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Προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων και το ως άνω αναφερόμενο δικηγορικό γραφείο εκπροσωπούν τον Σύλλογο 
Υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδας, που ιδρύθηκε το 1928 και αριθμεί 2 602 μέλη. Ο 
αναφέρων επισημαίνει ότι, δυνάμει του προσφάτως δημοσιευθέντος ελληνικού νόμου 
3655/2008 για τη διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού της 
Τράπεζας της Ελλάδας (ΤΣΠ-ΤΕ) θα ενσωματωθεί στο γενικό Ίδρυμα Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) της Ελλάδας. Ο 
αναφέρων εφιστά την προσοχή στη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), η 
οποία αναφέρει ότι οι προαναφερόμενες διατάξεις είναι πιθανόν να πλήξουν την οικονομική 
ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ελλάδος και έρχονται σε σύγκρουση με το άρθρο 101 της 
Συνθήκης ΕΚ, το οποίο απαγορεύει τη χορήγηση πιστωτικών διευκολύνσεων σε φορείς του 
δημοσίου, όπως ορίζεται ιδίως στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3603/93 του Συμβουλίου για τον 
προσδιορισμό των εννοιών που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή των απαγορεύσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 104 και στο άρθρο 104 Β, παράγραφος 1, της Συνθήκης, καθώς και 
με την απόφαση 98/415/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας με τις εθνικές αρχές για τα σχέδια νομοθετικών διατάξεων. Ο αναφέρων 
εφιστά επίσης την προσοχή στο γεγονός ότι η γνώμη της ΕΚΤ δεν ελήφθη υπόψη από την 
ελληνική κυβέρνηση, η οποία έθεσε το νομοσχέδιο προς ψήφιση χωρίς να αποσύρει τις 
επίμαχες διατάξεις. Για τον λόγο αυτόν, καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσει το 
ζήτημα και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή της σχετικής κοινοτικής 
νομοθεσίας.

2. Παραδεκτό
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Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 21 Οκτωβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Στη γνώμη της τής 19ης Μαρτίου 2008 σχετικά με σχέδιο νόμου περί μεταρρύθμισης του 
ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης (CON/2008/13), η ΕΚΤ εξέφρασε τις 
αμφιβολίες της σχετικά με τη συμβατότητα ορισμένων διατάξεων με την ανεξαρτησία της 
ελληνικής Κεντρικής Τράπεζας και την απαγόρευση της νομισματικής χρηματοδότησης 
σύμφωνα με τη Συνθήκη ΕΚ.

Η Επιτροπή ερεύνησε το ζήτημα και ζήτησε επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την 
οικονομική κατάσταση του συνταξιοδοτικού ταμείου της Τράπεζας της Ελλάδας από τις 
εθνικές αρχές. Έπειτα από ενδελεχή εξέταση των νέων στοιχείων που παρελήφθησαν, η 
Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η συναφής νομοθεσία δεν παραβίασε τους κανόνες 
της Συνθήκης σχετικά με την ανεξαρτησία της ελληνικής Κεντρικής Τράπεζας και την 
απαγόρευση νομισματικής χρηματοδότησης. Η Επιτροπή τηρούσε ενήμερη την ΕΚΤ σε όλα 
τα στάδια της διαδικασίας και της διαβίβαζε τις πληροφορίες που λάμβανε.

