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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

Λακβάλνληαο ππφςηλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έπιεμε ηελ Διιάδα ην 2009 θαη ηελ 

επεξρφκελε χθεζε πνπ δηαξθεί έσο θαη ηε ζηηγκή πνπ εθπνλείηαη ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, 

ζεσξήζεθε ελδηαθέξνλ απφ ηνπο γξάθνληεο λα εξεπλήζνπλ ζε απηήλ, ηελ πνξεία θαη ηνπο 

ρεηξηζκνχο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζηελ ελ ιφγσ πεξίνδν κέρξη θαη ην 2015, θαζψο θαη ηε 

ζπκβνιή ηεο ζηελ εμνκάιπλζε ησλ επηπηψζεψλ ηεο ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο.  Έηζη, αξρηθά 

γίλεηαη κία αλαθνξά ζηνλ θιάδν ησλ Σξαπεδψλ ζηελ Διιάδα θαη ζηε ιεηηνπξγία απηνχ, 

νχησο ψζηε λα απνζαθεληζηνχλ νη δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ ζθνπνχ ησλ 

εκπνξηθψλ Σξαπεδψλ θαη ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο.  ηε ζπλέρεηα, αλαθέξνληαη νη γεληθέο 

αξκνδηφηεηεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ε άζθεζε ηεο Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο ζηα 

πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αιιά θαη εγρψξηα, ε ιεηηνπξγία ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο αιιά 

θαη ν ηξφπνο δφκεζεο ηεο Σξάπεδαο.  Σέινο, γίλεηαη κία Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε  θαη 

εξκελεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεψλ ηεο αιιά θαη ηεο ζέζεο ησλ κεηφρσλ απφ έηνο ζε 

έηνο.  Ζ αλάιπζε απηή δέλ ήηαλ δπλαηφλ λα γίλεη κε θιαζζηθέο κεζφδνπο αλάιπζεο 

εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ ιφγσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε θχζε, ην ξφιν θαη 

ηε ιεηηνπξγία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο. 

 

 

Λέμεηο-Κιεηδηά: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Αλάιπζε Θέζεο Μεηφρσλ, TARGET2, SEPA, 

Δπξσζχζηεκα, Μεηνρηθή χλζεζε, Ννκηζκαηηθή Πνιηηηθή 
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ABSTRUCT 

 

Considering the economic crisis in the Hellenic Republic that begun in 2009 and the 

upcoming recession that lasts up to the moment when this study is made, it was considered 

interesting by the Scriptures to investigate, the course and the operations of the Bank of 

Greece in that period until 2015, and its contribution to the normalization of its impact on the 

Hellenic Republic‟s economy. Initially a report on the Banking sector in the Hellenic 

Republic and its operation was made to clarify the differences between the function and 

purpose of the commercial banks and the Central Bank. The general responsibilities of the 

Bank of Greece, the conduct of monetary policy within the European Union and domesticly, 

the operation of the Eurosystem and the operational structure of the Bank of Greece. Finally, 

a Financial Analysis and interpretation of financial statements and the position of 

shareholders from year to year are demostrated. This analysis could not be possible with 

conventional commercial bank business analysis tools and methods due to the specific 

features that characterize the nature, role and function of the Central Bank of Greece.  

 

 

Key Words: Bank of Greece, Shareholders Equity Analysis, TARGET2, SEPA, 

Eurosystem, Shareholder structure, Monetary Policy 
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Δηζαγωγή 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, 

ρξεζηκνπνηψληαο σο γλψκνλα ηηο εηήζηεο εθζέζεηο ησλ δηνηεθεηή ηεο.  πγθεθξηκέλα, φζνλ 

αθνξά ηηο γεληθέο πιεξνθνξίεο, παξαηίζεληαη ζηνηρεία ζρεηηδφκελα κε ηελ ηζηνξηθή 

αλαδξνκή, ηελ εηαηξηθή παξνπζίαζε, ηε κεηνρηθή ζχλζεζε, ην ξφιν, ηε ιεηηνπξγία, ηελ 

νξγαλσηηθή δνκή θαζψο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη.  Με δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε θαη 

αλάιπζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ, εξκελεχνληαη νη ζεκαληηθέο απμνκεηψζεηο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηε δηαθχκαλζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο αιιά θαη ηνπ δηαλεκφκελνπ 

κεξίζκαηνο θαη ζην θαηά πφζν απηφ επεξεάδεη ηνπο κεηφρνπο ηεο.  Σέινο, πξέπεη λα 

δηεπθξηληζηεί εμ αξρήο ε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, ε νπνία αζθεί ηε 

λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο ππφ ηελ επίδξαζε ηεο ΔΚΣ, κε ησλ ππνινίπσλ εκπνξηθψλ 

Σξαπεδψλ νη νπνίεο αζθνχλ ηελ εκπνξηθή ηδηφηεηα ζην επξχ θνηλφ ησλ ηδησηψλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 
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1.  Ο ΚΛΑΔΟ ΣΨΝ ΣΡΑΠΕΖΨΝ 

   Ζ επηρείξεζε ε νπνία αζρνιείηαη κε ηξαπεδηθέο θαη πηζησηηθέο ζπλαιιαγέο νλνκάδεηαη 

ηξάπεδα. Γέρεηαη θαηαζέζεηο, ρνξεγεί δάλεηα, θπιάζζεη θαη δηαρεηξίδεηαη αμηφγξαθα  θαη 

αλαιακβάλεη ηελ πιεξσκή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πειάηε (φια απηά αλάινγα κε ην είδνο ηεο 

ηξάπεδαο). 

 

  

 

(iefimerida.gr, 2013) 

1.1 Ηζηνξηθή αλαδξνκή 

   Οη πξψηεο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο εληνπίδνληαη ζηνλ αξραίν ειιεληθφ πνιηηηζκφ κε ηνπο 

«ηξαπεδίηεο» θαη ζην ξσκατθφ κε ηνπο «argentari» νη νπνίνη δέρνληαλ θαηαζέζεηο, 

ρνξεγνχζαλ δάλεηα θαη εθηεινχζαλ πιεξσκέο γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ. 

 ΣΡΑΠΔΕΑ: πξνέξρεηαη απφ ηε ιέμε ηξαπέδη ( «ηξάπεδα» ζηα αξραία ειιεληθά) θαη απφ ηε 

ιέμε «πάγθν» απφ φπνπ θαη πξνέξρνληαη νη ιέμεηο banca, banquet, bank. Οη ηξάπεδεο ζηελ 

πην απιή κνξθή ηνπο ππήξραλ ζηελ αξραία Αζήλα φπνπ θαη γηλφηαλ θπξίσο αληαιιαγή 

λνκηζκάησλ αιιά θαη πηζηψζεηο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. Μεηά ηελ 

πηψζε ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο νη επφκελεο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο εκθαλίδνληαη ζηελ 

επνρή ηνπ Μεζαίσλα, φπνπ νη αξγπξακνηβνί, νη ρξπζνρφνη θαη νη έκπνξνη δέρνληαλ 

θαηαζέζεηο γηα ηηο νπνίεο εμέδηδαλ πηζηνπνηεηηθά. Σα πξψηα ηξαπεδνγξακκάηηα 

εκθαλίζηεθαλ ζηελ Αγγιία ην 18
ν
 αηψλα ηα νπνία θαη ήηαλ νη απνδείμεηο θαηάζεζεο 

ζηαζεξψλ πνζψλ. Ζ ζπλέρηζε ηεο αληαιιαγήο ζπλέβαιε ζηε δεκηνπξγία ηνπ ζχγρξνλνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ελψ νη πξψηεο νξγαλσκέλεο ηξάπεδεο εκθαλίζηεθαλ ζηελ 

αλαγέλλεζε (Ηηαιία θαη Φιάλδξα).  
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(The TOC, 2014) 

1.2 Δίδε Σξαπεδώλ 

 Κεληξηθή Σξάπεδα: 

Δίλαη ππεχζπλε γηα ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή θαη κπνξεί λα είλαη ν δαλεηζηήο ηεο 

ηειεπηαίαο ιχζεο ζε πεξίπησζε θξίζεο. Υξεψλεηαη ζπρλά κε ηνλ έιεγρν ηνπ δηάζεζεο 

ρξήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έθδνζεο λνκίζκαηνο. Παξαδείγκαηα θεληξηθψλ 

ηξαπεδψλ είλαη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα. 

 Δκπνξηθή ηξάπεδα: 

Δίλαη ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα κηα θαλνληθή ηξάπεδα γηα λα ηε δηαθξίλεη απφ 

κηα ηξάπεδα επελδχζεσλ. Μηαο θαη απηέο νη δχν δελ είλαη πιένλ ππνρξεσηηθφ λα 

ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ ρσξηζηή ηδηνθηεζία, νξηζκέλνη ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν 

«εκπνξηθή ηξάπεδα» γηα λα αλαθεξζνχλ ζε κηα ηξάπεδα ή έλα ηκήκα ηξάπεδαο πνπ 

αζρνιείηαη θπξίσο κε εηαηξίεο ή κεγάιεο επηρεηξήζεηο. 

 Δπελδπηηθή ηξάπεδα: 

Γίλεη εγγπεηηθέο επηζηνιέο γηα πψιεζε κεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ θαη ζπκβνπιεχνπλ 

γηα ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο εηαηξεηψλ. 

Παξαδείγκαηα ηξαπεδψλ επελδχζεσλ είλαη νη Goldman Sachs, ε J.P. Morgan ησλ 

ΖΠΑ, ε Nomura Securities ηεο Ηαπσλίαο. 

 Σξάπεδα Κνηλνηηθήο Αλάπηπμεο: 

Δίλαη νη ηξάπεδεο πνπ παξέρνπλ νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θαη πίζησζε ζε κε 

αλεπηπγκέλεο αγνξέο ή πιεζπζκνχο. 

 Σαρπδξνκηθό Σακηεπηήξην: 

Δίλαη ηακηεπηήξηα πνπ ζπλδένληαη κε ηα εζληθά ηαρπδξνκηθά ζπζηήκαηα. Ζ Ηαπσλία 

θαη ε Γεξκαλία είλαη παξαδείγκαηα ησλ ρσξψλ κε ηα πξνεμέρνληα ηαρπδξνκηθά 

ηακηεπηήξηα. 
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 Ηδηωηηθή Σξάπεδα: 

Αζρνιείηαη κε ινγαξηαζκνχο κεγάισλ πειαηψλ κε κεγάιε νηθνλνκηθή επηθάλεηα. 

 Corporate Banking: 

Σν Corporate Banking έρεη σο αληηθείκελν ηα ηξαπεδηθά πξντφληα πνπ αθνξνχλ 

θπξίσο επηρεηξήζεηο θαη εηαηξίεο. 

 πλεηαηξηζηηθέο: 

Οη ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο απνηεινχλ πξσηνβνπιίεο ηνπηθνχ θπξίσο ραξαθηήξα κε 

ζθνπφ ηελ ελίζρπζε π.ρ. ησλ ηνπηθψλ παξαγσγψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ.  (Anon, 2016) 

 

1.3 Σξαπεδηθό Γίθαην 

(Paschoslaw.gr, 2017) 

   Απαξαίηεην θεθάιαην γηα ηε ζχζηαζε κηα ηξάπεδαο νξίδνληαη ηα 5.000.000 επξψ. Δπίζεο ε 

λνκηθή κνξθή ηεο ηξάπεδαο νξίδεηαη αλαγθαζηηθά απφ ην δίθαην σο ε αλψλπκε εηαηξεία ελψ 

φιεο νη ηξάπεδεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα δηαηεξνχλ απνζεκαηηθφ (δηαηεξνχλ πάληα έλα κέξνο 

ησλ θαηαζέζεσλ πνπ δέρνληαη θαη δε δχλαληαη λα ην ρνξεγήζνπλ ζε δάλεηα, γηα ηελ θάιπςε 

ππέξκεηξσλ αλαιήςεσλ θαη έιιεηςε ξεπζηφηεηαο). Σέινο, ε πνξεία ησλ επηηνθίσλ 

ξπζκίδεηαη απφ λφκνπο θαζψο θαη απφ ηελ θεληξηθή ηξάπεδα Διιάδνο.  

     Ζ θχξηα ιεηηνπξγία ηεο έγθεηηαη ζην δαλεηζκφ παξφια απηά απνθνκίδεη θέξδε θαη απφ ηε 

ιεγφκελε «ςαιίδα» πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηε δηαθνξά ηνπ επηηνθίνπ δαλεηζκνχ θαη ηνπ 

επηηνθίνπ θαηαζέζεσλ αιιά θαη απφ ζπκκεηνρέο, επελδχζεηο θαη πξνκήζεηεο.  

(Bankofgreece.gr, 2016) 
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2. ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ  

2.1 Ηζηνξία ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο 

 

Απν ην 1841, ην εθδνηηθφ πξνλφκην 

ραξηνλνκηζκάησλ ζηελ Διιάδα ην είρε ε Δζληθή 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο .Καζψο φκσο ε “Κνηλσλία 

ησλ Δζλψλ”, (κέινο ηεο νπνίαο ήηαλ θαη ε 

Διιάδα), ζεσξνχζε ιάζνο ε ηξάπεδα κίαο ρψξαο  

 

(Centralbanking.com, 2017) 

ε νπνία έρεη ην εθδνηηθφ πξνλφκην (λα ηππψλεη δειαδή ρξήκα), λα αζθεί ηαπηφρξνλα θαη 

εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ,δήηεζε απφ ηελ Διιεληθή θπβέξλεζε λα πάςεη ε εθδνηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο Δζληθήο Σξαπέδεο θαη λα ηδξπζεί έλαο λένο νξγαληζκφο, ζηνλ νπνίν ζα 

κεηαηεζνχλ ε επζχλε ηεο εθηχπσζεο ραξηνλνκηζκάησλ  αιια θαη νη παξεπφκελεο, ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο απηήο, ππεξεζίεο . 

Έηζη ην 1927, βάζεη ελφο Παξαξηήκαηνο ηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο Γελεχεο ηεο 15εο 

επηεκβξίνπ, ηδξχζεθε ε „‟Σξάπεδα ηεο Διιάδνο‟‟ ε νπνία εμέδηδε ην εζληθφ λφκηζκα κέρξη 

ην 2002 φπνπ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην επξψ . 

ηε λέα, θεληξηθή, ηξάπεδα κεηαβηβάζηεθαλ απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 

(θπξίσο ρξπζφο θαη νκφινγα ηνπ Γεκνζίνπ) θαη παζεηηθνχ (ην ραξηνλφκηζκα θαη ηδίσο νη 

θαηαζέζεηο ηνπ Γεκνζίνπ).  

 

Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο άξρηζε ηε ιεηηνπξγία ηεο ηνλ Μάην ηνπ 1928 κε πξνζσπηθφ 500 

αηφκσλ. ηε ζπλέρεηα, ε Σξάπεδα άλνημε έλαλ αξηζκφ πξαθηνξείσλ θαη ππνθαηαζηεκάησλ 

θπξίσο γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ ζε ραξηνλφκηζκα θαη γηα ηε δηελέξγεηα 

πιεξσκψλ ή θαη εηζπξάμεσλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γεκνζίνπ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ην απφζεκα ζε ρξπζφ ηεο Σξάπεδαο 

κεηαθέξζεθε πξψηα ζηε Νφηηα Αθξηθή θαη χζηεξα ζην Λνλδίλν. Μεηά ην ηέινο ηνπ 
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Πνιέκνπ, ε νηθνλνκία γεληθά θαη ηδηαίηεξα ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα βξίζθνληαλ ζε 

έληνλα απνδηνξγαλσκέλε θαηάζηαζε.  

Σν 1945 ην θφζηνο δσήο εηθνζαπιαζηάζηεθε ελψ ε βηνκεραληθή παξαγσγή βξηζθφηαλ ζην 

έλα ηξίην ηνπ πξνπνιεκηθνχ ηεο επηπέδνπ θαη νη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο ζην έλα ηξηαθνζηφ 

ηνπ επηπέδνπ πνπ θαηαγξαθφηαλ ην 1939. Ζ θαηάζηαζε απηή, ππφ ηηο ζπλζήθεο θξίζεο ηεο 

επνρήο, θξίζεθε φηη απαηηνχζε ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη ησλ 

Κπβεξλήζεσλ. Σε ζπλεξγαζία απηή ζεζκνπνίεζε ε δεκηνπξγία ηεο Ννκηζκαηηθήο Δπηηξνπήο 

ην 1946. Ζ Δπηηξνπή πεξηειάκβαλε ηνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Οηθνλνκίαο σο πξφεδξν, ηέζζεξηο 

άιινπο Τπνπξγνχο θαη ηνλ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο.  

Ζ ζέζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ήηαλ ζεκαληηθή, θαζψο ε Σξάπεδα είρε ηελ επζχλε 

ζρεδηαζκνχ θαη πξφηαζεο κέηξσλ πνιηηηθήο πνπ, θαηά θαλφλα, πηνζεηνχληαλ απφ ηελ 

Δπηηξνπή. 

Σν 1982 ε Ννκηζκαηηθή Δπηηξνπή θαηαξγήζεθε θαη νη πεξηζζφηεξεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο 

κεηαβηβάζηεθαλ ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 

Ο ξφινο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο άιιαμε θαη πάιη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80, ηελ 

ειεπζέξσζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

 

Μέρξη ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε (ΟΝΔ) ηελ 

1.1.2001, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ειεγρε ηε ξεπζηφηεηα έκκεζα, θπξίσο κε πξάμεηο αλνηρηήο 

αγνξάο, θαη κε ηε κεηαβνιή ησλ επίζεκσλ επηηνθίσλ θαη ησλ απαηηήζεσλ ηήξεζεο 

απνζεκαηηθψλ. 

Ζ ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ αλαθέξεηαη πιένλ ξεηψο σο ζεκειηψδεο ζηφρνο ηεο Σξάπεδαο. 

Δπίζεο, εμαζθαιίδεηαη ε αλεμαξηεζία ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη πξνζδηνξίδνληαη νη 

ζρέζεηο ηεο κε ηε Βνπιή θαη ηελ Κπβέξλεζε.  

Έλα λέν φξγαλν δεκηνπξγήζεθε ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο - ην πκβνχιην Ννκηζκαηηθήο 

Πνιηηηθήο - αξκφδην γηα ηε λνκηζκαηηθή θαη ζπλαιιαγκαηηθή πνιηηηθή.  

 

Απφ ηελ ππνθαηαζηάζε ηνπ επξψ σο εζληθφ λφκηζκα, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ιεηηνπξγεί σο 

αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ ηφζν θαηά ηελ 

επηδίσμε ηνπ ζθνπνχ ηεο φζν θαη, σο πξνο ζεηξά βαζηθψλ αξκνδηνηήησλ ηεο, ελεξγψληαο 

ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο. 

(Bankofgreece.gr, 2016) 
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2.2 Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο πλνπηηθά 

 

Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο είλαη αξκφδηα γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηνπ 

Δπξσζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα θαη ηε 

δηαθχιαμε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Χο 

πξσηαξρηθφο ζθνπφο νξίδεηαη απφ ην 

Καηαζηαηηθφ ηεο ε δηαζθάιηζε ηεο  

 

(S4.reutersmedia.net, 2017) 

ζηαζεξφηεηαο ηνπ γεληθνχ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ. ην βαζκφ πνπ δελ επεξεάδεηαη ε επίηεπμε 

ηνπ πξσηαξρηθνχ ηεο ζθνπνχ, ε Σξάπεδα ζηεξίδεη ηε γεληθή νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο 

θπβέξλεζεο. Καηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, έρεη θαηνρπξσζεί ε ζεζκηθή, 

πξνζσπηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλεμαξηεζία ηεο, αιιά θαη ε άζθεζε δεκνθξαηηθνχ ειέγρνπ εθ 

κέξνπο ηεο Βνπιήο. 

  

   Oη αξκνδηφηεηεο ηεο Σξάπεδαο δηαθξίλνληαη ζε απηέο πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηνπ 

Δπξσζπζηήκαηνο θαη ζε άιιεο αξκνδηφηεηεο, θαη ζπλνπηηθά είλαη νη εμήο: 

  

 

2.2.1. Αξκνδηόηεηεο ζην πιαίζην ηνπ Δπξωζπζηήκαηνο 

 πκκεηέρεη ζηε ράξαμε ηεο εληαίαο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο δψλεο ηνπ επξψ 

θαη ηελ εθαξκφδεη ζηελ Διιάδα. 

 Γηαρεηξίδεηαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΔΚΣ κέξνο ησλ ζε ζπλάιιαγκα θαη ρξπζφ 

δηαζεζίκσλ ηεο ηειεπηαίαο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο ΔΚΣ. 

 Αζθεί ηελ επίβιεςε ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ κέζσλ πιεξσκψλ, κε ζθνπφ ηε 

δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο, ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπο. ην 

πιαίζην ηεο αξκνδηφηεηαο απηήο, παξαθνινπζεί θαη επηβιέπεη, κεηαμχ άιισλ, ην 

ζχζηεκα πιεξσκψλ ΓΗΑ θαη ην Γξαθείν πκςεθηζκνχ Αζελψλ. Απφ ηηο 19 Μαΐνπ 

2008, ζπκκεηέρεη ζην Target2 , ην λέν δηεπξσπατθφ ζχζηεκα ηαρείαο κεηαθνξάο 

θεθαιαίσλ θαη δηαθαλνληζκνχ ζε ζπλερή ρξφλν. 

http://www.ecb.int/
http://www.ecb.int/
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/PaymentsSystems/clearingoffice.aspx
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/PaymentsSystems/largepayments.aspx
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 Πξνσζεί ξπζκίζεηο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ θξίζεσλ. 

 πιιέγεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ λνκηζκαηηθά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα 

(δειαδή, ηηο ηξάπεδεο θαη ηα ακνηβαία θεθάιαηα δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ).   

 Δθδίδεη ηξαπεδνγξακκάηηα επξψ, ηα νπνία θπθινθνξνχλ σο λφκηκν ρξήκα, κεηά 

απφ έγθξηζε ηεο ΔΚΣ, θαη είλαη αξκφδηα γηα ηελ θπθινθνξία θαη δηαρείξηζε ησλ 

ηξαπεδνγξακκαηίσλ θαη θεξκάησλ επξψ ζηελ Διιάδα. 

 Φξνληίδεη γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ αλαγθαίσλ πνζνηήησλ αλά αμία, είηε απφ ην 

Ίδξπκα Δθηχπσζεο Σξαπεδνγξακκαηίσλ θαη Αμηψλ (ΗΔΣΑ), είηε απφ δηαζπλνξηαθέο 

ρξεκαηαπνζηνιέο, θαζψο θαη γηα ηελ αζθαιή απνζήθεπζε, δηαθίλεζε θαη ηελ 

επαλαθπθινθνξία ή ηελ θαηαζηξνθή ηνπο θαη κεξηκλά γηα ηνλ νκαιφ εθνδηαζκφ ηεο 

νηθνλνκίαο. 

(Bankofgreece.gr, 2016) 

2.2.2. Άιιεο Αξκνδηόηεηεο ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο 

 Δπνπηεχεη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαζψο θαη νξηζκέλεο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. 

 Δπνπηεχεη θαη ειέγρεη ηηο αζθαιηζηηθέο θαη αληαζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαζψο 

θαη ηνπο δηακεζνιαβεηέο ζηηο αζθαιίζεηο. 

 Έρεη ηελ επζχλε γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ πζηήκαηνο Παξαθνινχζεζεο πλαιιαγψλ επί Σίηισλ κε Λνγηζηηθή Μνξθή 

(Άπινη Σίηινη). 

 Έρεη ηελ επζχλε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γεπηεξνγελνχο Αγνξάο 

Σίηισλ (ΖΓΑΣ). 

 Καηέρεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηεο ρψξαο ζηα νπνία 

πεξηιακβάλνληαη ηα ζε ζπλάιιαγκα θαη ρξπζφ δηαζέζηκα ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 

θαη ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. 

 Δμππεξεηεί ην Διιεληθφ Γεκφζην σο ηακίαο θαη εληνινδφρνο ηνχ. 

 Καηαξηίδεη θαη δεκνζηεχεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία θαη δηελεξγεί εμεηδηθεπκέλεο ζηαηηζηηθέο έξεπλεο. 

 Γεκνζηεχεη εθζέζεηο θαη δηεμάγεη εξεπλεηηθφ έξγν ζην πιαίζην ηεο 
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παξαθνινχζεζεο θαη αλάιπζεο ηεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο θαη ηεο λνκηζκαηηθήο 

πνιηηηθήο.  

(Bankofgreece.gr, 2016) 
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3. ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΣΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ 

 

3.1 Αξκνδηόηεηεο ζην πιαίζην ηνπ Δπξωζπζηήκαηνο 

 

3.1.1 Νομιςματικό Πολιτικό 

(Europedirect.lt, 2017) 

   πκκεηέρεη ζηε ράξαμε ηεο εληαίαο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο δψλεο ηνπ επξψ θαη ηελ 

εθαξκφδεη ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη ηηο νδεγίεο ηεο  

Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (ΔΚΣ). Ζ Σξάπεδα δηελεξγεί πξάμεηο λνκηζκαηηθήο 

πνιηηηθήο θαηά ηηο νπνίεο θπξίσο παξέρεη ξεπζηφηεηα ζηα εγρψξηα πηζησηηθά ηδξχκαηα 

(πξάμεηο θχξηαο θαη πην καθξνπξφζεζκεο αλαρξεκαηνδφηεζεο). Δπίζεο, παξέρεη πάγηεο 

δηεπθνιχλζεηο νξηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο θαη απνδνρήο θαηαζέζεσλ ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα 

γηα ηε ρνξήγεζε θαη απνξξφθεζε ξεπζηφηεηαο, αληηζηνίρσο. Σέινο, δηαηεξεί ηνπο 

ινγαξηαζκνχο ζηνπο νπνίνπο θαηαηίζεληαη ηα ειάρηζηα απνζεκαηηθά απφ ηηο ηξάπεδεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα. 
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3.1.2 υνϊλλαγμα και ςυναλλαγματικϊ διαθϋςιμα 

   Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο δηαρεηξίδεηαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΔΚΣ κέξνο ησλ ζε ζπλάιιαγκα 

θαη ρξπζφ δηαζεζίκσλ ηεο ηειεπηαίαο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο ΔΚΣ. 

3.1.3 υςτόματα πληρωμών και διακανονιςμού 

   Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο αζθεί ηελ επίβιεςε ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ κέζσλ πιεξσκψλ, 

κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο, ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπο. Γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζε φ,ηη αθνξά ηα ζπζηήκαηα 

πιεξσκψλ, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ζην ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηηο 

ππνδνκέο κεηαθνξάο θεθαιαίσλ δηεζλψο, ζπγθεληξψλεη, επεμεξγάδεηαη θαη αλαιχεη 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηηο πιεξσκέο, θαηαξηίδεη ζηαηηζηηθά δειηία, δηεξεπλά ηηο 

δπλαηφηεηεο βειηίσζεο ησλ κεζφδσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε 

ηα ζπζηήκαηα πιεξσκψλ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ππνδνκψλ, θαη ηηο αλαζεσξεί εάλ απηφ 

θξίλεηαη ζθφπηκν. 

   Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο απφ ηηο 19 Μαΐνπ 2008 ζπκκεηέρεη ζην Target2, ην λέν 

δηεπξσπατθφ ζχζηεκα ηαρείαο κεηαθνξάο θεθαιαίσλ θαη δηαθαλνληζκνχ ζε ζπλερή ρξφλν, 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηηο κεηαθνξέο θεθαιαίσλ κεγάιεο αμίαο κεηαμχ ηξαπεδψλ 

θαη γηα ηε δηεμαγσγή πιεξσκψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ άζθεζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. 

Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο έρεη ηελ επηρεηξεζηαθή επζχλε ηεο ειιεληθήο ζπληζηψζαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Σν έξγν ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο επηθεληξψλεηαη, κεηαμχ άιισλ, ζηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο ξνήο ησλ πιεξσκψλ θαη ησλ αλαγθψλ ζε ελδνεκεξήζηα ξεπζηφηεηα θαη 

ζηε ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

3.1.4 Φρηματοπιςτωτικό ταθερότητα 

   Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο είλαη αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

ζηαζεξφηεηαο, ε νπνία απνβιέπεη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ παξαγφλησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

πξνθαιέζνπλ αζηάζεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο θαη αμηνινγεί ην 

βαζκφ αλζεθηηθφηεηάο ηνπ. 

 Πξνσζεί ξπζκίζεηο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ θξίζεσλ, ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο 

αξκφδηεο αξρέο ηεο ρψξαο. 

 Παξαθνινπζεί ηνπο ηξαπεδηθνχο θηλδχλνπο, αλαιχεη ηηο εμειίμεηο πνπ ηνπο 

επεξεάδνπλ θαη δηακνξθψλεη πξνηάζεηο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/PaymentsSystems/largepayments.aspx
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ζηαζεξφηεηαο. Παξαθνινπζεί επίζεο ηηο εμειίμεηο ζηηο αζθαιηζηηθέο θαη επελδπηηθέο 

εηαηξίεο, θαζψο θαη ζηνπο Οξγαληζκνχο πιινγηθψλ Δπελδχζεσλ πνπ δελ 

επνπηεχνληαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο.  

3.1.5 τατιςτικϊ τοιχεύα 

   Ζ ζπιινγή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ απφ λνκηζκαηηθά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα (ΝΥΗ), 

δειαδή ηηο ηξάπεδεο θαη ηα ακνηβαία θεθάιαηα δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ απνηειεί επίζεο πνιχ 

ζεκαληηθφ θαζήθνλ ηεο Σξάπεδαο. Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζπιιέγεη ζηνηρεία γηα ηα 

ηξαπεδηθά επηηφθηα θαζψο θαη ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ηε λνκηζκαηηθή ζηαηηζηηθή (δάλεηα, 

θαηαζέζεηο θαη ινηπά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ησλ ΝΥΗ). Σα ζηνηρεία απηά 

απνζηέιινληαη ζηελ ΔΚΣ θαη ζπλεθηηκψληαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ χςνπο ησλ 

ηξαπεδηθψλ επηηνθίσλ ζηε δψλε ηνπ επξψ θαη ζηελ θαηάξηηζε ησλ ζπγθεληξσηηθψλ 

λνκηζκαηηθψλ θαη πηζησηηθψλ κεγεζψλ. Σα κεγέζε απηά παξαθνινπζνχληαη ζην πιαίζην ηεο 

λνκηζκαηηθήο αλάιπζεο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο θαη ε δηακφξθσζή ηνπο επεξεάδεη άκεζα ηηο 

απνθάζεηο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. 

3.1.6 Σραπεζογραμμϊτια και κϋρματα 

   Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο εθδίδεη ηξαπεδνγξακκάηηα επξψ, ηα νπνία θπθινθνξνχλ σο λφκηκν 

ρξήκα, κεηά απφ έγθξηζε ηεο ΔΚΣ, θαη είλαη αξκφδηα γηα ηελ θπθινθνξία θαη δηαρείξηζε ησλ 

ηξαπεδνγξακκαηίσλ θαη θεξκάησλ επξψ ζηελ Διιάδα. Φξνληίδεη γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ 

αλαγθαίσλ πνζνηήησλ αλά αμία, είηε απφ ην Ίδξπκα Δθηχπσζεο Σξαπεδνγξακκαηίσλ θαη 

Αμηψλ (ΗΔΣΑ) είηε απφ δηαζπλνξηαθέο ρξεκαηαπνζηνιέο, θαζψο θαη γηα ηελ αζθαιή 

απνζήθεπζε, δηαθίλεζε θαη ηελ επαλαθπθινθνξία ή ηελ θαηαζηξνθή ηνπο. Αθφκε, κεξηκλά 

γηα ηε δηαζθάιηζε απξφζθνπησλ ζπλαιιαγψλ ζηελ αγνξά θαη ηνλ νκαιφ εθνδηαζκφ ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα κε ηηο εθάζηνηε αλαγθαίεο πνζφηεηεο 

ηξαπεδνγξακκαηίσλ θαη θεξκάησλ επξψ, κέζσ ηνπ δηθηχνπ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Ζ 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο επεμεξγάδεηαη θαη ειέγρεη κε κεραλέο πςειήο ηερλνινγίαο ην ζχλνιν 

ησλ ηξαπεδνγξακκαηίσλ θαη θεξκάησλ πνπ ζπγθεληξψλνληαη απφ ηηο ζπλαιιαγέο ή 

θαηαηίζεληαη απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα δηαζθαιίδνληαο ηφζν ηελ πνηφηεηα ησλ 

θπθινθνξνχλησλ ηξαπεδνγξακκαηίσλ φζν θαη ηε γλεζηφηεηά ηνπο. Οη εξγαζίεο απηέο 

εθηεινχληαη ζε φιν ην δίθηπν ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο Σξάπεδαο, αιιά θπξίσο ζηηο ζχγρξνλεο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ Κέληξνπ Δπεμεξγαζίαο θαη Γηαθίλεζεο Υξεκαηηθνχ πνπ ιεηηνπξγεί απφ 

ην 2006 ζηελ Αζήλα (Υαιάλδξη). 

(Bankofgreece.gr, 2016; Bank, 2016) 
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3.2 Άιιεο Αξκνδηόηεηεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 

3.2.1 Εποπτεύα 

H Σξάπεδα ηεο Διιάδνο είλαη αξκφδηα γηα ηελ επνπηεία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηελ 

επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ησλ αζθαιηζηηθψλ θαη αληαζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη 

ησλ δηακεζνιαβεηψλ ζηηο αζθαιίζεηο. Δηδηθφηεξα : 

   Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο είλαη αξκφδηα γηα ηελ επνπηεία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, θαζψο 

θαη νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Ζ 

επνπηεία αζθείηαη κε βάζε ην λέν πιαίζην ηεο Βαζηιείαο ΗΗ, φπσο έρεη ελζσκαησζεί ζηελ 

ειιεληθή λνκνζεζία, θαζψο θαη κε θαλφλεο πνπ κπνξεί λα ζεζπίδεη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 

θπξίσο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο, ηνλ έιεγρν ηεο ελ γέλεη θεξεγγπφηεηαο, ηεο 

ξεπζηφηεηαο, ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ηεο ζπγθέληξσζεο θηλδχλσλ ησλ 

επνπηεπφκελσλ ηδξπκάησλ, ηεο επάξθεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο θαη ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα 

ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο. Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαζνξίδεη επίζεο θαλφλεο γηα ηε δηαθάλεηα θαη 

ζαθήλεηα ησλ φξσλ ησλ ζπλαιιαγψλ. Ζ αξκνδηφηεηα ηεο επνπηείαο πεξηιακβάλεη ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεηηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ηε δπλαηφηεηα ιήςεο 

δηνξζσηηθψλ κέηξσλ θαη επηβνιήο δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάθιεζεο 

ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ησλ επνπηεπφκελσλ ηδξπκάησλ. 

   Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο είλαη αξκφδηα γηα ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ησλ αζθαιηζηηθψλ 

θαη αληαζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε έδξα ηελ Διιάδα θαη ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηνπο ζην 

εμσηεξηθφ, ησλ αζθαιηζηηθψλ θαη αληαζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ εδξεχνπλ ζε 

αιινδαπή ρψξα θξάηνπο-κέινο Δ.Δ. ή Δ.Ο.Υ. θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα, είηε ππφ 

θαζεζηψο εγθαηάζηαζεο (ππνθαηάζηεκα), είηε ππφ θαζεζηψο Διεχζεξεο Παξνρήο 

Τπεξεζηψλ , ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ εδξεχνπλ ζε αιινδαπή ρψξα κε θξάηνπο –

κέινπο Δ.Δ. ή Δ.Ο.Υ θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη ησλ δηακεζνιαβεηψλ 

ζηηο αζθαιίζεηο.   
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3.2.2 υςτόματα πληρωμών και διακανονιςμών 

Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο έρεη: 

(α) ηελ επζχλε γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Παξαθνινχζεζεο 

πλαιιαγψλ επί Σίηισλ κε Λνγηζηηθή Μνξθή (Άπινη Σίηινη). Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ην 

χζηεκα ζην νπνίν δηαθαλνλίδνληαη φιεο νη ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ νκφινγα ηνπ 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ηφζν ζηελ πξσηνγελή φζν θαη ζηε δεπηεξνγελή αγνξά.  

(β) ηελ επζχλε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γεπηεξνγελνχο Αγνξάο Σίηισλ (ΖΓΑΣ). 

Πξφθεηηαη γηα ηελ νξγαλσκέλε δεπηεξνγελή αγνξά γηα ηνπο ηίηινπο ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ. Ηδξχζεθε κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία κηαο ζπγθξνηεκέλεο θαη απνηειεζκαηηθήο 

αγνξάο ε νπνία είλαη ζε ζέζε λα δηαζθαιίζεη δηαθάλεηα ζηε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ θαη 

κεγαιχηεξε ξεπζηφηεηα.  

 

3.2.3 υναλλαγματικϊ διαθϋςιμα 

Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαηέρεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηεο ρψξαο, 

ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα ζε ζπλάιιαγκα θαη ρξπζφ δηαζέζηκα ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο θαη ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, κε ζηφρν: 

 ηε δηάζεζε ησλ αλαγθαίσλ θεθαιαίσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο ζε δηεζλείο 

νξγαληζκνχο (π.ρ. ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν) θαη ηε δηαρείξηζε ζπλαιιαγψλ 

ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζε μέλα λνκίζκαηα, θαη 

 ηελ εμαζθάιηζε ηεο απαηηνχκελεο εηνηκφηεηαο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ζηα 

πιαίζηα ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο, γηα ηελ παξνρή πξφζζεηεο ξεπζηφηεηαο ζε 

ζπλάιιαγκα πξνο ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, ζε πεξίπησζε πνπ θαηαζηεί 

αλαγθαία ε παξέκβαζή ηεο ζηηο αγνξέο ζπλαιιάγκαηνο 

3.2.4 Σαμύασ και εντολοδόχοσ του Δημοςύου 

   Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο δηαηεξεί ηξερνχκελνπο θαη πξνζεζκηαθνχο ινγαξηαζκνχο ηνπ 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΝΠΓΓ) ζε επξψ θαη 

ζπλάιιαγκα, αθελφο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε εγρψξησλ αλαγθψλ θαη αθεηέξνπ γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο. Δπίζεο, εθηειεί εληνιέο πιεξσκψλ θαη εηζπξάμεσλ ηνπ 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ΝΠΓΓ πνπ ζπλδένληαη κε μέλνπο αληηζπκβαινκέλνπο θαη παξέρεη 

δηακεζνιαβεηηθέο ππεξεζίεο γηα ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζηνλ δηεζλή 

ρψξν. 
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3.2.5 τατιςτικϊ τοιχεύα 

   Παξάιιεια, ε Σξάπεδα θαηαξηίδεη θαη δεκνζηεχεη ηα λνκηζκαηηθά θαη πηζησηηθά κεγέζε 

πνπ αθνξνχλ ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαζψο θαη ηα κέζα επηηφθηα πνπ ηα εγρψξηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα εθαξκφδνπλ ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο θαηαζέζεσλ θαη ρνξεγήζεσλ. Ζ Σξάπεδα 

ηεο Διιάδνο, εθηφο απφ ηε ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο λνκηζκαηηθήο ζηαηηζηηθήο, 

θαηαξηίδεη ην ηζνδχγην πιεξσκψλ θαη ηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο ινγαξηαζκνχο ηεο ρψξαο 

θαη, γεληθφηεξα, ζπιιέγεη θαη δεκνζηεχεη ζην «ηαηηζηηθφ Γειηίν Οηθνλνκηθήο πγθπξίαο» 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Δπηπιένλ, δηελεξγεί εμεηδηθεπκέλεο 

ζηαηηζηηθέο έξεπλεο γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο (π.ρ. έξεπλεο γηα ην βαζκφ 

ρξέσζεο ησλ ειιεληθψλ λνηθνθπξηψλ). 

 

Ζ ζπιινγή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ απνβιέπεη ηφζν ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο ίδηαο ηεο 

Σξάπεδαο γηα ζηαηηζηηθή πιεξνθφξεζε φζν θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ 

ππνρξεψζεψλ ηεο πξνο ηελ ΔΚΣ θαη άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο, αιιά θαη ζηελ 

πιεξνθφξεζε ηνπ θνηλνχ θαη ησλ εξεπλεηψλ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Δηδηθφηεξα, ηα 

ζηνηρεία - πέξαλ ηεο λνκηζκαηηθήο ζηαηηζηηθήο - πνπ ζπγθεληξψλεη θαη θαηαξηίδεη ε Σξάπεδα 

ηεο Διιάδνο αθνξνχλ ηηο παξαθάησ ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο: 

i. ηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ζηνηρεία ησλ αγνξψλ θεθαιαίσλ. 

ii. Ηζνδχγην πιεξσκψλ θαη δηεζλήο επελδπηηθή ζέζε ηεο Διιάδνο. 

iii. Υξεκαηνπηζησηηθνί ινγαξηαζκνί ηεο ρψξαο, κε βάζε ηε κεζνδνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ 

πζηήκαηνο Λνγαξηαζκψλ 1995. 

iv. Γεληθά ζηνηρεία γηα ηελ Διιεληθή Οηθνλνκία. 

 

3.2.6 Έρευνα και Δημοςιεύςεισ  

(δημοςύευςη εκθϋςεων και διεξαγωγό ερευνητικού ϋργου) 

  ηνπο ζθνπνχο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο πεξηιακβάλεηαη ε παξαθνινχζεζε θαη αλάιπζε 

ηεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο θαη ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ 

δεκνζηεχεηαη, θάζε ρξφλν ζηα ηέιε Απξηιίνπ, ε Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία, πξνθεηκέλνπ λα δψζεη κηα αληηθεηκεληθή θαη νινθιεξσκέλε πιεξνθφξεζε σο 

πξνο ηηο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο θαη πξννπηηθέο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Δπηπιένλ, εηεζίσο 
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δεκνζηεχνληαη δχν εθζέζεηο γηα ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, ε Δηήζηα Έθζεζε γηα ηε 

Ννκηζκαηηθή Πνιηηηθή ην Φεβξνπάξην θαη ε Δλδηάκεζε Έθζεζε γηα ηε Ννκηζκαηηθή 

Πνιηηηθή ηνλ Οθηψβξην, πνπ ππνβάιινληαη ζηε Βνπιή θαη ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαη 

πεξηγξάθνπλ ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή θαη ηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα θαη ζηε 

δψλε ηνπ επξψ. 

