η άσκηση δικαιωμάτων νέου μέλους του ΕΝΤ που παρέχονται δυνάμει του παρόντος
κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου, εξαρτάται από την εγγραφή
του ποσού της αρχικής συνεισφοράς του στο εγκεκριμένο κεφάλαιο.
2. Κατά την εγγραφή της αρχικής συνεισφοράς του νέου μέλους του ΕΝΤ, η πληρωμή των
καταβεβλημένων μεριδίων του πραγματοποιείται σε πέντε ίσες ετήσιες δόσεις ύψους 20 %
του συνολικού ποσού έκαστη. Έκαστη των υπολοίπων τεσσάρων δόσεων καταβάλλεται
αντίστοιχα κατά την πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη επέτειο της ημερομηνίας πληρωμής
της πρώτης δόσης.
3. Κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου τμηματικής καταβολής του κεφαλαίου, τα νέα
μέλη του ΕΝΤ επιταχύνουν την πληρωμή των καταβεβλημένων μεριδίων εγκαίρως πριν από
την ημερομηνία έκδοσης, ώστε να διατηρείται σχέση τουλάχιστον 15 % μεταξύ
καταβεβλημένου κεφαλαίου και του οφειλόμενου ποσού των τίτλων που έχει εκδώσει το
ΕΝΤ και η δανειοδοτική ικανότητα του ΕΝΤ να διασφαλίζεται στο ύψος των 500 000
εκατομμυρίων EUR.
4. Ένα νέο μέλος του ΕΝΤ μπορεί να αποφασίσει να επιταχύνει την πληρωμή του μεριδίου
του στο καταβεβλημένο κεφάλαιο.
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Άρθρο 44
Προσωρινή διόρθωση της κλείδας κατανομής
1. Η προσωρινή διόρθωση που περιλαμβάνεται στην αρχική κλείδα κατανομής εφαρμόζεται
για περίοδο δώδεκα ετών μετά την ημερομηνία υιοθέτησης του ευρώ από το σχετικό μέλος
του ΕΝΤ.
2. Εάν το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) νέου μέλους του ΕΝΤ σε
αγοραίες τιμές σε ευρώ κατά το έτος αμέσως πριν από την προσχώρησή του στο ΕΝΤ
υπολείπεται του 75 % του μέσου όρου του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε αγοραίες τιμές της
Ένωσης, τότε η κλείδα κατανομής του για την εγγραφή στο εγκεκριμένο κεφάλαιο του ΕΝΤ,
που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 8, τυγχάνει προσωρινής διόρθωσης και ισούται προς
το άθροισμα:
α) του 25 % του εκατοστιαίου μεριδίου συμμετοχής της εθνικής κεντρικής τράπεζας του εν
λόγω μέλους του ΕΝΤ στο κεφάλαιο της ΕΚΤ, όπως έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο
29 του καταστατικού του ΕΣΚΤ· και
β) του 75 % του εκατοστιαίου μεριδίου του εν λόγω μέλους του ΕΝΤ στο ακαθάριστο εθνικό
εισόδημα σε αγοραίες τιμές σε ευρώ της ζώνης του ευρώ κατά το έτος αμέσως πριν από την
προσχώρησή του στο ΕΝΤ.
Τα ποσοστά που αναφέρονται στα σημεία α) και β) στρογγυλοποιούνται προς τα άνω ή προς
τα κάτω στο εγγύτερο πολλαπλάσιο του 0,0001 της εκατοστιαίας μονάδας. Οι στατιστικοί
όροι είναι εκείνοι που δημοσιεύονται από την Eurostat.
3. Η κατά την παράγραφο 2 προσωρινή διόρθωση εφαρμόζεται για περίοδο δώδεκα ετών από
την ημερομηνία υιοθέτησης του ευρώ από το σχετικό μέλος του ΕΝΤ.
4. Ως αποτέλεσμα της προσωρινής διόρθωσης της κλείδας, το σχετικό ποσοστό των μεριδίων
που κατανέμονται σε ένα μέλος του ΕΝΤ βάσει της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου
ανακατανέμεται μεταξύ των μελών του ΕΝΤ που δεν τυγχάνουν προσωρινής διόρθωσης
βάσει της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της ΕΚΤ, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο
29 του καταστατικού του ΕΣΚΤ, το οποίο ίσχυε ακριβώς πριν από την έκδοση των μεριδίων
στο νέο μέλος του ΕΝΤ.
ΜΕΡΟΣ X
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 45
Μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης
1. Για τους σκοπούς της καταπολέμησης της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης
παράνομης δραστηριότητας που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου4, το ΕΝΤ προσχωρεί, εντός έξι μηνών
4
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από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού, στη διοργανική
