
 

  

Απαντήσεις στις παρατηρήσεις που 

διατύπωσε το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του 

σχετικά με την Ετήσια Έκθεση της 

ΕΚΤ για το 2020 

Η Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 2020 παρουσιάστηκε από τον Αντιπρόεδρο της 

ΕΚΤ στις 14 Απριλίου 2021 σε ειδική σύνοδο της Επιτροπής Οικονομικής και 

Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.1 Στις 14 Φεβρουαρίου 2022 

η Πρόεδρος της ΕΚΤ παρέστη στη συζήτηση της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου με θέμα την Ετήσια Έκθεση.2 Την επόμενη ημέρα το Κοινοβούλιο 

εξέδωσε το ψήφισμά του σχετικά με την Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 2020 (εφεξής 

«το ψήφισμα»).3 

Με την ευκαιρία της διαβίβασης της Ετήσιας Έκθεσης της ΕΚΤ για το 2021 στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η ΕΚΤ παρέχει τις απαντήσεις της στις παρατηρήσεις που 

διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του.4 

1 Νομισματική πολιτική 

Όσον αφορά το αίτημα που διατυπώνεται στο ψήφισμα η ΕΚΤ να 

παρακολουθεί στενά τους αυξημένους ρυθμούς πληθωρισμού και να αναλάβει 

δράση για να διασφαλίσει τη σταθερότητα των τιμών, η ΕΚΤ παραμένει 

σταθερά προσηλωμένη στον στόχο της για ρυθμό πληθωρισμού 2%. Οι 

αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ εξακολουθούν να είναι 

προσανατολισμένες προς την επίτευξη της σταθερότητας των τιμών μεσοπρόθεσμα. 

Ο πόλεμος στην Ουκρανία επηρεάζει σοβαρά την οικονομία της ζώνης του ευρώ και 

έχει αυξήσει σημαντικά την αβεβαιότητα. Ο αντίκτυπος του πολέμου στην οικονομία 

θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της σύγκρουσης, την επίδραση των επιβαλλόμενων 

κυρώσεων και το ενδεχόμενο λήψης περαιτέρω μέτρων. Ο πληθωρισμός έχει 

αυξηθεί σημαντικά και θα παραμείνει υψηλός τους επόμενους μήνες, κυρίως λόγω 

της απότομης ανόδου του κόστους της ενέργειας. Εισερχόμενα στοιχεία από τον 

Μάρτιο και μετά ενίσχυσαν την προσδοκία του Διοικητικού Συμβουλίου ότι οι 

καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς 

στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme – APP) θα πρέπει να 

 

1  Βλ. τον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. 

2  Βλ. τον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. 

3  Το κείμενο του ψηφίσματος όπως εκδόθηκε είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. 

4  Οι απαντήσεις αυτές δεν καλύπτουν τα θέματα που εξετάζονται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου σχετικά με την τραπεζική ένωση. Για ανάλυση αυτών των θεμάτων, βλ. την Ετήσια 

Έκθεση της ΕΚΤ για την εποπτική δραστηριότητα. Οι απαντήσεις στις παρατηρήσεις που 

διατυπώνονται στο ψήφισμα για την τραπεζική ένωση θα δημοσιευθούν αργότερα εντός του έτους. 

https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2021/html/ecb.sp210414~4291d0b4db.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2022/html/ecb.sp220214_1~ec87ef8c3a.en.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0029_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0029_EL.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/html/index.el.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/html/index.el.html
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ολοκληρωθούν το γ΄ τρίμηνο. Η διαμόρφωση της νομισματικής πολιτικής θα 

συνεχίσει να εξαρτάται από τα στοιχεία και να αντανακλά τη συνεχιζόμενη 

αξιολόγηση των προοπτικών. Η ΕΚΤ είναι έτοιμη να προσαρμόσει όλα τα μέσα που 

έχει στη διάθεσή της εντός των ορίων της εντολής που της έχει ανατεθεί, 

επιδεικνύοντας ευελιξία εφόσον χρειαστεί, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο 

πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα. 

Όσον αφορά την αναφορά για διασφάλιση και παρακολούθηση της 

αναγκαιότητας, της καταλληλότητας και της αναλογικότητας των μέτρων 

νομισματικής πολιτικής της, η ΕΚΤ αξιολογεί συστηματικά αυτές τις πτυχές 

κατά τη λήψη των αποφάσεων νομισματικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτής της 

αξιολόγησης αναλύεται η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των μέτρων 

νομισματικής πολιτικής προς την επίτευξη της σταθερότητας των τιμών, τα οφέλη 

τους και οι ενδεχόμενες παρενέργειές τους, καθώς και η αλληλεπίδραση και η 

ισορροπία τους με την πάροδο του χρόνου. Αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό λόγω 

της χρήσης μέσων νομισματικής πολιτικής εκτός των συμβατικών επιτοκίων 

πολιτικής. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης μπορεί να επηρεάσει τόσο την ένταση με 

την οποία εφαρμόζονται αυτά τα μέτρα όσο και τον σχεδιασμό τους, παράγοντες 

που μπορούν να διαμορφωθούν προκειμένου να περιοριστούν ή να αντισταθμιστούν 

ενδεχόμενες παρενέργειες.5 

Όσον αφορά τις αναφορές που διατυπώνονται στο ψήφισμα για τον 

αντίκτυπο των χαμηλών επιτοκίων στις επιχειρήσεις, στα κίνητρα για 

μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις και στα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά 

συστήματα, η αξιολόγηση της αναλογικότητας που διενεργείται από την ΕΚΤ 

και αναφέρεται παραπάνω λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές πτυχές που 

έχουν σχέση με την πραγματική οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα. 

Τα μέσα νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ παρακολουθούνται συνεχώς για να 

διασφαλιστεί ότι είναι αναλογικά ως προς την επίτευξη του καταστατικού στόχου, 

ιδίως επειδή οι παρενέργειες για το χρηματοπιστωτικό σύστημα και πέρα από αυτό 

μπορεί να ενταθούν όσο περισσότερο διαρκεί το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων. 

Όσον αφορά την αποδοτικότητα των μέσων νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, 

συμπεριλαμβανομένων των επιδράσεων των στοχευμένων πράξεων πιο 

μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ) στην πραγματική οικονομία, 

ιδίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ έχει 

διαμορφωθεί με σκοπό να διασφαλιστεί ότι η ρευστότητα διοχετεύεται σε 

όλους τους τομείς της οικονομίας. Οι ΣΠΠΜΑ παρέχουν στις τράπεζες της ζώνης 

του ευρώ χρηματοδότηση με πολύ ευνοϊκά επιτόκια υπό την προϋπόθεση ότι αυτές 

συνεχίζουν να χορηγούν δάνεια προς την πραγματική οικονομία, κάτι το οποίο είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό σε περιόδους υψηλής αβεβαιότητας. Συνολικά, υπάρχουν 

άφθονες ενδείξεις ότι οι ΣΠΠΜΑ ήταν πολύ αποδοτικές ως προς τη χαλάρωση του 

κόστους χρηματοδότησης των τραπεζών και ως προς την ενθάρρυνση της 

 

5  Για παράδειγμα, η ΕΚΤ έχει εξαιρέσει τα ενυπόθηκα δάνεια των νοικοκυριών από τις στοχευμένες 

πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ) προκειμένου να περιοριστούν οι κίνδυνοι 

που ενέχει το ενδεχόμενο η παροχή πιστώσεων να τροφοδοτήσει μη βιώσιμες αυξήσεις στις τιμές των 

κατοικιών. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το σύστημα δύο βαθμίδων για τον εκτοκισμό της πλεονάζουσας 

ρευστότητας, το οποίο θεσπίστηκε για να αντισταθμίσει τον αντίκτυπο των αρνητικών επιτοκίων στη 

μετάδοση της νομισματικής πολιτικής μέσω του διαύλου των τραπεζών.  
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χορήγησης τραπεζικών δανείων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, 

συμπεριλαμβανομένης της παροχής ρευστότητας σε πολύ μικρές επιχειρήσεις και σε 

αυτοαπασχολούμενους, που συνήθως στηρίζονται σε τράπεζες για την πρόσβαση 

τους σε πιστώσεις.6 Στη διάρκεια της πανδημίας, η αποδοτικότητα των μέτρων 

ενισχύθηκε χάρη στη λήψη μικροπροληπτικών και μακροπροληπτικών μέτρων και 

στη στήριξη από τη δημοσιονομική πολιτική, ιδίως τις κρατικές εγγυήσεις και την 

αναστολή της πληρωμής δόσεων. Η ΕΚΤ θέσπισε τον Απρίλιο του 2020 μια δέσμη 

στοχευμένων μέτρων χαλάρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας των 

εξασφαλίσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στα δάνεια προς τις μικρότερες επιχειρήσεις, 

συμπεριλαμβανομένων των αυτοπασχολουμένων και των ιδιωτών.7 Οι τράπεζες 

μπορούν να χρηματοδοτήσουν τα δάνεια προς αυτές τις ομάδες χάρη στην 

πρόσβαση στους ευνοϊκούς όρους των ΣΠΠΜΑ, στηρίζοντας έτσι τη χορήγηση 

αυτών των δανείων. Σκοπός όλων αυτών των μέτρων νομισματικής πολιτικής είναι 

να βοηθήσουν στη διατήρηση των ευνοϊκών συνθηκών χρηματοδότησης, 

συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην ελάφρυνση των χρηματοοικονομικών 

