
Θ) H EYPΩΠAΪKH KENTPIKH TPAΠEZA, TO EYPΩΣYΣTHMA 
KAI TO EYPΩΠAΪKO ΣYΣTHMA KENTPIKΩN TPAΠEZΩN 

● Την 1.6.1998 άρχισε να λειτουργεί στη Φραγκφούρτη επί του ποταμού Μάιν η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα, ΕΚΤ (European Central Bank, Banque centrale européenne). 
Υποκατέστησε το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ιδρυμα (ΕΝΙ) που τέθηκε σε εκκαθάριση. Έχει την 
ίδια έδρα με το ΕΝΙ, δηλαδή τον ευρωπύργο (eurotower) επί της οδού Καϊζερστράσσε 29 ενώ 
το 2000 επεκτάθηκε και σε γειτονικά κτίρια για να αντεπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες από 
την πρόσληψη προσωπικού το οποίο το 200 ανήρχετο σε 1.330.  

● Στις 22.2.2001 η EKT ανακοίνωσε ότι επέλεξε την τοποθεσία της Grossmarkthalle της 
Φραγκφούρτης για την ανέγερση ιδιόκτητου κτιρίου. Για το λόγο αυτό άρχισε 
διαπραγματεύσεις με το Δήμο της Φραγκφούρτης για την αγορά και της τοποθεσίας. Την 
5.3.2002 η ΕΚΤ και ο Δήμος της Φραγκφούρτης υπέγραψαν ενώπιον συμβολαιογράφου 
σύμβαση για την αγορά από την ΕΚΤ του χώρου όπου στεγάζεται η κεντρική αγορά 
οπωροκηπευτικών (Grossmarkthalle). H EKT θα ανεγείρει τις κεντρικές της εγκαταστάσεις 
στο χώρο αυτό ο οποίος δίνει και δυνατότητα επέκτασης στο μέλλον. Η Δήμαρχος της 
Φραγκφούρτης υποσχέθηκε να βελτιώσει τα συγκοινωνιακά δίκτυα και την οικοδομική 
ανάπτυξη του ανατολικού τμήματος πέραν του ποταμού Μάιν. Ο αγορασθείς χώρος 
καταλαμβάνει 120.000 τμ και για τη διαμόρφωσή του προκηρύχθηκε από την ΕΚΤ διεθνής 
διαγωνισμός αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και ανάπλασης χώρου το δεύτερο εξάμηνο του 
2002. Την 13.2.2004 διεθνής επιτροπή επέλεξε και βράβευσε τα σχέδια τριών αρχιτεκτονικών 
οίκων που υπέβαλλαν τις αναθεωρημένες μελέτες τους το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Την 
13.1.2005 το Δ.Σ της ΕΚΤ επέλεξε τελικά το αναθεωρημένο σχέδιο του αρχιτεκτονικού 
γραφείου της Βιέννης COOP HIMMELB(L)AU. Προβλέπει ένα σύνολο τριών κτιρίων: α) ένα 
ουρανοξύστη ύψους 180 μέτρων β) ένα κτίριο ανομοιόμορφου σχήματος και γ) τη 
Grossmarkthalle η οποία θα αναπαλαιωθεί ενώ θα ανεγερθεί και ένα μνημείο για τους 
Εβραίους της Φραγκφούρτης οι οποίοι συγκεντρώνονταν από τους Ναζί στο σημείο αυτό πριν 
να μεταφερθούν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Η επόμενη φάση, το 2006, ήταν η 
βελτιστοποίηση της μελέτης. Τον Αύγουστο 2007 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)  
προκήρυξε διεθνή δημόσιο διαγωνισμό για την επιλογή γενικού αναδόχου για την κατασκευή 
των νέων κτιριακών της εγκαταστάσεων. Οι εργασίες και οι υπηρεσίες που ανατίθενται στον 
γενικό ανάδοχο αφορούν κύρια το κατασκευαστικό έργο και τη διαρρύθμιση των χώρων, αλλά 
θα περιλαμβάνουν και υπηρεσίες σχεδιασμού και διαχείρισης. H επιλογή του αναδόχου θα 
γίνει μέχρι τον Οκτώβριο του 2008 και στη συνέχεια θα ξεκινήσουν οι κύριες κατασκευαστικές 
εργασίες. Το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2011. Ακολουθεί η 
μακέτα του ιδιόκτητου κτιρίου της ΕΚΤ: 

 



● Tο Ευρωσύστημα αποτελούν η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) της ζώνης 
του ευρώ. Διαχειρίζεται κύρια την ενιαία νομισματική πολιτική και το ενιαίο νόμισμα (έκδοση 
τραπεζογραμματίων ευρώ και καθορισμός της ποσότητας των κερμάτων ευρώ).  

● Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) αποτελούν η ΕΚΤ και όλες οι 
ΕθνΚΤ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ασκεί μέσω του Γενικού Συμβουλίου το συντονισμό της 
νομισματικής πολιτικής των κρατών μελών σε παρέκκλιση, παρακολουθεί το ΜΣΙ - 2, 
εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των συστημάτων πληρωμών και την ορθή εφαρμογή των 
πολιτικών που σχετίζονται με την προληπτική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
της Ε.Ε. Το Ευρωσύστημα και το ΕΣΚΤ δεν έχουν νομική προσωπικότητα. Αντίθετα, η ΕΚΤ 
και οι ΕθνΚΤ είναι νομικά πρόσωπα. 
 
● Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Κ.Τ. (Executive Board, Directoire)  
 