συμφωνία της 25ης Μαΐου 1999 σχετικά με τις εσωτερικές έρευνες που πραγματοποιούνται
από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης («OLAF») και θεσπίζει αμέσως
τις κατάλληλες διατάξεις που εφαρμόζονται σε όλο το προσωπικό του ENT,
χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα της εν λόγω διοργανικής
συμφωνίας.
2. Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει την εξουσία να ελέγχει τους δικαιούχους, τους
αντισυμβαλλομένους και τους υπεργολάβους που έχουν λάβει πόρους από το ΕΝΤ, βάσει
εγγράφων και επιτόπιων ελέγχων.
3. Η OLAF μπορεί να διενεργεί έρευνες, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και
επιθεωρήσεων, με σκοπό να διαπιστωθεί αν υπάρχει απάτη, διαφθορά ή άλλη παράνομη
ενέργεια εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σε σχέση με σύμβαση που
χρηματοδοτείται από το ΕΝΤ, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες που
προβλέπονται στον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου5 και τον
κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013.
Άρθρο 46
Πρόσβαση σε έγγραφα
1. Στα έγγραφα που τηρούνται από το ΕΝΤ εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου6.
2. Το ΕΝΤ, εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού,
θεσπίζει εσωτερικά μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.
3. Κατά των αποφάσεων που λαμβάνονται από το ΕΝΤ δυνάμει του άρθρου 8 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 μπορεί να υποβληθεί καταγγελία στον Ευρωπαίο
Διαμεσολαβητή ή να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου, υπό τους όρους των
άρθρων 228 και 263 της ΣΛΕΕ αντιστοίχως.
4. Τα πρόσωπα που υπόκεινται στις αποφάσεις του ΕΝΤ έχουν δικαίωμα πρόσβασης στον
φάκελο του ΕΝΤ, με την επιφύλαξη του έννομου συμφέροντος άλλων προσώπων για την
προστασία του επιχειρηματικού απορρήτου τους. Το δικαίωμα πρόσβασης στον φάκελο δεν
καλύπτει τις εμπιστευτικές πληροφορίες ή τα εσωτερικής χρήσης προπαρασκευαστικά
έγγραφα του ΕΝΤ.
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του
Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).
Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 1996 σχετικά με τους
ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292
της 15.11.1996, σ. 2).
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής
Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του
Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).
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Άρθρο 47
Γλωσσικές απαιτήσεις
1. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό, στο ΕΝΤ εφαρμόζεται ο
κανονισμός αριθ. 1/1958 του Συμβουλίου7.
2. Η γλώσσα ή οι γλώσσες εργασίας του ΕΝΤ, συμπεριλαμβανομένων των γλωσσών για τη
διεξαγωγή των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Διοικητών, του Συμβουλίου Διευθυντών, του
διοικητικού συμβουλίου και του Συμβουλίου Ελεγκτών, καθορίζονται από το Συμβούλιο
Διοικητών σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 8 του παρόντος καταστατικού.
3. Το ΕΝΤ μπορεί να αποφασίσει ποιες από τις επίσημες γλώσσες θα χρησιμοποιεί κατά τη
διαβίβαση εγγράφων στα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης.
4. Το αυθεντικό κείμενο όλων των αρχείων του ΕΜΣ είναι το αγγλικό κείμενο, εκτός εάν:
α) το Συμβούλιο Διευθυντών αποφασίσει άλλως όσον αφορά συγκεκριμένη συναλλαγή·
β) ο διευθύνων σύμβουλος, μετά από αίτηση και με δαπάνες του ΕΝΤ, επικυρώνει ως
αυθεντική τη μετάφραση συγκεκριμένης απόφασης που ελήφθη από το Συμβούλιο Διοικητών
ή από το Συμβούλιο Διευθυντών στην επίσημη γλώσσα ή τις επίσημες γλώσσες του οικείου
μέλους του ΕΝΤ, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για την ολοκλήρωση των εφαρμοστέων
εθνικών διαδικασιών.
ΠΙΝΑΚΑΣ I
Αρχική κλείδα κατανομής του ΕΝΤ
Κλείδα ΕΝΤ (%)

