
 
 

Διεύθυνση  Ταχυδρομική  διεύθυνση   
European Cent ra l  Bank   European Cent ra l  Bank  Tηλ . :  +49-69-1344-0   
Sonnemanns t rasse 20   60640 Frank fur t  am Main  Φαξ :  +49-69-1344-7305  
60314 Frank fur t  am Main  Germany  www.ec b.europa.eu  
Germany  

EKT-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ 
 

Mario DRAGHI 
Πρόεδρος 

 

κ. Νικόλαο Χουντή 
Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
60, rue Wiertz 

B-1047 Βρυξέλλες  

  

 Φρανκφούρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2018 

L/MD/18/305 

 

Σχετ.: Η επιστολή σας (QZ-053) 

 

 

Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Χουντή, 

Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, την οποία μου διαβίβασε ο κ. Roberto Gualtieri, Πρόεδρος της 

Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, μαζί με συνοδευτική επιστολή, στις 18 Ιουνίου 2018. 

Όσον αφορά την έκταση των μέτρων ελάφρυνσης που είναι αναγκαία προκειμένου η ΕΚΤ να κρίνει το 

ελληνικό δημόσιο χρέος βιώσιμο, εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για τη συμφωνία που επετεύχθη στους 

κόλπους της Ευρωομάδας στις 22 Ιουνίου, η οποία πιστεύουμε ότι θα βελτιώσει τη βιωσιμότητα του χρέους 

μεσοπρόθεσμα. Εκφράζουμε επίσης την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι η Ευρωομάδα είναι έτοιμη να 

εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης περαιτέρω μέτρων για το χρέος μακροπρόθεσμα σε περίπτωση υλοποίησης 

δυσμενών οικονομικών εξελίξεων. Πράγματι, όπως αναφέρεται στην Έκθεση Συμμόρφωσης,1 ορισμένοι 

καθοδικοί κίνδυνοι τόσο για το μακροοικονομικό όσο και για το δημοσιονομικό αποτέλεσμα θα πρέπει να 

αντιμετωπίζονται με τη λήψη μέτρων για το χρέος ούτως ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του χρέους.2  

                                                      
1 Έκθεση Συμμόρφωσης, 4η Αναθεώρηση, 23 Ιουνίου 2018, διαθέσιμη στη διεύθυνση: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/compliance_report_4r_2018.06.20.docx.pdf 
2  Βλ. επίσης τη συνέντευξη του Benoît Cœuré, μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, της 5ης Σεπτεμβρίου 2018, 

διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://www.ecb.europa.eu/press/inter/date/2018/html/ecb.in180905.el.html  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/compliance_report_4r_2018.06.20.docx.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/inter/date/2018/html/ecb.in180905.el.html
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Όσον αφορά τα ερωτήματά σας για την προσφυγή σε προληπτική οικονομική στήριξη και συναφείς 

πρόσθετες υποχρεώσεις από την άποψη της δημοσιονομικής πολιτικής και των μεταρρυθμίσεων, θα ήθελα 

να σας παραπέμψω στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (European Stability Mechanism - ESM), 

καθώς αυτό είναι το όργανο που θα παράσχει τέτοιου είδους στήριξη εφόσον ζητηθεί από την ελληνική 

κυβέρνηση. 

 

Με εκτίμηση, 
[υπογραφή] 

Mario Draghi 