   Σα βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν παξνπζηάδνληαη ζην ηαηηζηηθφ Γειηίν Οηθνλνκηθήο πγθπξίαο θαη ζην Γειηίν 

Πεξηθεξεηαθήο Οηθνλνκηθήο πγθπξίαο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, ηα νπνία δεκνζηεχνληαη ζε 

κεληαία βάζε. Σα δχν απηά ζηαηηζηηθά δειηία παξνπζηάδνπλ ηηο βξαρπρξφληεο θαη 

καθξνρξφληεο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο βάζεη ησλ πην πξφζθαησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ, κε 

ζθνπφ λα δψζνπλ κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ησλ νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ ηεο Διιάδαο ζε 

εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

   Οη εξεπλεηέο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο πξαγκαηνπνηνχλ θαηλνηφκν έξεπλα γηα λα 

πξναγάγνπλ ηελ θαηαλφεζε ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ ζε 

ζέκαηα λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, εζληθήο θαη πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, νηθνλνκίαο ησλ 

αγνξψλ θαη επνπηηθήο πνιηηηθήο. ην πιαίζην απηφ, ε Σξάπεδα δηνξγαλψλεη εμεηδηθεπκέλα 

επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα, εκεξίδεο θαη επηζηεκνληθά ζπλέδξηα. Έιιελεο θαη μέλνη εξεπλεηέο 

επηζθέπηνληαη ηαθηηθά ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, πξαγκαηνπνηνχλ δηαιέμεηο θαη 

ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο εξεπλεηέο ηεο Σξάπεδαο. Οη εξεπλεηηθέο εξγαζίεο δεκνζηεχνληαη ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή ζηνλ ηζηνρψξν ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ζε έληππε κνξθή ζην 

Οηθνλνκηθφ Γειηίν ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ην νπνίν δεκνζηεχεηαη δχν θνξέο ηνλ ρξφλν 

θαη ζηελ εξεπλεηηθή ζεηξά «Γνθίκηα Δξγαζίαο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο» (Bank of Greece 

Working Papers). 

(Bankofgreece.gr, 2016; Bank, 2016) 
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 4.ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

 

Χο γλσζηφ, ε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ηεο 

ρψξαο αζθείηαη απν ην ππνπξγείν 

νηθνλνκηθψλ θαη αθνξά ηα έζνδα απν 

θφξνπο φπσο θαη επίζεο θαη ηηο θξαηηθέο 

δαπάλεο. Ζ λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο 

ρψξαο αζθέηηαη απν ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα 

θαη αθνξά ηνλ έιεγρν ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο 

νηθνλνκίαο φπσο επίζεο θαη ηελ πξνζθνξά 

ρξήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηείηαη 

απξφζθνπηα ε νηθνλνκία ηεο ρψξαο. Ο 

ζπλδηαζκφο ηεε δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο  

(Encrypted-tbn0.gstatic.com, 2017) 

κε ηελ λνκηζκαηηθή πνιηηηθε ζπλζέηνπλ 

ηελ επξχηεξε νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ αζθείηαη ζηε ρψξα. 

Βαζηθή απνζηνιή ηεο Κεληξηθήο Σξαπέδεο είλαη ν έιεγρνο ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο . Δάλ 

γηα παξάδεηγκα ε ρψξα βξήζθεηαη ζε χθεζε , δειαδή ππάξρεη κέησζε ηνπ πξαγκαηηθνχ 

εηζνδήκαηνο ,αλεξγία θαη κείσζε ησλ επελδχζεσλ ηφηε ε Σξάπεδα ζα αθνινπζήζεη 

επεθηαηηθή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή γηα ηελ αλαδσπήξσζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο δειαδή ζα 

απμήζεη ηελ πνζφηεηα ρξήκαηνο πνπ θπθινθνξεί, ζα απμήζεη ηηο πηζηψζεο θπι. Απμεζε ηεο 

πνζφηεηαο ρξήκαηνο νδεγεί ζε πηψζε ησλ επηηνθίσλ κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαληαη 

θζελφηεξα ηα δάλεηα γηα επελδχζεηο ή γηα θαηαλάισζε. Αληίζεηα αλ ε ζπλνιηθή δαπάλε έρεη 

απμεζεί νπφηε αλακέλεηαη αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηφηε ε θεληξηθή 

Σξάπεδα ζα αζθήζεη πεξηνξηζκέλε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή δειαδή ζα πξνβεί ζε κείσζε ησλ 

πηζηφζεσλ θαη κείσζε ηεο πνζφηεηανο ρξήκαηνο πνπ θπθινθνξεί ζηελ νηθνλνκία. 
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ηηο ρώξεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ε θεθαιαηαγνξά θαη ε ρξεκαηαγνξά , ηα εξγαιεία πνπ 

ρξεζεκνπνηεί ε Κεληξηθή Σξάπεδα είλαη θπξίωο : 

4.1 Ζ Πνιηηηθή ηνπ Πξνεμνθιεηηθνύ Δπηηνθίνπ (Discount 

Rate) 

Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα ρξεκαηνδνηεί ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο κε δηάθξνεο κεζφδνπο. Ζ πιένλ 

δηαδεδνκέλε δηεζλψο είλαη ε πνιηηηθή ηνπ πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ. Πξνεμνθιεηηθφ 

επηηφθην είλαη ην επηηφθην βάζεη ηνπ νπνίνπ νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο δαλείδνληαη ζε δεδνκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα. Σν επηηφθην νλνκάδεηαη πξνεμνθιεηηθφ δηφηη νη 

εκπνξηθέο ηξάπεδεο δαλείδνληαη ρξήκαηα απν ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα πξνεμνθιψληαο 

ζπλήζσο ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ ηνπο(γξακκάηηα θαη ζπλαιιαγκαηηθέο). Ζ Κεληξηθή 

Σξάπεδα ζηα πιαίζηα ηεο άζθεζεο ηεο πνιηηηθήο ηνπ πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ θαζνξίδεη 

-ην χςνο ηνπ επηηνθίνπ κε ην νπνίν ε Κεληξηθή Σξάπεδα πξνεμνθιεί ηα γξακκάηηα θαη ηηο 

ζπλαιιαγκαηηθέο ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ 

-ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα πξέπεη λα πθίζηαληαη ψζηε ηα γξακκάηηα θαη νη ζπλαιιαγκαηηθέο 

λα γίλνληαη δεθηά απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα 

-ην αλψηαην πνζφ γξακκαηίσλ γηα πξνεμφθιεζε πνπ ε Κεληξηθή Σξάπεδα απνδέρεηαη γηα 

θάζε εκπνξηθή ηξάπεδα ρσξηζηά. 

Οηαλ ε Κεληξηθή Σξάπεδα επηζπκεί λα κεηψζεη ηελ πνζφηεηα ρξήκαηνο πνπ θπθινθνξεί ζηελ 

νηθνλνκία κπνξεί λα απμήζεη ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην θαη επνκέλνο νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο 

δελ θαηαθεχγνπλ γηα δαλεηζκφ ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα κέζσ πξνεμφθιεζεο γξακκαηίσλ θαη 

ζπλαιιαγκαηηθψλ. 

Αχμεζε ηνπ πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ νδεγεί ζε αχμεζε ηνπ επηηνθίνπ δαλεηζκνχ ησλ 

βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη κείσζε ηεο δήηεζεο βξαρππξφζεζκσλ 

δαλείσλ εθ κέξνπο ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ. 

Αληίζεηα, κείσζε ηνπ πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθείνπ νδεγεί ζε αχμεζε  ηεο πνζφηεηαο 

ρξήκαηνο πνπ θπθινθνξεί δεδνκέλνπ νηη ην επηηφθην δαλεηζκνχ ησλ βξαρππξφζεζκσλ 

δαλείσλ κεηψλεηαη θαη σο απνηέιεζκα ππαξρεη αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα δαλεηζκφ ζε 

βξαρππξφζεζκα θεθάιαηα εθ κέξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ.   
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4.2 Ζ Πνιηηηθή ηωλ Τπνρξεωηηθώλ Ρεπζηώλ Γηαζεζίκωλ 

Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απμήζεη ή λα κεηψζεη ηελ ζπλνιηθά 

πξνζθεξφκελε πνζφηεηα ρξήκαηνο κε ηηο θάζε επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο , απμάλνληαο ή 

κεηψλνληαο αληίζηνηρα ην πνζνζηφ ησλ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ πνπ νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο είλαη 

ππνρξεσκέλεο λα ηεξνχλ ζηα ηακεία ηνπο ή ζε ινγαξηαζκφ φςεσο ηεο Κεληηθήο Σξαπέδεο. 

πλεπψο, εάλ ε Κεληξηθή ηξάπεδα έρεη σο ζηφρν ηελ κείσζε ηεο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηνο 

ρξήκαηνο ηφηε ζα απμήζεη ην πνζνζηφ ησλ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ. Δάλ ν ζηφρνο είλαη ε 

αχμεζε ηεο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηνο ρξήκαηνο ηφηε ην πνζνζηφ ησλ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ 

ζα πξέπεη λα κεησζεί. Σν βαζηθφ κεηνλέθηεκα είλαη φηη ε εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πνιηηηθήο απαηηεί κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα επηθέξεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 

Αθφκα , αθνξά φιεο ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο ρσξίο λα ιακβάλεη ππ‟νςε ηηο νπνηεζδήπνηε 

ηδηαηηεξφηεηεο θαη ζπλζήθεο ξεπζηφηεηνο θαη ρξεκαηνδφηεζεο κε απνηέιεζκα λα επλννχληαη 

νξηζκέλεο ηξάπεδεο έλαληη άιισλ. 

 

4.3 Ζ Πνιηηηθή ηεο Αλνηρηήο Αγνξάο 

Ζ πνιηηηθή ηεο Αλνηθηήο Αγνξάο απνηειεί έλα πξφζζεην εξγαιέην ηεο Κεληξηθήο Σξαπέδεο 

ζηα πιαίζηα ηεο άζθεζεο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. πγθεθξηκέλα , ε πνιηηηθή ηεο 

αλνηθηήο αγνξάο αθνξά ηελ αγνξά ή πψιεζε θξαηηθψλ νκνιφγσλ εθ κέξνπο ηεο Κεληηθήο 

Σξαπέδεο ζηελ ειέπζεξε αγνξά αλάινγα κε ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο. 

Δάλ ζηφρνο είλαη ε κείσζε πνζφηεηνο ρξήκαηνο πνπ θπθινθνξεί θαη ην εξγαιείν γηα ηελ 

επίηεπμε είλαη ε πνιηηηθή ηεο αλνηρηήο αγνξάο , ε Κεληξηθή Σξάπεδα ζα πνπιήζεη θξαηηθά 

νκφινγα ζηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο θαη ζα εηζπξάμεη ην αληίηηκφ ηνπο απν απηέο. Οη επελδπηέο 

ζα ηξέμνπλ λα αγνξάζνπλ ιφγσ ηεο δηακνξθφκελεο ρακειήο ηηκήο κε απνηέιεζκα λα κεησζεί 

ην ρξήκα πνπ θπθινθνξεί. Δαλ νη επελδπηέο αγνξάζνπλ ηα θξαηηθά νκφινγα πιεξψλνληαο κε 

επηηαγέο ηφηε ε Κεληηθή Σξάπεδα ζα απαηηήζεη απφ ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο φπνπ έρνπλ 

εθδνζεί νη επηηαγέο απηέο ηελ εμφθιεζε απηψλ. Απνηέιεζκα ζα έηλαη ε κέησζε ησλ ξεπζηψλ 

δηαζεζίκσλ ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ κε ζπλέπεηα ηε δηαηάξαμε ηεο ηζνξξνπίαο. Γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο ηζνξξνπίαο, νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο πξνβαίλνπλ ζε πεξηνξηζκφ ησλ 

ρνξεγνχκελσλ δαλείσλ κέρξη λα απνθαηαζηαζεί ε ηζνξξνπία ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. 
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Δάλ ζηφρνο είλαη ε αχμεζε ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο ηφηε ε Κεληξηθή Σξάπεδα ζα πξνβεί ζε 

αγνξά θξαηηθψλ ηίηισλ θαηαβάιινληαο ζηνπο θαηφρνπο ηελ ρξήκαηηθή αμία. ηελ πεξίπησζε 

απηή , ζα ππάξμεη αχμεζε ηεο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηαο ρξήκαηνο δεδνκέλνπ νηη ηα πνζά 

πνπ εηζπξάηηνπλ νη πνιίηεο ζα ηα θαηαζέζνπλ ζηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο θαη σο εθ ηνχηνπ ζα 

επάξμεη αχμεζε ησλ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ. 

Σα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο πνιηηηθήο αλνηθηήο αγνξάο είλαη φηη ε Κεληξηθή Σξάπεδα 

κπνξεί λα αγνξάζεη ή λα πνπιήζεη ηα θξαηηθά νκφινγα ζηελ αλνηρηή αγνξά θαη ζπλεπψο λα 

απμήζεη ή λα κεηψζεη ηελ πξνζθνξά ρξήκαηνο θαη πσο παξνπζηάδεη ζεκαληηθή επειημία δηφηη 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν απφ ηελ Κεληηθή Σξάπεδα γηα ηελ κείσζε ή αχμεζε 

ησλ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ κέζσ ηεο πψιεζεο ή αγνξάο ησλ 

θξαηηθψλ νκνιφγσλ. 

 

4.4 Ζ Πνιηηηθή ηωλ Γεκνζίωλ Καηαζέζεωλ 

Ζ Κεληηθή Σξάπεδα πνπ αζθεί ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο 

θαηαζέζεηο ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ γηα λα απμήζεη ή λα κεηψζεη ηελ ζπλνιηθή 

πξνζθεξφκελε πνζφηεηα ρξήκαηνο.  

Σα ξεπζηά δηαζέζηκα ηνπ θξάηνπο δηαηεξνχληαη ππνρξεσηηθά ζε θαηαζέζεηο ζηελ Κεληηθή 

Σξάπεδα θαη ε κεηαθίλεζή ηνπο πξνο ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο γίλεηαη κφλν κε έγθξηζε ηεο 

λνκηζκαηηθήο αξρήο. Μεηαθίλεζε πξνο ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο ζεκαίλεη αχμεζε ηεο 

πξνζθνξάο ρξήκαηνο ελψ αληίζεηα κεηαθίλεζε ησλ δηαζεζίκσλ απηψλ απν ηηο εκπνξηθέο 

ηξάπεδεο πξνο ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ζεκαίλεη κέησζε ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο. 

Σν κέηξν απηφ ηεο πνιηηηθήο ησλ δεκνζίσλ θαηαζέζεσλ καδί κε ηελ πνιηηηθή ησλ ξεπζηψλ 

δηαζεζίκσλ απνηειεί δξαζηηθφ κέζν αζθήζεσο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο γηα κηα ρψξα 

κέζσ ηεο Κεληηθήο Σξαπέδεο. Απηφ ζπκβάηλεη δηφηη ηα δχν απηά κέζα αζθνχλ άκεζε 

επίδξαζε ζηελ αχμεζε ή κείσζε ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο . 

(Bankofgreece.gr, 2016; Γαξνπθάιεο and Εψεο, 2008; World Bank, 2016) 
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5. ΕΤΡΨΤΣΗΜΑ 

(Encrypted-tbn2.gstatic.com, 2017) 

Με ηνλ φξν "Δπξσζχζηεκα" λνείηαη ε ΔΚΣ θαη νη εζληθέο θεληξηθέο ηξάπεδεο ησλ θξαηψλ 

κειψλ ηεο ΔΔ πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη ην επξψ. Ζ πξψηε επίζεκε αλαθνξά ζε απηφ έγηλε κε ηε 

ζπλζήθε ηεο Ληζζαβψλαο. 

Σν Δπξσζχζηεκα, πνπ είλαη ην ζχζηεκα θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ, 

πεξηιακβάλεη: 

 ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ) θαη 

 ηηο εζληθέο θεληξηθέο ηξάπεδεο (ΔζλΚΣ) ησλ 17 θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ πνπ έρνπλ 

πηνζεηήζεη ην επξψ σο ην θνηλφ ηνπο λφκηζκα. 

Δπνκέλσο, ην Δπξσζχζηεκα είλαη έλα ππνζχλνιν ηνπΔπξσπατθνχ πζηήκαηνο Κεληξηθψλ 

Σξαπεδψλ. Καζψο νη απνθάζεηο πνιηηηθήο ηεοΔπξσπατθεο Κεληξηθήο Σξαπέδεο , φπσο νη 

απνθάζεηο γηα ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, εθαξκφδνληαη θπζηθά κφλν ζηηο ρψξεο ηεο δψλεο 

ηνπ επξψ, ζηελ πξάμε ην Δπξσζχζηεκα είλαη απηφ πνπ εθηειεί, σο νκάδα, ηηο ιεηηνπξγίεο 

θεληξηθήο ηξάπεδαο γηα ηε δψλε ηνπ επξψ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε Δπξσπατθή Κεληηθή 

Σξάπεδα θαη νη Δζληθέο Κεληξηθέο Σξάπεδεο  ζπκβάιινπλ απφ θνηλνχ ζηελ επίηεπμε ησλ 

θνηλψλ ζηφρσλ ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο. 
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5.1 Λόγνη δεκηνπξγίαο ελόο ζπζηήκαηνο θεληξηθώλ 

ηξαπεδώλ θαη όρη κίαο εληαίαο θεληξηθήο ηξάπεδαο. 

Σξεηο είλαη νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο θεληξηθψλ ηξαπεδψλ 

ζηελ Δπξψπε: 

 Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο βαζίδεηαη ζηηο πθηζηάκελεο αξκνδηφηεηεο ησλ 

Δζληθψλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ, ηε ζεζκηθή νξγάλσζε θαη ηελ ππνδνκή ηνπο, θαζψο 

θαη ηελ εκπεηξνγλσκνζχλε θαη ηηο άξηζηεο ιεηηνπξγηθέο δπλαηφηεηεο πνπ δηαζέηνπλ. 

Δπηπιένλ, νξηζκέλεο θεληξηθέο ηξάπεδεο εθηεινχλ επηπξφζζεηα θαζήθνληα πέξαλ ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο. 

 Λφγσ ηεο κεγάιεο γεσγξαθηθήο έθηαζεο πνπ θαιχπηεη ε δψλε ηνπ επξψ θαη ησλ 

καθξνρξφλησλ παγησκέλσλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ εζληθψλ ηξαπεδηθψλ θνηλνηήησλ θαη 

ησλ αληίζηνηρσλ Δζληθψλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ, ζεσξήζεθε ζθφπηκν λα ππάξρεη γηα 

ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα έλα ζεκείν πξφζβαζεο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θεληξηθήο 

ηξάπεδαο ζε θάζε ζπκκεηέρνλ θξάηνο κέινο. 

 Γεδνκέλεο ηεο πιεζψξαο εζλψλ, γισζζψλ θαη πνιηηηζκψλ ζηε δψλε ηνπ επξψ, νη 

Δζληθέο Κεληξηθέο Σξάπεδεο απνηεινχζαλ ηα θαιχηεξα ζεκεία πξφζβαζεο ζην 

Δπξσζχζηεκα (ζε αληίζεζε κε κηα εληαία ππεξεζληθή θεληξηθή ηξάπεδα). 

5.1.1 Σα βαςικϊ καθόκοντα του Ευρωςυςτόματοσ 

Ζ πλζήθε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αλαζέηεη ζην Δπξσπατθφ χζηεκα 

Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ  ηελ απνζηνιή λα εθηειεί ιεηηνπξγίεο θεληξηθήο ηξάπεδαο γηα ηελ 

Έλσζε. Δπεηδή νξηζκέλα θξάηε κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο δελ ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή 

Έλσζε, νη φξνη "Δπξσπατθφ χζηεκα 

Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ " θαη "Έλσζε" ζα 

πξέπεη λα εθιακβάλνληαη σο 

"Δπξσζχζηεκα" θαη "δψλε ηνπ επξψ" 

αληηζηνίρσο. 
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Ννκηζκαηηθή πνιηηηθή 

Σν Δπξσζχζηεκα είλαη ππεχζπλν γηα ηε ράξαμε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο λνκηζκαηηθήο 

πνιηηηθήο ζηε δψλε ηνπ επξψ. Πξφθεηηαη γηα κηα δεκφζηα ιεηηνπξγία πνπ πινπνηείηαη θπξίσο 

κε ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο. εκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ 

άζθεζή ηεο είλαη ν πιήξεο έιεγρνο ηεο λνκηζκαηηθήο βάζεο απφ ην Δπξσζχζηεκα. ην 

πιαίζην απηφ, ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη νη εζληθέο θεληξηθέο ηξάπεδεο είλαη ηα 

κνλαδηθά ηδξχκαηα πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα εθδίδνπλ ηα ηξαπεδνγξακκάηηα πνπ απνηεινχλ 

λφκηκν ρξήκα ζηε δψλε ηνπ επξψ. Γεδνκέλεο ηεο εμάξηεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο 

απφ ηε λνκηζκαηηθή βάζε, ην Δπξσζχζηεκα βξίζθεηαη ζε ζέζε λα επεξεάδεη ηηο ζπλζήθεο 

θαη ηα επηηφθηα ζηελ αγνξά ρξήκαηνο. 