περιορισμών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και βελτιώνοντας την ανθεκτικότητά 

τους σε χρηματοοικονομικές διαταραχές. Η ΕΚΤ συνεχίζει να παρακολουθεί 

προσεκτικά τις συνθήκες χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ιδίως 

στο πλαίσιο της εξαμηνιαίας έρευνας της ΕΚΤ σχετικά με την πρόσβαση των 

επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (survey on the access to finance of enterprises – 

SAFE).8 

Όσον αφορά την επιλεξιμότητα των ελληνικών κρατικών ομολόγων στο 

πλαίσιο του προγράμματος αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα (public sector 

purchase programme – PSPP), η ΕΚΤ σημειώνει ότι η πιστοληπτική 

διαβάθμιση των ελληνικών κρατικών ομολόγων βελτιώνεται σταθερά τα 

τελευταία χρόνια αλλά δεν έχει ακόμη φθάσει το όριο επιλεξιμότητας για το 

πρόγραμμα PSPP. Η επιλεξιμότητα των ελληνικών κρατικών ομολόγων για το 

πρόγραμμα PSPP υπόκειται σε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία 

βασίζεται σε αρκετές παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνου. 

Μολονότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής αγορές τίτλων του ελληνικού 

δημόσιου τομέα στο πλαίσιο του προγράμματος PSPP, η διευκολυντική νομισματική 

πολιτική της ΕΚΤ συνέβαλε σημαντικά στη χαλάρωση των συνθηκών 

χρηματοδότησης στην Ελλάδα, όπως δείχνουν τα ιστορικώς χαμηλά τραπεζικά 

επιτόκια χορηγήσεων προς τα νοικοκυριά και τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις 

στην Ελλάδα.9 Η ΕΚΤ διατηρεί ισχυρή παρουσία στην αγορά για ελληνικά κρατικά 

ομόλογα με επανεπενδύσεις διακρατούμενων τίτλων μέσω του έκτακτου 

προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (pandemic 

emergency purchase programme – PEPP), στο πλαίσιο του οποίου τα εμπορεύσιμα 

χρεόγραφα που εκδίδει η ελληνική κυβέρνηση είναι επιλέξιμα βάσει παρέκκλισης. 

Η ΕΚΤ θα συνεχίσει να επανεπενδύει όλα τα ποσά κεφαλαίου που έχουν 

 

6  Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. επίσης «TLTRO III and bank lending conditions», Οικονομικό 

Δελτίο, Τεύχος 6, ΕΚΤ, 2021. 

7  Βλ. δελτίο Τύπου, «ECB announces package of temporary collateral easing measures», ΕΚΤ, 

7 Απριλίου 2020.  

8  Βλ. «Survey on the access to finance of enterprises”, δικτυακός τόπος της ΕΚΤ. 

9  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χρηματοοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα, βλ. επίσης 

την επιστολή σχετικά με τη νομισματική πολιτική της Προέδρου της ΕΚΤ προς το μέλος του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Δημήτριο Παπαδημούλη, 4 Φεβρουαρίου 2022.  

https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2021/html/ecb.ebart202106_02~35bf40777b.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200407~2472a8ccda.en.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/safe/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.mepletter220207_Papadimoulis~a229f0b06f.el.pdf
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συσσωρευθεί από την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του PEPP 

καθώς φθάνουν στη λήξη τους τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2024. Επιπλέον, εάν 

παρατηρηθούν κίνδυνοι για την ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής στην 

ελληνική οικονομία, η ΕΚΤ μπορεί να προσαρμόσει τις επανεπενδύσεις στο πλαίσιο 

του προγράμματος PEPP με ευελιξία ως προς τις χώρες για να αντισταθμίσει τυχόν 

ανεπιθύμητο κατακερματισμό στις αγορές.10 Τέλος, τα ελληνικά κρατικά ομόλογα 

γίνονται προσωρινά αποδεκτά ως εξασφαλίσεις στις πιστοδοτικές πράξεις του 

Ευρωσυστήματος και θα συνεχίσουν να γίνονται αποδεκτά τουλάχιστον για όσο 

διάστημα συνεχίζονται οι επανεπενδύσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων στο 

πλαίσιο του προγράμματος PEPP.11 

2 Στόχος και δείκτης μέτρησης για τον πληθωρισμό 

Όσον αφορά τον νέο στόχο της ΕΚΤ για τον πληθωρισμό και την αναφορά του 

ψηφίσματος στην απουσία αριθμητικής αναφοράς στον ορισμό, η ΕΚΤ θεωρεί 

ότι η σταθερότητα των τιμών διατηρείται καλύτερα επιδιώκοντας στόχο για 

ρυθμό πληθωρισμού 2% μεσοπρόθεσμα. Αυτός ο ποσοτικός ορισμός του στόχου 

για τη σταθερότητα των τιμών είναι απλός, σαφής και κοινοποιείται εύκολα και 

επομένως αναμένεται να συμβάλει στην καλύτερη σταθεροποίηση των προσδοκιών 

για τον πληθωρισμό. Ο μεσοπρόθεσμος προσανατολισμός είναι σημαντικός 

προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι αβεβαιότητες στη διαδικασία μέτρησης του 

πληθωρισμού και στη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής και να αναγνωρίζεται ο 

ατελής έλεγχος του πληθωρισμού από τη νομισματική πολιτική βραχυπρόθεσμα 

λόγω του ότι η χρονική υστέρηση στη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής στην 

οικονομία και τον πληθωρισμό δεν είναι σταθερή. Ο ορισμός του μεσοπρόθεσμου 

ορίζοντα ως χρονικής περιόδου δεν είναι σταθερός και δεν συμπίπτει απαραίτητα με 

το τέλος του χρονικού ορίζοντα των προβολών των εμπειρογνωμόνων. Αντιθέτως, 

ενσωματώνει μια ορισμένη ευελιξία προκειμένου να αξιολογείται η προέλευση των 

διαταραχών και να παραβλέπονται οι πρόσκαιρες διαταραχές που μπορεί να 

διαλυθούν από μόνες τους, καθώς και οι διαταραχές που δημιουργούν 

αντισταθμίσεις για την πολιτική μετακινώντας προσωρινά τον πληθωρισμό και το 

προϊόν προς διαφορετικές κατευθύνσεις (όπως στην περίπτωση των διαταραχών 

στην πλευρά της προσφοράς).12  

Όσον αφορά την ενσωμάτωση της ιδιοκατοίκησης στον Εναρμονισμένο 

Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ), η ΕΚΤ σημειώνει ότι η Eurostat και οι 

εθνικές στατιστικές υπηρεσίες συζητούν επί του παρόντος, σε στενή 

συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), πώς να 

αντιμετωπίσουν τη σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου για συμπερίληψη 

της ιδιοκατοίκησης στον ΕνΔΤΚ σταδιακά. Όπως ανακοινώθηκε στην νέα 

στρατηγική νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί την 

προσέγγιση καθαρής απόκτησης ως την προτιμώμενη μέθοδο για τη συμπερίληψη 

 

10  Βλ. αποφάσεις νομισματικής πολιτικής, ΕΚΤ, 16 Δεκεμβρίου 2021.  

11  Βλ. δελτίο Τύπου, «ECB announces timeline to gradually phase out temporary pandemic collateral 

easing measures», ΕΚΤ, 24 Μαρτίου 2022. 

12  Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. επίσης «The ECB’s price stability framework: past experience, and 

current and future challenges», Occasional Paper Series, αριθ. 269, ΕΚΤ, Σεπτέμβριος 2021.  

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.mp211216~1b6d3a1fd8.el.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr220324~8b7f2ff5ea.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op269~3f2619ac7a.en.pdf?1b757c1547bbc94bcebd18c4a151e665
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op269~3f2619ac7a.en.pdf?1b757c1547bbc94bcebd18c4a151e665
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της ιδιοκατοίκησης στον ΕνΔΤΚ. Αυτή η προσέγγιση αντανακλά τις μεταβολές των 

τιμών στις δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά νέων κατοικιών για τον τομέα των 

νοικοκυριών, καθώς και στις δαπάνες που σχετίζονται με την ιδιοκτησία 

ιδιοκατοικούμενων σπιτιών και διαμερισμάτων. Συγκεκριμένα βήματα προς την 

πλήρη συμπερίληψη της ιδιοκατοίκησης στον ΕνΔΤΚ έχουν παρουσιαστεί με τη 

μορφή οδικού χάρτη.13 Οι σχετικοί δείκτες τιμών, ο ΕνΔΤΚ και ο δείκτης τιμών 

ιδιοκατοίκησης καταρτίζονται, παράγονται και διαδίδονται από το Ευρωπαϊκό 

Στατιστικό Σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει τη Eurostat και τις εθνικές στατιστικές 

υπηρεσίες των κρατών μελών της ΕΕ. Η απόφαση για τον τρόπο μετέπειτα 

παρακολούθησης των απαιτήσεων που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο 

εμπίπτουν επομένως στις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος. 