Η αναφορά

Τον Μάρτιο του 2008 εγκρίθηκε στην Ελλάδα μια σημαντική μεταρρύθμιση του 
συνταξιοδοτικού συστήματος με τον νόμο 3655/2008 σχετικά με τη «διοικητική και 
οργανωτική μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές 
διατάξεις». Η μεταρρύθμιση έχει ως στόχο συγκεκριμένα την αύξηση της βιωσιμότητας του 
συνταξιοδοτικού συστήματος με την πρόβλεψη ειδικών ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, την 
παροχή κινήτρων παραμονής στην εργασία και τη ρύθμιση θεμάτων επικουρικών συντάξεων. 
Μειώνει επίσης δραστικά τον υφιστάμενο τεράστιο αριθμό φορέων κοινωνικής ασφάλισης 
που ενσωματώνονται σε περιορισμένο αριθμό δομών. Μεταξύ των ταμείων που πλήττονται
από αυτήν τη συγχώνευση ήταν και αυτό της Τράπεζας της Ελλάδας, το οποίο ενσωματώθηκε 
στο κρατικό ταμείο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Οι αναφέροντες αμφισβητούν αυτήν την ενσωμάτωση του συνταξιοδοτικού ταμείου της 
Τράπεζας της Ελλάδας στο κρατικό ταμείο και εγείρουν σειρά ζητημάτων που άπτονται της 
παραβίασης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας από ορισμένες διατάξεις του νόμου 3655/2008.

Τα περιστατικά της αναφοράς αποτελούν επίσης το αντικείμενο επίσημης καταγγελίας.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η Επιτροπή έχει ολοκληρώσει την εξέταση της αναφοράς. Βάσει των πληροφοριών που 
υποβλήθηκαν και των πρόσθετων πληροφοριών που κατόρθωσε να λάβει η Επιτροπή από τις 
αρμόδιες ελληνικές αρχές, η Επιτροπή διατυπώνει τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

Συμβατότητα με την απαγόρευση της νομισματικής χρηματοδότησης
Στην επιστολή επισημάνθηκε ότι ο συνδυασμός του άρθρου 1 και του άρθρου 2, παράγραφος 
4, του νόμου 3655/2008 θα επέβαλε στην Τράπεζα της Ελλάδας την υποχρέωση να 
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καταβάλλει ετησίως στον κρατικό φορέα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μεγάλα ποσά για δραστηριότητες που 
καλύπτονται από το κράτος. Κατά την άποψη του αναφέροντος, η επιβολή μιας τέτοιας 
υποχρέωσης σε Κεντρική Τράπεζα, να χρηματοδοτεί δηλαδή με δικούς της πόρους, 
συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου για κρατικές δραστηριότητες, θα παραβίαζε 
την απαγόρευση της νομισματικής χρηματοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 101, παράγραφος 
1, της Συνθήκης ΕΚ.

Το συνταξιοδοτικό ταμείο της Τράπεζας της Ελλάδας ενσωματώθηκε στο κρατικό ταμείο 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του ελληνικού συνταξιοδοτικού συστήματος. Ως 
αποζημίωση για αυτήν τη μεταβίβαση υποχρεώσεων από την Κεντρική Τράπεζα στο κράτος, 
ο νόμος απαιτεί από την Κεντρική Τράπεζα να καταβάλλει ετησίως σε αυτό το δημόσιο
ταμείο το ποσό των 23 εκατομμυρίων ευρώ για περίοδο 15 ετών (συνολικά 345 εκατομμύρια 
ευρώ).

Το άρθρο 101, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ προβλέπει ότι απαγορεύονται οι 
υπεραναλήψεις ή οποιουδήποτε άλλου είδους πιστωτικές διευκολύνσεις από τις κεντρικές 
τράπεζες των κρατών μελών προς κοινοτικά όργανα ή οργανισμούς, κεντρικές κυβερνήσεις, 
περιφερειακές, τοπικές ή άλλες δημόσιες αρχές, άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή 
δημόσιες επιχειρήσεις των κρατών μελών. Το ίδιο ισχύει όσον αφορά την απευθείας αγορά 
χρεογράφων αυτών των οργανισμών του δημόσιου τομέα από την κεντρική τράπεζα.
Προκειμένου να αξιολογήσει εάν η αμφισβητούμενη αποζημίωση πρέπει να θεωρηθεί
χρηματοδοτική ενίσχυση που απαγορεύεται από το άρθρο 101 της Συνθήκης ΕΚ, η Επιτροπή 
αποφάσισε να βασίσει την ανάλυσή της σε μια επικαιροποιημένη αναλογιστική εκτίμηση της 
οικονομικής κατάστασης του συνταξιοδοτικού ταμείου της Κεντρικής Τράπεζας. Η 
αξιολόγηση αυτή περιλάμβανε συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με τα στοιχεία του 
ενεργητικού που μεταβιβάστηκαν ή τις εισφορές που καταβλήθηκαν από την Τράπεζα της 
Ελλάδας την τελευταία πενταετία, την τρέχουσα οικονομική κατάσταση του ταμείου και την 
προσδοκώμενη εξέλιξη της οικονομικής κατάστασής του. Σε σχέση με την τελευταία, η 
Επιτροπή ζήτησε επιβεβαίωση των σχετικών στοιχείων από ανεξάρτητο ελεγκτή.