Αποτελείται από έξη μέλη που έχουν οκταετή μη ανανεώσιμη θητεία. Εξαιρετικά και κατά 
παράβαση του άρθρου 11 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ, το Ε.Σ. των Βρυξελλών 
της 2 και 3 Μαΐου 1998 όρισε για ορισμένα μέλη μικρότερη θητεία μόνο κατά την πρώτη 
σύνθεση του οργάνου. Oι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των ψηφισάντων και 
σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Η Επιτροπή, σύμφωνα με το 
άρθρο 12, εφαρμόζει την ενιαία νομισματική πολιτική, στα πλαίσια των αποφάσεων του Δ.Σ, 
παρέχοντας τις απαραίτητες οδηγίες στις ΕθνΚΤ. Επί πλέον, διαχειρίζεται τις καθημερινές 
εργασίες της ΕΚΤ και προετοιμάζει τις συναντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο έχει 
την ευχέρεια να της αναθέτει και άλλες αρμοδιότητες για την εκτέλεση των πράξεων που 
σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του ΕΣΚΤ. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής έχουν την 
εποπτεία των Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων της ΕΚΤ. 
Στο Ε.Σ. όλοι συμφώνησαν ότι πρώτος Πρόεδρος της ΕΚΤ θα ήταν ο Βίλλεμ ή Βιμ Φρέντερικ 
Ντέεζενμπερχ, μέχρι τότε πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ιδρύματος (Ε.Ν.Ι). Όμως, 
η Γαλλία προσχώρησε στην άποψη αυτή μόνο όταν κατόρθωσε να αποσπάσει δήλωση του 
Β.Φ. Ντέεζενμπερχ ότι θα υπέβαλλε παραίτηση μετά από 4 χρόνια για να αναλάβει, όπως 
συμφώνησαν οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων, Πρόεδρος της Ε.Κ.Τ. για οκτώ χρόνια 
Γάλλος υποψήφιος. Με τη δήλωση παραίτησης του Ντέεζενμπερχ διασκεδάσθηκε η 
παραβίαση του άρθρου 11 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ ότι η θητεία του 
Προέδρου είναι οκταετής. Η Γαλλία επιθυμώντας να αποδείξει την αποφασιστικότητά της στην 
τήρηση της συμφωνίας, όρισε τον Διοικητή της Τράπεζας της Γαλλίας Ζαν Κλωντ Τρισέ σαν 
το διάδοχο του Ντέεζενμπερχ. Δεν είναι άσχετο το γεγονός ότι ενώ η θητεία του Τρισέ στην 
Τράπεζα της Γαλλίας έληγε το Δεκέμβριο του 1999, ήδη από το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους ο 
Πρόεδρος και ο Πρωθυπουργός της Γαλλικής Δημοκρατίας ανακοίνωσαν την ανανέωση 
αυτής για έξη ακόμη έτη. Το θέμα έληξε οριστικά την 6.2.2002 όταν ο Β. Ντέεζενμπερχ 
ενημέρωσε εγγράφως τον Προεδρεύοντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πρωθυπουργό της 
Ισπανίας Χοσέ Μαρία Αθνάρ Λόπεθ ότι θα παραιτηθεί της Προεδρίας της ΕΚΤ την 9.7.2003 
ημερομηνία συμπλήρωσης των 68 του ετών. Όμως, λόγω εμπλοκής του Ζ. Κ. Τρισέ στην 
δικαστική περιπέτεια της Κρεντί Λυονέ, για την οποία τελικά αθωώθηκε από τα Γαλλικά 
δικαστήρια, η αντικατάσταση πραγματοποιήθηκε την 1.11.2003 δηλαδή 4 μήνες μετά τη 
συμφωνηθείσα ημερομηνία. Το Ε.Σ. επέλεξε και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Ε.Κ.Τ. Σήμερα στην Εκτελεστική Επιτροπή μετέχουν τα εξής μέλη:  
 
1) Ζαν Κλωντ Τρισέ: Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής 
της Ε.Κ.Τ από 1.11.2003 για οκταετή θητεία. Σπούδασε μεταλλειολογία, πολιτικές και 
οικονομικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων και είναι επίσης απόφοιτος της 
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΝΑ). Έκανε καριέρα σαν επιθεωρητής των δημόσιων 
οικονομικών και Διευθυντής του εθνικού θησαυροφυλακίου ενώ κατά τη διάρκεια της 
διακυβέρνησης της Γαλλίας από την Κεντροδεξιά υπηρέτησε σαν οικονομικός σύμβουλος στο 
Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών και σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας για τη 
βιομηχανία την ενέργεια, την έρευνα και τη μικροοικονομική. Από το 1993 έως το 2003 ήταν 
Διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας. Διαδέχτηκε στην προεδρία της ΕΚΤ τον Βίλλεμ 
Φρέντερικ Ντέεζενμπερχ. Ο Β. Ντέεζενμπερχ ήταν μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος 
των Κάτω Χωρών άρχισε την καριέρα του στο Δ.Ν.Τ., χρημάτισε Υπουργός Oικονομικών από 
το 1973 έως το 1977 ενώ από το 1982 έως το 1997 ήταν Πρόεδρος της Τράπεζας των Κάτω 
Χωρών. Πρόεδρος της Επιτροπής των Διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών της Ε.Ε. μέχρι 



την 31.12.1993 και κατόπιν Πρόεδρος του Ε.Ν.Ι από 1.7.97 μέχρι την 31.5.98 οπότε έγινε 
Πρόεδρος της Ε.Κ.Τ. Ο Βίλλεμ Ντέεζενμπερχ απεβίωσε την 31.7.2005 σε ηλικία 70 ετών. 
 
2) Λουκάς Παπαδήμος: Αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ από 1.6.2002 
με οκταετή θητεία. Ο κ. Παπαδήμος έλαβε διδακτορικό δίπλωμα στα οικονομικά από το 
Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ), υπήρξε καθηγητής από το 1975 έως το 
1984 στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης και από το 1988 στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών. Οικονομικός Σύμβουλος της Τράπεζας της Ελλάδος από το 1985 έως το 1993 οπότε 
έγινε Υποδιοικητής και τον Οκτώβριο του 1994 διορίσθηκε Διοικητής για να αποχωρήσει την 
31.5.2002 όταν επελέγη για Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ. Διαδέχτηκε στη θέση αυτή τον Κριστιάν 
Νουαγιέ που είχε τετραετή θητεία. Ο Κ. Νουαγιέ είναι Απόφοιτος της Σχολής Δημόσιας 
Διοίκησης (Ε.Ν.Α.), έκανε καριέρα στο Γαλλικό Υπουργείο Oικονομικών όπου μετά διαδέχτηκε 
τον Τρισέ, το Σεπτέμβριο του 1993, στη Διεύθυνση του Θησαυροφυλακίου. Με κεντροδεξιές 
απόψεις προτάθηκε στην ανωτέρω θέση από τον Πρόεδρο Σιράκ. Από 1.11.2003 είναι 
Διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας. 
 