Όσον αφορά τον αντίκτυπο στον ΕνΔΤΚ, η προκαταρκτική ανάλυση που 

διενεργήθηκε από εμπειρογνώμονες της ΕΚΤ δείχνει ότι, την τελευταία δεκαετία, ο 

ΕνΔΤΚ, σε συνδυασμό με τον δείκτη τιμών ιδιοκατοίκησης, επιδεικνύει ρυθμούς 

πληθωρισμού που δεν διαφέρουν σημαντικά από τους αντίστοιχους ρυθμούς του 

ΕνΔΤΚ χωρίς το κόστος που σχετίζεται με την ιδιοκατοίκηση.14  

Όσον αφορά την κατάλληλη μέτρηση των δαπανών των καταναλωτών, η ΕΚΤ 

θεωρεί ότι η ενσωμάτωση της ιδιοκατοίκησης στον ΕνΔΤΚ θα εξυπηρετούσε 

τον σκοπό για καλύτερη αποτύπωση του φαινομένου του πληθωρισμού των 

τιμών καταναλωτή, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι η απομόνωση της 

συνιστώσας της κατανάλωσης είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Ο ΕνΔΤΚ με τη 

τρέχουσα μορφή του περιλαμβάνει δαπάνες για πραγματικά μισθώματα για στέγαση 

καθώς και λειτουργικές δαπάνες για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές.15 Ωστόσο, το πιο 

σημαντικό μέρος του κόστους ιδιοκατοίκησης των νοικοκυριών – οι αγορές κατοικιών 

και διαμερισμάτων και οι δαπάνες που συνδέονται με την ιδιοκτησία κατοικίας ή, 

εναλλακτικά, το εκτιμώμενο κόστος διαβίωσης σε μια ιδιόκτητη κατοικία – δεν 

περιλαμβάνονται στον ΕνΔΤΚ. Επομένως, οι εξελίξεις των τιμών που σχετίζονται με 

τις αγορές κατοικιών δεν καλύπτονται πλήρως από τον ΕνΔΤΚ. Ταυτόχρονα, είναι 

σημαντικό να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τη νομική βάση του, ο ΕνΔΤΚ θα πρέπει να 

επικεντρώνεται μόνο στις καταναλωτικές δαπάνες και επομένως να εξαιρεί τις 

επενδύσεις. Ωστόσο, η απομόνωση της συνιστώσας της κατανάλωσης είναι ένα 

 

13  Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. την Ενότητα 3 στο έγγραφο «An overview of the ECB’s monetary 

policy strategy», ΕΚΤ, Ιούλιος 2021, και την ομιλία της Προέδρου Christine Lagarde στο πλαίσιο της 

ακρόασης ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, 15 Νοεμβρίου 2021.  

14  Σύμφωνα με την ανάλυση, ο δείκτης τιμών που συνδυάζει τον ΕνΔΤΚ και τον δείκτη τιμών 

ιδιοκατοίκησης επιδεικνύει ρυθμούς πληθωρισμού που είναι πιο κυκλικοί από ό,τι οι τρέχοντες ρυθμοί 

πληθωρισμού του ΕνΔΤΚ. Κατά την περίοδο 2012-2020, οι διαφορές ήταν περιορισμένου μεγέθους, 

καταγράφοντας -0,3 της ποσοστιαίας μονάδας και +0,3 της ποσοστιαίας μονάδας στις περισσότερες 

περιπτώσεις, και +0,1 της ποσοστιαίας μονάδας κατά μέσο όρο. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. 

«Owner-occupied housing and inflation measurement”, Οικονομικό Δελτίο, Τεύχος 1, ΕΚΤ, 2022. Το 

άρθρο εξηγεί επίσης τα χαρακτηριστικά του ΕνΔΤΚ σε συνδυασμό με τον δείκτη ιδιοκατοίκησης, τις 

υποκείμενες στατιστικές έννοιες και μεθόδους κατάρτισης, καθώς και την πρόοδο που θα πρέπει να 

επιτευχθεί μέχρις ότου η ιδιοκατοίκηση να μπορεί να ενσωματωθεί τελικά στον ΕνΔΤΚ. 

15  Τα λειτουργικά έξοδα αφορούν το υλικό και τις υπηρεσίες για μικροεπισκευές, την ασφάλιση που 

σχετίζεται με την κατοικία, το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο και άλλα καύσιμα, την υδροδότηση, την 

αποκομιδή λυμάτων και την αποκομιδή απορριμμάτων. 

https://www.ecb.europa.eu/home/search/review/html/ecb.strategyreview_monpol_strategy_overview.en.html
https://www.ecb.europa.eu/home/search/review/html/ecb.strategyreview_monpol_strategy_overview.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2021/html/ecb.sp211115~6fa9a12c1e.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2022/html/ecb.ebart202201_01~f643aad55c.en.html
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πολύπλοκο ζήτημα, τόσο από εννοιολογική όσο και από τεχνική άποψη.16 Ο 

διαχωρισμός της συνιστώσας της κατανάλωσης στον δείκτη τιμών ιδιοκατοίκησης 

πρέπει να διερευνηθεί σε βάθος, εφόσον δεν υπάρχουν ακόμα κοινά αποδεκτές και 

πειστικές προσεγγίσεις.17 Απαιτείται η διενέργεια περαιτέρω αναλυτικών εργασιών, 

ενδεχομένως από κοινού από το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα, το ΕΣΣΚ και 

άλλους ενδιαφερόμενους διεθνείς οργανισμούς, για να υπάρξει τελικά συμφωνία για 

μια ευρεία αποδεκτή προσέγγιση. Αυτό με τη σειρά του αποτελεί προϋπόθεση για 

την κατάρτιση επίσημου ΕνΔΤΚ που θα περιλαμβάνει την ιδιοκατοίκηση. Επί του 

παρόντος, θα ήταν πρόωρο να σχηματιστούν συγκεκριμένες προσδοκίες για το πώς 

και το πότε θα μπορούσε να επιτευχθεί πρόοδος σε αυτόν τον τομέα. 

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να υπάρξει πρόοδος και σε ό,τι αφορά τον έγκαιρο 

χαρακτήρα και τη συχνότητα του δείκτη τιμών ιδιοκατοίκησης, πριν να μπορεί να 

συμπεριληφθεί η ιδιοκατοίκηση στον ΕνΔΤΚ. 

3 Κλιματική αλλαγή 

Όσον αφορά το νέο σχέδιο δράσης της ΕΚΤ και τον λεπτομερή οδικό χάρτη 

των δράσεων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή με στόχο την 

περαιτέρω ενσωμάτωση παραμέτρων που αφορούν την κλιματική αλλαγή στο 

πλαίσιο πολιτικής της18, η ΕΚΤ σημειώνει ότι η υλοποίηση προχωρεί κανονικά 

με σκοπό την παροχή των συμφωνηθέντων οροσήμων για το 2022. Αυτά τα 

ορόσημα περιλαμβάνουν ένα λεπτομερές σχέδιο για τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης 

στοιχείων σε ό,τι αφορά το πλαίσιο εξασφαλίσεων και τις αγορές στοιχείων 

ενεργητικού, μια πιλοτική άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τον 

ισολογισμό του Ευρωσυστήματος και προτάσεις για προσαρμογή του πλαισίου του 

προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (corporate sector 

purchase programme – CSPP). Ορισμένα μέρη της υλοποίησης του σχεδίου δράσης 

εν μέρει θα εξαρτηθούν από, αλλά και θα στηρίξουν, την πρόοδο που θα σημειωθεί 

στις σχετικές πολιτικές και πρωτοβουλίες της ΕΕ στον τομέα της δημοσιοποίησης 

στοιχείων και της υποβολής εκθέσεων για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, κάτι που 

σημαίνει ότι οποιαδήποτε αργοπορία στην έναρξη ισχύος της σχετικής νομοθεσίας, 

όπως η οδηγία όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες 

(Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD), ενδέχεται να επηρεάσει 

επίσης το χρονοδιάγραμμα των αντίστοιχων δράσεων της ΕΚΤ. Η ΕΚΤ σημειώνει 

 

16  Μια σημαντική πρόκληση που σχετίζεται με την εφαρμογή της προσέγγισης καθαρής απόκτησης στον 

ΕνΔΤΚ είναι ότι η στέγαση έχει διττό χαρακτήρα: εκ πρώτης όψεως, η αγορά κατοικίας θα μπορούσε να 

θεωρηθεί ως επένδυση σε περιουσιακό στοιχείο. Ωστόσο, οι αγοραστές μπορεί να έχουν διαφορετικές 

προθέσεις: μπορούν να χρησιμοποιούν την κατοικία μόνο για επενδυτικούς σκοπούς (ενοικιάζοντάς 

την) ή μπορούν να τη χρησιμοποιούν για κατανάλωση (κατοικώντας σε αυτήν ως ιδιοκτήτες). Καθώς 

αυτός που ιδιοκατοικεί μπορεί επίσης να ωφεληθεί από τυχόν αύξηση της αξίας της κατοικίας με την 

πάροδο του χρόνου, η κατοικία θα χρησιμοποιείται τόσο για επένδυση όσο και για κατανάλωση. 