Πξάμεηο ζπλαιιάγκαηνο 

Οη πξάμεηο ζπλαιιάγκαηνο επεξεάδνπλ ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θαη ηηο εγρψξηεο 

ζπλζήθεο ξεπζηφηεηαο( δχν ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο). Δίλαη 

επνκέλσο ινγηθφ ην θαζήθνλ απηφ λα αλαηίζεηαη ζην Δπξσζχζηεκα, θπξίσο απφ ηε ζηηγκή 

πνπ νη θεληξηθέο ηξάπεδεο δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα ιεηηνπξγηθά κέζα. Δπηπιένλ, θαη' απηφλ 

ηνλ ηξφπν, δηαζθαιίδεηαη φηη νη πξάμεηο ζπλαιιάγκαηνο παξακέλνπλ ζπλεπείο κε ηνπο 

ζηφρνπο πνπ ζέηεη ε Kεληξηθή Tξάπεδα γηα ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή. 

Πξνώζεζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηωλ ζπζηεκάηωλ πιεξωκώλ 

Σα ζπζηήκαηα πιεξσκψλ απνηεινχλ ην κέζν κεηαθνξάο ρξεκάησλ κεηαμχ πηζησηηθψλ θαη 

άιισλ λνκηζκαηηθψλ ηδξπκάησλ, δειαδή απνηεινχλ πελ βάζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

ππνδνκήο ηεο νηθνλνκίαο. Σν γεγνλφο φηη ην Δπξσζχζηεκα έρεη αλαιάβεη ηελ πξνψζεζε ηεο 

νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπο δεηρλεη πφζν ζεκαληηθή είλαη ε χπαξμε πγηψλ θαη απνδνηηθψλ 

ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ , φρη κφλν γηα ηελ άζθεζε λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, αιιά θαη γηα ηε 

ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη γηα ηελ νηθνλνκία σο ζχλνιν. 

Καηνρή θαη δηαρείξηζε ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαζεζίκωλ 

Ζ δηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαζεζίκσλ απνζθνπεί πξσηίζησο ζην λα 

δηαζθαιίδεηαη φηη ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα δηαζέηεη επαξθή ξεπζηφηεηα γηα ηε 

δηελέξγεηα πξάμεσλ ζπλαιιάγκαηνο. Ζ δηαρείξηζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαζεζίκσλ ηεο 

Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο πξαγκαηνπνηείηαη μέρσξα απφ ηηο Δζληθέο Κελξηθέο 

Σξάπεδεο πνπ επηιέγνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε 
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απηή. Οη ελ ιφγσ Δζληθέο Κεληξηθέο Σξάπεδεο ελεξγνχλ εθ κέξνπο ηεο Δπξσπατθήο 

Κεληξηθήο Σξάπεδεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ιακβάλνπλ απφ απηήλ. Αλ θαη ν Δζληθέο 

Κεληξηθέο Σξάπεδεο δηαρεηξίδνληαη κε αλεμάξηεην ηξφπν ηα δηθά ηνπο ζπλαιιαγκαηηθά 

δηαζέζηκα, φηαλ νη πξάμεηο ηνπο ζηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο ππεξβαίλνπλ έλα νξηζκέλν φξην 

ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη 

ζπλέπεηα κε ηε ζπλαιιαγκαηηθή θαη λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο. 

5.2 Σν Δπξωπαϊθό ύζηεκα Κεληξηθώλ Σξαπεδώλ 

Σν Δπξσπατθφ χζηεκα Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ  πεξηιακβάλεη: 

 ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα  θαη 

 ηηο εζληθέο θεληξηθέο ηξάπεδεο θαη ησλ 27 θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο . 

Με άιια ιφγηα, ην Δπξσπατθφ χζηεκα Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ  ζπκπεξηιακβάλεη ηηο εζληθέο 

θεληξηθέο ηξάπεδεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ δελ έρνπλ πηνζεηήζεη 

αθφκε ην επξψ είηε επεηδή ππφθεηληαη ζε εηδηθφ θαζεζηψο (Γαλία θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην) 

είηε επεηδή είλαη ρψξεο κε παξέθθιηζε. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε εκπίπηνπλ ζήκεξα ε 

νπεδία θαη ηα 7 απφ ηα 12 θξάηε κέιε πνπ έρνπλ εληαρζεί ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε απφ ην 

Μάην ηνπ 2004 θαη κεηά. Πξαθηηθά απηφ ζεκαίλεη φηη νη ρψξεο έρνπλ αθφκε ην δηθφ ηνπο 

εζληθφ λφκηζκα, γηα ην νπνίν εμαθνινπζνχλ λα αζθνχλ ηε δηθή ηνπο λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, 

θαη νη θεληξηθέο ηνπο ηξάπεδεο δηαηεξνχλ πξνο ην παξφλ ηελ θπξηαξρηθή ηνπο ιεηηνπξγία ζε 

λνκηζκαηηθά ζέκαηα. Βέβαηα, απηφ ζεκαίλεη φηη δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε ησλ θχξησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο, φπσο ζηελ άζθεζε λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο γηα 

ηε δψλε ηνπ επξψ. 

Χζηφζν, νη εζληθέο θεληξηθέο ηξάπεδεο ησλ ρσξψλ πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζηε δψλε ηνπ επξψ 

είλαη πξνζεισκέλεο ζηηο αξρέο ησλ λνκηζκαηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε 

ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ. Δπηπιένλ, ε ζπκκεηνρή ζην Δπξσπατθφ χζηεκα Κεληξηθψλ 

Σξαπεδψλ ζπλεπάγεηαη, ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ, ελεξγή ζπλεξγαζία κε ην Δπξσζχζηεκα ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ζπκκεηνρή ζην ζχζηεκα πιεξσκψλ TARGET2 θαη 

ζπλδξνκή ζηε ζπιινγή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Δπηπιένλ, ν επξσπατθφο Μεραληζκφο 

πλαιιαγκαηηθψλ Ηζνηηκηψλ παξέρεη έλα πιαίζην ζπλεξγαζίαο κε ην Δπξσζχζηεκα ζε 

ζέκαηα λνκηζκαηηθήο θαη ζπλαιιαγκαηηθήο πνιηηηθήο. Σν ζεζκηθφ φξγαλν γηα απηήλ ηε 

ζπλεξγαζία είλαη ην Γεληθφ πκβνχιην ηεο Δπξσπαίθήο Κεληηθήο Σξαπέδεο. 
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Ζ πλζήθε γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνλφηεηαο, ε νπνία κεηνλνκάζηεθε ζε πλζήθε 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηζρχ απφ ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ 2009, θαζψο θαη 

ην "Καηαζηαηηθφ ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ θαη ηεο Δπξσπατθήο 

Κεληξηθήο Σξάπεδαο" απνηεινχλ ηε λνκηθή βάζε γηα ην Δπξσπατθφ χζηεκα Κεληξηθψλ 

Σξαπεδψλ  . Ζ πλζήθε αλαζέηεη ζην Δπξσπατθφ χζηεκα Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ  γεληθά λα 

εθηειεί ηηο ιεηηνπξγίεο θεληξηθήο ηξάπεδαο γηα ην επξψ. Σν Καηαζηαηηθφ ηνπ Δπξσπατθνχ 

πζηήκαηνο Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ  νξίδεη εηδηθφηεξα ηα ζρεηηθά θαζήθνληα θαη ιεηηνπξγίεο 

ηεο Δπξσπατθεο Κεληξηθήο Σξαπέδεο θαη ησλ Δζληθψλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ. 

(Bankofgreece.gr, 2016; Bank, 2016) 
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6. ΟΡΓΑΝΨΗ 

   Ζ ελφηεηα απηή πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ηε Γηνίθεζε , ηα Όξγαλα ιήςεσο 

απνθάζεσλ ηεο Σξάπεδαο, ηελ νξγαλσηηθή ηεο δνκή (νξγαλφγξακκα) θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηεο. 

Γηνίθεζε - Όξγαλα Λήςεσο Απνθάζεσλ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 

 

 

6.1 Γεληθή πλέιεπζε 

 

   Ζ Γεληθή πλέιεπζε είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο Σξάπεδαο, εθπξνζσπεί ην ζχλνιν ησλ 

κεηφρσλ θαη νη απνθάζεηο ηεο ππνρξεψλνπλ φινπο ηνπο κεηφρνπο. πλέξρεηαη κηα θνξά θαη‟ 

έηνο, φρη αξγφηεξα απφ ην κήλα Απξίιην, θαη είλαη κφλε αξκνδία λα απνθαζίδεη πεξί ηνπ 

ηξφπνπ δηεμαγσγήο ησλ εξγαζηψλ ηεο θαζψο θαη επί ησλ αθφινπζσλ ζεκάησλ:  

 

- Έγθξηζεο ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο, έγθξηζεο ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη θαηαβνιψλ ζε απνζεκαηηθά 

θαη άιια εηδηθά θεθάιαηα, πξνζδηνξηζκνχ ηνπ κεξίζκαηνο θαη ελ γέλεη δηάζεζεο ησλ 

θαζαξψλ θεξδψλ.  

 

- Δθινγήο ή αλάθιεζεο ησλ κειψλ ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηψλ θαη 

θαζνξηζκνχ ησλ ακνηβψλ ηνπο.  

 

- Απαιιαγήο ησλ κειψλ ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηψλ απφ θάζε πξνζσπηθή 

επζχλε.  

 

- Πξνηάζεσλ ηξνπνπνίεζεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα ππνβάιινληαη ζηε 

Βνπιή δηά ηεο Κπβέξλεζεο.  

 

- Πξνηάζεσλ πνπ ππνβάιινληαη απφ ην Γεληθφ πκβνχιην επί παληφο άιινπ ζέκαηνο. 

 



 

38 

6.2 Γεληθό πκβνύιην 

   Σν Γεληθφ πκβνχιην απνηειείηαη απφ ην Γηνηθεηή, ηνπο δχν Τπνδηνηθεηέο, ηα ινηπά (ηξία) 

κέιε ηνπ πκβνπιίνπ Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο θαη έμη πκβνχινπο. Δίλαη επηθνξηηζκέλν κε 

ηε γεληθή δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεσλ ηεο Σξάπεδαο, ππεχζπλν πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε, 

ιακβάλεη δε απνθάζεηο θαη αζθεί εμνπζία, εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ, επί ζεκάησλ 

πνπ δελ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ή ηνπ πκβνπιίνπ 

Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο ή ηνπ Γηνηθεηή. 

 

 

 

6.3 πκβνύιην Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο 

Σν πκβνχιην Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο είλαη αξκφδην: 

λα εθαξκφδεη ηηο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (ΔΚΣ) ζρεηηθά κε ηελ 

άζθεζε ηεο λνκηζκαηηθήο θαη ζπλαιιαγκαηηθήο πνιηηηθήο, λα αλαιχεη ηηο νηθνλνκηθέο θαη 

λνκηζκαηηθέο εμειίμεηο θαη λα εμεηάδεη ηελ επίδξαζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο πνπ 

ραξάζζεηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο, λα απνθαζίδεη επί ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ δηαπξαγκάηεπζεο, 

δηαθαλνληζκνχ θαη εθθαζάξηζεο εμσρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ επί ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

κέζσλ, θαζψο θαη ηε ζέζε ζε θπθινθνξία ησλ ηξαπεδνγξακκαηίσλ επξψ. 

   Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Δπξσζχζηεκα, ην 

πκβνχιην Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο ελεξγεί ζχκθσλα ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη 

νδεγίεο ηεο ΔΚΣ. 

ην πκβνχιην Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο ζπκκεηέρνπλ: 

ν Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο σο πξφεδξνο, νη δχν Τπνδηνηθεηέο, ηξία κέιε πνπ δηνξίδνληαη κε 

εμαεηή ζεηεία, κε Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, 

χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Γηνηθεηή. 
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6.4 Γηνηθεηήο - Τπνδηνηθεηέο 

 Ο Γηνηθεηήο θαη νη δχν Τπνδηνηθεηέο δηνξίδνληαη κε Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα κε εμαεηή ζεηεία.  

 

 Ο Γηνηθεηήο πξνεδξεχεη ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο, εθπξνζσπεί ηελ Σξάπεδα ελψπηνλ ησλ δηθαζηηθψλ αξρψλ, αζθεί 

δηαξθή έιεγρν επί ηεο δηαρεηξίζεσο ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ γεληθψλ εξγαζηψλ ηεο Σξάπεδαο 

θαη ιακβάλεη απνθάζεηο επί παληφο ζέκαηνο πνπ δελ επηθπιάζζεηαη εηδηθά ζην Γεληθφ 

πκβνχιην ή ην πκβνχιην Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο νχηε δηέπεηαη απφ θαλνληζκνχο νη 

νπνίνη εθδίδνληαη απφ ηα πκβνχιηα απηά, κεηέρεη δε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 

Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο. Με εμαίξεζε ζέκαηα πνπ αλαηίζεληαη ζην πκβνχιην 

Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο, ν Γηνηθεηήο απνθαζίδεη επί ησλ ινηπψλ ζεκάησλ πνπ εκπίπηνπλ 

ζηα θαζήθνληα ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ (ΔΚΣ). Δπίζεο, αζθεί 

ηηο αξκνδηφηεηεο, θπξίσο επνπηηθέο, ηεο πξψελ Ννκηζκαηηθήο Δπηηξνπήο, νη νπνίεο, κεηά ηελ 

θαηάξγεζε απηήο, πεξηήιζαλ ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο κε ην άξζξν. 1 ηνπ λ.1266/1982 

(ήδε θαη άξζξν 55Α ηνπ Καηαζηαηηθνχ - βιέπε παξαθάησ). Ο Γηνηθεηήο δχλαηαη λα αλαζέηεη 

νπνηνδήπνηε απφ ηα θαζήθνληά ηνπ ζηνπο Τπνδηνηθεηέο.  

 

 Ο αξραηφηεξνο Τπνδηνηθεηήο αλαπιεξψλεη ην Γηνηθεηή, ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή 

θσιχκαηφο ηνπ, ζε φιε ηελ έθηαζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.  
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6.5 Δπηηξνπή Πηζηωηηθώλ θαη Αζθαιηζηηθώλ Θεκάηωλ 

 

   Οη επνπηηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο αζθνχληαη, φπσο ξεηά πξνβιέπεηαη 

απφ ην άξζξν 55Α ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο, ην άξζξν 25 ηνπ λ.3601/2007, φπσο ηζρχεη, ην 

άξζξν 20 ηνπ λ. 3862/2010 θαη άξζξν 1 ηνπ λ. 3867/2010, κε Πξάμεηο ηνπ Γηνηθεηή ηεο ή 

εμνπζηνδνηεκέλσλ απφ απηφλ νξγάλσλ. 

ην πιαίζην απηφ, κε ηελ Πξάμε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο  ΠΓ/ΣΔ 

336/29.2.1984, φπσο ηζρχεη (ηειεπηαία ηξνπνπνηεηηθή ΠΓ/ΣΔ 2653/29.02.2012) έρνπλ 

αλαηεζεί ζηελ Δπηηξνπή Πηζησηηθψλ θαη Αζθαιηζηηθψλ Θεκάησλ νη αθφινπζεο 

αξκνδηφηεηεο: 

α) Ζ, θαηά ηελ άζθεζε ησλ επνπηηθψλ αξκνδηνηήησλ πνπ αλήθνπλ ζηελ Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο θαη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, έθδνζε 

απνθάζεσλ, θαλνληζηηθψλ θαη αηνκηθψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ηδίσο εθείλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

ίδξπζε θαη ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ πηζησηηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ ηδξπκάησλ θαη 

αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηε ιήςε κέηξσλ θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ θαη 

πξνζηίκσλ ζε λνκηθά θαη θπζηθά πξφζσπα. 

β) Ζ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ α.λ. 1611/1950, φπσο ηζρχεη, έθδνζε εηδηθήο 

εγθξηηηθήο απφθαζεο γηα ηελ απνδέζκεπζε δηαζεζίκσλ ησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 

ηνπ σο άλσ λφκνπ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ (πξνο παξνρή δαλείσλ ή δηελέξγεηα επελδχζεσλ νη 

νπνίεο δελ πιεξνχλ ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί 

επελδχζεσλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ φξνπο), εμαηξνπκέλσλ ησλ θνξέσλ πνπ ππάγνληαη ζην λ. 

3586/2007. 

Ο Γηνηθεηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αζθεί κε Πξάμεηο ηνπ ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ κε ηελ 

παξνχζα Πξάμε αλαηίζεληαη ζηελ Δπηηξνπή Πηζησηηθψλ θαη Αζθαιηζηηθψλ Θεκάησλ.  

 

Ζ ελ ιφγσ Δπηηξνπή ζπγθξνηείηαη απφ ηα πην θάησ πξφζσπα:  

 

Πξόεδξνο: Ο Γηνηθεηήο  

Μέιε: Ο Τπνδηνηθεηήο ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη ε Γηεχζπλζε Δπνπηείαο Πηζησηηθνχ 

πζηήκαηνο  

Οη Γηεπζπληέο ηωλ Γηεπζύλζεωλ:  

• Δπνπηείαο Πηζησηηθνχ πζηήκαηνο  

• Δπνπηείαο Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο  

• Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ  

http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%A0%CE%94.%CE%A4%CE%95_336-29.2.1984_%CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CF%8E%CE%BD_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%A4%CF%84%CE%95_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1_%CE%BC%CE%B5_%CE%9D.1266-84.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%A0%CE%94.%CE%A4%CE%95_336-29.2.1984_%CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CF%8E%CE%BD_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%A4%CF%84%CE%95_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1_%CE%BC%CE%B5_%CE%9D.1266-84.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%A0%CE%94_%CE%A4%CE%95_2653.pdf
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   Ο Γηνηθεηήο, ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο, αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ σο άλσ 

Τπνδηνηθεηή, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 32 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο.  

 

   Υξέε γξακκαηέσλ εθηεινχλ ππάιιεινη ησλ Γηεπζχλζεσλ Δπνπηείαο Πηζησηηθνχ 

πζηήκαηνο ή Δπνπηείαο Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο. 

 

 

6.6 Οξγαλόγξακκα 

 

Εικόνα 6.6.1: Οργανόγραμμα Τράπεζας 

(Bankofgreece.gr, 2017) 

Αλσηέξσ απεηθνλίδεηαη ε πην πξφζθαηε κνξθή ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο.  Καιφ ζα ήηαλ λα ζεκεησζεί εδψ πσο γίλνληαη ηαθηηθέο 

αλαζεσξήζεηο απηνχ κε επαθφινπζν ηηο ζπγρσλεχζεηο ή ηε δηάζπαζε θάπνησλ εθ 

ησλ Γηεπζχλζεσλ θαη ησλ Σκεκάησλ ηεο, κε ζθνπφ ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ κε ηηο 

εθάζηνηε απαηηήζεηο αιιά θαη ην θφξην εξγαζίαο πνπ επσκίδεηαη ην θάζε έλα απφ 

απηά. 
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6.7 Δγθαηαζηάζεηο 

 

   Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Tξάπεδαο αλαπηχζζνληαη ζην Κεληξηθφ Καηάζηεκα, 

ζε 17 Τπνθαηαζηήκαηα, 5 Θπξίδεο θαη 33 Πξαθηνξεία.  

 

- Σν κενηρικό καηάζηημα ζηεγάδεηαη ζε θηήξηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ Αζήλα θαη 

εηδηθφηεξα ζην θηήξην επί ηεο νδνχ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 21, ζην λέν θηήξην επί 

ηεο νδνχ Ακεξηθήο 3, θαη ζην Υαιάλδξη επί ηεο νδνχ Μεζνγείσλ 341, φπνπ 

ζηεγάδεηαη θαη ην Noκηζκαηνθνπείν(ΗΔΣΑ). 

 

 

- Σα 17 Υποκαηαζηήμαηα ηεο Σξάπεδαο βξίζθνληαη ζε αληίζηνηρεο πξσηεχνπζεο 

λνκψλ θαη εμππεξεηνχλ ηηο εξγαζίεο ηεο Σξάπεδαο ζηελ πεξηθέξεηα.  

 

- Οη 5 Θσρίδες ηεο Σξάπεδαο βξίζθνληαη ζε κεγάιεο πφιεηο κε ζθνπφ ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο Σξάπεδαο ζηηο πεξηθέξεηεο πνπ αλήθνπλ.  

 

- Σα 33 Πρακηορεία ηεο Σξάπεδαο ζηεγάδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο Γεκφζηεο 

Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο ησλ πφιεσλ φπνπ ιεηηνπξγνχλ. Δμππεξεηνχλ, θπξίσο, 

εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ.  
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(Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2016) 
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6.8 πζηήκαηα πιεξωκώλ θαη Γηαθαλνληζκνύ 

   Ζ ηξάπεδα ηεο Διιάδνο έρεη ζαθείο αξκνδηφηεηεο σο πξνο ην ζχζηεκα 

πιεξσκψλ θαη δηαθαλνληζκνχ κε βάζε ην θαηαζηαηηθφ ηεο, ην νπνίν είλαη 

ελαξκνληζκέλν κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπ επξσπαΨθνχ ζπζηήκαηνο θεληξηθψλ 

ηξαπεδψλ θαη ηεο επξσπατθήο θεληξηθήο ηξάπεδαο.ην πιαίζην απηφ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ζέηεη θαλφλεο θαη λα επηβιέπεη ζπζηήκαηα πιεξσκψλ θαη 

ζπζηήκαηα εθθαζάξηζεο εμσρξεκαηηζηεξηάθσλ ζπλαιιαγψλ πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη αμηνπηζηία θαζψο θαη ηε κείσζε ηνπ ζπζηεκηθνχ 

θηλδχλνπ θαη ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

1) ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔΓΑΛΧΝ ΠΛΖΡΧΜΧΝ 

Ζ ηξάπεδα ηεο ειιάδνο δηαρεηξίδεηαη ην ζχζηεκα πιεξσκψλ κεγάιεο αμίαο ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν  TARGET2. 

2) ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΛΖΡΧΜΧΝ ΛΗΑΝΗΚΖ 

 ΓΗΑΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΑ:ηδησηηθφ ζχζηεκα πνιπκεξνχο 

ζπκςεθηζκνχ πιεξσκψλ κηθξήο αμίαο. 

 ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΜΦΖΦΗΜΟΤ ΑΘΖΝΑ (ΓΑ): ζχζηεκα πνιπκεξνχο 

ζπκςεθηζκνχ επηηαγψλ, ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

ηξάπεδαο ειιάδνο θαη ζηειερψλεηαη απφ ππαιιήινπο ηεο. 

 

3) ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΥΡΔΟΓΡΑΦΧΝ 

 ΤΣΖΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ ΔΠΗ ΣΗΣΛΧΝ 

ΜΔ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΜΟΡΦΖ: ζχζηεκα δηαθαλνληζκνχ ζπλαιιαγψλ επί 

ηίηισλ ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη ε ηξάπεδα ειιάδνο. 

 ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ ΣΟΤ 

ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ: ηα "ειιεληθά ρξεκαηηζηήξηα Α.Δ." 

πξαγκαηνπνηνχλ ηελ εθθαζάξηζε θαη ην δηαθαλνληζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ 

ζηηο αγνξέο ηίηισλ θαη παξαγψγσλ ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ αζελψλ. 

TARGET2: είλαη ην λέν ζχζηεκα δηεπξσπατθψλ πιεξσκψλ ην νπνίν 
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αληηθαηέζηεζε ην ζχζηεκα TARGET. Οη λέεο απαηηήζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

απφ ηε δηεχξπλζε ηεο επξσπατθήο έλσζεο, απφ ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο αιιά θαη 

απφ ηηο αγνξέο γηα αζθαιείο θαη ελαξκνληζκέλεο ππεξεζίο πιεξσκψλ, νδήγεζαλ 

ζηε δεκηνπξγία ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο. ην TARGET2 ε ΔΝΗΑΗΑ ΚΟΗΝΖ 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ παξέρεηαη απφ ηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Ηηαιίαο 

θαη ηεο Γαιιίαο αληηθαζηζηψληαο ηελ απνθεληξσκέλε δνκή ηνπ αξρηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Πξνζθέξεη κεγάιν εχξνο ππεξεζηψλ γηα ηηο πςειέο απαηηήζεηο ησλ 

ρξεζηψλ(επξσπατθνχ ηξαπεδηθνχ ηνκέα, εζληθψλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ θαη 

επξσπατθήο θεληξηθήο ηξάπεδαο).  

 

 

Α) ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ ΔΠΗ ΣΗΣΛΧΝ ΜΔ 

ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΜΟΡΦΖ (ΑΤΛΟΗ ΣΗΣΛΟΗ) 

   Ζ Σξάπεδα ηεο ειιάδνο είλαη δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο κέζσ 

ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε εθθαζάξηζε θαη ν δηαθαλνληζκφο ησλ ζπλαιιαγψλ 

κε αληηθείκελν άπινπο ηίηινπο πνπ είλαη θαηαρσξεκέλνη ζε ινγαξηαζκνχο θνξέσλ 

ζην ζχζηεκα. Απηφ παξέρεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηε ζηγνπξηά νηη ε δηάζεζε θαη ε 

πιεξσκή ηίηισλ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα. Ζ ηαπηνπνίεζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο δηπιήο εηδνπνίεζεο απν ηνπο 

ζπκβαιινκέλνπο θαη ν δηαθαλνληζκφο γίλεηαη γηα θάζε ζπλαιιαγή ρσξηζηά. Ζ 

αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη απφ ηελ ΔπξσπαΨθή Κεληξηθή Σξάπεδα κε 

βάζε ηνπο θαλφλεο πνπ έρεη ζέζεη ε ίδηα. 

 

Β) ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ 

ΑΘΖΝΧΝ (ΔΥΑΔ) 

   Ο θεληξηθφο θνξέαο πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ εθθαζάξηζε θαη ην δηαθαλνληζκφ ησλ 

ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ, κε ρξήζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ησλ άυισλ ηίηισλ, είλαη ηα "ειιεληθά ρξεκαηηζηήξηα Α.Δ.". Ζ ΔΥΑΔ 

πξνέθπςε απφ ηελ απνξξφθεζε ηνπ Υ.Α., ηνπ Κεληξηθνχ Απνζεηεξίνπ Αζελψλ 

θαη ηεο Δηαηξείαο Δθθαζάξηζεο πλαιιαγψλ επί Παξαγψγσλ. πκκεηέρεη ζην 

ζχζηεκα TARGET2-GR (ηελ ειιεληθή ζπληζηψζα ηνπ ζπζηήκαηνο) κε ηελ 

ηδηφηεηα 1) ηνπ επηθνπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 2) ηνπ άκεζα ζπκκεηέρνληα-ηξάπεδα 

δηαθαλνληζκνχ ππνζηεξίδνληαο έηζη θαη ηε ζπκκεηνρή άιισλ λνκηθψλ πξνζψπσλ. 
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Γ) ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΜΦΖΦΗΜΟΤ ΑΘΖΝΧΝ 

   Σν γξαθείν ζπκςεθηζκνχ ζπλαιιαγψλ είλαη έλα ζχζηεκα πνιπκεξνχο 

ζπκςεθηζκνχ ην νπνίν επεμεξγάδεηαη επηηαγέο ζε επξψ θαη ζε ζπλάιιαγκα. Σε 

γεληθή επνπηεία θαη δηεχζπλζε ηνπ ΓΑ αζθεί 5κειέο ζπκβνχιην ζην νπνίν 

πξνεδξεχεη ε ηξάπεδα ειιάδνο. Απαξηίδεηαη απφ ην θεληξηθφ ζπκςεθηζηηθφ 

γξαθείν, πνπ εδξεχεη ζην θεληξηθφ θαηαζηεκα ηεο ηξάπεδαο ειιάδνο θαη ηα 

πεξηθεξεηαθά ζπκςεθηζηηθά γξαθεία πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ππνθαηαζηήκαηα θαη 

πξαθηνξεία ηεο ηξάπεδαο ειιάδνο. Δλλνείηαη πσο ηα πεξηθεξεηαθά ζπκςεθηζηηθά 

γξαθεία ππάγνληαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ θεληξηθνχ ζπκςεθηζηηθνχ γξαθείνπ. 

 

Γ) ΔΝΗΑΗΟ ΥΧΡΟ ΠΛΖΡΧΜΧΝ Δ ΔΤΡΧ 

   Μεηά ηελ εηζρψξεζε ηνπ επξψ ζε θπζηθή κνξθή ζε φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο 

ην 2002, πξφθιεζε ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ ρσξνπ πιεξσκψλ κε ρξήζε θαη 

άιισλ κέζσλ πέξαλ ησλ κεηξεηψλ. Ζ επξσπατθή ηξαπεδηθή θνηλφηεηα ζην πιαίζην 

απηφ δεκηνχξγεζε ην επξσπατθφ ζπκβνχιην πιεξσκψλ. Έηζη μεθίλεζε ην έξγν ην 

νπνίν απνθαιείηαη SEPA απφ ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ Single Euro Payments Area. 

(Europeanpaymentscouncil.eu, 2017) 

 

    ΣΗ ΔΗΝΑΗ Ο SEPA; 

   Δίλαη έλαο ρψξνο ζηνλ νπνίν νη θαηαλαισηέο, νη εηαηξείεο θαη νη ινηπνί 

νηθνλνκηθνί παξαγνληεο δηελεξγνχλ ζπλαιιαγέο κε επξψ, κε ίδηα δηθαηψκαηα θαη 

ππνρξεψζεηο ζε 32 επξσπατθέο (νη 27 ρψξεο ηεο Δ.Δ. θαη ε Ηζιαλδία, ε Ννξβεγία, 

ην Ληρηελζηάηλ, ε Διβεηία θαη ην Μνλαθφ), κεηαμχ απηψλ θαη ζηελ Διιάδα. 

θνπφο ηνπ SEPA είλαη ε δεκηνπξγία κηαο αληαγσληζηηθήο θαη θαηλνηφκνπ αγνξαο 

πιεξσκψλ κηθξήο αμίαο, φπνπ νη πιεξσκέο ζα δηελεξγνχληαη κέζσ ελφο 
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ινγαξηαζκνχ θαη εληαίσλ κέζσλ πιεξσκψλ εμ νινθιήξνπ ειεθηξνληθά. Ο SEPA 

ππνζηεξίδεηαη πιήξσο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ην Δπξσζχζηεκα θαη 

πξνσζείηαη κε πξσηνβνπιία ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ. Πέξαλ απηψλ εκπιέθνληαη 

ζπζηήκαηα εθθαζάξηζεο θαη ζπκςεθηζκνχ, επηρεηξήζεηο, θαηαλαισηέο, θξαηηθέο 

αξρέο θαη θνξείο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

 

 

 

Δ) ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΛΖΡΧΜΧΝ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΠΛΖΡΧΜΖ 

   Μηα απφ ηηο θχξηεο αξκνδηφηεηεο ηεο ηξάπεδαο ειιάδνο είλαη λα πξνσζεί θαη λα 

επηβιέπεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ 

πιεξσκψλ θαη ησλ κέζσλ πιεξσκήο ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ηνπ 

Δπξσζπζηήκαηνο. ην πιαίζην απηφ ε επίβιεςε πνπ αζθείηαη αθνξά ζηελ 

πξφιεςε θαη έγθαηξε αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ ζηνπο νπνίνπο είλαη εθηεζεηκέλα 

ηα κέζα πιεξσκψλ (πρ λνκηθφο, πηζησηηθφο, ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο θαη θίλδπλνο 

ξεπζηφηεηαο).   

 

 

Σ) ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΤΝΔΥΔΗΑ 

   Χο επηρεηξεζηαθή ζπλέρεηα νξίδεηαη ε αδηάθνπε επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία. Ο 

φξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνδειψζεη ηελ αλάγθε δηαζθάιηζεο ηεο αδηάιεηπηεο 

επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο θάησ απφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο, ηδίσο ζε πεξηφδνπο 

πνπ πξνθαινχλ κείδνλα ηερληθά πξνβιήκαηα. Δπίζεο ν φξνο απηφο αλαθέξεηαη ζε 

φια ηα νξγαλσηηθά θαη ηερληθά κέηξα έηζη ψζηε κεηά ηελ εκθάληζε ησλ 

πξνβιεκάησλ λα δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Ζ αλάπηπμε 

ζπζηεκάησλ επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο ζπκβάιιεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

θηλδχλνπ ησλ ππνδνκψλ θαζψο θαη ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ(δει. ε δηαηάξαμε ηεο 

εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο 

επίπεδν).  
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6.9 Αγνξέο 

 

Α) ΖΓΑΣ 

   Απνηειεί ηελ ειεθηξνληθή δεπηεξνγελήο αγνξά ηίηισλ ηελ νπνία θαη 

δηαρεηξίδεηαη ε Σξάπεδα Διιάδνο. Πεξηέρεη πιεξνθνξίεο φπσο ν θαλνληζκφο 

ιεηηνπξγίαο ηεο ΖΓΑΣ, ν θαηάινγνο ησλ κειψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ, 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο θαη ηηο απνδφζεηο ησλ ηίηισλ πνπ 

απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο θαζψο θαη ν φγθνο ζπλαιιαγψλ. Αθφκε 

παξέρεηαη πιεξνθφξεζε γηα ηηο εμειίμεηο ζηηο δηεζλείο αγνξέο νκνιφγσλ κέζσ 

θεηκέλσλ, πηλάθσλ θαη δηαγξακκάησλ.  

 

Β) ΤΝΑΛΛΑΓΜΑΣΗΚΔ ΗΟΣΗΜΗΔ 

   Πεξηιακβάλνπλ ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο αλαθνξάο ηεο επξσπατθήο 

θεληξηθήο ηξάπεδαο, ηηο ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο κε ηηο νπνίεο ε ηξάπεδα 

ζπλαιιάζζεηαη κε ηδηψηεο θαη εκπνξηθέο ηξάπεδεο, ηηο ακεηάθιεηεο ηζνηηκίεο 

κεηαηξνπήο ησλ πξψελ εζληθψλ λνκηζκάησλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ θαζψο θαη ηηο 

ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο fixing έλαληη ηεο δξαρκήο. 

ΑΜΔΣΑΚΛΖΣΔ ΗΟΣΗΜΗΔ ΝΟΜΗΜΑΣΧΝ ΕΧΝΖ ΔΤΡΧ 

Σελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ μεθίλεζε ην ηειηθφ ζηάδην ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο 

Έλσζεο ηνπ ακεηάθιεηνπ θαζνξηζκνχ ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ησλ 

λνκηζκάησλ ησλ (αξρηθά) 11 θξαηψλ κειψλ: Απζηξία, Βέιγην, Γεξκαλία, Γαιιία, 

Ηηαιία, Ηζπαλία, Ηξιαλδία, Λνπμεκβνχξγν, Οιιαλδία, Πνξηνγαιία θαη Φηλιαλδία. 

Ζ Διιάδα έγηλε κέινο ηεο ΟΝΔ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2001. ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη ακεηάθιεηεο ηζνηηκίεο φπσο νξηζηηθνπνηήζεθαλ ηελ 

εκεξνκελία έληαμεο ηεο θάζε ρψξαο ζηελ ΟΝΔ:  
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ΔΘΝΗΚΟ ΝΟΜΗΜΑ ΜΟΝ. ΝΟΜΗΜΑΣΟ ΓΗΑ 1€ 

ATS ΔΛΛΗΝΗ  ΑΤΣΡΗΑ 13,7603 

BEF ΦΡΑΓΚΟ ΒΔΛΓΗΟΤ 40,3399 

CYP ΛΗΡΑ ΚΤΠΡΟΤ 0,585274 

DEM ΜΑΡΚΟ ΓΔΡΜΑΝΗΑ 1,95583 

ASP ΠΔΔΣΑ ΗΠΑΝΗΑ 166,386 

EEK ΚΟΡΧΝΑ ΔΘΟΝΗΑ 15.6466 

FIM ΜΑΡΚΟ ΦΗΝΛΑΝΓΗΑ 5,94573 

FRF ΦΡΑΓΚΟ ΓΑΛΛΗΑ 6,55957 

GRD ΓΡΑΥΜΖ ΔΛΛΑΓΑ 340,750 

ΛΗΡΑΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΗΡΛΑΝΓΗΑ 0,787564 

ITL ΛΗΡΔΣΣΑ ΗΣΑΛΗΑ  1.936,27 

LUF ΦΡΑΓΚΟ ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟΤ 40,3399 

MTL ΛΗΡΑ ΜΑΛΣΑ 0,4293 

NLG ΦΗΟΡΗΝΗ ΟΛΛΑΝΓΗΑ 2,20371 

PTE ΔΚΟΤΓΟ ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ 200,482 

SIT ΣΟΛΑΡ ΛΟΒΔΝΗΑ 239,640 

SKK ΚΟΡΧΝΑ ΛΟΒΑΚΗΑ 30,1260 

Πίνακας 6.1: Αμεηάκληηες ιζοηιμίες  
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Γ) ΑΓΟΡΑΠΧΛΖΗΑ ΥΡΤΟΤ 

   χκθσλα κε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην, ε αγνξαπσιεζία επελδπηηθνχ ρξπζνχ 

(ρξπζψλ ιηξψλ, ρξπζψλ λνκηζκάησλ θαη ηππνπνηεκέλσλ ξάβδσλ ή πιαθψλ 

δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ-ηνπ ρξπζνχ πνπ δε ρξεζηκνπνηείηαη γηα εκπνξεπκαηηθνχο ή 

βηνκεραληθνχο ζθνπνχο) δηελεξγείηαη κφλνλ απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα. 

    

Γ) ΣΗΣΛΟΗ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ 

   Σν ππνπξγείν νηθνλνκηθψλ απνθαζίδεη θαη πξνβαίλεη ζε εθδφζεηο ηίηισλ ηνλ 

ειιεληθνχ δεκνζίνπ κε κνξθή: 

Δληφθσλ γξακκαηίσλ κε ηξίκελε-εμάκελε-δσδεθάκελε δηάξθεηα.  

Οκνιφγσλ κε δηάξθεηα 2 εηψλ θαη άλσ 

Οη ηίηινη απηνί δηαηίζεληαη: 

Με δεκφζηα εγγξαθή ζε θπζηθά πξφζσπα 

Μέζσ δεκνπξαζίαο ζηελ ΖΓΑΣ 

Μέζσ θνηλνπξαμίαο ηξαπεδψλ 

   Κάζε θνξά πνπ ην θξάηνο απνθαζίδεη ηελ έθδνζε ηίηισλ, ε Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο αλαιακβάλεη ηελ αλάξηεζε αλαθνηλψζεσλ νη νπνίεο παξέρνπλ ηηο 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ εκεξνκελία θαη ζηνπο φξνπο έθδνζεο 

ησλ ηίηισλ θαζψο θαη ζηηο ηηκέο θαη ηα επηηφθηα φπσο απηά δηακνξθψζεθαλ απφ ηε 

δεκνπξαζία ή ηελ ηηκνιφγεζε ηεο θνηλνπξαμίαο.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Economy365.gr, 2017) 
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6.10 Δπνπηεία Πηζηωηηθνύ πζηήκαηνο 

 

Α) ΞΔΠΛΤΜΑ ΥΡΖΜΑΣΟ 

Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαιείηαη λα ζπληειέζεη βαξπζήκαλην ξφιν σο πξνο ηελ 

εθαξκνγή ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πεξί πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο ηεο 

λνκηκνπνίεζεο καχξνπ ρξήκαηνο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, ησλ 

ηδξπκάησλ πνπ ηεινχλ ππφ ηελ επνπηεία ηεο. Διέγρεη ηελ επάξθεηα ησλ 

δηαδηθαζηψλ αληηκεηψπηζεο ησλ 2 αδηθεκάησλ θαη θπζηθά ην βαζκφ ζπκκφξθσζεο 

ησλ ηδξπκάησλ κε ηηο απαηηήζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην λνκηθφ πιαίζην. Μεηά απφ 

θάζε έιεγρν, απνζηέιιεη ζε θάζε ίδξπκα εκπηζηεπηηθφ έγγξαθν ζρεηηθά κε ηηο 

χπνπηεο ζπλαιιαγέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο θαηαζηάζεηο ηνπ. Ζ Σξάπεδα ηεο  

(Ec.europa.eu, 2017) 

Διιάδνο δε θέξεη επζχλε γηα ηε δηεξεχλεζε απηψλ ησλ ζπλαιιαγψλ παξά κφλν ε 

Δπηηξνπή Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο 

Δλέξγεηεο θαη Υξεκαηνδφηεζε ηεο Σξνκνθξαηίαο  

 

Β) ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

   Ζ πξφιεςε ηεο λνκηκνπνίεζεο ηνπ καχξνπ ρξήκαηνο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

ηεο ηξνκνθξαηίαο ζηε ρψξα καο, αλαβαζκίδεηαη ζεκαληηθά απφ ην  λ. 

3691/05.08.2008 ν νπνίνο απνηειεί θαη ηε βάζε ηνπ ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ. Δλζσκαηψλεη ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηεο Οδεγίαο 2006/70/ΔΚ ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πνπ απνηειεί εθαξκνζηηθφ κέηξν ηεο Οδεγίαο 

http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%9D.3691-5.8.2008-%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B4%CF%89%CE%BD.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%9D.3691-5.8.2008-%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B4%CF%89%CE%BD.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B1.60-26.10.2005-%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%82_%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B1.60-26.10.2005-%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%82_%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82.pdf
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2005/60/ΔΚ. εκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 3691/2008 πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

κεηαγελέζηεξα κε ην λ. 3875/2010 (αθνξνχλ θπξίσο ζην πνηληθφ αδίθεκα ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο) θαη ην λ. 3932/2011 (αθνξνχλ ζηε δηάξζξσζε 

ηεο Αξρήο Καηαπνιέκεζεο ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο θαη ηηο δηαδηθαζίεο δέζκεπζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

ππνθείκελσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθέο θπξψζεηο πξνζψπσλ, νκάδσλ ή 

νληνηήησλ). 

 

Γ) ΟΓΖΓΗΔ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΔΝΧΖ 

   εκαληηθφ κέξνο ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ απνηεινχλ, επίζεο, ν 

Καλνληζκφο 1781/2006 πνπ ηζρχεη απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2007, θαη ε νδεγία 

2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ. 