3) Χοσέ Μανουέλ Γκονζάλεθ-Πάραμο: Μέλος από 1.6.2004 με οκταετή θητεία. Διδάκτωρ 
οικονομικών επιστημών του Πανεπιστημίου Κολούμπια των ΗΠΑ. Εργάσθηκε σαν σύμβουλος 
στην Παγκόσμια Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον ΟΟΣΑ, το Κέντρο Έρευνας για την 
Οικονομική Πολιτική και το Παρατηρητήριο Ευρωπαϊκής Αποταμίευσης. Από το 1988 
καθηγητής της Δημόσιας Οικονομικής του Πανεπιστημίου Κομπλουτένσε της Ισπανίας. 
Εκτελεστικός Σύμβουλος της Τράπεζας της Ισπανίας και από το 1994 μέλος του Διοικητικού 
της Συμβουλίου. Από το 2001 εκδότης του περιοδικού «Δημόσια Οικονομικά της Ισπανίας» 
και Διευθυντής του Ιδρύματος Δημοσιονομικών Μελετών. Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας 
Τεχνών και Επιστημών. Διαδέχτηκε τον επίσης Ισπανό Εουχένιο Ντομίνγκο Σολάνς που ήταν 
μέλος με εξαετή θητεία. Ο Σολάνς ήταν και αυτός καθηγητής Πανεπιστημίου της οικονομικής 
και είχε υπηρετήσει στη δημόσια διοίκηση, στην τράπεζα Banco Atlantico, στη συνέχεια 
σύμβουλος της Γραμματείας του κράτους για την οικονομία, διευθυντής της υπηρεσίας 
μελετών του Ιδρύματος Οικονομικών Σπουδών της Ισπανίας και από το 1994 έως το 1998 
μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ισπανίας. Ο Εουχένιο Ντομίνγκο 
Σολάνς απεβίωσε την 9.11.2004. 
 
4) Γκερτρούντε Τούμπελ-Κούγκερελ: Μέλος από 1.6.2003 της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
ΕΚΤ με οκταετή θητεία. Έλαβε διδακτορικό δίπλωμα στις οικονομικές και κοινωνικές 
επιστήμες από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης, προσλήφθηκε το 1975 σαν οικονομολόγος στη 
Διεύθυνση Οικονομικών της Εθνικής Τράπεζας της Αυστρίας, έγινε Υποδιευθύντρια της ίδιας 
Διεύθυνσης το 1985 και Διευθύντρια της Ζώνης Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και 
Διοίκησης το 1992. Εκτελεστική Διευθύντρια της Διεύθυνσης Οικονομικών και 
Χρηματοοικονομικών Αγορών το 1997 και Υποδιοικητής την περίοδο 1998-2003. Διαδέχτηκε 
τη Σίρκα Χαμαλάϊνεν που ήταν Μέλος από τη 1.6.1998 με πενταετή θητεία. Η Σ. Χαμαλάϊνεν 
ήταν Διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Φινλανδίας από το 1992 έως το 1998. Διδάκτωρ 
οικονομικών επιστημών προσλήφθηκε στην κεντρική τράπεζα το 1961 και ενδιάμεσα 
διετέλεσε εκπρόσωπος της χώρας της στο Δ.Ν.Τ. 
 
5) Λορέντζο Μπίνι Σμάγκι: Μέλος από 1.6.2005 της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ με 
οκταετή θητεία. Η τελευταία του δημόσια θέση ήταν Διευθυντής για τις Διεθνείς 
Χρηματοοικονομικές Σχέσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών της Ιταλίας ενώ 
έχει χρηματίσει και Διευθυντής του Θησαυροφυλακίου. Έχει διδακτορικό δίπλωμα από το 
Πανεπιστήμιο του Σικάγο και έχει υπηρετήσει στην ανώτερη ιεραρχία της Τράπεζας της 
Ιταλίας, του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ιδρύματος και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. 
Αντικατέστησε τον επίσης Ιταλό Τομάσο Παντόα – Σιόπα που ήταν Μέλος με επταετή θητεία. 
Ο Παντόα – Σιόπα είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Μποκόνι του Μιλάνου με Master 
degree από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης και επίτιμος διδάκτωρ πολλών 
Πανεπιστημίων της Ιταλίας. Υπήρξε Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας της Ιταλίας και Γενικός 
Διευθυντής των Οικονομικών και Χρηματοπιστωτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής ενώ χρημάτισε Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τις Εταιρίες και το 
Xρηματιστήριο της Ιταλίας (Commissione Nazionale per la Società e la Borsa, Consob). Ο 
Παντόα – Σιόπα διετέλεσε Υπουργός Οικονομικών στην τελευταία Ιταλική κυβέρνηση υπό τον 
Ρομάνο Πρόντι μέχρι τις αρχές Μαΐου 2008. 
 



6) Δρ. Γιούργκεν Σταρκ: από 1.6.2006 Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ με 
οκταετή θητεία. Σπούδασε οικονομικές επιστήμες στα Πανεπιστήμια του Χονχεχάιμ και του 
Τίμπινγκεν και είναι διδάκτωρ οικονομικών επιστημών. Από το 1973 έως το 1978 ήταν 
βοηθός ερευνητή στο Πανεπιστήμιο του Χονχεχάιμ,  από το 1978 έως το 1988 στέλεχος στη 
Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών, από το 
1988 έως το 1992 υπηρέτησε στο Γραφείο του Καγκελαρίου σαν προϊστάμενος της μονάδας 
Εξωτερικού Εμπορίου και Πληρωμών, Νομίσματος και Συναλλάγματος και 
Χρηματοπιστωτικών Αγορών, από τον Οκτώβριο του 1992 έως το 1998 ήταν Διευθυντής και 
στη συνέχεια Γραμματέας του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών και από 1.5.2002 
Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Γερμανίας (Deutsche Bundesbank). Από 
τον Ιούνιο του 2005 είναι επίτιμος καθηγητής στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Έμπερχαρντ Καρλς του Τίμπινγκεν. Διαδέχτηκε τον επίσης γερμανό Ότμαρ 
Ίσινγκ που ήταν  Μέλος με οκταετή θητεία και οπαδός της νομισματικής ορθοδοξίας αλλά μη 
ενταγμένος σε πολιτικό κόμμα. Ο Ότμαρ Ίσινγκ το 1988 έγινε μέλος της ομάδας των πέντε 
σοφών - συμβούλων της κυβέρνησης. Το 1990, κατόπιν αιτήματός του, ορίσθηκε επικεφαλής 
της 2ης οργανωτικής ζώνης της Deutsche Bundesbank με αρμοδιότητες τα οικονομικά, τις 
αγορές χρήματος και κεφαλαίου και τα στατιστικά στοιχεία.  

