
 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 2/82222/ΔΠΚΓ 
Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και 

της Ανωνύμου Εταιρείας με έδρα την Αθήνα και 

επωνυμία «Τράπεζα της Ελλάδος». 

 Στην Αθήνα σήμερα 16/12/2020 μεταξύ του Ελληνι-
κού Δημοσίου, που εκπροσωπείται από τον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη και 
της Ανωνύμου Εταιρείας με έδρα την Αθήνα και επω-
νυμία «Τράπεζα της Ελλάδος» που εκπροσωπείται από 
τον Διοικητή της Ιωάννη Στουρνάρα συμφωνούνται τα 
ακόλουθα:

Άρθρο 1
Το άρθρο 1 της από 01/09/2011 Σύμβασης μεταξύ του 

Υπουργείου Οικονομικών και της Τράπεζας της Ελλάδος, 
η οποία δημοσιεύθηκε στο Α’ 196/2011, όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει με την από 05/08/2016 Σύμβαση 
μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και της Τράπεζας 
της Ελλάδος, η οποία δημοσιεύθηκε στο Α’ 151/2016, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Καταβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος αποζημίωσης 
για την κάλυψη εξόδων εργασιών του Ελληνικού Δη-
μοσίου

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος εισπράττει αποζημίωση για 
την κάλυψη εξόδων εκτέλεσης εργασιών για λογαριασμό 
του Ελληνικού Δημοσίου. Η αποζημίωση αυτή καθορί-
ζεται ως εξής:

(α) σε ποσοστό 0,033% ετησίως, το οποίο υπολογίζεται 
επί του ετήσιου πραγματοποιούμενου συνολικού ύψους 
των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού πλην των 
δαπανών για τόκους (μείζονα κατηγορία 26), για χρεω-
στικούς τίτλους (υποχρεώσεις), για δάνεια και για χρημα-
τοοικονομικά παράγωγα (μείζονες κατηγορίες 53, 54 και 
57 αντίστοιχα), για προμήθειες για χρηματοοικονομικές 
υπηρεσίες (λογαριασμός τέταρτου βαθμού 24302), για 
λοιπές δαπάνες κάλυψης ελλειμμάτων και καταβολής 
τόκων (αναλυτικός λογαριασμός 2390902899), για αγο-
ρές οπλικών συστημάτων από ειδικά και από λοιπά προ-
γράμματα εξοπλισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 
(αναλυτικοί λογαριασμοί 3130101001 και 3130101002), 
για έξοδα από λοιπές αναλήψεις χρεών φορέων (αναλυ-

τικός λογαριασμός 2390289001) και για συμμετοχικούς 
τίτλους και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων (μείζονα 
κατηγορία 45) και σε ποσοστό 0,030% επί του ετήσιου 
συνολικού ύψους των δαπανών του προγράμματος δη-
μοσίων επενδύσεων, όπως αυτές θα εμφανίζονται στον 
απολογισμό του κράτους,

(β) σε ποσοστό 0,013% ετησίως, το οποίο υπολογίζεται 
επί του ετήσιου πραγματοποιούμενου συνολικού ύψους 
των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού, μετά επι-
στροφών (πλην πιστωτικών εσόδων, καθώς και εσόδων 
για τα οποία δεν υπήρξε ταμειακή κίνηση λογαριασμού 
στην Τράπεζα της Ελλάδος) και σε ποσοστό 0,005% επί 
των εσόδων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων 
(πλην πιστωτικών εσόδων), όπως αυτά θα εμφανίζονται 
στον απολογισμό του κράτους.

2. Για την εξόφληση της ανωτέρω υποχρέωσης του 
άρθρου 1 της παρούσης, το Ελληνικό Δημόσιο:

α) Προκαταβάλλει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 
έτους το 95% της υποχρέωσης. Το ποσό αυτό προκύπτει 
αφού υπολογισθούν τα ποσοστά τα οποία καθορίζονται 
στο άρθρο 1 της παρούσας σύμβασης επί των εκτιμώ-
μενων να πραγματοποιηθούν μεγεθών του προϋπολο-
γισμού, όπως αυτά θα απεικονίζονται στην εισηγητική 
έκθεση του προϋπολογισμού που εγκρίνεται από την 
Βουλή των Ελλήνων το μήνα Δεκέμβριο του ίδιου έτους.