Εκπονήθηκε ανάλυση 15ετίας της ταμειακής ροής των στοιχείων του ενεργητικού και του 
παθητικού του τμήματος του συνταξιοδοτικού ταμείου της Τράπεζας της Ελλάδας που 
ενσωματώθηκε στο κύριο ταμείο κοινωνικής ασφάλισης. Η εξέταση αυτή έλαβε υπόψη το 
γεγονός ότι οι μελλοντικοί εργαζόμενοι της Κεντρικής Τράπεζας θα εντάσσονται στο ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ και όχι στο ταμείο της Τράπεζας της Ελλάδας. Σκοπός αυτής της ανάλυσης ήταν να 
συγκριθούν οι εισροές και οι εκροές του ταμείου την επόμενη δεκαπενταετία προκειμένου να 
υπολογιστεί το πιθανό έλλειμμα.

Το αποτέλεσμα της ανάλυσης δείχνει ότι οι ετήσιες εισφορές που θα καταβάλλει η Τράπεζα 
της Ελλάδας στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και οι αποδόσεις των στοιχείων του ενεργητικού υπολείπονται 
κατά πολύ των πόρων που απαιτούνται για την κάλυψη των μελλοντικών προσδοκώμενων 
υποχρεώσεων που μεταβιβάζονται από την Τράπεζα της Ελλάδας στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 
Επομένως, η Τράπεζα της Ελλάδας δεν χρηματοδοτεί υποχρεώσεις του Δημοσίου: όπως 
προκύπτει, μάλλον το Δημόσιο επιδοτεί το συνταξιοδοτικό σύστημα της Τράπεζας.

Βάσει της αξιολόγησης της οικονομικής κατάστασης του ταμείου και του αποτελέσματος του 
ελέγχου επιβεβαίωσης, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι σχετικές διατάξεις του 
νόμου 3655/2008 δεν παραβίασαν την απαγόρευση νομισματικής χρηματοδότησης σύμφωνα 
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με το άρθρο 101, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ.

Οι περαιτέρω παρατηρήσεις του αναφέροντος σχετικά με το σημείο αυτό, ότι δηλαδή ο εν 
λόγω νόμος παραβιάζει επίσης την οικονομική ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ελλάδας, θα 
εξεταστούν στη συνέχεια.

Ο αναφέρων δηλώνει ότι το άρθρο 2 του νόμου 3655/2008 αντιβαίνει στον κανονισμό 
αριθ. 3603/93/ΕΚ1 του Συμβουλίου. Αναφέρεται ότι η διάταξη αυτή θα μπορούσε να 
υποχρεώσει την Τράπεζα της Ελλάδας να προβεί σε συναλλαγές που θα παραβίαζαν το άρθρο 
1, παράγραφος 1β, του κανονισμού του Συμβουλίου για τον προσδιορισμό των εννοιών που 
είναι αναγκαίες για την εφαρμογή των απαγορεύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 104 της 
Συνθήκης όσον αφορά την αποφυγή υπερβολικών δημοσιονομικών ελλειμμάτων.