 Οι αρμοδιότητες των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, όπως καθορίσθηκαν την 
1.6.2006 είναι οι εξής: 
 Ο πρόεδρος Ζαν Κλωντ Τρισέ  για α) την Επικοινωνία β) την Εσωτερική Επιθεώρηση και           
γ) τη Γραμματεία και τις Μεταφραστικές Υπηρεσίες. 
 Ο Αντιπρόεδρος Λουκάς Παπαδήμος για α) τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα και 
Εποπτεία και β) την Έρευνα. 
 Το μέλος Χοσέ Μανουέλ Γκονζάλεθ-Πάραμο για α) τα Τραπεζογραμμάτια β) τις Πράξεις 
Αγοράς και γ) τη Στατιστική. 
 Το μέλος Γκερτρούντε Τούμπελ-Κούγκερελ για α) τη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού β) 
τον Προϋπολογισμό και γ) τα Συστήματα Πληρωμών και τις Υποδομές της Αγοράς. 
 Το μέλος Λορέντζο Μπίνι Σμάγκι για α) τη Διοίκηση β) τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σχέσεις 
και γ) τις Νομικές Υπηρεσίες. 
 Το μέλος Γιούργκεν Σταρκ για α) την  Οικονομική Πολιτική και β) τα Πληροφορικά 
Συστήματα. 
 
● Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ (Governing Council, Conseil des 
gouverneurs) 
 
Αποτελείται από τους Διοικητές ή Προέδρους των ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ και τα μέλη της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Κ.Τ. Του Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της ΕΚΤ και σε 
περίπτωση απουσίας αυτού ο Αντιπρόεδρος. Κάθε μέλος έχει μία ψήφο, οι αποφάσεις 
λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών αλλά απαιτείται απαρτία των 2/3 του 
συνόλου των μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας νικά η ψήφος του Προέδρου. Το Δ.Σ. υιοθετεί 
τις κατευθυντήριες αρχές και τις αναγκαίες αποφάσεις για την εκτέλεση των καθηκόντων του 
Ε.Σ.Κ.Τ και ιδιαίτερα είναι το ανώτατο όργανο που λαμβάνει τις αποφάσεις αναφορικά με το 
Ευρωσύστημα. Αναλυτικότερα, διαμορφώνει τη νομισματική πολιτική και το πλαίσιο πολιτικής 
διενέργειας των συναλλαγματικών πράξεων, της τήρησης και διαχείρισης των επίσημων 
συναλλαγματικών διαθεσίμων, της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών και των 
γενικών αρχών της εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων. Το Δ.Σ., τέλος είναι αρμόδιο για 
την έκδοση τραπεζογραμματίων στη ζώνη του ευρώ ενώ εγκρίνει τον όγκο των 
ευρωκερμάτων που εκδίδει κάθε κράτος που έχει υιοθετήσει το ενιαίο νόμισμα. 
Oι Διοικητές ή Πρόεδροι των 13 ΕθνΚΤ που συμπληρώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ 
είναι οι εξής: 
 
1) Άξελ Βέμπερ, Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Γερμανίας (Deutsche 
Bundesbank) 
 
2) Κριστιάν Νουαγιέ, Διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας (Banque de France) 
 
3) Μάριο Ντράγκι, Διοικητής της Τράπεζας της Ιταλίας (Banca d’ Italia) 



 
4) Μιγκέλ Φερνάντεθ Ορντόνιεθ, Διοικητής της Τράπεζας της Ισπανίας (Banco de Espaňa) 
 
5) Γεώργιος Προβόπουλος, Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος  
 
6) Κλάους Λίμπσχερ, Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Αυστρίας (Oesterreichische 
Nationabank). Από 1.9.2008 Έβαλντ Νόβοτνυ (Δ.ΠΛ)  
 
7) Βίτορ Μανουέλ Ριμπέϊρο Κονστάσιου, Διοικητής της Τράπεζας της Πορτογαλίας (Banco 
de Portugal) 
 
8) Έρκκι Λιϊκάνεν, Διοικητής της Τράπεζας της Φινλανδίας (Suomen Pankki) 
 
9) Γκυ Κουαντέν, Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας του Βελγίου (Banque Nationale de 
Belgique) 
 
10) Νουτ Βέλλινκ, Πρόεδρος της Τράπεζας των Κάτω Χωρών (De Nederlandsche Bank) 
 
11) Τζον Χάρλεϋ, Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας και της Αρχής Χρηματοοικονομικών 
Υπηρεσιών της Ιρλανδίας (Central Bank and Financial Services Authority of Ireland) 
 
12) Υβ Μερς, Γενικός Διευθυντής και Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας του 
Λουξεμβούργου (Banque centrale du Luxembourg). 
 
13) Μάρκο Κράνιετς, Πρόεδρος της Τράπεζας της Σλοβενίας (Banca Slovenije).  
 
14) Αθανάσιος Ορφανίδης, Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου. 
 
15) Μικαέλ Μπονέλλο, Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Μάλτας (Central Bank of 
Malta). 
 
16) Από 1.1.2009 - Ιβάν Σράμκο, Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Σλοβακίας (Národná 
Banca Slovenska). 
 
 
● Το Γενικό Συμβούλιο της ΕΚΤ (General Council, Conseil général)  
 
Το Γενικό Συμβούλιο ανέλαβε τις αρμοδιότητες του καταργηθέντος το 1998 Ευρωπαϊκού 
Νομισματικού Ιδρύματος όσον αφορά τα κράτη μέλη σε παρέκκλιση και ιδιαίτερα το 
συντονισμό της νομισματικής πολιτικής και την παρακολούθηση του ΜΣΙ II ενώ εποπτεύει το 
συμβουλευτικό ρόλο της ΕΚΤ. Περιλαμβάνει τον Πρόεδρο και τον Aντιπρόεδρο της EKT και 
τους Διοικητές όλων των ΕθνΚΤ της E.E. Tα άλλα μέλη της Eκτελεστικής Eπιτροπής (πλην 
Προέδρου και Αντιπροέδρου) μπορούν να μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου. Oι λοιποί 
Διοικητές ΕθνΚΤ εκτός Ευρωσυστήματος που πλαισιώνουν το 2007 το Γενικό Συμβούλιο 
είναι: 
 
17) Μέρβιν Κινγκ, Διοικητής της Tράπεζας της Aγγλίας (Bank of England). 
 
