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Dear Corey Runkel,
Monthly figures for ELA were recorded and published only in the Monthly Balance Sheet of the Bank of Greece
(https://www.bankofgreece.gr/en/publications-and-research/publications/publications-list). More specifically, you can find ELA in account 6 of
the balance sheet along with some insignificant amounts. Unfortunately, these data are available only in PDF format.
Please find attached the Monthly Balance Sheet for May 2021 for your convenience.
Kind regards,
The Financial Accounts Team
From: Runkel, Corey <corey.runkel@yale.edu>
Sent: Thursday, June 17, 2021 6:51 PM
To: MFM Financial Accounts <mfm_fa.stat@bankofgreece.gr>
Subject: ELA data

Good evening,
I research financial crises at Yale University. I’ve written about the ECB’s FTOs, LTROs (and SLTROs and STROs…), and I’m
turning my attention to Greece’s lender-of-last-resort activities. Do you know where I can find the most granular data on Greece’s
provision of ELA? Papers inside and outside of the Bank of Greece have pinpointed this for each month (or by each bank), but the
best data I can access on your website is quarterly.

Best,
Corey Runkel (he/him/his)
Research Associate
Yale Program on Financial Stability
m: (703) 853-3571

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Τράπεζα της Ελλάδος
(ΤτΕ) αποστέλλεται καλόπιστα αλλά δεν τη δεσμεύει ούτε ερμηνεύεται ως να συνιστούσε ή επηρέαζε συμβατική ή άλλη δέσμευση
της ΤτΕ. Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προορίζεται προς αποκλειστική χρήση του προσώπου, του οποίου η διεύθυνση
αναγράφεται στην επικεφαλίδα του μηνύματος. Ο αποστολέας και η ΤτΕ δεν αναλαμβάνουν καμμία ευθύνη για ανακριβειες,
παραβίαση της ακεραιότητας, απώλεια ή καθυστερημένη διαβίβαση του μηνύματος, για αστοχία, διακοπή ή υποβάθμιση της
υπηρεσίας ή του μηνύματος καθώς και για κάθε εξ αυτού του λόγου απώλεια ή ζημία καθόλη την υπό του νόμου προβλεπόμενη
έκταση. Εάν λάβατε κατά λάθος το παρόν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε αμέσως μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον αποστολέα και να διαγράψετε το μήνυμα. Οποιαδήποτε ανακοίνωση, διάδοση ή χρήση μέρους ή
ολόκληρου του μηνύματος χωρίς άδεια απαγορεύεται αυστηρά και μπορεί να επιφέρει ποινική και αστική ευθύνη. Η ΤτΕ
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ)
2016/679) και το Νόμο 4624/2019, «μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
συμβουλευτείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΤτΕ στην ιστοσελίδα της ΤτΕ. Για τυχόν διευκρινίσεις
μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΤτΕ (dpo@bankofgreece.gr ). Μπορείτε επίσης να
επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.Any e-mail message from the Bank of Greece
(BoG) is sent in good faith but shall neither be binding nor construed as constituting or affecting a contractual arrangement
or other commitment by the BoG. The e-mail is intended for the exclusive use of the person whose e-mail address appears in
caption as recipient. The sender and the BoG decline liability for inaccuracy, breach of integrity, loss or delayed delivery of
the message, for any failure in, interruption to or degradation of either the service or the message, as well as for any loss or
damage sustained thereof to the fullest extent provided by law. If this e-mail was not intended for you, please notify the
sender immediately via e-mail and delete it at once. Any unauthorized disclosure, dissemination or use, either in whole or in
part is strictly prohibited and may give rise to both criminal and civil liability. The BoG processes personal data in
accordance with the General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679) and Law 4264/2019 on the
implementation of the General Data Protection Regulation, as in force. For additional information you may consult BoG’s
Personal Data Protection Policy on BoG’s website. Should you need any clarification, please contact BoG’s Data Protection
Officer (dpo@bankofgreece.gr). You may also contact the Hellenic Data Protection Authority.All rights reserved.
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