17  Στις συζητήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα έχει εξεταστεί το ενδεχόμενο η αγορά της γης στην οποία 

βρίσκεται η ιδιοκατοικούμενη κατοικία να μπορούσε να αναγνωριστεί ως συνιστώσα επένδυσης, κάτι 

που σχετίζεται επίσης με το γεγονός ότι η αξία της γης δεν αποσβένεται ενώ χρησιμοποιείται. Ωστόσο, 

θα μπορούσε να προβληθεί το επιχείρημα ότι η αγορά της κατασκευής αποτελεί επίσης επένδυση. 

Στους εθνικούς λογαριασμούς τόσο η αγορά γης όσο και η κατασκευή κατατάσσονται ως επένδυση. Γι’ 

αυτό, όταν ακολουθείται η προσέγγιση με βάση τους εθνικούς λογαριασμούς, οι δαπάνες της 

ιδιοκατοίκησης που σχετίζονται με την αγορά κατοικίας θεωρούνται ότι βρίσκονται εκτός της σφαίρας 

της κατανάλωσης. 

18  Βλ. δελτίο Τύπου, «Η ΕΚΤ παρουσιάζει σχέδιο δράσης για την ενσωμάτωση παραμέτρων σχετικών με 

την κλιματική αλλαγή στη στρατηγική νομισματικής πολιτικής της», ΕΚΤ, 8 Ιουλίου 2021. 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210708_1~f104919225.el.html
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την επιτακτική ανάγκη υιοθέτησης και εφαρμογής της οδηγίας CSRD και απευθύνει 

έκκληση στους συννομοθέτες να διασφαλίσουν ότι η θέση της σε ισχύ, η ημερομηνία 

έναρξης υποβολής στοιχείων και το πεδίο εφαρμογής των οντοτήτων που 

καλύπτονται αντικατοπτρίζουν επαρκώς τη ζωτική της σημασία. 

Συμπληρωματικά με το σχέδιο δράσης, η ΕΚΤ και το Ευρωσύστημα 

λαμβάνουν ήδη υπόψη τις σχετιζόμενες με την κλιματική αλλαγή παραμέτρους 

σε πολλούς τομείς. Για παράδειγμα, η ΕΚΤ διενεργεί τακτικά αγορές πράσινων 

ομολόγων στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγοράς στοιχείων ενεργητικού και 

λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή στις 

διαδικασίες δέουσας επιμέλειας για αγορές ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα. 

Στους τομείς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της τραπεζικής εποπτείας, η 

ΕΚΤ δημοσίευσε τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης 

ακραίων καταστάσεων για κλιματικούς κινδύνους που αφορούσε το σύνολο της 

οικονομίας τον Σεπτέμβριο του 202119 και ξεκίνησε την εποπτική άσκηση 

προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για κλιματικούς κινδύνους τον Ιανουάριο του 

2022.20 Επιπλέον, στο πλαίσιο των εποπτικών της προτεραιοτήτων για την περίοδο 

2022-2024, η ΕΚΤ αναγνώρισε την έκθεση σε κλιματικούς και περιβαλλοντικούς 

κινδύνους ως βασική ευπάθεια που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί.21 Τέλος, η ίδρυση 

του κέντρου για την κλιματική αλλαγή της ΕΚΤ βοηθά στην αξιοποίηση των 

εσωτερικών εξειδικευμένων γνώσεων και τη διαμόρφωση του προγράμματος 

δράσεων της ΕΚΤ για το κλίμα.22  

Όσον αφορά το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα 

(corporate sector purchase programme – CSPP) της ΕΚΤ και την αρχή της 

ουδετερότητας της αγοράς, η ΕΚΤ σημειώνει ότι οι εργασίες σε αυτό το θέμα 

συνεχίζονται. Η Δράση 9 του οδικού χάρτη των δράσεων της ΕΚΤ που σχετίζονται 

με την κλιματική αλλαγή στις πράξεις νομισματικής πολιτικής υπογραμμίζει τη 

δέσμευσή της ΕΚΤ να προσαρμόσει το πλαίσιο που διέπει την κατανομή των 

αγορών ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα προκειμένου να ενσωματωθούν οι 

σχετιζόμενες με την κλιματική αλλαγή παράμετροι, σύμφωνα με την εντολή που της 

έχει ανατεθεί.23 Αυτά τα κριτήρια θα περιλαμβάνουν την ευθυγράμμιση των εκδοτών, 

κατ’ ελάχιστον, με τις νομοθετικές διατάξεις της ΕΕ που εφαρμόζουν τη Συμφωνία 

του Παρισιού. Η αξιολόγηση δυνητικής μεροληψίας στα όρια αναφοράς αγορών της 

ΕΚΤ, η οποία θα λαμβάνει υπόψη και τις δυνητικές ανεπάρκειες των αγορών, θα 

αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη πιθανών εναλλακτικών, όπως αναφέρεται στη 

Δράση 4. Σύμφωνα με τον οδικό χάρτη, οι εργασίες προχωρούν κανονικά για την 

ανάπτυξη συγκεκριμένων προτάσεων με σκοπό την προσαρμογή του πλαισίου του 

προγράμματος CSPP μέχρι τα μέσα του 2022, η δε εφαρμογή του προβλέπεται για 

τα τέλη του 2022. 

 

19  Βλ. το δελτίο Τύπου, «Firms and banks to benefit from early adoption of green policies, ECB’s 

economy-wide climate stress test shows», ΕΚΤ, 22 Σεπτεμβρίου 2021. 

20  Βλ. το δελτίο Τύπου, «Η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ διενεργεί άσκηση προσομοίωσης ακραίων 

καταστάσεων σε σχέση με τους κλιματικούς κινδύνους για το 2022», ΕΚΤ, 27 Ιανουαρίου 2022. 

21  Βλ. «Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ – Εποπτικές προτεραιότητες για το 2022-2024», ΕΚΤ, 7 Δεκεμβρίου 

2021. 

22  Βλ. το δελτίο Τύπου, «ECB sets up climate change center», ΕΚΤ, 25 Ιανουαρίου 2021. 

23  Βλ. το δελτίο Τύπου, «Λεπτομερής οδικός χάρτης των σχετιζόμενων με την κλιματική αλλαγή 

δράσεων», ΕΚΤ, 8 Ιουλίου 2021. 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210922~59ade4710b.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ssm.pr220127~bd20df4d3a.el.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/priorities/html/ssm.supervisory_priorities2022~0f890c6b70.el.html#toc14
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210125_1~3fc4ebb4c6.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210708_1_annex~f84ab35968.el.pdf
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Όσον αφορά την έκκληση που διατυπώνεται στο ψήφισμα η ΕΚΤ να 

επιταχύνει το έργο της όσον αφορά την αύξηση του μεριδίου πράσινων 

ομολόγων στο χαρτοφυλάκιό της, η ΕΚΤ σημειώνει ότι αυτή η θεματική 

επενδυτική στρατηγική στο χαρτοφυλάκιο ιδίων πόρων της είχε ως 

αποτέλεσμα την αύξηση του μεριδίου πράσινων ομολόγων σε 7,6% το 2021. 

Η ΕΚΤ αγοράζει πράσινους τίτλους απευθείας στη δευτερογενή αγορά και μέσω 

τοποθετήσεων στο επενδυτικό ταμείο πράσινων ομολόγων σε ευρώ για κεντρικές 

τράπεζες (EUR BISIP G2) που δημιούργησε η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών 

(ΤΔΔ) τον Ιανουάριο του 2021. Η ΕΚΤ σκοπεύει να αυξήσει περαιτέρω αυτό το 

μερίδιο τα προσεχή έτη ενώ αναγνωρίζει ορισμένες προκλήσεις που απορρέουν από 

την παθητική διαχείριση του χαρτοφυλακίου ιδίων πόρων της ΕΚΤ και τη σχετικά 

χαμηλή ρευστότητα των πράσινων ομολόγων στις δευτερογενείς αγορές. Η ΕΚΤ δεν 

μπορεί να προσφύγει σε αγορές τίτλων δημόσιου χρέους στην πρωτογενή αγορά, 

λόγω της απαγόρευσης νομισματικής χρηματοδότησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 

123 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 

Όσον αφορά την ενσωμάτωση των κλιματικών κινδύνων στο πλαίσιο της ΕΚΤ 

που διέπει τις εξασφαλίσεις, η ΕΚΤ σημειώνει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη 

εργασίες με σκοπό να ληφθούν υπόψη οι συναφείς κίνδυνοι που σχετίζονται 

με την κλιματική αλλαγή κατά την αναθεώρηση των πλαισίων αποτίμησης και 

ελέγχου κινδύνων για στοιχεία ενεργητικού που χρησιμοποιούνται από τους 

αντισυμβαλλομένους ως εξασφαλίσεις στις πιστοδοτικές πράξεις του 

Ευρωσυστήματος. Η ΕΚΤ θα θεσπίσει απαιτήσεις δημοσιοποίησης για τα στοιχεία 

ενεργητικού του ιδιωτικού τομέα ως νέο κριτήριο επιλεξιμότητας ή ως βάση για τη 

διαφοροποιημένη αντιμετώπιση εξασφαλίσεων και αγορών στοιχείων ενεργητικού. Η 

ΕΚΤ σημειώνει ότι ενώ οι εργασίες προχωρούν κανονικά με σκοπό την ανακοίνωση 

λεπτομερούς σχεδίου το 2022, η εφαρμογή αυτής της πρωτοβουλίας θα λάβει 

υπόψη τις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες της ΕΕ στον τομέα της δημοσιοποίησης 

στοιχείων και της υποβολής εκθέσεων για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, όπως 

αναφέρεται παραπάνω. Τέλος, η ΕΚΤ σημειώνει ότι το σχέδιο δράσης της 

περιλαμβάνει επίσης την ενίσχυση των δυνατοτήτων της για την εκτίμηση κινδύνων. 