18) Νιλς Μπερνστάιν, Διοικητής της Eθνικής Tράπεζας της Δανίας (Danmarks 
Nationalbank). 
 
19) Στέφαν Ίνγκβες, Διοικητής της Bασιλικής Tράπεζας της Σουηδίας (Sveriges Riskbank). 
 
20) Σλαβομίρ Σκρζίπεκ, Πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας της Πολωνίας (Narodowy Bank 
Polski). 
 
21) Αντράς Σίμορ, Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Ουγγαρίας (Magyar Nemzeti Bank). 
 
22) Ζντενέκ Τίμα, Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Τσεχίας (Ceská Národni Banca). 
 



23) Άντρες Λίπστοκ, Διοικητής της Τράπεζας της Εσθονίας (Eesti Pank). 
 
24) Ρεϊνολντίζους Σάρκινας, Πρόεδρος της Τράπεζας της Λιθουανίας (Lietuvos Bankas). 
 
25) Ίλμαρς Ρίμσεβιτς, Διοικητής της Τράπεζας της Λετονίας (Latvijas Banca). 
 
26) Μουγκούρ Κονσταντίν Ιζαρέσκου, Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Ρουμανίας 
(Banca Nationalā a Romāniei) 
 
27) Ιβάν Ίσκροβ, Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας (Българска народна 
банка). 
 
 
ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΕΚΤ 
 
Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος και του ΕΣΚΤ οι 
επιτροπές κάθε μία από τις οποίες επικουρείται από ομάδες εργασίας. Παρέχουν 
εξειδικευμένη γνώση στους αντίστοιχους τομείς των αρμοδιοτήτων τους και διευκολύνουν τη 
διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Αποτελούνται από στελέχη της ΕΚΤ και των EθνΚΤ με 
εξαίρεση την Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας στην οποία μετέχουν και εκπρόσωποι άλλων 
εποπτικών αρχών. 
 
▪ AMICO, Accounting and Monetary Income Committee = Επιτροπή Λογιστικής και 
Νομισματικού Εισοδήματος. 
 
▪ BSC, Banking Supervision Committee = Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας. 
 
▪ BANCO, Banknote Committee = Επιτροπή Τραπεζογραμματίων. 
 
▪ ECCO, External Communications Committee = Επιτροπή Eξωτερικών Επικοινωνιών.  
 
▪ ITC, Information Technology Committee = Επιτροπή Πληροφορικής. 
 
▪ IAC, Internal Auditors Committee = Επιτροπή Εσωτερικών Επιθεωρητών. 
 
▪ IRC, International Relations Committee = Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων. 
 
▪ LEGCO, Legal Committee = Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. 
 
▪ MOC, Market Operations Committee = Επιτροπή Πράξεων Αγοράς (θέματα νομισματικής 
πολιτικής και διαχείρισης των συναλλαγματικών διαθεσίμων του Ευρωσυστήματος). 
 
▪ MPC, Monetary Policy Committee = Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής  
 
▪ PSSC, Payment and Settlement Systems Committee = Επιτροπή Συστημάτων Πληρωμών 
και Διακανονισμών. 
 
▪ STC, Statistics Committee = Επιτροπή Στατιστικής. 
 
▪ BUCOM, Budget Committee = Επιτροπή Προϋπολογισμού. 
 
▪ HRC, Human Resources Conference = Διάσκεψη Ανθρωπίνων Πόρων (συμμετέχουν οι 
Διευθυντές Διοικητικού και Επιμόρφωσης). 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΕΚΤ 
Για θέματα εσωτερικής λειτουργίας της ΕΚΤ έχουν συσταθεί κατά καιρούς επιτροπές που 
αναφέρονται απευθείας στα όργανα λήψης απόφασης της ΕΚΤ μεταξύ των οποίων είναι και οι 
εξής: 
1) Financial Stability Committee = Επιτροπή Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας.  
2) Liquidity Committee = Επιτροπή Ρευστότητας. 



3) Research Co-ordination Committee = Συντονιστική Επιτροπή Μελετών. 
4) Assets and Liabilities Committee = Επιτροπή Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων ΕΚΤ. 
5) Editorial Board for the Occasional Paper Series = Εκδοτικό Συμβούλιο για τις Σειρές 
Περιστασιακών Μελετών.  
6) Editorial Board for the Working Paper Series = Εκδοτικό Συμβούλιο για τις Σειρές Μελετών 
Εργασίας. 
7) Project Steering Committee = Διευθυντική Επιτροπή Σχεδίων Έργων (ad hoc committee). 
8) Investment Committee = Eπενδυτική Επιτροπή  
9) Art Committee = Πολιτιστική Επιτροπή.  
10) Core Benefit Investment Committee = Επενδυτική Επιτροπή για τις Κύριες Παροχές του 
συνταξιοδοτικού σχήματος της ΕΚΤ.  
11) Flexible Benefit Investment Committee = Επενδυτική Επιτροπή για τις Προαιρετικές 
Παροχές του συνταξιοδοτικού σχήματος της ΕΚΤ. 
12) Oversight Committee = Επιτροπή Παρακολούθησης (του συνταξιοδοτικού σχήματος της 
ΕΚΤ για την εκπροσώπηση των συμφερόντων των ασφαλισμένων). 
 
ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤ 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ το μετοχικό κεφάλαιο της 
ΕΚΤ ανέρχεται σε 5 δισεκατομμύρια ευρώ και δύναται να αυξηθεί κατά ποσά που αποφασίζει 
το Δ.Σ της ΕΚΤ με ειδική πλειοψηφία. Μόνοι μεριδιούχοι είναι 1) οι ΕθνΚΤ της ζώνης του 
ευρώ κατά 100% του μεριδίου συμμετοχής των και 2) οι ΕθνΚΤ του ΕΣΚΤ που δεν 
συμμετέχουν στο Ευρωσύστημα, διότι η χώρα τους δεν έχει υιοθετήσει ακόμη το ενιαίο 
νόμισμα, κατά 7% του μεριδίου συμμετοχής τους στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ απλά 
και μόνο για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας της ΕΚΤ. Οι τελευταίες δεν συμμετέχουν στη 
διανομή των κερδών αλλά ούτε υποχρεούνται στην κάλυψη των ζημιών της ΕΚΤ.  
● Το μερίδιο συμμετοχής προσδιορίζεται με την κλείδα κατανομής (capital key). Σύμφωνα με 
το άρθρο 29, αποδίδεται στάθμιση στην κλείδα ίση με το άθροισμα α) του 50% του μεριδίου 
συμμετοχής του κράτους μέλους στον πληθυσμό της Ε.Ε και β) του 50% του μεριδίου 
συμμετοχής του κράτους μέλους στο ΑΕΠ της Ε.Ε σε τιμές αγοράς όπως μετρήθηκε την 
πενταετία που προηγήθηκε.  
● Επειδή 11 ΕθνΚΤ μετείχαν αρχικά στο Ευρωσύστημα, μόνο αυτές κατέβαλλαν από 
1.6.1998 το 100% της συμμετοχής τους δηλαδή ένα συνολικό ποσό 3.946.895.000 ευρώ ενώ 
οι ΕθνΚΤ των κρατών που δεν μετείχαν στη ζώνη του ευρώ κατέβαλλαν τότε το 5% του 
μεριδίου συμμετοχής τους στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο και συνολικά 52.655.250 ευρώ. Με τον 
τρόπο αυτό από 1.6.1998 το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΚΤ ανήρχετο σε 3.999.550.250 ευρώ.  
● Από 1.1.2001 η Ελλάδα εισήλθε στη ζώνη του ευρώ και το μερίδιό της αυξήθηκε κατά το 
υπόλοιπο 95% φθάνοντας από τα 5.141.000 στα 102.820.000 ευρώ. Από την ίδια 
ημερομηνία, λόγω αυτής της αναπροσαρμογής, το συνολικό κεφάλαιο της ΕΚΤ ανήλθε στα 
4.097.229.250 ευρώ από τα οποία 4.049.715.000 ευρώ ήσαν οι εισφορές των ΕθνΚΤ της 
ζώνης του ευρώ και 47.514.250 ευρώ οι εισφορές των υπολοίπων ΕθνΚΤ του ΕΣΚΤ (Αγγλίας, 
Σουηδίας και Δανίας).  
● Μετά την παρέλευση πενταετίας και από 1.1.2004, αναπροσαρμόσθηκε η κλείδα κατανομής 
αφού ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία του πληθυσμού σύμφωνα με την τελευταία απογραφή 
και τα νεότερα στοιχεία του ΑΕΠ. Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της ΕΚΤ μειώθηκε σε 
4.032.824.000 ευρώ και η μείωση αυτή οφειλόταν κύρια σε απώλειες από τη διαχείριση 
διαθεσίμων λόγω της πτώσης των επιτοκίων. Από το ανωτέρω ποσό 3.981.920.000 ευρώ 
αντιστοιχούσε στα μερίδια των ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ και 50.904.000 ευρώ σε μερίδια 
ΕθνΚΤ εκτός της ζώνης (βλέπε επόμενη παράγραφο). 
● Την 1.5.2004 εισήλθαν στην Ε.Ε τα δέκα νέα κράτη της διεύρυνσης και οι ΕθνΚΤ αυτών 
έγιναν μέλη του ΕΣΚΤ. Σύμφωνα με το νέο άρθρο 49.3 του Καταστατικού όταν ένα ή 
περισσότερα κράτη γίνουν μέλη της Ε.Ε και οι ΕθνΚΤ αυτών μέλη του ΕΣΚΤ, τότε αυτόματα 
αυξάνεται το κεφάλαιο της ΕΚΤ . Η αύξηση προσδιορίζεται πολλαπλασιάζοντας τα αντίστοιχα 
μέχρι τότε ποσά με την αναλογία , εντός της επεκτεινόμενης  κλείδας, μεταξύ της βαρύτητας 
των νέων ΕθνΚΤ και της βαρύτητας των ΕθνΚΤ που είναι ήδη μέλη του ΕΣΚΤ. Από 1.1.2007 
η Βουλγαρία και η Ρουμανία κατέστησαν μέλη της Ε.Ε οπότε και πάλι ακολουθήθηκε η 
ανωτέρω διαδικασία. Την 1.1.2007 η Σλοβενία υιοθέτησε το ευρώ και από 1.1.2008 η Κύπρος 
και η Μάλτα έγιναν επίσης μέλη της ζώνης του ευρώ. Στον επόμενο πίνακα εμφανίζεται πως 
διαμορφώθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2008 η κλείδα κατανομής, τα μερίδια συμμετοχής κάθε 
ΕθνΚΤ και το καταβεβλημένο κεφάλαιο της ΕΚΤ. 



 
         ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 
                                         Α)  ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 

Εθνική κεντρική τράπεζα   Κλείδα      
κατανομής 
     %            

 καταβεβλημένο κεφάλαιο σε  
 ευρώ από 1.1.2008   (100%)    

1. Deutsche Bundesbank   20,5211 
     

     1.182.149.240,19 

2. Banque de France    14,3875          828.813.864,42 
 

3. Banca d'Italia    12,5297          721.792.464,09 
 

4. Banco de España     7,5498         434.917.735,09 
 

5. De Nederlandsche Bank     3,8937         224.302.522,60 
 

6. Banque Nationale de Belgique     2,4708         142.334.199,56 
 

7. Oesterreichische Nationalbank     2,0159         116.128.991,78 
 

8. Τράπεζα της Ελλάδος  1,8168         104.659.532,85 
 

9. Banco de Portugal     1,7137           98.720.300,22 
 

10. Suomen Pankki - Finlands Bank  1,2488           71.708.601,11 
 

11. Central Bank and Financial Services 
Authority of Ireland 

 0,8885           51.183.396,60 

12. Banque centrale du Luxembourg  0,1575             9.073.027,53 
 

13. Banka Slovenije 0,3194           18.399.523,77 
 

14. Κεντρική Τράπεζα Κύπρου 0,1249             7.195.054,85 
 

15. Central Bank of Malta 0,0622             3.583.125,79 
 

                    Α’ Υποσύνολο                               69,6963%             4.014.961.580,45 
            
                               Β) ΕθνΚΤ ΤΟΥ ΕΣΚΤ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

εθνική κεντρική τράπεζα    κλείδα 
κεφαλαίου 
              % 

 καταβεβλημένο κεφάλαιο σε  
    ευρώ από 1.1.2008   (7%)     