Καλνληζκφο (ΔΚ) 1781/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

«πεξί ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ πιεξσηή πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο κεηαθνξέο 

ρξεκαηηθψλ πνζψλ 

Οδεγία 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά 

κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο 

 

Γ) ΠΡΑΞΔΗ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΔΗ ΔΣΠΘ 

   Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο εθδίδεη θαη‟ εμνπζηνδφηεζε ηνπ λ.3691/2008 ηελ 

απφθαζε ΔΣΠΘ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζπληνλίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ 

επνπηεπφκελσλ ηδξπκάησλ. Με ηελ απφθαζε απηή, επηβάιιεηαη ζε φια ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα λα έρνπλ θαηαγεγξακκέλε πνιηηηθή, φζνλ αθνξά ηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, εγθεθξηκέλε απφ ην Γ.. Παξάιιεια εληζρχεη ηα θαζήθνληα ηνπ 

αξκφδηνπ δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο ηα νπνία θάζε επνπηεπφκελν ζηέιερνο νθείιεη λα 

νξίδεη γηα ηε γλσζηνπνίεζε χπνπησλ ζπλαιιαγψλ. Δπηπιένλ παξέρεη αλαιπηηθέο 

νδεγίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αδηθήκαηνο ελψ ηαπηφρξνλα θαηεγνξηνπνηεί ηνπο 

πειάηεο κε βάζε ην βαζκφ θηλδχλνπ, δίλνληαο έκθαζε ζηηο OFFSHORE 

επηρεηξήζεηο, ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ δελ εθαξκφδνπλ πιήξσο ηηο ζπζηάζεηο ηεο 

FATF, ζηηο ζπλαιιαγέο φπνπ δελ εκθαλίδεηαη ε θπζηθή παξνπζία ηνπ πειάηε θιπ. 

Αθφκε, ε ελ ιφγσ απφθαζε ζπληζηά ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα λα εθδίδνπλ 

http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/N.3875_2010.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%9D.3932_2011.pdf


 

53 

ηξαπεδηθή επηηαγή ή δηαηαγή πιεξσκήο ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ φηαλ πξφθεηηαη 

γηα αλάιεςε πνζνχ άλσ ησλ 250.000 επξψ. Δπηπξνζζέησο, κε ηελ απφθαζε πνπ 

έγθεηηαη ζηνλ «θαζνξηζκφ ηνπ πιαηζίνπ επηβνιήο θπξψζεσλ ζηα επνπηεπφκελα 

ηδξχκαηα», ηαμηλνκνχληαη νη ππνρξεψζεηο ησλ ηδξπκάησλ θαηά είδνο θαη βαζκφ 

ζπνπδαηφηεηαο ζε ηδηαηηέξσο ζνβαξή, ζνβαξή, απιή θαη επηπιένλ εμεηδηθεχνληαη 

ηα θξηηήξηα πξνζδηνξηζκνχ, επηκέηξεζεο αιιά θαη δεκνζηνπνίεζεο ησλ ελ ιφγσ 

δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ. 

 

Δ) ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ 

Καηάινγνο ηξίησλ ρσξψλ ησλ νπνίσλ ην ζχζηεκα θαηαπνιέκεζεο ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

ηεο ηξνκνθξαηίαο ζεσξείηαη ζήκεξα σο ηζνδχλακν απηνχ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο.   

Έγγξαθν ηεο FATF ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2013 ζρεηηθά κε ηηο ρψξεο θαη πεξηνρέο πνπ 

παξνπζηάδνπλ ζηξαηεγηθέο αδπλακίεο ζηνλ ηνκέα ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο θαη 

ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. 

Γεκφζηα Αλαθνίλσζε ηεο FATF ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2013 γηα ηηο ρψξεο πςεινχ 

θηλδχλνπ ζηνλ ηνκέα ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο. 

Οηθνλνκηθέο Κπξψζεηο ελ ηζρχ, θαηά πξνζψπσλ, νκάδσλ, νληνηήησλ ή αξρψλ, νη 

νπνίεο έρνπλ επηβιεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην πκβνχιην Αζθαιείαο 

ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bankofgreece.gr/BogDocumentEn/Compliance%2022%20february%202013.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BogDocumentEn/Public%20Statement%2022%20february%202013.pdf
http://www.hellenic-fiu.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=73&lang=el
http://www.hellenic-fiu.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=73&lang=el
http://www.hellenic-fiu.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=73&lang=el


 

54 

 

6.11 Θεζκηθό Πιαίζην Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηεο 

Σξάπεδαο 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε ζηαζεξφηεηα ηνπ πηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

γεληθφηεξα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο απνηεινχλ ηνπο 

θπξηφηεξνπο ζηφρνπο ηεο επνπηείαο. Σν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ άζθεζε ηεο 

επνπηείαο δεκηνπξγείηαη απφ ηελ ππάξρνπζα θνηλνηηθή λνκνζεζία ε νπνία πξέπεη 

λα ζπκβαδίδεη κε ηηο αξρέο ηεο επηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ Σξαπεδηθή 

Δπνπηεία.  

 

Α) ΗΓΡΤΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

   Διιεληθά πηζησηηθά ηδξχκαηα επηηξέπεηαη λα ζπζηαζνχλ κφλν κε ηε κνξθή Α.Δ. 

θαη θαη‟ εμαίξεζε κε ηε κνξθή ακηγνχο πηζησηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ. Ζ απνδνρή 

θαηαζέζεσλ ή άιισλ επηζηξεπηέσλ θεθαιαίσλ απφ ην θνηλφ θαη ε ρνξήγεζε 

πηζηψζεσλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο νξίδεη κηα επηρείξεζε σο πηζησηηθφ ίδξπκα. Ζ 

δηαδηθαζία απηή απαγνξεχεηαη ξεηά απφ ην λφκν ζε πεξίπησζε άζθεζεο απφ 

επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη επηβάιιεηαη 

θπιάθηζε ή ρξεκαηηθή πνηλή.  

 

Β) ΔΛΑΥΗΣΟ ΑΡΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ  

   Σν ειάρηζην αξρηθφ θεθάιαην ίδξπζεο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαζνξίδεηαη σο 

εμήο: 

Πηζησηηθά ηδξχκαηα κε ηε κνξθή Α.Δ.: 18.000.000 € 

Πηζησηηθά ηδξχκαηα κε ηε κνξθή πηζησηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη: 

Δληόο ηνπ λνκνύ ηεο έδξαο ηνπο, 6.000.000€ 

ε όκνξνπο λνκνύο ή ζηε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηεο έδξαο ηνπο: 10.000.000 € 

ηελ πεξηθέξεηα αηηηθήο, ζην λνκό ζεζζαινλίθεο ή ζε όιεο ηηο πεξηνρέο ηεο 

ρώξαο: 18.000.000€ 

 

Τπνθαηαζηήκαηα πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κε έδξα ζε ρψξεο εθηφο επξσπατθεο 

έλσζεο: 

Γηα ην πξώην θαη κέρξη 4 ππνθαηαζηήκαηα: 9.000.000€ 
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Γηα πεξηζζόηεξα από 4 ππνθαηαζηήκαηα: 18.000.000€ 

 

Γ) ΚΤΡΧΔΗ 

20.000.000 επξψ, ην αλψηαην φξην πνηλήο πνπ επηβάιιεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ην 

πνζφ ηεο παξάβαζεο δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί (δηαθπγφληα έζνδα απφ ηφθνπο) 

2.000.000 επξψ αλ έρνπκε πεξίπησζε ππνηξνπήο 

Οη αλσηέξσ πνηλέο κπνξεί λα επηβάιινληαη θαη ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο δηνηθεηηθέο 

θπξψζεηο θαη δηαξζξσηηθά κέηξα. 

 

Γ) ΔΗΓΗΚΔ ΜΟΡΦΔ ΠΗΣΧΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ 

   Δηδηθέο κνξθέο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ απνηεινχλ νη εμήο δχν θαηεγνξίεο: 

Πηζησηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ 

Τπνθαηαζηεκάησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κε έδξα ζε ηξίηεο ρψξεο 

Μνξθή πηζηωηηθνύ ζπλεηαηξηζκνύ 

   Δπηηξέπεηαη λα ηδξχνληαη θαη λα ιεηηνπξγνχλ κε ηε κνξθή Α.Δ. θαζψο θαη κε ηε 

κνξθή ακηγνχο πηζησηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ. Σν ειάρηζην πνζφ πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ ίδξπζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ θαηνηθία ησλ κειψλ πνπ 

είλαη εγγεγξακκέλα θαη θπκαίλεηαη απφ 6.000.000€ έσο 18.000.000€. 

   Κάζε ζπλεηαηξηζηηθή ηξάπεδα πνπ ζρεδηάδεη λα επεθηείλεη ηηο εξγαζίεο ηεο θαη λα 

εκπιαθεί κε κε ζπλαιιαζζφκελα κέιε νθείιεη λα θαηαβάιεη γξαπηψο: 

 α) ηα ηεθκήξηα ζηα νπνία ζα δηθαηνινγεί ηελ ελέξγεηα απηή. Γειαδή ζα 

αλαθέξεηαη ζε ζηνηρεία ζηα νπνία είλαη θαλεξή ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ε ηθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαζψο θαη ε πνηφηεηα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πηζηνδνηήζεσλ.  

 

β) επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ζην νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη ε ζηξαηεγηθή θαη νη 

πνιηηηθέο κε ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα.  

   Δπηηξέπεηαη λα εγγξάθνληαη σο κέιε λνκηθά πξφζσπα πάζεο θχζεσο, πνπ 

εδξεχνπλ εθηφο ηνπ λνκνχ ή ηεο δηνηθεηηθήο πεξηθέξεηαο, χζηεξα απφ άδεηα ηεο 

Σξάπεδαο Διιάδνο. Σν αλψηαην φξην άληιεζεο θεθαιαίσλ απφ ηε δηαηξαπεδηθή 

αγνξά εθφζνλ ε ζπλεηαηξηζηηθή ηξάπεδα δξαζηεξηνπνηείηαη ζε νιφθιεξε ηελ 

ειιεληθή επηθξάηεηα θαη ζπκκεηέρεη σο κέινο ζην ζχζηεκα ΔΡΜΖ νξίδεηαη ζε 

πνζνζηφ 25% ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο.  
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Τπνθαηαζηήκαηα ηξίηωλ ρωξώλ 

  Α) Σα ππνθαηαζηήκαηα ηξαπεδψλ πνπ εδξεχνπλ ζε ρψξεο εθηφο Δ.Δ. δελ 

ππάγνληαη ζηνπο ηζρχνληεο ζηελ Διιάδα θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ην δείθηε 

θεξεγγπφηεηαο θαη θεθαιαηαθήο επάξθεηαο σο πξνο ηνπο θηλδχλνπο αγνξάο, 

εθφζνλ θαιχπηνληαη νη πξνθχπηνπζεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο κε βάζε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο πκθσλίαο ηεο Βαζηιείαο, νη δε πεξηνξηζκνί σο πξνο ηε 

ζπγθέληξσζε θηλδχλσλ είλαη ηζνδχλακνη κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο ζηε ζρεηηθή 

Οδεγία ηεο Δ.Δ. 

   ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζπληξέρνπλ νη σο άλσ πξνυπνζέζεηο, ηα 

ππνθαηαζηήκαηα ππνρξενχληαη ζε επηηφπηα θάιπςε ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ 

γηα ηνπο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο θαη ηνπο θηλδχλνπο αγνξάο, θαζψο θαη ζε επηηφπηα 

ηήξεζε ησλ ηζρπφλησλ νξίσλ γηα ηα κεγάια ρξεκαηνδνηηθά αλνίγκαηα. 

Β) Πξνζδηνξίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ ζπληζηνχλ ηα ίδηα θεθάιαηα ησλ 

ππνθαηαζηεκάησλ θαζψο θαη ε ινγηζηηθή εκθάληζή ηνπο. 

Γ) Σξνπνπνηνχληαη θαη ελαξκνλίδνληαη ζε εληαίν πιαίζην νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ 

αθνξνχλ ην χςνο ηνπ ειαρίζηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ απαηηείηαη θαηά ηελ 

έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ θαζψο θαη ην χςνο ησλ ειαρίζησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Γ) Δμεηδηθεχεηαη ε αξκνδηφηεηα ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηξαπεδψλ πνπ εδξεχνπλ ζε 

ηξίηεο ρψξεο θαζψο θαη ε ππνρξέσζε απνθαηάζηαζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπο 

ζην ειάρηζην πξνβιεπφκελν φξην .”    

 

E) ΛΟΗΠΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

    

Γηα ζπγρψλεπζε πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, εμπγίαλζε θαη εθθαζάξηζε ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ζχζηαζε, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο 

θαηαζέζεσλ, πξνζηαζία ηεο Κεθαιαηαγνξάο απφ πξάμεηο πξνζψπσλ πνπ θαηέρνπλ 

πξνλνκηαθέο πιεξνθνξίεο θαη απφ πξάμεηο ρεηξαγψγεζεο ηεο αγνξάο, 

επελδπηηθέο ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ησλ θηλεηψλ αμηψλ, επάξθεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

θαη άπισλ κεηνρψλ. 
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Σ) ΚΗΝΖΔΗ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 

   χκθσλα κε πξφζθαηεο ηξνπνπνηήζεηο επέξρνληαη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο θαη 

αθνξνχλ ππνρξεψζεηο ζηαηηζηηθήο πιεξνθφξεζεο νη νπνίεο είλαη νη εμήο: 

Καηαξγήζεθε ε ππνρξέσζε ππνβνιήο: 

i)ζηαηηζηηθήο δήισζεο απφ θαηνίθνπο Διιάδνο θαηά ηε δηελέξγεηα θηλήζεσλ 

θεθαιαίσλ θαη ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ κε κε θαηνίθνπο ζε επξψ θαη ζε 

ζπλάιιαγκα κε ηε κεζνιάβεζε πηζησηηθψλ ή ρξεκαηνδνηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα, εθφζνλ ε αμία ηνπο δελ ππεξβαίλεη ην ηζφηηκν 

ησλ 50.000* επξψ, 

ii)δήισζεο θαηά ηελ αλάιεςε ηξαπεδνγξακκαηίσλ απφ ην πξντφλ ινγαξηαζκψλ 

θαηαζέζεσλ ζε ζπλάιιαγκα θαηνίθσλ Διιάδνο, 

iii)δήισζεο, γηα ιφγνπο ζηαηηζηηθήο θαηαγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζπλαιιαγήο, απφ 

θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα θαηνίθνπο Διιάδνο θαη κε θαηνίθνπο, ησλ 

κεηαθεξνκέλσλ κέζσλ πιεξσκήο θαηά ηελ είζνδν ή ηελ έμνδφ ηνπο απφ ηε ρψξα, 

ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα απφ θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα θαηνίθνπο Διιάδνο 

δηθαηνινγεηηθψλ-απνδεηθηηθψλ ηεο θχζεο ηεο ζπλαιιαγήο, πέξαλ ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε δήισζε, αλεμαξηήησο ηνπ είδνπο θαη ηεο αμίαο απηήο. 

Πξνβιέπεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Γηεχζπλζεο ηαηηζηηθήο, ηα 

πηζησηηθά ή ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα νθείινπλ λα αλαγγέιινπλ ζηελ Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο ηα ζηνηρεία ησλ πάζεο θχζεσο ζπλαιιαγψλ πνπ δηελεξγνχλ κε κε 

θαηνίθνπο, εθφζνλ ε αμία ηνπο ππεξβαίλεη ην ηζφηηκν ησλ 50.000 επξψ, ελψ ηα 

λνκηθά πξφζσπα πνπ είλαη θάηνηθνη Διιάδνο ππνρξενχληαη λα δειψλνπλ 

απεπζείαο ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ηηο ζρεηηθέο ζπλαιιαγέο πνπ δηελήξγεζαλ 

ρσξίο ηε κεζνιάβεζε εγρψξηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. 

 

Ε) ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ 

   Ζ ηξάπεδα ηεο Διιάδνο αζθεί επνπηεία ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο 

ρξεκαηνδνηηθψλ ηδξπκάησλ νη νπνίεο θαη είλαη: 

 

i)Δηαηξείεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζωζεο (leasing) 

χκβαζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο επηηξέπνληαη λα ζπλάπηνπλ σο εθκηζζσηέο 

κφλν: 

 α) αλψλπκεο εηαηξίεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο νη νπνίεο ζπληζηψληαη κε      
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ζθνπφ ηε δηελέξγεηα εξγαζηψλ  

β) πηζησηηθά ηδξχκαηα ηα νπνία έρνπλ ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ ζηελ   Διιάδα,  

γ) πηζησηηθά ηδξχκαηα, ηα νπνία εδξεχνπλ ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) θαη εγθαζίζηαληαη ζηελ Διιάδα κέζσ 

ππνθαηαζηήκαηνο ή παξέρνπλ ζηελ Διιάδα δηαζπλνξηαθψο ππεξεζίεο   

δ) πηζησηηθά ηδξχκαηα, πνπ εδξεχνπλ ζε ηξίην θξάηνο θαη εγθαζίζηαληαη ζηελ 

Διιάδα κέζσ ππνθαηαζηήκαηνο,  

ε) ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ηα νπνία εδξεχνπλ ζε θξάηνο-κέινο ηνπ ΔΟΥ θαη 

εγθαζίζηαληαη ζηελ Διιάδα κέζσ ππνθαηαζηήκαηνο ή παξέρνπλ ζηελ Διιάδα 

δηαζπλνξηαθψο ππεξεζίεο θαη  

ζη) ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ηα νπνία εδξεχνπλ ζηελ αιινδαπή θαη εγθαζίζηαληαη 

ζηελ Διιάδα κέζσ ππνθαηαζηήκαηνο. 

   Γηα ηε ζχζηαζε ησλ εηαηξηψλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, γηα ηε κεηαηξνπή 

πθηζηάκελεο αλψλπκεο εηαηξίαο ζε αλψλπκε εηαηξία κε ζθνπφ ηε ζχλαςε 

ζπκβάζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία 

ζηελ Διιάδα ππνθαηαζηεκάησλ αιινδαπψλ ρξεκαηνδνηηθψλ ηδξπκάησλ κε έδξα 

εθηφο ΔΟΥ πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ ζηελ Διιάδα ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, απαηηείηαη εηδηθή άδεηα ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ε 

νπνία είλαη αξκφδηα γηα ηελ άζθεζε επνπηείαο θαη ειέγρνπ ησλ εηαηξηψλ απηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ παξνρή ηεο 

άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ ζπληειεζηψλ θεξεγγπφηεηαο, ξεπζηφηεηαο θαη 

ζπγθέληξσζεο θηλδχλσλ. 

ii)Δηαηξείεο πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθώλ απαηηήζεωλ (factoring) 

   Μφλν πηζησηηθά ηδξχκαηα ή αλψλπκεο εηαηξείεο πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθψλ 

απαηηήζεσλ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα απηή. Γηα ηε ζχζηαζε 

Α.Δ.Δ.Α. απαηηείηαη εηδηθή άδεηα απφ ηελ ηξάπεδα Διιάδνο ε νπνία θαη είλαη 

αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ θαζψο θαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ηδξπκάησλ. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ίδξπζε εηαηξείαο 

πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ, δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην ¼ 

ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ίδξπζε πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο.  

iii)Δηαηξείεο παξνρήο πηζηώζεωλ 

   Δπηηξέπεηαη ε θαη‟ επάγγεικα ρνξήγεζε δαλείσλ ή ινηπψλ πηζηψζεσλ απφ κε 

πηζησηηθά ηδξχκαηα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ζρεηηθή άδεηα ζα παξέρεηαη απφ 

ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο κε φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηεο Σξάπεδαο 



 

59 

ηεο Διιάδνο. Οη Δηαηξίεο Παξνρήο Πηζηψζεσλ ζα έρνπλ σο θχξην αληηθείκελν ηελ 

παξνρή πηζηψζεσλ ζε θπζηθά πξφζσπα γηα ηελ θάιπςε πξνζσπηθψλ-

θαηαλαισηηθψλ ηνπο αλαγθψλ. Οη εηαηξίεο απηέο δελ επηηξέπεηαη λα απνδέρνληαη 

θαηαζέζεηο. Σν χςνο ηνπ ειάρηζηνπ αξρηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ απαηηείηαη 

γηα ηελ ίδξπζε Δηαηξίαο Παξνρήο Πηζηψζεσλ αλέξρεηαη ζην ήκηζπ ηνπ ειάρηζηνπ 

αξρηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ίδξπζε πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο. 

Όζνλ αθνξά ζηηο θπξψζεηο, ηελ αλάθιεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη ηελ 

ίδξπζε ππνθαηαζηεκάησλ ησλ ελ ιφγσ εηαηξηψλ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο ηα 

ηζρχνληα γηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα. 

 iv)Αληαιιαθηήξηα ζπλαιιάγκαηνο 

   Oη πξνυπνζέζεηο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο αληαιιαθηεξίσλ ζπλαιιάγκαηνο ζηελ 

Διιάδα απφ αλψλπκεο εηαηξίεο πνπ δελ απνηεινχλ πηζησηηθά ηδξχκαηα 

θαζνξίδνληαη απφ 

Σνλ λ. 3862/2010 

Σνλ λ. 5422/1932  άξζξν 2,παξ. 3  

Σελ Πξάμε Γηνηθεηή/ΣΔ 2641/20.4.2011 

Σελ Πξάμε Γηνηθεηή/ΣΔ 2628/30.9.2010 

Σελ Πξάμε Γηνηθεηή/ΣΔ 2541/27.2.2004 

Δηδηθφηεξα πξνβιέπεηαη φηη ηα αληαιιαθηήξηα ζπλαιιάγκαηνο: 

 Μπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ σο αλψλπκεο εηαηξείεο αθνχ ιάβνπλ άδεηα 

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο απφ ηελ ηξάπεδα Διιάδνο 

 Σν ειάρηζην αξρηθφ θεθάιαην πνπ απαηηείηαη είλαη 200.000€ θαη θαζ‟ φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο δελ πξέπεη ηα ίδηα ηνπο θεθάιαηα λα 

ππνιείπνληαη ηνπ ειάρηζηνπ αξρηθνχ. 