Αυτές οι δράσεις περιλαμβάνουν τη θέσπιση ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων 

καταστάσεων σχετιζόμενων με το κλίμα για τον ισολογισμό του Ευρωσυστήματος το 

2022 και την αξιολόγηση του κατά πόσο οι οργανισμοί αξιολόγησης της 

πιστοληπτικής ικανότητας που γίνονται αποδεκτοί από το πλαίσιο του 

Ευρωσυστήματος για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας (Eurosystem 

Credit Assessment Framework – ECAF) δημοσιοποιούν τις πληροφορίες που είναι 

απαραίτητες προκειμένου να γίνει κατανοητό το πώς ενσωματώνουν τους 

σχετιζόμενους με την κλιματική αλλαγή κινδύνους στις αξιολογήσεις τους. Επίσης, η 

ΕΚΤ θα αναπτύξει ελάχιστα πρότυπα για την ενσωμάτωση των σχετιζόμενων με την 

κλιματική αλλαγή κινδύνων στις εσωτερικές αξιολογήσεις της. 

Η ΕΚΤ συμφωνεί για τη σημασία της συνεργασίας με διεθνή δίκτυα και της 

συμμετοχής σε διάλογο με την κοινωνία των πολιτών. Η ΕΚΤ συμμετέχει έντονα 

και ενεργά στις εργασίες του Δικτύου κεντρικών τραπεζών και εποπτικών αρχών για 

την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα 

(Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System – 
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ΝGFS)24 και συνεισφέρει σημαντικά στο πρόγραμμα πολιτικής της ΕΕ ως μέρος της 

συμβουλευτικής της λειτουργίας όπως ορίζεται στις συνθήκες της ΕΕ.25 Η ΕΚΤ είναι 

επίσης μέλος της Πλατφόρμας για τη βιώσιμη χρηματοδότηση και είναι παρατηρητής 

της Επιτροπής Εκθέσεων Βιωσιμότητας της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη 

Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (European Financial Reporting Advisory Group – 

EFRAG). Σε διεθνές επίπεδο, η ΕΚΤ παρείχε ισχυρή στήριξη στα προγράμματα για 

τη βιώσιμη χρηματοδότηση και τους κλιματικούς κινδύνους σε διεθνή φόρα, 

συμπεριλαμβανομένης της Ομάδας των 7 (G7)26 και της ΤΔΔ27. Σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, η ΕΚΤ συνεισέφερε στο Δίκτυο για τη βιώσιμη χρηματοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) και στις υποομάδες της ΕΑΤ για τη διαφάνεια 

και την υποβολή εκθέσεων. Η ΕΚΤ συμμετέχει επίσης ενεργά σε διοργανικά δίκτυα 

για την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης που 

σχετίζονται με το εσωτερικό σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης των 

συμμετεχόντων ιδρυμάτων.28 Σε ό,τι αφορά τον διάλογο με την κοινωνία των 

πολιτών, η ΕΚΤ εκτιμά ιδιαιτέρως τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι 

οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ως προς την ευαισθητοποίηση για την 

κλιματική αλλαγή και ως προς τη συμβολή στη συζήτηση σχετικά με μέτρα πολιτικής 

που εμπίπτουν στην εντολή που έχει ανατεθεί στην ΕΚΤ.29 Ο ρόλος της ΕΚΤ στην 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ήταν το θέμα ενός από τα σεμινάρια της 

κοινωνίας των πολιτών που διοργάνωσε η ΕΚΤ και έλαβε χώρα στις 13 Ιανουαρίου 

202230. Η ΕΚΤ σκοπεύει να πραγματοποιήσει στο μέλλον περισσότερα σεμινάρια με 

θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον .  

Όσον αφορά το αίτημα του ψηφίσματος για εντατικοποίηση των εργασιών 

ενσωμάτωσης των σχετικών με το κλίμα παραμέτρων στις καθημερινές 

υποθέσεις της ΕΚΤ, η ΕΚΤ σημειώνει ότι το 2021 ανακοίνωσε την απόφασή 

της να ευθυγραμμίσει τους οργανωτικούς περιβαλλοντικούς στόχους της για 

το 2030 με τον στόχο για περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του 

 

24  Το 2021 η ΕΚΤ συνέβαλε σημαντικά σε όλους τους άξονες εργασίας του δικτύου NGFS 

(μικροπροληπτική πολιτική και εποπτεία, μακροχρηματοπιστωτικά ζητήματα, ανάπτυξη της πράσινης 

χρηματοδότησης, κάλυψη κενών στα δεδομένα και έρευνα), καθώς και της Ομάδας Δράσης Νομικών 

Θεμάτων. 

25  Το 2021 η ΕΚΤ εξέδωσε τις γνώμες της σχετικά με νομοθετικές προτάσεις σε τομείς που εμπίπτουν στις 

αρμοδιότητές της, όπως η πρόταση για την οδηγία όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας 

από τις εταιρείες και η πρόταση κανονισμού σχετικά με τα ευρωπαϊκά πράσινα ομόλογα. Επιπλέον, 

συμμετείχε για αυτό το θέμα σε διαβουλεύσεις σε φόρα της ΕΕ, όπως οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου 

ECOFIN, της Ευρωομάδας (Eurogroup) και των σχετικών επιτροπών και ομάδων εργασίας, καθώς και 

σε αλληλεπιδράσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

26  Ιδίως στην Ομάδα των 7 (G7), την Ομάδα των 20 (G20), την ανασυνταγμένη Ομάδα Εργασίας 

Βιώσιμης Χρηματοδότησης της G20 και στην Πρωτοβουλία για τον εντοπισμό και την κάλυψη 

στατιστικών κενών της G20. 

27  Η ΕΚΤ συνεισέφερε στην ομάδα υψηλού επιπέδου για τους σχετιζόμενους με το κλίμα 

χρηματοπιστωτικούς κινδύνους της Επιτροπής Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας και συμμετείχε 

ενεργά στους τρείς άξονες του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας όσον αφορά κλιματικά 

ζητήματα. 

28  Μεταξύ άλλων, τη Διοργανική Ομάδα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Environmental Management Group 

– GIME), η οποία περιλαμβάνει τα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το 

Περιβαλλοντικό Δίκτυο Κεντρικών Τραπεζών (Environmental Network of Central Banks – ENCB), το 

οποίο συνδέει τις ευρωπαϊκές εθνικές κεντρικές τράπεζες με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών 

σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των ιδρυμάτων και τις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης. 

29  Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. «Civil society seminar series», ΕΚΤ. 

30  Ο Frank Elderson, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, και η επικεφαλής του κέντρου της ΕΚΤ 

για την κλιματική αλλαγή, Irene Heemskerk, συναντήθηκαν με εκπροσώπους 15 οργανώσεων της 

κοινωνίας των πολιτών και συζήτησαν τους τρόπους με τους οποίους η ΕΚΤ ενσωματώνει τις κλιματικές 

και περιβαλλοντικές παραμέτρους στο έργο της. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/conferences/html/ecb_civilsoc.en.html
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πλανήτη σε 1,5 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, 

όπως ορίζεται στη Συμφωνία του Παρισιού.31 Αυτή η δέσμευση συνοδεύεται 

επίσης από επέκταση του δηλωμένου ορίου αποτυπώματος άνθρακα της ΕΚΤ, το 

οποίο θα καταστήσει τις επιδράσεις στην αλυσίδα αξίας πιο ορατές. Το διευρυμένο 

πεδίο εφαρμογής θα ανακοινωθεί στην περιβαλλοντική δήλωση της ΕΚΤ για το 2022, 

μαζί με ένα ενημερωμένο πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης, το οποίο 

περιλαμβάνει τους στόχους και τα προγραμματισμένα μέτρα της ΕΚΤ με σκοπό την 

επίτευξη των πρωταρχικών περιβαλλοντικών στόχων της, όπως ορίζονται 

παραπάνω. Επιπλέον, σύμφωνα με το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο 

ψήφισμα του προηγούμενου έτους, η ΕΚΤ προσέθεσε επίσης ένα επιπλέον κεφάλαιο 

στην Ετήσια Έκθεση του 2021, το οποίο παρουσιάζει συνοπτικά την προσέγγισή της 

για θέματα βιωσιμότητας που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνική ευθύνη και τη 

διακυβέρνηση (environmental, social and governance – ESG), τα οποία 

εντοπίστηκαν μέσω άσκησης αξιολόγησης σημαντικότητας.32 Τέλος, η ΕΚΤ έχει 

εγγραφεί στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού 

Ελέγχου (European Eco-Management and Audit Scheme – EMAS) και έχει λάβει 

πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 από το 2010, στο πλαίσιο μιας 

συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης του τρόπου ενσωμάτωσης των περιβαλλοντικών 

παραμέτρων στις εσωτερικές διαδικασίες της. 