16. Bank of England  13,9337               56.187.041,67 
 

17. Narodowy Bank Polski  4,8748               19.657.419,83 
 

18. Banca Naţională a României  2,5188               10.156.951,89 
 

19. Sveriges Riksbank   2,3313                 9.400.866,26 
 

20. Danmarks Nationalbank   1,5138                 6.104.332,92 
 

21. Česká národní banka   1,3880     5.597.049,87 
 

22. Magyar Nemzeti Bank   1,3141     5.299.051,33 
 

23. Българска народна банка (Bulgarian 
National Bank) 

 0,8833                 3.561.868,99 
 

24. Národná banka Slovenska   0,6765     2.727.956,95 



 
25. Lietuvos bankas   0,4178     1.684.760,40 

 
26. Latvijas Banka   0,2813     1.134.330,06 

 
27. Eesti Pank    0,1703                     686.727,37 

 
Β’ Υποσύνολο                                   30,3037               122.198.357,54 

    
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                  ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ = 4.137.159.937,99 
Σύνολο μεριδίου συμμετοχής στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο = 5.760.652.402,58 ευρώ. Το ποσό 
αυτό θα ήταν καταβεβλημένο εάν και τα 27 κράτη μέλη είχαν υιοθετήσει το ευρώ. Οι εντός 
ζώνης του ευρώ εθνικές κεντρικές τράπεζες καταβάλλουν το 100% του μεριδίου συμμετοχής 
ενώ οι εκτός της ζώνης του ευρώ εθνικές κεντρικές τράπεζες καταβάλλουν μόνο 7% του 
μεριδίου συμμετοχής τους. 

 
 
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΤ 
 
● Το έτος 1999 τα αποτελέσματα χρήσεως της ΕΚΤ κατέγραψαν ζημία 247.281.223 ευρώ. 
Σύμφωνα με το άρθρο 33.2 του Καταστατικού και μετά από απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚΤ η 
ανωτέρω ζημία καλύφθηκε από α) ανάληψη από το γενικό αποθεματικό 27.540.513 ευρώ,             
β) μεταφορά από συσσωρευμένο νομισματικό εισόδημα 35.160.676 ευρώ και γ) άμεση 
χρέωση των εθνικών κεντρικών τραπεζών της ζώνης του ευρώ 184.580.034 ευρώ.  
● Το έτος 2000 τα αποτελέσματα χρήσεως της EKT παρουσίασαν καθαρό κέρδος 
1.990.121.750 ευρώ. Tο 20% αυτών (398.024.350) μεταφέρθηκε στο γενικό αποθεματικό και 
το υπόλοιπο (1.592.097.400 ευρώ) διανεμήθηκε στις εθνικές κεντρικές τράπεζες ανάλογα με 
τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της EKT. 
● Το έτος 2001 τα αποτελέσματα χρήσεως της EKT παρουσίασαν καθαρό κέρδος 
1.220.454.254 ευρώ. Tο 20% αυτών (364.363.984) μεταφέρθηκε στο γενικό αποθεματικό και 
το υπόλοιπο (1.457.455.938 ευρώ) διανεμήθηκε στις εθνικές κεντρικές τράπεζες ανάλογα με 
τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της EKT.  
● Το έτος 2002 τα αποτελέσματα χρήσεως της EKT παρουσίασαν  1.220.121.750 ευρώ. Tο 
Δ.Σ της ΕΚΤ αποφάσισε στις 20.3.2003 να μη μεταφέρει κανένα ποσό στο γενικό 
αποθεματικό και να διανείμει το υπόλοιπο ποσό ύψους 606.000.000 ευρώ στις εθνικές 
κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της 
EKT.  
● Το έτος 2003 τα αποτελέσματα χρήσεως της EKT παρουσίασαν ζημία 476.688.785 ευρώ. 
Στη συνεδρίαση της 18.3.2004, το Δ.Σ της ΕΚΤ αποφάσισε να καλύψει όλη τη ζημία με 
ανάληψη από το γενικό αποθεματικό.  
● Το έτος 2004 τα αποτελέσματα χρήσεως της EKT παρουσίασαν ζημία 1.636.028.702 
ευρώ. Στη συνεδρίαση της 11.3.2005, το Δ.Σ της ΕΚΤ αποφάσισε να καλύψει τη ζημία με 
ανάληψη από το γενικό αποθεματικό 296.048.424 ευρώ και με μεταφορά από το 
συγκεντρωθέν νομισματικό εισόδημα 1.339.960.278 ευρώ (296.048.424 + 1.339.960.278 = 
1.636.028.702 ευρώ). 
● Το έτος 2005 η ΕΚΤ κατέγραψε πλεόνασμα 992.000.000 ευρώ. Ίσο ποσό μεταφέρθηκε σε 
πρόβλεψη έναντι κινδύνων συναλλάγματος, επιτοκίων και τιμής χρυσού, με αποτέλεσμα το 
μηδενισμό του δηλωθέντος καθαρού κέρδους. Η πρόβλεψη αυτή θα χρησιμοποιηθεί για την 
κάλυψη ζημιών που απορρέουν από την έκθεση σε αυτούς τους κινδύνους, ιδίως ζημιών 
αποτίμησης που δεν καλύπτονται από τους λογαριασμούς αναπροσαρμογής. Το ύψος της θα 
επανεξετάζεται ετησίως.  

▪ Το κανονικό εισόδημα της ΕΚΤ προέρχεται κύρια: από την επένδυση των 
συναλλαγματικών διαθεσίμων που κατέχει και του καταβεβλημένου κεφαλαίου της ύψους 
4.100.000.000 ευρώ, καθώς και  από πιστωτικούς τόκους επί του μεριδίου της (8%) στα 
κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ. 
▪ Διανομή του εισοδήματος της ΕΚΤ από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια 



ευρώ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι, από το 2006 και εξής, το εισόδημα αυτό θα 
οφείλεται στις ΕθνΚΤ εντός του οικονομικού έτους κατά το οποίο συγκεντρώνεται, αλλά θα 
διανέμεται τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα του επόμενου έτους. [2] Θα διανέμεται στο ακέραιο, 
εκτός εάν το καθαρό κέρδος της ΕΚΤ για το συγκεκριμένο έτος είναι μικρότερο του 
εισοδήματός της από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ. 
▪ Τόκοι από τα συναλλαγματικά διαθέσιμα που μεταβιβάζονται στην ΕΚΤ: Όλες οι 
ΕθνΚΤ, με τη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων στην ΕΚΤ κατά την ένταξή τους 
στο Ευρωσύστημα, αποκτούν έντοκες απαιτήσεις έναντι της ΕΚΤ για το αντίστοιχο ποσό 
που μεταβίβασε η καθεμία. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι οι απαιτήσεις αυτές θα 
πρέπει να εκφράζονται σε ευρώ και να τοκίζονται σε ημερήσια βάση με το πιο πρόσφατο 
οριακό επιτόκιο για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος, 
διορθωμένο ώστε να λαμβάνεται υπόψη το μηδενικό επιτόκιο που εφαρμόζεται επί του 
μέρους των διαθεσίμων που μεταβιβάστηκε υπό μορφή χρυσού. 