Μέλος του ΕΝΤ
Βασίλειο του Βελγίου

3,4534

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία
Γερμανίας

26,9616

Δημοκρατία της Εσθονίας

0,1847

Ιρλανδία

1,5814

Ελληνική Δημοκρατία

2,7975

Βασίλειο της Ισπανίας

11,8227

Γαλλική Δημοκρατία

20,2471

Ιταλική Δημοκρατία

17,7917

Κυπριακή Δημοκρατία
7
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0,1949

Κανονισμός αριθ. 1 του Συμβουλίου, της 15ης Απριλίου 1958, περί του γλωσσικού καθεστώτος της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΕ 17 της 6.10.1958, σ. 385).
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Δημοκρατία της Λετονίας

0,2746

Δημοκρατία της Λιθουανίας

0,4063

Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

0,2487

Μάλτα

0,0726

Βασίλειο των Κάτω Χωρών

5,6781

Δημοκρατία της Αυστρίας

2,7644

Πορτογαλική Δημοκρατία

2,4921

Δημοκρατία της Σλοβενίας

0,4247

Σλοβακική Δημοκρατία

0,8184

Δημοκρατία της Φινλανδίας

1,7852

Σύνολο

100,0

Τα ανωτέρω αριθμητικά στοιχεία είναι στρογγυλοποιημένα σε τέσσερα δεκαδικά ψηφία.

ΠΙΝΑΚΑΣ II
Εγγραφή στο αρχικό εγκεκριμένο κεφάλαιο·
Μέλος του ΕΝΤ

Αριθμός μεριδίων

Εγγραφή στο κεφάλαιο
(EUR)

Βασίλειο του Βελγίου

243 397

24 339 700 000

1 900 248

190 024 800 000

Δημοκρατία της Εσθονίας

13 020

1 302 000 000

Ιρλανδία

111 454

11 145 400 000

Ελληνική Δημοκρατία

197 169

19 716 900 000

Βασίλειο της Ισπανίας

833 259

83 325 900 000

Γαλλική Δημοκρατία

1 427 013

142 701 300 000

Ιταλική Δημοκρατία

1 253 959

125 395 900 000

Κυπριακή Δημοκρατία

13 734

1 373 400 000

Δημοκρατία της Λετονίας

19 353

1 935 300 000

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία
Γερμανίας

EL
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Δημοκρατία της Λιθουανίας

28 634

2 863 400 000

Μεγάλο Δουκάτο του

17 528

1 752 800 000

5 117

511 700 000

Βασίλειο των Κάτω Χωρών

400 190

40 019 000 000

Δημοκρατία της Αυστρίας

194 838

19 483 800 000

Πορτογαλική Δημοκρατία

175 644

17 564 400 000

Δημοκρατία της Σλοβενίας

29 932

2 993 200 000

Σλοβακική Δημοκρατία

57 680

5 768 000 000

Δημοκρατία της Φινλανδίας

125 818

12 581 800 000

7 047 987

704 798 700 000

Λουξεμβούργου
Μάλτα

Σύνολο
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