4 Ψηφιακό ευρώ, υπηρεσίες πληρωμών, κρυπτοστοιχεία και 

κυβερνοασφάλεια 

Όσον αφορά το αίτημα που απευθύνει το ψήφισμα στην ΕΚΤ να διασφαλίσει 

ότι το ψηφιακό ευρώ θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του κοινού, η ΕΚΤ 

συμφωνεί ότι το ψηφιακό ευρώ πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες των 

ανθρώπων σε σχέση με τις πληρωμές. Ο πρωταρχικός στόχος του ψηφιακού 

ευρώ είναι να διατηρήσει την πρόσβαση του κοινού σε χρήμα κεντρικής τράπεζας 

καθώς και την πλήρη δυνατότητα χρήσης αυτού σε μια ολοένα και περισσότερο 

ψηφιοποιημένη οικονομία. Για να μπορέσει όμως να εκπληρώσει αυτόν τον ρόλο, οι 

άνθρωποι πρέπει να μπορούν και να θέλουν να το χρησιμοποιήσουν. Συνεπώς, 

κατά τη φάση διερεύνησης θα εξεταστούν και θα ιεραρχηθούν οι περιπτώσεις 

χρήσης που θα πρέπει να παρέχει το ψηφιακό ευρώ για την επίτευξη των στόχων 

του: μια ακίνδυνη, προσβάσιμη και αποδοτική μορφή ψηφιακού χρήματος κεντρικής 

τράπεζας. Η ΕΚΤ βρίσκεται επίσης ενεργά σε επαφή με πολλά ενδιαφερόμενα μέρη 

στη διάρκεια της φάσης διερεύνησης, μεταξύ άλλων με πολίτες και εμπόρους μέσω 

ειδικών ερευνών και ομάδων εστίασης.33 Τέλος, καίρια σημασία θα έχει η 

ευθυγράμμιση των ευρωπαϊκών αρχών και θεσμικών οργάνων, λαμβανομένης 

υπόψη της αντίστοιχης αποστολής και της ανεξαρτησίας τους. Ως εκ τούτου, η ΕΚΤ 

συνεχίζει να συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεσμεύεται για 

την τακτική ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το ψηφιακό ευρώ με την Επιτροπή 

 

31  Βλ. «2021 update of the ECB’s Environmental Statement», ΕΚΤ. 

32  Βλ. παράγραφο 43 του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021 

σχετικά με την Ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 2020 (2020/2123(INI)). 

33  Βλ. το δελτίο Τύπου με τίτλο «ECB publishes report on payment preferences as part of digital euro 

investigation phase», ΕΚΤ, 30 Μαρτίου 2022.  

https://www.ecb.europa.eu/ecb/climate/green/html/ecb.environmentalstatement202107~e1430ebcae.en.html#toc1
https://www.ecb.europa.eu/ecb/climate/green/html/ecb.environmentalstatement202107~e1430ebcae.en.html#toc1
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0039_EL.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr220330~309dbc7098.en.html
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Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με 

την πρόοδο που θα επιτευχθεί κατά τη φάση διερεύνησης.34 

Σχετικά με τις αναφορές στις συναλλαγές μέσω της πλατφόρμας TARGET2 της 

ΕΚΤ και στην κυβερνοασφάλεια, η ΕΚΤ, μαζί με το Ευρωσύστημα, 

παρακολουθεί την έγκαιρη ολοκλήρωση του σχεδίου δράσης που ενέκρινε το 

Διοικητικό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2021 κατόπιν των συστάσεων που 

του απευθύνθηκαν μετά τα συμβάντα του 2020. Τα μέτρα τα οποία 

ανταποκρίνονταν σε διάφορες συστάσεις εφαρμόστηκαν ήδη το 2021, ενώ τα 

περισσότερα από αυτά που απομένουν θα εφαρμοστούν μέχρι το τέλος του 2022.35 

Οι συμμετέχοντες στην αγορά θα ενημερωθούν σχετικά με την εφαρμογή τους. Όσον 

αφορά την κυβερνοασφάλεια, το 2018 συμφωνήθηκαν διάφορες βελτιώσεις με 

σκοπό να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα του TARGET2 έναντι κυβερνοαπειλών. Οι εν 

λόγω βελτιώσεις έχουν πλέον υλοποιηθεί πλήρως.36 Περισσότερες βελτιώσεις της 

ανθεκτικότητας έναντι των κυβερνοαπειλών θα υλοποιηθούν αργότερα εντός του 

2022. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο του ρόλου της όσον αφορά την επίβλεψη, η ΕΚΤ 

προάγει ενεργά την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών υποδομών χρηματοπιστωτικής 

αγοράς έναντι κυβερνοαπειλών, για παράδειγμα απαιτώντας τη συμμόρφωσή τους 

με τις προσδοκίες του Ευρωσυστήματος όσον αφορά την επίβλεψη της 

ανθεκτικότητας έναντι κυβερνοαπειλών. Η ΕΚΤ στηρίζει περαιτέρω την 

ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών υποδομών χρηματοπιστωτικής αγοράς έναντι 

κυβερνοαπειλών με δοκιμές παραβίασης ασφάλειας μέσω του ευρωπαϊκού πλαισίου 

TIBER-EU (European framework for Threat Intelligence-based Ethical Red 

Teaming). Η ΕΚΤ συνεργάζεται επίσης διαρκώς με βασικές ευρωπαϊκές υποδομές 

χρηματοπιστωτικής αγοράς και συναφείς ενδιαφερόμενους φορείς μέσω του 

Συμβουλίου Ανθεκτικότητας του Ευρώ έναντι Κυβερνοαπειλών για τις 

Πανευρωπαϊκές Χρηματοπιστωτικές Υποδομές σε θέματα όπως η ανταλλαγή 

πληροφοριών, η διαχείριση κρίσεων, η κατάρτιση και ευαισθητοποίηση καθώς και η 

διαχείριση κινδύνων στον κυβερνοχώρο από τρίτα μέρη. 

Όσον αφορά την έκκληση που απευθύνει το ψήφισμα στην ΕΚΤ να 

διασφαλίσει την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ καινοτομίας στον τομέα της 

χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και διαφύλαξης της χρηματοπιστωτικής 

σταθερότητας, η ΕΚΤ αναγνωρίζει τα οφέλη που θα μπορούσε να έχει η 

χρηματοοικονομική καινοτομία για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ως προς 

την ευκολία, την αποδοτικότητα και την προσβασιμότητα για ευρύτερα 

τμήματα της κοινωνίας. Η υλοποίηση αυτών των οφελών προϋποθέτει ένα 

εύρυθμο χρηματοπιστωτικό σύστημα που μπορεί να περιορίζει επαρκώς και 

αποτελεσματικά τους σχετικούς κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και 

να επιτυγχάνει άλλους στόχους δημόσιας πολιτικής (όπως η ακεραιότητα των 

αγορών, η ομαλή λειτουργία των υποδομών της αγοράς και των πληρωμών και η 

 

34  Βλ. την επιστολή του Fabio Panetta προς την Irene Tinagli, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

σχετικά με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ να ξεκινήσει τη φάση διερεύνησης όσον 

αφορά το ψηφιακό ευρώ, 14 Ιουλίου 2021.  

35  Βλ. την επιστολή του Fabio Panetta προς την Irene Tinagli, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

σχετικά με το σχέδιο δράσης που εκπονήθηκε κατόπιν των συστάσεων μετά τα συμβάντα με το 

TARGET το 2020. 

36  Βλ. «Cyber resilience oversight expectations for financial market infrastructures», ΕΚΤ, Δεκέμβριος 

2018.  

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.letter210714_Panetta_Tinagli~16d70f5a2b.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.mepletter211217_Tinagli~0f78c4f3ae.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/pdf/cons/cyberresilience/Cyber_resilience_oversight_expectations_for_financial_market_infrastructures.pdf
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προστασία των καταναλωτών/επενδυτών). Η ΕΚΤ θα συνεχίσει να στηρίζει τη 

χρηματοοικονομική καινοτομία, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για επαρκείς 

δικλίδες ασφαλείας στο πλαίσιο της αρχής «ίδιος κίνδυνος, ίδιοι κανόνες». 

Όσον αφορά την παρακολούθηση της ανάπτυξης κρυπτοστοιχείων 

ενεργητικού, η ΕΚΤ έχει εντείνει την παρακολούθηση των κινδύνων που 

θέτουν τα κρυπτοστοιχεία για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα καθώς και 

της επίδρασής τους στη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής και στην 

ασφαλή και ομαλή λειτουργία των υποδομών της αγοράς και των πληρωμών. 