 Μπνξνχλ λα δηελεξγνχλ κφλν αγνξά θαη πψιεζε μέλσλ 

ηξαπεδνγξακκαηίσλ θαη ηαμηδησηηθψλ επηηαγψλ, πξνψζεζε θαη 

δηακεζνιάβεζε ζηελ παξνρή ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

 Οθείινπλ λα δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε νξγαλσηηθή, ηερληθή θαη δηνηθεηηθή 

ππνδνκή. Αθφκε, νη ππεχζπλνη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ εηαηξεηψλ, νη 

κεγαιχηεξνη κέηνρνη θαη ηα κέιε ηνπ Γ.. νθείινπλ λα είλαη άηνκα 

αμηφπηζηα. 

 Ζ ηξάπεδα ηεο Διιάδνο κπνξεί λα επηβάιιεη θπξψζεηο επί ησλ 

αληαιιαθηεξίσλ ζπλαιιάγκαηνο θαζψο θαη επί ησλ πξνζψπσλ πνπ 
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ελεξγνχλ θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο Πξάμεο απηήο.  

Ηδξύκαηα πιεξωκώλ 

   Οη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία, θαζψο θαη νη θαλφλεο επνπηείαο 

θαζνξίδνληαη απφ: 

-Σν λ.3862/2010 

-Σελ ΠΓ/ΣΔ 2628/30.9.2010 

-Σελ ΠΓ/ΣΔ 2640/18.1.2011 

Ζ ηξάπεδα ηεο Διιάδνο είλαη αξκφδηα γηα ηελ αδεηνδφηεζε θαη  επνπηεία ησλ 

ηδξπκάησλ πιεξσκψλ. Με ηελ ΠΓ/ΣΔ 2628/30.9.2010 «φξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα 

ηελ παξνρή άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη θαλφλεο επνπηείαο ησλ ηδξπκάησλ 

πιεξσκψλ» ξπζκίδνληαη ηα εμήο δεηήκαηα: 

-Ο ηξφπνο θάιπςεο ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ ησλ ηδξπκάησλ πιεξσκψλ 

-Ζ κέζνδνο ππνινγηζκνχ θαη ην ειάρηζην χςνο ησλ ηδίσλ ησλ Η.Π. 

-Ζ θαζηέξσζε επηπιένλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ γηα ηα Η.Π. πνπ παξέρνπλ 

πίζησζε ίζν κε ην 10% ηνπ ππνινίπνπ ηεο πίζησζεο.  

-Σα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ πξνζψπσλ 

θαζψο θαη ησλ αληηπξνζψπσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηα Η.Π. 

-Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ ηήξεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ κεηξψνπ ησλ Η.Π. πνπ έρνπλ 

έδξα ηελ Διιάδα, ησλ ππνθαηαζηεκάησλ απηψλ θαζψο θαη ησλ αληηπξνζψπσλ 

ηνπο ζηελ Διιάδα θαη ζε άιια θξάηε-κέιε ηνπ Δ.Ο.Υ θαζψο θαη ηα ζηνηρεία πνπ 

θαηαρσξνχληαη ζε απηφ. 

-Ζ άζθεζε πξφζζεησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πέξαλ απηψλ γηα ηηο 

νπνίεο παξαζρέζεθε άδεηα Η.Π. 

-Οη επνπηηθνί θαλφλεο, ηα ζηνηρεία θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα 

θαηαβάιινληαη ζηελ Σξάπεδα Διιάδνο θαζψο θαη ε ζπρλφηεηα ππνβνιήο ηνπο. 

     Δπηζεκαίλεηαη φηη, δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο δηαθάλεηαο, ηα 

αλαιακβάλεη ε γεληθή γξακκαηεία θαηαλαισηή ηνπ ππνπξγείνπ εξγαζίαο θαη 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο.   

 

Ηδξύκαηα ειεθηξνληθνύ ρξήκαηνο 

Γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο Ηδξχκαηνο Ζιεθηξνληθνχ Υξήκαηνο 

απαηηείηαη αξρηθφ θεθάιαην πνζνχ ηνπιάρηζηνλ ηξηαθνζίσλ πελήληα ρηιηάδσλ 

(350.000) επξψ. Σα ηδξχκαηα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα  λα 

είλαη πάξνρνη ππεξεζηψλ πιεξσκψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη ζηα 
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Ηδξχκαηα Ζιεθηξνληθνχ Υξήκαηνο ε θαη‟ επάγγεικα απνδνρή θαηαζέζεσλ, 

ρξεκάησλ ή άιισλ επηζηξεπηέσλ θεθαιαίσλ απφ ην θνηλφ. Ζ έθδνζε 

ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο δε ζπληζηά απνδνρή θαηαζέζεσλ, ρξεκάησλ ή άιισλ 

επηζηξεπηέσλ θεθαιαίσλ. Δπίζεο, απαγνξεχεηαη ε απφδνζε ηφθνπ ή άιινπ 

νθέινπο πνπ έρεη ζρέζε κε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαηά ην νπνίν ν 

θάηνρνο ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο θαηέρεη ειεθηξνληθφ ρξήκα. 

   Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο δηαθάλεηαο 

αλαιακβάλεη ε Γεληθή Γξακκαηεία Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.  

 

Δζληθό ηακείν επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη αλάπηπμεο (Δ.Σ.Δ.Α.Ν.) 

Οη θαλφλεο επνπηείαο απφ ηελ ηξάπεδα ηεο Διιάδνο θαζνξίδνληαη απφ: 

-Σν λφκν 3066/2002 

-Σελ πξάμε δηνηθεηή/ΣΔ 2540/27.2.2004 

Με ην λ.3066/2002 ζπζηήζεθε ην «ηακείν εγγπνδνζίαο κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ 

επηρεηξήζεσλ Α.Δ.» κε ζθνπφ ηελ παξνρή εγγπήζεσλ ππέξ κηθξψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ γηα ηελ θάιπςε κέξνπο ησλ δαλεηαθψλ ηνπο 

ππνρξεψζεσλ. 

     Με ηελ πξάμε δηνηθεηή ζεζπίδνληαη νη θαλφλεο γηα ηελ άζθεζε ηεο επνπηείαο 

απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Οη θαλφλεο απηνί αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα: 

-ηνλ ειάρηζην ζπληειεζηή θεξεγγπφηεηαο ηεο εηαηξίαο, ν νπνίνο νξίδεηαη ζε 

πνζνζηφ 10% 

-ηα ζηνηρεία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, θαζψο θαη ηηο κεζφδνπο ππνινγηζκνχ ησλ 

ειαρίζησλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο ηεο εηαηξίαο, πνπ ζα 

ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πην 

πάλσ ζπληειεζηή 

-ηηο θαηεγνξίεο ηνπνζεηήζεσλ ζηηο νπνίεο ε εηαηξία κπνξεί λα επελδχεη θαζψο θαη 

ην ειάρηζην χςνο θαη ηε δηαζπνξά ησλ ηνπνζεηήζεσλ απηψλ ζε ζρέζε κε ηα ίδηα 

ηεο θεθάιαηά ηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ρακειφο πηζησηηθφο θίλδπλνο θαη 

επαξθήο ξεπζηφηεηα. 
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Ζ) ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ 

   Ζ ηξάπεδα ηεο Διιάδνο αλέιαβε ηελ επνπηεία ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

ππνθαζηζηψληαο ηελ επηηξνπή επνπηείαο ηδησηηθήο αζθάιηζεο Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Δπηθνξηηζκέλε κε ηελ αξκνδηφηεηα ηεο επνπηείαο είλαη 

ε δηεχζπλζε επνπηείαο ηδησηηθήο αζθάιηζεο ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο. Ζ Γηεχζπλζε 

Δπνπηείαο Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο θαιχπηεη ηηο επηηαθηηθέο αλάγθεο αλαδηάξζξσζεο 

ηεο επνπηείαο ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ζε ζπκκφξθσζε θαη πξνζαξκνγή 

κε ηηο αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

Ηζηνξηθά ζηνηρεία 

Ζ πξψηε πξνζπάζεηα λα ζεζπηζηεί λνκνζεηηθά έλαο κεραληζκφο άζθεζεο ειέγρνπ 

επί ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ήηαλ ην 1909 φπνπ ηφηε επεηξάπε ε 

ιεηηνπξγία κφλνλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ. Με έλαλ κεηαγελέζηεξν λφκν, επεηξάπε ε 

ιεηηνπξγία αιινδαπψλ εηαηξεηψλ ζηελ Διιάδα θαη απηφ γηα λα εληζρπζεί ε ζέζε 

ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ. Σν 1917 ζεζπίζηεθαλ γηα πξψηε θνξά θαλφλεο θαη 

αξρέο γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ. Καηά ην έηνο 

1926 νη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ηίζεληαη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δκπνξίνπ θαη κέρξη ην 1976 ν έιεγρνο επί ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ε 

αλαινγηζηηθή ππεξεζία αζθνχληαλ απφ ηε Γηεχζπλζε Πίζηεσο θαη Αζθαιίζεσο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ. Σν 1976 δεκηνπξγήζεθε ρσξηζηή Γηεχζπλζε ζην 

Τπνπξγείν Δκπνξίνπ κε ηελ νλνκαζία Γηεχζπλζε Αζθαιηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη 

Αλαινγηζηηθήο, ε νπνία κέρξη ζήκεξα ππάγεηαη ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. 

Με ην Ν. 3229/2004 (Φ.Δ.Κ. Α' 38) ζπζηάζεθε ε Δπηηξνπή Δπνπηείαο Ηδησηηθήο 

Αζθάιηζεο (ΔΠ.Δ.Η.Α.), ε νπνία μεθίλεζε ηηο εξγαζίεο ηεο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2008 

(βι. Τπνπξγηθή Απφθαζε 46511/Β.2147). Χο απηνηειήο επνπηηθή αξρή 

ππνθαηέζηεζε σο επί ην πιείζηνλ ζηηο αξκνδηφηεηέο ηεο, ηε Γηεχζπλζε 

Αζθαιηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Αλαινγηζηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. 

Με ην Ν. 3867/2010 (Φ.Δ.Κ. Α' 128) θαηαξγήζεθε ε ΔΠ.Δ.Η.Α. απφ 1.12.2010 θαη 

νη αξκνδηφηεηέο ηεο αλαηέζεθαλ, απφ ηελ ίδηα εκεξνκελία, ζηελ Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο.  

 (Bankofgreece.gr, 2016; Bank, 2016) 

 

http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/N%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82_3867_2010.pdf
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 7Ο 
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7. ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

ην θεθάιαην απηφ αθνινπζεί αλάιπζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ, θαηά ηελ άπνςε ησλ 

ζπγγξαθέσλ, ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο ζε ζπλδηαζκφ κε 

ζηνηρεία απφ ηηο Δθζέζεηο ηνπ Γηνηθεηή, ην εηήζην νηθνλνκηθφ δειηίν ηεο Κεληξηθήο 

Σξαπέδεο, ηηο εθζέζεηο ηνπ ΟΟΑ, ηεο ΔΚΣ αιιά θαη ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο. Ζ αλάιπζε 

επηθεληξψλεηε ζε ινγαξηαζκνχο «θιεηδηά» θαη ζηε Θέζε ησλ κεηφρσλ θαζψο θαη  

Ζ βαζηθή ιεηηνπξγία θαη ζθνπφο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο είλαη ν έιεγρνο ηνπ 

πιεζσξηζκνχ θαη ε δηαηήξεζε ησλ ηηκψλ.  Δθ ηνχηνπ, είλαη εχθνια αληηιεπηφ φηη ε αλάιπζή 

ηεο σο κία ηππηθή «εκπνξηθή εηαηξεία» δε ζα ήηαλ εχζηνρε:  Γέλ ιεηηνπξγεί ζε 

αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, θαζψο άιισζηε ηα φπνηα θέξδε παξνπζηάδνληαη ζηελ εθάζηνηε 

ρξήζε δέλ έρνπλ θάπνηα ηδηαίηεξε ζεκαζία νχηε θαη αληηθαηνπηξίδνπλ «πην επηηπρεκέλε» ή 

«πην απνηπρεκέλε» πνξεία ζε ζχγθξηζε κε ηα άιια έηε.  Αληηζέησο κάιηζηα, επεηδή 

ιεηηνπξγεί σο ελδηάκεζνο γηα παξάδεηγκα ζην Κξάηνο, κέζσ ηεο νπνίαο πιεξψλνληαη 

ππνρξεψζεηο ηνπ, ρνξεγείηαη ξεπζηφηεηα θαη άιια, ζπρλά κπνξεί κε πην βαζηά αλάιπζε λα 

θαίλεηαη φηη ε αχμεζε ησλ θεξδψλ έηζη φπσο αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά ζηα απνηειέζκαηα 

ρξήζεσο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα είρε έσο θαη αληίζεηα απνηειέζκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

Σξάπεδαο θαη γεληθφηεξα ζηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο θαη ηνπ θξάηνπο.  Δληνχηνηο, 

θαζψο ηππηθά είλαη Αλψλπκε Δηαηξεία θαη αληηιακαλφκελνη ηελ ππφζηαζή ηεο ελ κέξε σο 

ηέηνηα, ζα γίλεη κηα ζπλνπηηθή αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηεο θαηαζηάζεσλ γηα ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία, νχησο ψζηε λα ππάξρεη κία εηζαγσγή ζηελ πνξεία ηεο πξν θαη κεηά 

θξίζεο.  Αθνινχζσο, ζα είλαη πην εχθνια αληηιεπηή θαη ε ζέζε ησλ κεηφρσλ ηεο, ηεο νπνίαο 

ζα γίλεη κηα αλάιπζε ζην ακέζσο επφκελν κέξνο. 

Αμηνζεκείσην είλαη θαη ην φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Σξαπέδεο, Σν 

ηαθηηθφλ απνζεκαηηθφ (φπσο θαη ην έθηαθην απνζεκαηηθφ, εθ‟ φζνλ ππάξρεη) ζρεκαηίδεηαη 

απφ ηα εηήζηα θαζαξά θέξδε, σο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 71.  Οη θαηαβνιέο ζην ηαθηηθφ 

απνζεκαηηθφ κπνξνχλ λα αλαζηαιινχλ, εθ‟ φζνλ απηφ θηάζεη ή ππεξβεί ην θαηαβεβιεκέλν 

θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο.  

(Καηαζηαηηθφ ΣηΔ Έθδνζε Η, 2013; Bankofgreece.gr, 2016) 
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7.1 : Δίλαη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ΑΔ; Μεηνρηθή ύλζεζε 

Με βάζε ηζρπξηζκνχο πνπ αθνξνχλ ζην ζεζκηθφ θαη λνκηθφ θαζεζηψο ηεο ΣηΔ, δφζεθαλ 

δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν πνπ ηεο αζθείηαη ζε ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ επίπεδν. Με 

ηελ ίδξπζε ηεο ην 1927 απέθηεζε ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο θαη παξάιιεια ζπζηάζεθε ε 

ζέζπηζε αλψηαηνπ νξίνπ ζηε ζπκκεηνρή ηνπ δεκνζίνπ. ην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

ζεκειηψλεηαη ε αλάγθε αλεμαξηεζίαο θαη ε απαίηεζε ινγνδνζίαο θαη ειέγρνπ. Ζ ινγνδνζία 

γίλεηαη πξνο ηε Βνπιή θαη ηελ θπβέξλεζε θαη πεξηιακβάλεη ζέκαηα λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο 

θαη επνπηηθήο αξκνδηφηεηαο. Ο δεκφζηνο έιεγρνο δηαζθαιίδεηαη κε ηελ παξνπζία ηνπ 

εθπξνζψπνπ ηεο πνιηηείαο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Γ θαη ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ θαη αθνξά 

θπξίσο ζέκαηα λνκηκφηεηαο. Όζνλ αθνξά ηε κεηνρηθή πιεηνςεθία ε νπνία αλέξρεηαη κέρξη 

θαη ην 35%, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε πξαγκαηηθφηεηα θξχβεη άιια δεδνκέλα. 

πγθεθξηκέλα, κε ηελ παξνπζία ησλ εθπξνζψπσλ ησλ ΝΠΗΓ, ΓΔΚΟ θαη Αζθαιηζηηθψλ 

Σακείσλ ειέγρεηαη πιήξσο ε Γ εθφζνλ ην πνζνζηφ πνπ ζπκπιεξψλνπλ μεπεξλά θαηά πνιχ 

ην 35% θαη θζάλεη κέρξη θαη ην 70%. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ην δεκφζην ςεθίδεη κε 

πνζνζηφ άλσ ηνπ 95% ελψ νη ινηπνί ηδηψηεο δελ μεπεξλνχλ ην 0,6%.  Με βάζε πξφζθαηε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ αλαθνηλψζεθε φηη νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, 

πιελ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ δεκνζίνπ, δελ κπνξεί λα θαηέρεη πνζνζηφ κεηνρψλ κεγαιχηεξν 

ηνπ 2%. Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ζηε δηαλνκή κεξίζκαηνο φια ηα ππνιεηπφκελα θέξδε 

επέξρνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ δεκνζίνπ αλεμαξηήησο ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο. 

(Καηαζηαηηθφ ΣηΔ Έθδνζε Η, 2013; Bankofgreece.gr, 2016) 
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7.2 : Αλάιπζε ζέζεο Μεηόρωλ 

Ζ πιεηνςεθία ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο αλήθεη ζην Γεκφζην ή ζε 

ΓΔΚΟ, φκσο πεξίπνπ έλα 5% απηνχ αλήθεη ζε ηδηψηεο.  Γηα απηνχο, κπνξεί λα γίλεη κία 

μερσξηζηή αλάιπζε επί ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ, νχησο ψζηε λα θαλεί θαηά 

πφζν θαη ππφ πνηεο ζπλζήθεο κπνξεί λα είλαη ή ήηαλ επηθεξδήο γηα εθείλνπο ε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηε ρξεκαηηζηεξηαθή δηαπξαγκάηεπζε ηεο κεηνρήο. 

 

Οη κέηνρνη ζεσξνχληαη ζπληδηνθηήηεο ηεο Α.Δ. ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ εληνχηνηο, ζηελ 

πξάμε είλαη θη απηνί επελδπηέο.  Χο ηέηνηνη ινηπφλ, ε ηθαλνπνίεζή ηνπο –θαη θαη‟ επέθηαζε ε 

καθξνρξφληα πηζηφηεηά ηνπο ζηελ εηαηξεία- έξρεηαη ζε ζπζρέηηζε κε ηελ απφδνζε ησλ 

ηνπνζεηεκέλσλ ρξεκάησλ ηνπο. (Θάλνο Γ., 2012)  Σα επελδεδπκέλα θεθάιαηα ηνπ κεηφρνπ 

είλαη ην ζχλνιν ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ ηε ζηηγκή πνπ αγνξάζηεθαλ, ελψ ην θέξδνο ηνπ είλαη 

ην κέξηζκα πνπ ιακβάλεη.  Οπφηε, ε φιε αλάιπζε πνπ ζα γίλεη ζα έρεη επίθεληξν ηνλ ηχπν 

Ke=d/P, φπνπ d είλαη ην δηδψκελν ζπλνιηθφ εηήζην κέξηζκα, P ε ηηκή ηεο κεηνρήο θαη Κe ε 

απφδνζε ησλ επελδεδπκέλσλ θεθαιαίσλ ησλ κεηφρσλ.  Να ζεκεησζεί εδψ πσο, ζχκθσλα κε 

ην θαηαζηαηηθφ ηεο Σξάπεδαο, ζηνπο κεηφρνπο ηεο δίδεηαη ππνρξεσηηθά κέξηζκα 12% επί ηνπ 

νλνκαζηηθνχ θεθαιαίνπ.  Δπηπιένλ κπνξεί φπσο δσζεί θαη έλα πνζφ σο πξφζζεην κέξηζκα, 

θάηη πνπ γηλφηαλ θαη‟ εμνρήλ κέρξη θαη ην 2010.   

 

Έηζη, ζε πξψηε θάζε, κπνξεί λα αμηνινγεζεί ε ρξεκαηεζηεξηαθή αμία ηεο κεηνρήο θαη ε 

δηαρξνληθή εμέιημή ηεο. Υξεζηκνπνηήζεθε ε κέζε ηηκή θιεηζίκαηφο ηεο αλά έηνο, νχησο ψζηε 

ε ηηκή πνπ ζα αμηνινγεζεί λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθή επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ έηνπο. 