Το άρθρο 1 του κανονισμού του Συμβουλίου διευκρινίζει σειρά όρων που χρησιμοποιούνται 
για τους σκοπούς των άρθρων 104 και 104Β, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ. Στο πλαίσιο 
της αναδιάρθρωσης της Συνθήκης ΕΚ από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ το 1997, μεταξύ 
άλλων, η αρίθμηση των εν λόγω άρθρων άλλαξε από άρθρο 104 σε άρθρο 101 και από άρθρο 
104Β σε άρθρο 103. Επομένως, η Επιτροπή δεν μπορεί να υιοθετήσει το σκεπτικό του 
αναφέροντος ότι οι ορισμοί του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3603/93 του Συμβουλίου θα 
εφαρμόζονταν στο ισχύον άρθρο 104 της Συνθήκης ΕΚ που προβλέπει την υποχρέωση των 
κρατών μελών να αποφεύγουν τα υπερβολικά δημοσιονομικά ελλείμματα, καθώς αυτό το 
άρθρο δεν αναφέρεται στον κανονισμό του Συμβουλίου.

Όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις του αναφέροντος σχετικά με την παραβίαση της 
απαγόρευσης της νομισματικής χρηματοδότησης, η Επιτροπή παραπέμπει στα συμπεράσματα 
που διατύπωσε πιο πάνω.

Η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι σχετικές διατάξεις του νόμου 3655/2008 δεν 
παραβίασαν τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3603/93 του Συμβουλίου.

Όσον αφορά την τελευταία παρατήρηση, ότι η ΕΚΤ θα ήταν υποχρεωμένη, σύμφωνα με το 
άρθρο 237 δ και το άρθρο 230, υποπαράγραφος 3, της Συνθήκης ΕΚ να προσφύγει στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι στις παρατηρήσεις αυτές δεν πρέπει 
να απαντήσει η Επιτροπή αλλά η ΕΚΤ, που είναι ο σωστός αποδέκτης τους. Σημειώνεται, 
ωστόσο, ότι το άρθρο 237, στοιχείο δ), αφορά παραβιάσεις που διαπράττουν εθνικές 
κεντρικές τράπεζες, κάτι που μάλλον δεν ισχύει στην προκείμενη περίπτωση.

Παραβίαση της ανεξαρτησίας της Τράπεζας της Ελλάδας
Ως τρίτο σημείο, ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδας αποκλείστηκε από την 
προβλεπόμενη από τη νομοθεσία συμμετοχή της στη νομοθετική διαδικασία που οδήγησε 
στην ενσωμάτωση του συνταξιοδοτικού ταμείου της Τράπεζας της Ελλάδας στο ταμείο ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ, κάτι που θα απαιτούσε την τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας της 
Ελλάδας. Αναφέρεται σχετικά η παραβίαση των άρθρων 38, 71 και 74 του Καταστατικού της 
Κεντρικής Τράπεζας. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ακόμη ότι η παράλειψη της ελληνικής 

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3603/93 της 13ης Δεκεμβρίου 1993 για τον προσδιορισμό των εννοιών που είναι 
αναγκαίες για την εφαρμογή των απαγορεύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 104 και στο άρθρο 104 Β,
παράγραφος 1, της Συνθήκης.
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κυβέρνησης να ζητήσει τη γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδας συνιστά περιορισμό του ρόλου 
της και έχει αρνητικό αντίκτυπο στην λειτουργική ανεξαρτησία της.