Στη διάρκεια του 2021, η ΕΚΤ δημοσίευσε διάφορες γνώμες που συνιστούσαν, 

μεταξύ άλλων, να επεκταθούν οι απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας στα κρυπτοστοιχεία, να 

αναπτυχθεί εύρωστο νέο ειδικό καθεστώς για τα κρυπτοστοιχεία και να ενισχυθεί η 

κυβερνοασφάλεια και η επιχειρησιακή ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού 

τομέα.37 Επιπλέον, το Ευρωσύστημα δημοσίευσε το πλαίσιο επίβλεψης για μέσα, 

σχήματα και μηχανισμούς ηλεκτρονικών πληρωμών (πλαίσιο PISA) τον Νοέμβριο 

του 2021.38 Τέλος, η ΕΚΤ, μέσω της συμμετοχής της στα διεθνή όργανα καθορισμού 

προτύπων, στηρίζει ενεργά την ανάπτυξη διεθνών προτύπων για τον περιορισμό 

των κινδύνων των κρυπτοστοιχείων, των σταθερών κρυπτονομισμάτων και της 

αποκεντρωμένης χρηματοδότησης. 

Όσον αφορά την ανησυχία που εκφράζεται στο ψήφισμα σχετικά με αθέμιτες 

ρήτρες και πρακτικές που χρησιμοποιεί ο τραπεζικός τομέας σε 

καταναλωτικές συμβάσεις σε ορισμένα κράτη μέλη, η ΕΚΤ θα ήθελε να 

επαναλάβει ότι ο Ευρωπαίος νομοθέτης δεν έχει εκχωρήσει στην ΕΚΤ καθήκοντα 

σχετικά με την προστασία των καταναλωτών. Υπό το πνεύμα αυτό, στην αιτιολογική 

σκέψη 28 του κανονισμού ΕΕΜ εξηγείται ότι τα εποπτικά καθήκοντα που δεν έχουν 

εκχωρηθεί στην ΕΚΤ, συμπεριλαμβανομένων των καθηκόντων που αφορούν την 

προστασία των καταναλωτών, θα πρέπει να εξακολουθούν να υπόκεινται στην 

αρμοδιότητα των εθνικών αρχών.39 Ως εκ τούτου, τα καθήκοντα που αφορούν την 

προστασία των καταναλωτών ανατίθενται στις εθνικές αρχές των κρατών μελών. 

5 Θεσμικά ζητήματα 

Όσον αφορά την έκκληση που απευθύνει το ψήφισμα για περαιτέρω ενίσχυση 

των ρυθμίσεων διαφάνειας και λογοδοσίας της ΕΚΤ, η ΕΚΤ εκφράζει την 

 

37  Βλ. «Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30ής Νοεμβρίου 2021 σχετικά με πρόταση 

κανονισμού για την επέκταση των απαιτήσεων ιχνηλασιμότητας στις μεταφορές κρυπτοστοιχείων 

(CON/2021/37)(2022/C 68/02)», «Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 19ης Φεβρουαρίου 

2021 σχετικά με πρόταση κανονισμού για τις αγορές κρυπτοστοιχείων και για την τροποποίηση της 

οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 (CON/2021/4) (2021/C 152/01)» και «Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας της 4ης Ιουνίου 2021 όσον αφορά πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου σχετικά με την ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα του χρηματοοικονομικού τομέα 

(CON/2021/20) (2021/C 343/01)».  

38  Βλ. το δελτίο Τύπου «The Eurosystem oversight framework for electronic payments (PISA) is 

published», 22 Νοεμβρίου 2021. Το πλαίσιο καθορίζει δέσμη αρχών επίβλεψης, βάσει διεθνών 

προτύπων, με σκοπό να αξιολογηθεί η ασφάλεια και αποδοτικότητα των ηλεκτρονικών μέσων, 

σχημάτων και ρυθμίσεων πληρωμής συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών μονάδων πληρωμής (π.χ. 

κρυπτοστοιχεία που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο σχήματος πληρωμών καθώς και σταθερά 

κρυπτονομίσματα) και παρόχων ψηφιακών πορτοφολιών. 

39  Βλ. τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση 

ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την 

προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52021AB0037&home=ecb
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52021AB0037&home=ecb
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52021AB0037&home=ecb
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52021AB0004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52021AB0004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52021AB0004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52021AB0020&qid=1636041331014&home=ecb
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52021AB0020&qid=1636041331014&home=ecb
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52021AB0020&qid=1636041331014&home=ecb
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52021AB0020&qid=1636041331014&home=ecb
https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/news/html/ecb.mipnews211122.en.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32013R1024
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εκτίμησή της για τον ρόλο που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

όσον αφορά την αποτελεσματική εκπλήρωση των υποχρεώσεων λογοδοσίας 

της ΕΚΤ και για το ότι λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην ΕΚΤ και τους 

πολίτες. Η ευελιξία που χαρακτηρίζει τις πρακτικές λογοδοσίας τα τελευταία έτη είναι 

αποτελεσματική και διασφαλίζει ότι η σχέση συνεχίζει να αναπτύσσεται παράλληλα 

με τις εξελίξεις. Ταυτόχρονα, η ΕΚΤ είναι ανοιχτή σε περισσότερες συζητήσεις για το 

πώς μπορεί να συνεισφέρει, μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στη βελτίωση των 

υφιστάμενων πρακτικών λογοδοσίας. Αυτές οι συζητήσεις πρέπει να 

πραγματοποιηθούν εντός των παραμέτρων που ορίζει η Συνθήκη και με απόλυτο 

σεβασμό στην ανεξαρτησία της ΕΚΤ. Επιπλέον, υιοθετώντας την πρακτική που 

καθιερώθηκε στη διάρκεια των εκδηλώσεων συγκέντρωσης απόψεων στο πλαίσιο 

της επανεξέτασης της στρατηγικής της, η ΕΚΤ δεσμεύεται να συνεχίσει τον ουσιώδη 

διάλογο με το ευρύτερο κοινό και την κοινωνία των πολιτών. Από τον Σεπτέμβριο 

του 2020 η ΕΚΤ έχει εισαγάγει τριμηνιαία σεμινάρια για την κοινωνία των πολιτών40 - 

ένα παράδειγμα αναφέρθηκε ήδη στην ενότητα 3 σχετικά με την κλιματική αλλαγή - 

και διερευνά περαιτέρω νέες μορφές συναντήσεων, όπως συζητήσεις στρογγυλής 

τράπεζας, που θα παρέχουν μεγαλύτερο βαθμό αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής 

απόψεων με οργανώσεις τις κοινωνίας των πολιτών, τόσο σε τακτική όσο και σε 

έκτακτη βάση. Όσον αφορά το ευρύτερο κοινό, η ΕΚΤ αναπτύσσει στρατηγικές 

προκειμένου να συνδεθεί και να συμμετέχει σε διάλογο με πολίτες σε όλη τη ζώνη 

του ευρώ, εξετάζοντας διαφορετικά μέσα διασύνδεσης, με εικονική ή φυσική 

παρουσία ή ακόμη και με υβριδικές μορφές, που θα τη βοηθήσουν να προσεγγίσει 

μεγάλο αριθμό πολιτών από διαφορετικές εθνικότητες, ηλικιακές ομάδες και 

κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο. 

Όσον αφορά την έκκληση που απευθύνεται στην ΕΚΤ να διασφαλίσει την 

ανεξαρτησία των μελών της Επιτροπής Επιθεώρησης και της Επιτροπής 

Δεοντολογίας, η ΕΚΤ σημειώνει ότι αυτή η ανεξαρτησία προβλέπεται ρητώς 

στην εντολή της Επιτροπής Επιθεώρησης και στην απόφαση για τη σύσταση 

της Επιτροπής Δεοντολογίας. Πρόσφατα υλοποιήθηκαν πρωτοβουλίες για την 

περαιτέρω ενίσχυση της ανεξαρτησίας των μελών, όπως η απαίτηση υποβολής 

δήλωσης συμφερόντων από τα εξωτερικά μέλη της Επιτροπής Επιθεώρησης.41 Ενώ 

η ενδελεχής γνώση της θεσμικής δομής, των ρόλων και των ευθυνών της ΕΚΤ 

θεωρείται καίρια για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των Επιτροπών, η 

ΕΚΤ αναγνωρίζει πλήρως ότι η ύπαρξη μελών με διαφορετική εμπειρία και 

υπόβαθρο εξασφαλίζει σημαντική προστιθέμενη αξία. Κατά συνέπεια, έχει δοθεί η 

δυνατότητα και σε εξωτερικά μέρη να γίνονται μέλη και των δύο Επιτροπών και στην 

Επιτροπή Δεοντολογίας εδώ και αρκετά έτη έχουν συμμετάσχει ως μέλη ο βασικός 

σύμβουλος δεοντολογίας μη κυβερνητικής οργάνωσης και πρώην σύμβουλος 

δεοντολογίας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. 

Όσον αφορά τη σύνθεση των συμβουλευτικών ομάδων της ΕΚΤ, η ΕΚΤ 

σημειώνει ότι αυτές οι ομάδες έχουν συσταθεί ως ένα αποδοτικό και 

αποτελεσματικό μέσο που επιτρέπει στην ΕΚΤ να συγκεντρώνει 

 

40  Τα σεμινάρια παρουσιάζουν υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων και εμπειρογνώμονες της ΕΚΤ οι οποίοι 

εξηγούν διαφορετικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος και συμμετέχουν σε συζήτηση με εκπροσώπους 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. 

