
Μέθοδος κατανομής των δαπανών στις οποίες υποβάλλονται ο αιτών και η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα στο πλαίσιο της διαδικασίας ενώπιον του διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης 

Σε περίπτωση που, συνεπεία της υποβολής αίτησης επανεξέτασης, το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ καταργεί την αρχική 
απόφαση ή τροποποιεί το διατακτικό της η ΕΚΤ, αποδίδει στον αιτούντα τις δαπάνες στις οποίες αυτός υποβλήθηκε στο πλαίσιο 
της επανεξέτασης, με εξαίρεση κάθε δυσανάλογη δαπάνη του προκύπτουσα από την προσκόμιση έγγραφων ή προφορικών 
αποδείξεων και τη νομική του εκπροσώπηση, η οποία θα βαρύνει τον ίδιο. Σε κάθε περίπτωση η ΕΚΤ αποδίδει στον αιτούντα 
δαπάνες στις οποίες αυτός υποβάλλεται μέχρι του ποσού των 50 000 ευρώ για κάθε μεμονωμένη επανεξέταση από το 
διοικητικό συμβούλιο επανεξέτασης. 

Σε περίπτωση που, συνεπεία της υποβολής αίτησης επανεξέτασης, το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ αντικαθιστά την αρχική 
απόφαση με απόφαση πανομοιότυπου περιεχομένου ή τροποποιεί μόνο το σκεπτικό (*) της, ο αιτών συνεισφέρει στις δαπάνες 
στις οποίες υποβλήθηκε η ΕΚΤ στο πλαίσιο της επανεξέτασης. Τα φυσικά πρόσωπα υποχρεούνται να καταβάλλουν εφάπαξ το 
ποσό των 500 ευρώ και τα νομικά πρόσωπα να καταβάλλουν εφάπαξ το ποσό των 5 000 ευρώ. Η εφάπαξ καταβολή των ποσών 
δεν επηρεάζεται από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 της παρούσας απόφασης. 

Σε περίπτωση που ο αιτών ανακαλεί την αίτηση επανεξέτασης κατά το άρθρο 7 παράγραφος 6 της παρούσας απόφασης, ο ίδιος και η 
ΕΚΤ βαρύνονται με τις αντίστοιχες δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκαν.  

(*) Ως “σκεπτικό” της απόφασης νοείται το τμήμα της εκείνο στο οποίο παρατίθενται η αιτιολογία και ο συλλογισμός της ΕΚΤ, 
ανεξαρτήτως της διατύπωσης την οποία χρησιμοποιεί η ίδια η απόφαση όταν αναφέρεται στο συγκεκριμένο τμήμα της.».  
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