Η Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι, σύμφωνα με το Καταστατικό 
της Τράπεζας της Ελλάδας, ένα από τα καθήκοντα της Κεντρικής Τράπεζας είναι να παρέχει 
κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης στο προσωπικό της, εργαζόμενους και συνταξιούχους. Αυτό
προκύπτει από το άρθρο 38, τελευταία παράγραφος, που ορίζει ότι η Κεντρική Τράπεζα 
καταβάλλει τους μισθούς, τις συντάξεις και οιεσδήποτε άλλες αμοιβές στο προσωπικό της 
υπό τους όρους που θέτει το Γενικό Συμβούλιο. Επιπλέον, το άρθρο 71 αναφέρεται, μεταξύ 
άλλων, στις πληρωμές της Κεντρικής Τράπεζας προς τους συνταξιούχους υπαλλήλους της 
που θα αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα κατά τον υπολογισμό των ετήσιων καθαρών 
κερδών της Τράπεζας. Ακόμη, το άρθρο 74 αναφέρει ότι σε περίπτωση διάλυσης της 
Κεντρικής Τράπεζας, «το Δημόσιον θα αναλάβη εις ακέραιον πάσας τας ανειλημμένας τότε 
υποχρεώσεις της Τραπέζης προς το ενεργεία και υπό σύνταξιν προσωπικόν αυτής όσον 
αφορά πάντα τα δικαιώματά του». Η Επιτροπή μπορεί επομένως να αποδεχθεί το επιχείρημα 
του αναφέροντος ότι η ενσωμάτωση του συνταξιοδοτικού ταμείου της Τράπεζας της Ελλάδας 
στο ταμείο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ απαιτούσε τροποποίηση του Καταστατικού της Κεντρικής Τράπεζας.

Ακόμη, δεδομένου ότι το άρθρο 7 του Καταστατικού ορίζει ότι «το παρόν Καταστατικόν 
δύναται να τροποποιηθή δι’ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, κυρουμένης 
διά νόμου», η Επιτροπή είναι της άποψης ότι μια τέτοια τροποποίηση δεν θα έπρεπε να είχε 
γίνει χωρίς την επίσημη συμμετοχή των οργάνων λήψης αποφάσεων της Κεντρικής 
Τράπεζας.

Ωστόσο, η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι ο αποκλεισμός της Κεντρικής Τράπεζας στην περίπτωση 
αυτή συνιστά παραβίαση της ανεξαρτησίας της σύμφωνα με το άρθρο 108 της Συνθήκης ΕΚ.

Σύμφωνα με το άρθρο 108 της Συνθήκης ΕΚ, οι κυβερνήσεις των κρατών μελών 
αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν την αρχή της ανεξαρτησίας των εθνικών κεντρικών 
τραπεζών και να μην επιδιώκουν να επηρεάζουν τα μέλη των οργάνων λήψης αποφάσεων 
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Με άλλα λόγια, η Συνθήκη ΕΚ προστατεύει την 
ανεξαρτησία μιας Κεντρικής Τράπεζας μόνον στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την 
εκτέλεση των καθηκόντων της.

Οι στόχοι και τα βασικά καθήκοντα του ΕΣΚΤ απαριθμούνται ιδίως στο άρθρο 105,
παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ και στο Καταστατικό του ΕΣΚΤ1. Στις διατάξεις αυτές, η 
υποχρέωση των εθνικών κεντρικών τραπεζών να διασφαλίζουν τις συντάξεις του προσωπικού 
τους ούτε προβλέπεται ρητά, ούτε μπορεί να συναχθεί ερμηνευτικά.

Για τους ίδιους λόγους, η Επιτροπή δεν συμμερίζεται την άποψη ότι οι διατάξεις του νόμου
3655/2008 θα έθεταν σε κίνδυνο την οικονομική ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ελλάδας.