 
● Το έτος 2006 η ΕΚΤ κατέγραψε πλεόνασμα 1.379.000.000 ευρώ.  Όπως το 2005, ποσό 
ίσο με το πλεόνασμα μεταφέρθηκε σε πρόβλεψη έναντι κινδύνων συναλλάγματος, επιτοκίων 
και τιμής χρυσού, με αποτέλεσμα το μηδενισμό του δηλωθέντος καθαρού κέρδους. Η 
πρόβλεψη αυτή χρησιμοποιείται για την κάλυψη ζημιών που απορρέουν από την έκθεση σε 
αυτούς τους κινδύνους, ιδίως ζημιών αποτίμησης (unrealised losses)  που δεν καλύπτονται 
από τους λογαριασμούς αναπροσαρμογής. Επόμενα, για το 2006 δεν διανεμήθηκαν κέρδη 
στις ΕθνΚΤ. Οι πιστωτικοί τόκοι αυξήθηκαν το 2006, εξέλιξη η οποία οφείλεται στην άνοδο 
του οριακού επιτοκίου για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος, 
βάσει του οποίου υπολογίζονται οι τόκοι που λαμβάνει η ΕΚΤ επί του μεριδίου της στα 
κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ στο Ευρωσύστημα και στην άνοδο των επιτοκίων 
επί περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε δολάρια ΗΠΑ. Οι συνολικοί καθαροί πιστωτικοί 
τόκοι της ΕΚΤ ανήλθαν σε 1.972.000.000 ευρώ από όλες τις πηγές, έναντι 1.270.000.000 
ευρώ το 2005. Αν εξαιρεθούν πιστωτικοί τόκοι ύψους 1.319.000.000 ευρώ επί του μεριδίου 
της στα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια, οι καθαροί πιστωτικοί τόκοι ανήλθαν σε 
653.000.000 ευρώ, έναντι 402.000.000 ευρώ το 2005. Η ΕΚΤ κατέβαλε τόκους ύψους 
965.000.000 ευρώ στις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) επί των απαιτήσεών τους σε 
σχέση με τα συναλλαγματικά διαθέσιμα που της διαβίβασαν. Το 2006, η ανατίμηση του ευρώ 
έναντι του γεν Ιαπωνίας είχε σαν αποτέλεσμα την απομείωση της αξίας σε ευρώ των 
εκφρασμένων σε γεν Ιαπωνίας στοιχείων ενεργητικού της ΕΚΤ κατά 600.000.000 ευρώ 
περίπου, η οποία λογιστικοποιήθηκε στα αποτελέσματα χρήσεως. Συμπεριλαμβανομένων 
των μη πραγματοποιηθεισών ζημιών από μεταβολές τιμών τίτλων η συνολική απομείωση 
αξίας που λογιστικοποιήθηκε ανήλθε σε 700.000.000 ευρώ. 
 
● Το έτος 2007 η ΕΚΤ κατέγραψε πλεόνασμα ύψους 286.000.000 ευρώ, έναντι 
πλεονάσματος ύψους 1.379.000.000 ευρώ το 2006. Η μείωση αυτή οφείλεται κύρια στην 
ανατίμηση του ευρώ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ και, σε μικρότερο βαθμό, έναντι του γεν 
Ιαπωνίας. Όπως το 2006, με βάση την αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την 
έκθεση της ΕΚΤ σε κινδύνους, ποσό ίσο με το πλεόνασμα μεταφέρθηκε στην πρόβλεψη 
έναντι κινδύνων συναλλάγματος, επιτοκίων και τιμής χρυσού, με αποτέλεσμα το μηδενισμό 
του δηλωθέντος καθαρού κέρδους. Η πρόβλεψη αυτή θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη 
ζημιών από την έκθεση σε τέτοιους κινδύνους, ειδικότερα ζημιών από αποτίμηση οι οποίες 
δεν καλύπτονται από τους λογαριασμούς αναπροσαρμογής. Οι τόκοι-έσοδα αυξήθηκαν το 
2007 κυρίως λόγω της ανόδου του οριακού επιτοκίου για τις πράξεις κύριας 
αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος, βάσει του οποίου υπολογίζονται οι τόκοι που 
λαμβάνει η ΕΚΤ επί του μεριδίου της στα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ στο 
Ευρωσύστημα. Οι συνολικοί καθαροί τόκοι-έσοδα της ΕΚΤ ανήλθαν σε 2.421.00.000 ευρώ 
από όλες τις πηγές, έναντι 1.972.000.000 ευρώ το 2006. Αν εξαιρεθούν τόκοι-έσοδα ύψους 
2.004.000.000 ευρώ επί του μεριδίου της στα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια, οι καθαροί 
τόκοι-έσοδα ανήλθαν σε 417.000.000 ευρώ, έναντι 653.000.000 ευρώ το 2006. Η ΕΚΤ 
κατέβαλε τόκους ύψους 1.357.000.000 ευρώ στις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) επί των 
απαιτήσεών τους σε σχέση με τα συναλλαγματικά διαθέσιμα που της μεταβίβασαν. Το 2007, 
η ανατίμηση του ευρώ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ και, σε μικρότερο βαθμό, του γεν Ιαπωνίας 
είχε αποτέλεσμα την απομείωση της αξίας σε ευρώ των στοιχείων ενεργητικού της ΕΚΤ που 
ήταν εκφρασμένα σε αυτά τα νομίσματα κατά 2.500.000.000 ευρώ περίπου, η οποία 
λογιστικοποιήθηκε στα αποτελέσματα χρήσεως.  



 