41  Βλ. Audit Committee - Declarations of Interests, ΕΚΤ, 31 Μαρτίου 2022.  

https://www.ecb.europa.eu/ecb/access_to_documents/document/audit_comm_decl/shared/data/ecb.dr.acdec220331_declarations_of_interest.en.pdf
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εξειδικευμένες πληροφορίες απευθείας από τις αγορές. Δεδομένης της εντολής 

που της έχει ανατεθεί, και όπως κάνουν και άλλες μεγάλες κεντρικές τράπεζες, η 

ΕΚΤ αλληλεπιδρά συχνά με τους συμμετέχοντες στη χρηματοπιστωτική αγορά και 

άλλους οικονομικούς παράγοντες, με σκοπό, μεταξύ άλλων, να επαληθεύει και να 

διασφαλίζει την ορθή λειτουργία και την υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης των 

υποδομών για τις πράξεις νομισματικής πολιτικής και τα συστήματα πληρωμών.42 Η 

ΕΚΤ είναι απολύτως διαφανής όσον αφορά τις αλληλεπιδράσεις της με αυτές τις 

ομάδες και δημοσιεύει την αποστολή, τη σύνθεση, το πρόγραμμα δράσης και 

περιλήψεις των συνεδριάσεών τους στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.43  

Όσον αφορά το εργαλείο της ΕΚΤ για τους πληροφοριοδότες δημοσίου 

συμφέροντος, η ΕΚΤ σημειώνει ότι το εργαλείο είναι πλήρως 

ευθυγραμμισμένο με τις αρχές της οδηγίας της ΕΕ σχετικά με τους 

πληροφοριοδότες δημόσιου συμφέροντος.44 Το πλαίσιο της ΕΚΤ παρέχει ένα 

εύχρηστο εργαλείο που επιτρέπει την ανώνυμη υποβολή καταγγελιών, καθώς και 

ισχυρούς κανόνες για την προστασία των πληροφοριοδοτών από αντίποινα. Στη 

διάρκεια του 2021 περίπου τα δύο τρίτα των καταγγελιών από πληροφοριοδότες 

δημοσίου συμφέροντος ελήφθησαν μέσω αυτού του νέου εργαλείου, εκ των οποίων 

περισσότερες από τις μισές υποβλήθηκαν ανώνυμα. 

Σε σχέση με τις αναφορές του ψηφίσματος στο χαμηλό ποσοστό 

εκπροσώπησης των γυναικών στην Εκτελεστική Επιτροπή και το Διοικητικό 

Συμβούλιο της ΕΚΤ, η ΕΚΤ σημειώνει ότι δεν αποφασίζει η ίδια για τη σύνθεση 

των δύο οργάνων λήψης αποφάσεων. Η διαδικασία διορισμού μελών της 

Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ ορίζεται στη Συνθήκη.45 Τυχόν μεταβολή στον 

τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η Συνθήκη όσον αφορά τη διαδικασία επιλογής των 

μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ είναι θέμα που άπτεται της 

αρμοδιότητας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. 

Τέλος, όσον αφορά τις εργασίες της ΕΚΤ για τη διασφάλιση πιο 

ισορροπημένης εκπροσώπησης των φύλων σε όλες τις θέσεις της 

οργανωτικής ιεραρχίας, η ΕΚΤ σημειώνει ότι η βελτίωση της ισορροπίας των 

φύλων αποτελεί προτεραιότητα μετά τη θέσπιση των πρώτων σχετικών 

στόχων το 2013. Αυτοί οι στόχοι αποσκοπούν στον διπλασιασμό των ποσοστών 

 

42  Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. επίσης την επιστολή του Προέδρου της ΕΚΤ προς διάφορα μέλη 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις της ΕΚΤ με εξωτερικά μέρη, ΕΚΤ, 

23 Ιανουαρίου 2018. 

43  Βλ., για παράδειγμα, Bond Market Contact Group, Money Market Contact Group, Foreign Exchange 

Contact Group and ECB Operations Managers Group.  

44  Βλ. την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 20ής Οκτωβρίου 2020 που τροποποιεί τους 

κανόνες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για θέματα προσωπικού όσον αφορά την εισαγωγή 

εργαλείου για πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος και βελτιώσεις της προστασίας των 

πληροφοριοδοτών (ΕΚΤ/2020/NP37) και την απόφαση (ΕΕ) 2020/1575 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας, της 27ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με την αξιολόγηση πληροφοριών για παραβάσεις που 

αναφέρονται μέσω του εργαλείου για τους πληροφοριοδότες δημόσιου συμφέροντος όταν 

αναφερόμενος είναι ανώτατος λειτουργός της ΕΚΤ, καθώς και με τις ενέργειες που ακολουθούν 

(ΕΚΤ/2020/54).  

45  Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ διορίζονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κατόπιν 

σύστασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από διαβούλευση του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕ. Βλ. το άρθρο 283 παράγραφος 2 της Συνθήκης 

για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 11.2 του Πρωτοκόλλου για το Καταστατικό του 

Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.mepletter180123_s_d_meps.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/groups/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/paym/groups/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/access_to_documents/document/pa_document/shared/data/ecb.dr.par2019_0112_Staff_Rules_2020_NP37.en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1575&from=EL
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γυναικών σε διευθυντικές θέσεις κατά την περίοδο 2013 - 2019.46 Εντείνοντας τις 

προσπάθειές της για την επίτευξη μεγαλύτερης ισορροπίας των φύλων, το 2020 η 

ΕΚΤ ανακοίνωσε νέα στρατηγική για την πολυμορφία ως προς το φύλο.47 Η 

στρατηγική καθορίζει ποσοστά-στόχους που εστιάζουν στο ετήσιο ποσοστό των 

γυναικών που διορίζονται σε νέες και ανοικτές θέσεις, καθώς και στόχους για το 

συνολικό ποσοστό των γυναικών σε διάφορα επίπεδα μισθών, και καλύπτει την 

περίοδο μέχρι το 2026. Οι νέοι στόχοι δεν περιορίζονται στις διευθυντικές θέσεις48 

και αποσκοπούν στην αύξηση του ποσοστού γυναικών σε 36% και 51%, ανάλογα με 

το επίπεδο, μέχρι το 2026. Ένας άλλος στόχος είναι να πληρωθούν τουλάχιστον οι 

μισές νέες και ανοικτές θέσεις από γυναίκες σε διάφορα επίπεδα. Η ΕΚΤ θα 

δημοσιεύσει μια ενδιάμεση αξιολόγηση αργότερα εντός του έτους, την οποία θα 

ακολουθήσει μια ακόμη το 2024. Οι στόχοι συνοδεύονται από δέσμη πρόσθετων 

μέτρων για τη στήριξη της πολυμορφίας ως προς το φύλο. Ο σκοπός είναι να 

ενισχυθεί η διοχέτευση γυναικών στην οργάνωση, να βελτιωθούν οι πρακτικές 

προσλήψεων, να αυξηθεί η λογοδοσία των διευθυντικών στελεχών, να γίνουν 

επενδύσεις στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ηγεσίας και να στηριχθεί η ευέλικτη εργασία. 

Πέραν από τις πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της εκπροσώπησης των φύλων, η 

ΕΚΤ έχει θεσπίσει μέτρα για την προώθηση της πολυμορφίας και της συμπερίληψης 

γενικότερα. Ένα από αυτά τα μέτρα είναι ένα συμπεριληπτικό πρόγραμμα 

κατάρτισης όσον αφορά δεξιότητες ηγεσίας που ξεκίνησε το 2021 για την 

ευαισθητοποίηση, τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων, τη συνεργασία και την ενεργή 

συμμετοχή του προσωπικού. Η ΕΚΤ ξεκίνησε επίσης ηλεκτρονικά μαθήματα σε 

θέματα πολυμορφίας και συμπερίληψης για όλα τα μέλη του προσωπικού, τα οποία 

επικεντρώνονται, μεταξύ άλλων, στις μη συνειδητές διακρίσεις και την αξιοπρέπεια 

στην εργασία. 

 

46  Οι γυναίκες κατείχαν σχεδόν το 31% των θέσεων ανώτατων διευθυντικών στελεχών στο τέλος του 

2019, σε σύγκριση με 12% στο τέλος του 2012. Επιπλέον, το 30% όλων των διευθυντικών στελεχών 

της ΕΚΤ ήταν γυναίκες στο τέλος του 2019, από 17% στο τέλος του 2012. Συνολικά, το ποσοστό των 

γυναικών στην ΕΚΤ ανερχόταν σε 45% στο τέλος του 2019, σε σύγκριση με 43% στο τέλος του 2012. 

47  Βλ. το δελτίο Τύπου , «ECB announces new measures to increase share of female staff members», 

ΕΚΤ, 14 Μαΐου 2020. 

48  Περιλαμβάνουν επίσης τα επίπεδα Επικεφαλής Εμπειρογνώμονα (βαθμίδα H στη μισθολογική κλίμακα 

της ΕΚΤ), Εμπειρογνώμονα (F/G και G στη μισθολογική κλίμακα) και Αναλυτή (E/F στη μισθολογική 

κλίμακα). 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200514~94dbb7c109.en.html
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