Η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν ζήτησε 
τη γνώμη της ελληνικής Κεντρικής Τράπεζας πριν από την ενσωμάτωση του συνταξιοδοτικού 
                                               
1 Τα καθήκοντα του ΕΣΚΤ περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη χάραξη και εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής 
της Κοινότητας, τη διενέργεια πράξεων συναλλάγματος, την κατοχή και διαχείριση των επίσημων 
συναλλαγματικών διαθεσίμων των κρατών μελών, την προώθηση της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων 
πληρωμών, κ.λπ.
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ταμείου της τελευταίας στο IKA ETAM, δεν συνιστά παραβίαση της ανεξαρτησίας της 
Τράπεζας της Ελλάδας, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 108 της Συνθήκης ΕΚ. Η Επιτροπή, 
ωστόσο, μπορεί να κατανοήσει τη θέση του αναφέροντος ότι η προσέγγιση της ελληνικής 
κυβέρνησης πιθανώς δεν ήταν απολύτως σύμφωνη με το Καταστατικό της Κεντρικής 
Τράπεζας. Το ζήτημα αυτό, ωστόσο, εμπίπτει στην αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων.

Έλλειψη διαβούλευσης με την ΕΚΤ
Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η παράλειψη της ελληνικής κυβέρνησης να διαβουλευθεί με την 
ΕΚΤ πριν από τη συγχώνευση των ταμείων σχετικά με τις πιθανές παρενέργειες του νόμου
3655/2008 στην ανεξαρτησία και τη λειτουργική αυτονομία της Τράπεζας της Ελλάδας 
συνιστά παραβίαση της απόφασης (ΕΚ) αριθ. 415/981 του Συμβουλίου σε συνδυασμό με τα 
άρθρα 10 και 105, παράγραφος 4, δεύτερη περίπτωση, της Συνθήκης ΕΚ. Ισχυρίζεται ακόμη 
ότι η ελληνική κυβέρνηση θα έπρεπε να είχε λάβει υπόψη εκ των υστέρων τη γνώμη της ΕΚΤ 
CON 2008/132.

Σκοπός του νόμου 3655/2008 είναι η μεταρρύθμιση του ελληνικού συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισης και λοιπών ασφαλιστικών διατάξεων. Η μεταρρύθμιση έχει ως στόχο 
συγκεκριμένα την αύξηση της βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος με την 
πρόβλεψη ειδικών ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, την παροχή κινήτρων παραμονής στην 
εργασία και τη ρύθμιση θεμάτων επικουρικών συντάξεων. Μειώνει επίσης δραστικά τον 
υφιστάμενο τεράστιο αριθμό φορέων κοινωνικής ασφάλισης που ενσωματώνονται και 
ενοποιούνται σε περιορισμένο αριθμό δομών. Μεταξύ των ταμείων που πλήττονται από 
αυτήν τη συγχώνευση ήταν και αυτό της Τράπεζας της Ελλάδας, το οποίο ενσωματώθηκε στο 
κρατικό ταμείο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Το άρθρο 10 της Συνθήκης ΕΚ είναι μια γενική διάταξη που προβλέπει ότι τα κράτη μέλη
εξασφαλίζουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Συνθήκη ΕΚ και 
απέχουν από κάθε μέτρο που δύναται να θέσει σε κίνδυνο την πραγματοποίηση των σκοπών 
της Συνθήκης3. Ειδικότερα, το άρθρο 105, παράγραφος 4, περίπτωση 2, της Συνθήκης ΕΚ 
ορίζει ότι η γνώμη της ΕΚΤ ζητείται από τις εθνικές αρχές για κάθε σχέδιο νομοθετικής 
διάταξης που εμπίπτει στο πεδίο της αρμοδιότητάς της, εντός όμως των ορίων και υπό τους 
όρους που ορίζει το Συμβούλιο με τη διαδικασία του άρθρου 107, παράγραφος 6.

Το άρθρο 2 της απόφασης αριθ. 415/98 του Συμβουλίου ορίζει τα ζητήματα επί των οποίων 
τα κράτη μέλη ζητούν τη γνώμη της ΕΚΤ: νομισματικά θέματα, μέσα πληρωμής, εθνικές 
κεντρικές τράπεζες, συλλογή, επεξεργασία και διανομή των στατιστικών στοιχείων σχετικά 
με τον νομισματικό, χρηματοπιστωτικό και τραπεζικό τομέα, καθώς και σχετικά με τα 
συστήματα πληρωμών και το ισοζύγιο πληρωμών, συστήματα συμψηφισμού και πληρωμών,
κανόνες που εφαρμόζονται στους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, εφόσον επηρεάζουν 
σημαντικά τη σταθερότητα χρηματοδοτικών οργανισμών και χρηματαγορών.