Εξουσιοδοτεί την Τράπεζα της Ελλάδος, με βάση τον 
παραπάνω υπολογισμό, να προβαίνει σε χρέωση του 
τηρούμενου σε αυτή λογαριασμού ΚΑ 200 - "Ε.Δ. Συγκέ-
ντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών".

Προκειμένου να χρεωθεί ο προκαθορισμένος λογα-
ριασμός του Δημοσίου, οι αρμόδιες Υπηρεσίες των δύο 
μερών προσυμφωνούν το ύψος των επί μέρους ποσών, 
ανά κατηγορία ΑΛΕ.

Ως αρμόδια Υπηρεσία για την Τράπεζα της Ελλάδος 
ορίζεται για το σκοπό αυτό το Τμήμα Σχέσεων με το 
Δημόσιο, email: Sec.GovAcc@bankofgreece.gr, τηλ.: 
210- 3202633.

Ως αρμόδιες Υπηρεσίες για το Δημόσιο, ορίζονται οι 
εξής:

- Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης, Τμήμα 
Α’ (Απολογισμού - Ισολογισμού Κεντρικής Διοίκησης), 
email: dlgk@glk.gr, τηλ.: 210-3338602,

- Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης, 
Τμήμα Α’ (Στοιχείων) και Τμήμα Β’ (Προϋπολογισμού 
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Εσόδων), email: dpgk@glk.gr, τηλ.: 210- 3338475, 210-
3338368 και

- Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφα-
λαίων, Τμήμα Α’ (Παροχής Εγγυήσεων), email: d25@glk.
gr, τηλ.: 210 3338569.

β) Εκκαθαρίζει στην επόμενη χρήση το υπόλοιπο της 
υποχρέωσης, αφού λάβει υπόψη του την καταβληθείσα 
προκαταβολή, με βάση τα μεγέθη του απολογισμού του 
κράτους του έτους αναφοράς. Με σχετικό έγγραφο, η 
Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης και η 
Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης γνωρίζουν, 
στην Τράπεζα της Ελλάδος, τα απολογιστικά μεγέθη του 
προϋπολογισμού.

Η Τράπεζα της Ελλάδος προβαίνει στις σχετικές ενέρ-
γειες, δηλαδή χρεώνει ή πιστώνει ανάλογα τον τηρού-
μενο σε αυτή λογαριασμό ΚΑ 200 "Ε.Δ. Συγκέντρωση 
Εισπράξεων και Πληρωμών" και στη συνέχεια ακολουθεί 
η διαδικασία που αναφέρεται στο τελευταίο εδάφιο της 
πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.».

Άρθρο 2
Το άρθρο 4 της από 1/9/2011 Σύμβασης μεταξύ του 

Υπουργείου Οικονομικών και της Τράπεζας της Ελλάδος, 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 της από 5/8/2016 
Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και της 
Τράπεζας της Ελλάδος, αντικαθίσταται ως εξής:

«Η παρούσα εφαρμόζεται για τον υπολογισμό της εκά-
στοτε ετήσιας αποζημίωσης με έναρξη το έτος 2020, 
ισχύει για τρία έτη και ανανεώνεται σιωπηρά κάθε φορά 
για ίση χρονική περίοδο, εφόσον κατά το χρόνο της λή-
ξεώς της κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ζητήσει 
την τροποποίησή της. Σε αντίθετη περίπτωση θα καταρ-
τίζεται νέα σύμβαση. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να 
ισχύουν οι όροι της ανωτέρω σύμβασης.».

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε δύο (2) πρωτό-
τυπα τα οποία υπέγραψαν τα συμβαλλόμενα μέρη και 
πήραν από ένα πρωτότυπο.

Η σύμβαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Για το Ελληνικό Για την Τράπεζα 
Δημόσιο  της Ελλάδος
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