                                               
1 Απόφαση του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1998 σχετικά με τη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας με τις εθνικές αρχές για τα σχέδια νομοθετικών διατάξεων.
2 Γνώμη της ΕΚΤ της 19ης Μαρτίου 2008 σχετικά με σχέδιο νόμου περί μεταρρύθμισης του ελληνικού 

συστήματος κοινωνικής ασφάλισης (CON//2008/13).
3 Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε γενικό ή ειδικό μέτρο κατάλληλο να εξασφαλίσει την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα Συνθήκη ή προκύπτουν από πράξεις των οργάνων της 
Κοινότητας. Διευκολύνουν την Κοινότητα στην εκτέλεση της αποστολής της. Απέχουν από κάθε μέτρο που 
δύναται να θέσει σε κίνδυνο την πραγματοποίηση των σκοπών της παρούσας Συνθήκης.
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Η Επιτροπή είναι της άποψης ότι η ενσωμάτωση του συνταξιοδοτικού ταμείου της Τράπεζας 
της Ελλάδας στο κρατικό ταμείο IKA-ETAM στο πλαίσιο της συνταξιοδοτικής 
μεταρρύθμισης είναι ζήτημα που επηρεάζει μια εθνική κεντρική τράπεζα. Όπως 
προαναφέρθηκε, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες περιλαμβάνονται στον κατάλογο του άρθρου 
2 της απόφασης του Συμβουλίου. Επομένως, η ελληνική κυβέρνηση ήταν υποχρεωμένη να 
ζητήσει τη γνώμη της ΕΚΤ προτού εγκρίνει το σχεδιαζόμενο νομοθετικό μέτρο.

Η Επιτροπή συμμερίζεται τη θέση του αναφέροντος όσον αφορά την παραβίαση των άρθρων 
10 και 105, παράγραφος 4, δεύτερη περίπτωση, της Συνθήκης ΕΚ σε συνδυασμό με την 
απόφαση αριθ. 415/98 του Συμβουλίου, με την παράλειψη της ελληνικής κυβέρνησης να 
ζητήσει προηγουμένως τη γνώμη της ΕΚΤ επί του νόμου αυτού.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο νόμος 3655/2008 δεν παραβίασε την 
απαγόρευση νομισματικής χρηματοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 101 της Συνθήκης ΕΚ και 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3603/93 του Συμβουλίου.

Η Επιτροπή δεν υιοθετεί το συμπέρασμα του αναφέροντος ότι η μη διαβούλευση της 
ελληνικής κυβέρνησης με την Τράπεζα της Ελλάδας συνιστά παραβίαση της ανεξαρτησίας 
της Τράπεζας της Ελλάδας σύμφωνα με το άρθρο 108 της Συνθήκης ΕΚ. Η Επιτροπή, 
ωστόσο, κατανοεί την άποψη του αναφέροντος ότι η προσέγγιση της ελληνικής κυβέρνησης 
δεν ήταν απολύτως σύμφωνη με το Καταστατικό της Κεντρικής Τράπεζας.

Όσον αφορά το γεγονός ότι δεν ζητήθηκε η γνώμη της ΕΚΤ, η Επιτροπή θα υπενθυμίσει στις 
ελληνικές αρχές την υποχρέωσή τους και την πρόθεσή της να προσφύγει στο Δικαστήριο σε 
περίπτωση επανειλημμένης παραβίασης της υποχρέωσης αυτής.

Η Επιτροπή δεν προτίθεται, επί του παρόντος, να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της 
Ελλάδας.