Ζ κέζε εηήζηα δηαπξαγκαηεπφκελε ηηκή ζα κπνξνχζε, φπσο είλαη εκθαλέο, λα ρσξηζζεί ζε 

ηξεηο δηαθξηηέο πεξηφδνπο: Σελ πξψηε πνπ αληαλαθιά ηελ πξν θξίζεο ζηαζεξφηεηα (κέρξη θαη 

ην 2008), ηελ δεχηεξε πνπ απνηππψλεη ηελ θαηαθφξπθε θαη απφηνκε πηψζε ηεο ηηκήο απφ 

ηελ αξρή ηεο θξίζεο (2009-2012) θαη ηελ ηξίηε, ζηελ νπνία ε ηηκή δείρλεη πιένλ λα έρεη 

απνθηήζεη κία ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα ρακειά (2013 θαη κεηά), θαη ε νπνία δηαηεξείηαη ζε 

απηά ηα ζεκεία κέρξη ζήκεξα.  Σν ίδην ηζρχεη ζε γεληθέο γξακκέο θαη γηα ην δηαλεκφκελν 

κέξηζκα, ην νπνίν λα ζεκεησζεί φηη επεξεάδεηαη απφ ηηο εθάζηνηε αιιαγέο ζηελ θνξνινγηθή 

λνκνζεζία πνπ αθνινπζείηαη ην εθάζηνηε έηνο.  Δληνχηνηο, επεηδή ην πνζφ ηνπ δηαλεκφκελνπ 

κεξίζκαηνο αλά κεηνρή δέλ αθνινπζεί απνθιεηζηηθά ηελ πνξεία ηεο κεηνρήο, ην χςνο ηνπ 

κεξίζκαηνο αλά έηνο ζπζρεηηδφκελν κε ηηο αληίζηνηρεο κεηαβνιέο ζηε κέζε ηηκή ηεο κεηνρήο, 

είλαη εθείλεο πνπ αλαδεηθλχνπλ –έζησ εθ ησλ πζηέξσλ- ηηο ρξνληέο πνπ ζα ήηαλ πην 

ζπκθέξνπζα ε θαηνρή ή ε αγνξά κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο.    
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Έηζη, βιέπνπκε φηη ην 2009 ε κέζε δηπξαγκαηεπφκελε ηηκή ηεο κεηνρήο έπεζε απφ ηα 64,65€ 

πνπ ήηαλ ην 2008 ζηα 43,62€ ελψ ηαπηφρξνλα ην δηαλεκφκελν κέξηζκα αλά κεηνρή παξέκεηλε 

2,16€, κή αληαπνθξηλφκελν ζε απηή ηελ πηψζε ηεο ηηκήο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ε 

απφδνζε ησλ κεηφρσλ πνπ είραλ αγνξάζεη κεηνρέο ην 2009 λα αλέβεη απφ ην 3,34% πνπ ήηαλ 

ην 2008 ζην 4,95%, ην νπνίν είλαη θαη ην πςειφηεξν ηεο εμεηαδφκελεο δεθαεηίαο.  Ζ 

απφδνζε απηή δηαηεξήζεθε θαη ην 2010 ζην ίδην επίπεδν (4,96%), παξ‟ φηη ε ηηκή αιιά θαη 

ην δηαλεκφκελν κέξηζκα κεηψζεθαλ, παξάιιεια.  Σν επφκελν θνκβηθφ ζεκείν ηνπ ελ ιφγσ 

δείθηε είλαη ην 2015 φπνπ, ε ηηκή είρε θηάζεη ζηελ θαηψηαηε κέζε εηήζηα ηηκή ηεο ελψ ην 

δηαλεκφκελν κέξηζκα παξέκελε ζρεδφλ ζηαζεξφ, εθφζνλ απφ ην 2011 δηδφηαλ κφλν ην 

πξναλαθεξζέλ ζηαζεξφ κέξηζκα (επεξξεαδφκελν θάζε θνξά απφ ηελ θνξνινγηθή πνιηηηθή), 

ρσξίο λα δίδεηαη θάπνην πνζφ σο πξφζζεην κέξηζκα φπσο ζηηο πξνεγνχκελεο ρξήζεηο.  Πην 

ζπγθεθξηκέλα, κε ηελ κέζε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή αγνξαπσιεζίαο λα έρεη πέζεη ζηα 9,56€ 

θαη ην δηαλεκφκελν κέξηζκα ζην 0,43€/κεηνρή, ε απφδνζε αγγίδεη ην 4,49%, ελψ ηα 

πξνεγνχκελα 4 ρξφληα χθεζεο θπκάλζεθε απφ 2,05% έσο 3,3%. 

 

Δδψ κπνξεί λα γίλεη αλαθνξά θαη ζηα θέξδε πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ θάζε κεηνρή (Καζαξά 

Κέξδε  δηά κέζν πιήζνο κεηνρψλ ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο), ε νπνία παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ:  

Δλψ κέρξη ην 2011 ππήξρε πησηηθή ηάζε κε κέγηζην ηα 17,9€ ην 2007 θαη ειάρηζην ηα 4,9€ ην 

2011, έθηνηε ν δείθηεο ΚΑΜ ήηαλ ππεξβνιηθά απμεκέλνο, ζα κπνξνπζακε λα πνχκε 

«θνπζθσκέλνο», κε ην 2013 λα αλέξρεηαη ζε 41,8€ θαη ην 2015 λα αλαξηράηαη ζηα 58,5€.  Οη 

ηηκέο απηέο δέλ κεηαθέξζεθαλ θαη ζην κέξηζκα αλά κεηνρή, θαη απηφ είλαη απηαπφδεηθην 

ζηνηρείν ηνπ φηη ην εθάζηνε δηαλεκεζέλ κέξηζκα δέ κπνξεί λα ζπζρεηηζζεί άκεζα κε ηα 

αηλίζηνηρα εκθαληδφκελα θέξδε ηεο Σξάπεδαο.   Γηα ηνλ ίδην ιφγν, δπζηπρψο δέλ έρεη 

ηδηαίηεξν λφεκα λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ν δείθηεο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο πξνο ηα Κέξδε 

αλά κεηνρή (P/ΚΑΜ ή P/E) ν νπνίνο είλαη γλσζηφο σο δείθηεο “ειθπζηηθφηεηαο” ηεο 

κεηνρήο.  Ο ελ ιφγσ δείθηεο θαζηζηά ηελ κεηνρή πην ειθπζηηθή φζν απμάλεηαη, θαζψο 

ζπλήζσο ππνδειψλεη φηη ε εηαηξεία έρεη θάλεη επελδχζεηο θαη άξα ζηελ κέλ ηξέρνπζα 

πεξίνδν εκθαλίδεη ρακειά θέξδε ηα νπνία φκσο ζην κέιινλ ζα απμεζνχλ θαη, σο εθ ηνχηνπ, 

ε ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο παξακέλεη ζε πςειά επίπεδα γηαηί αλακέλεηαη ζην κέιινλ λα απμεζεί 

ζεκαληηθά θαη ην δηαλεκφκελν κέξηζκα. 

(Γαξνπθάιεο 2008; Investopedia, 2016; Καηαζηαηηθφ ΣηΔ Έθδνζε Η, Άξζξν 13, 2013) 
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Πίλαθαο 7.1: Γείθηεο Αλάιπζεο ζέζεο Μεηφρσλ 

Πίλαθαο 7.2: Βαζηθά ζηνηρεία Ηζνινγηζκψλ 2006-2015                

ΕΣΟ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Κζρδη Χρήςεωσ: 244.635.464 284.683.861 225.084.241 228.160.613 190.452.292 96.636.842 318.649.203 831.149.203 654.549.203 1.162.849.203

Πληρωτζο μζριςμα 46.086.536 50.854.109 47.675.726 47.675.726 39.253.015 13.309.473 10.679.362 9.878.410 9.878.410 9.477.934

Φόροσ Μεριςμάτων 18.824.078 16.951.370 15.891.909 15.891.909 12.395.689 3.327.369 2.669.841 3.470.793 3.470.793 3.871.269

Αύξηςη Αποθεματικών 19.000.000 36.000.000 0 17.500.000 12.000.000 0 0 0 0 0

Τπολ. το Ελλ. Δημόςιο 160.724.850 180.878.382 139.267.934 147.092.978 126.803.588 80.000.000 305.300.000 817.800.000 641.200.000 1.149.500.000
Av. Price 79,60 75,49 64,65 43,62 35,87 24,52 12,30 14,60 13,56 9,56

ΚΑΜ 15,4 17,9 11,3 11,5 9,6 4,9 16,0 41,8 33,0 58,5

ΜΑΜ (d) 2,90 3,20 2,16 2,16 1,78 0,50 0,40 0,45 0,45 0,43

P/E (P/KAM) 5,2 4,2 5,7 3,8 3,7 5,0 0,8 0,3 0,4 0,2

MAM/P (Κ) 3,64% 4,24% 3,34% 4,95% 4,96% 2,05% 3,28% 3,07% 3,30% 4,49%

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1.Χρυςόσ & Απαιτιςεισ ςε χρυςό 2.210.725.255 2.616.818.200 2.924.754.323 3.633.315.395 5.005.114.533 5.770.281.682 5.984.958.512 4.145.310.521 4.720.522.384 4.655.876.333

2.Απαιτιςεισ ςε ςυνάλλαγμα ζναντι μι κατοίκων ηϊνθσ ευρϊ 486.131.282 438.938.791 301.602.543 1.108.075.094 1.009.983.571 982.306.649 992.872.970 1.059.044.295 1.570.953.046 2.046.275.257

     2.1 Απαιτιςεισ ζναντι του Διενκνοφσ Νομιςματικοφ Σαμείου (ΔΝΣ) 125.814.163 82.587.355 138.800.294 947.530.824 908.925.790 942.163.589 925.936.960 889.700.605 947.944.540 635.957.699

3.Απαιτιςεισ ςε ςυνάλλαγμα ζναντι κατοίκων ηϊνθσ ευρϊ 553.330.050 700.340.293 2.473.540.378 281.553.987 283.797.006 1.018.555.147 343.692.770 323.744.770 599.521.200 613.387.274

4.Απαιτιςεισ ςε ευρϊ ζναντι μι κατοίκων ηϊνθσ ευρϊ 649.303.017 1.002.041.543 830.949.273 177.285 165.813 113.867 23.873 23.869 23.881 23.881

5.Δάνεια ςε ευρϊ προσ πιςτωτικά ιδρφματα ηϊνθσ ευρϊ ςχετιηόμενα με πράξεισ νομ/κισ πολ/κισ 4.795.146.004 8.727.274.500 38.354.900.000 49.655.100.000 97.668.800.000 76.159.500.000 19.346.500.000 63.225.800.000 56.039.400.000 38.599.000.000

6.Λοιπζσ απαιτιςεισ ςε ευρϊ ζναντι πιςτωτικϊν ιδρυμάτων ηϊνθσ ευρϊ 942.132.861 232.122.255 76.778.839 72.760.162 71.609.150 71.745.340 101.850.944.365 9.790.608.293 1.095.137 68.914.635.432

7. Χρεόγραφα ςε ευρϊ κατοίκων ηϊνθσ ευρϊ 6.298.382.914 10.518.594.994 14.529.148.987 20.668.018.576 23.860.877.515 21.149.321.189 20.782.519.037 21.119.431.709 31.056.804.080 39.764.480.573

8. Μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ ςε ευρϊ ζναντι τθσ γενικισ κυβζρνθςθσ 8.744.528.645 8.231.573.922 7.777.980.635 7.294.205.864 6.867.002.312 6.659.874.462 6.170.409.022 5.657.654.356 5.249.170.866 4.843.627.573

9. Απαιτιςεισ εντόσ του Ευρωςυςτιματοσ 1.453.912.102 1.443.521.602 1.483.347.572 1.597.874.267 1.600.050.638 1.632.798.971 1.813.849.138 1.742.834.574 1.773.729.971 1.781.727.954

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 34.925.363.171 42.660.870.172 70.920.482.352 86.593.654.264 138.640.305.244 168.436.282.976 159.778.239.828 109.494.863.900 103.155.537.716 163.513.101.315

 

ΠΑΘΗΣΙΚΟ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1. Σραπεηογραμμάτια ςε κυκλοφορία 15.338.479.600 16.269.736.665 18.291.344.500 20.886.044.900 21.748.281.800 22.957.704.380 23.576.814.320 24.640.887.450 27.172.060.740 28.792.125.675

2. Τποχρεϊςεισ ςε ευρϊ ζναντι πιςτωτικϊν ιδρυμάτων ηϊνθσ ευρϊ ςχετιηόμενεσ με πράξεισ 

νομιςματικισ πολιτικισ
4.529.984.822 7.107.978.508 7.793.859.079 8.008.073.640 10.528.376.123 4.703.006.264 2.168.651.315 1.958.581.341 3.076.270.299 1.387.143.530

4. Τποχρεϊςεισ ςε ευρϊ ζναντι λοιπϊν κατοίκων ηϊνθσ ευρϊ 912.830.809 1.215.526.026 1.597.505.489 1.381.108.771 2.339.465.608 5.553.155.243 7.188.910.666 7.985.961.670 5.085.184.765 4.377.583.848

5. Τποχρεϊςεισ ςε ευρϊ ζναντι μθ κατοίκων ηϊνθσ ευρϊ 851.539.789 838.556.609 803.627.501 719.806.349 766.281.837 1.041.850.236 1.008.139.644 990.392.122 1.438.395.120 1.227.986.892

9. Τποχρεϊςεισ εντόσ του Ευρωςυςτιματοσ 9.752.092.960 13.195.830.237 37.833.037.850 49.122.200.115 95.054.832.880 123.244.992.854 112.814.781.585 61.955.261.464 54.502.387.704 113.977.496.400

14. Μετοχικό κεφάλαιο και αποκεματικά 667.209.560 774.815.862 793.937.752 805.307.786 815.444.326 815.442.174 815.494.092 815.500.679 815.499.672 815.497.813

Μετοχικό κεφάλαιο 88.994.690 88.994.690 111.243.362 111.243.362 111.243.362 111.243.362 111.243.362 111.243.362 111.243.362 111.243.362

Σακτικό αποκεματικό 88.994.690 88.994.690 111.243.362 111.243.362 111.243.362 111.243.362 111.243.362 111.243.362 111.243.362 111.243.362

Ζκτακτο αποκεματικό 19.000.000 55.000.000 55.000.000 72.500.000 84.500.000 84.500.000 84.500.000 84.500.000 84.500.000 84.500.000

Ειδικό αποκεματικό από τθν αναπροςαρμογι τθσ αξίασ των ακινιτων 470.018.863 541.550.688 516.175.995 509.257.925 507.247.856 507.247.856 507.247.856 507.247.856 507.247.856 507.247.856

ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΗΕΩ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1. Κακαροί τόκοι 15.338.479.600 16.269.736.665 18.291.344.500 20.886.044.900 21.748.281.800 22.957.704.380 23.576.814.320 24.640.887.450 27.172.060.740 28.792.125.675

φνολο κακαρϊν εςόδων 830.853.546 825.497.705 806.185.800 1.139.465.534 1.044.422.815 1.594.795.682 2.995.435.598 1.600.321.826 1.118.191.389 1.897.496.851

7. Δαπάνεσ προςωπικοφ και ςυνταξιοδοτικϊν παροχϊν -214.591.454 -230.209.907 -339.005.755 -333.133.279 -319.516.458 -286.055.899 -157.870.006 -146.748.221 -258.748.290 -256.804.316

φνολο εξόδων (υν. Δαπάνεσ Λειτουργίασ) -586.218.082 -540.813.844 -581.101.559 -911.304.921 -853.970.523 -1.498.158.840 -2.676.786.395 -769.172.623 -463.642.186 -734.647.648

ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΕΩ 244.635.464 284.683.861 225.084.241 228.160.613 190.452.292 96.636.842 318.649.203 831.149.203 654.549.203 1.162.849.203

(Μζςο) Ετιςιο Πλικοσ μετοχϊν 15.891.909 15.891.909 17.650.440 19.864.886 19.864.886 19.864.886 19.864.886 19.864.886 19.864.886 19.864.886

(Capital.gr, 2016; Data.worldbank.org, 2016; World Bank, 2016; Εκθέζεις Διοικηηή Τράπεζας 

ηης Ελλάδος, γηα ηα έηε 2005-2015) 
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7.3 εκαληηθά ζηνηρεία από ηελ εμέηαζε ηωλ εηήζηωλ 

ηζνινγηζκώλ ηεο ΣηΔ 

7.3.1 Ο λογαριαςμόσ «5. Δϊνεια ςε ευρώ προσ πιςτωτικϊ ιδρύματα ζώνησ 

ευρώ ςχετιζόμενα με πρϊξεισ νομιςματικόσ πολιτικόσ» 

 

ην ζηνηρείν απηφ πεξηιακβάλνληαη ηα ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ ρνξεγήζεσλ ηεο 

Σξάπεδαο πξνο ηα εγρψξηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ζην πιαίζην άζθεζεο ηεο εληαίαο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζηηο ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ. 

Ζ ζπλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε ζε επίπεδν Δπξσζπζηήκαηνο κέζσ άζθεζεο πξάμεσλ 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο αλήιζε ζε 559,0 δηζεθ. επξψ, απφ ηελ νπνία ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

ρνξήγεζε ζηα εγρψξηα πηζησηηθά ηδξχκαηα 38,6 δηζεθ. επξψ. 

Ζ ρνξήγεζε ξεπζηφηεηαο, ηφζν κέζσ ησλ πξάμεσλ αλαρξεκαηνδφηεζεο (θχξηαο θαη πην 

καθξνπξφζεζκεο) φζν θαη κέζσ ηεο δηεπθφιπλζεο νξηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο, 

πξαγκαηνπνηείηαη έλαληη επαξθψλ αζθαιεηψλ, ηηο νπνίεο παξέρνπλ νη αληηζπκβαιιφκελνη. Σα 

απνδεθηά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαθξίλνληαη ζε εκπνξεχζηκα θαη κε εκπνξεχζηκα θαη πξέπεη 

λα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα θαηαιιειφηεηαο πνπ ζέηεη ην Δπξσζχζηεκα. 

εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 32.4 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ ΔΚΣ θαη ηεο ΔΚΣ, νη 

ΔζλΚΣ, πνπ δηελεξγνχλ πξάμεηο ζην πιαίζην ηεο εληαίαο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηνπ 

Δπξσζπζηήκαηνο, ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηα έζνδα θαη ηηο δεκηέο ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο θιείδεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην Δπξσζχζηεκα. 

Εεκίεο απφ ηηο πξάμεηο απηέο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κφλν εθφζνλ ν 

αληηζπκβαιιφκελνο ρξενθνπήζεη θαη ηα δηαζέζηκα πνπ πξνθχςνπλ απφ ηε ξεπζηνπνίεζε ηνπ 

ελερχξνπ δελ είλαη επαξθή. εκεηψλεηαη πσο είλαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ ΔζλΚΣ λα 

δέρνληαη σο αζθάιεηα εθείλεο ηηο θαηεγνξίεο απνδεθηψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα ηηο 

νπνίεο αλαιακβάλνπλ εμ νινθιήξνπ ηνλ θίλδπλν. 

Δηδηθφηεξα ζεκεηψλνληαη ηα αθφινπζα: 

 

7.3.2 Ο λογαριαςμόσ «5.1 Πρϊξεισ κύριασ αναχρηματοδότηςησ» 

Οη πξάμεηο θχξηαο αλαρξεκαηνδφηεζεο δηελεξγνχληαη κέζσ αληηζηξεπηέσλ ζπλαιιαγψλ 

παξνρήο ξεπζηφηεηαο δηάξθεηαο κίαο εβδνκάδνο, ζπλήζσο κέζσ ησλ ηαθηηθψλ εβδνκαδηαίσλ 

δεκνπξαζηψλ, θαη δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο εθάζηνηε 

εθαξκνδφκελεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2008 νη πξάμεηο απηέο 
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δηελεξγνχληαη σο δεκνπξαζίεο ζηαζεξνχ επηηνθίνπ θαη κε πιήξε θάιπςε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

αηηνχκελσλ πξνζθνξψλ. 

 

7.3.3 Ο λογαριαςμόσ «5.2 Πρϊξεισ πιο μακροπρόθεςμησ 

αναχρηματοδότηςησ» 

Οη πξάμεηο απηέο έρνπλ σο ζηφρν ηελ παξνρή ζηνπο αληηζπκβαιιφκελνπο πξφζζεηεο 

αλαρξεκαηνδφηεζεο πην καθξνπξφζεζκεο δηάξθεηαο. Γηελεξγνχληαη κέζσ αληηζηξεπηέσλ 

ζπλαιιαγψλ θαη έρνπλ δηάξθεηα ίζε κε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηήξεζεο ησλ ειάρηζησλ 

ππνρξεσηηθψλ απνζεκαηηθψλ, θαζψο θαη δηάξθεηα κεηαμχ ηξηψλ θαη ζαξάληα νθηψ κελψλ. 

Απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2008 νη πξάμεηο απηέο δηελεξγνχληαη σο δεκνπξαζίεο ζηαζεξνχ 

επηηνθίνπ θαη κε πιήξε θάιπςε ηνπ ζπλφινπ ησλ αηηνχκελσλ πξνζθνξψλ. 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2014 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΚΣ απνθάζηζε ηελ δηεμαγσγή ζεηξάο 

ζηνρεπκέλσλ πξάμεσλ πην καθξνπξφζεζκεο αλαρξεκαηνδφηεζεο (Targeted Longer-Term 

Refinancing Operations – TLTRO).  ηηο 31.12.2015 ην ζχλνιν ησλ 12,0 δηζεθ. επξψ 

πξνέξρεηαη απφ πξάμεηο TLTRO, νη νπνίεο ζα ιήμνπλ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2018. 

 

7.3.4 Ο λογαριαςμόσ «5.3 Αντιςτρεπτϋεσ πρϊξεισ εξομϊλυνςησ 

βραχυχρόνιων διακυμϊνςεων τησ ρευςτότητασ» 

Οη αληηζηξεπηέεο πξάμεηο εμνκάιπλζεο βξαρπρξφλησλ δηαθπκάλζεσλ ηεο ξεπζηφηεηαο απν 

ζθνπνχλ ζηε ξχζκηζε ηεο ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά θαη ζηελ εμνκάιπλζε ησλ επηπηψζεσλ 

ζηα επηηφθηα απφ ηηο απξνζδφθεηεο δηαθπκάλζεηο ηεο. Οη ελ ιφγσ πξάμεηο δελ έρνπλ 

πξνθαζνξηζκέλε ζπρλφηεηα θαη δηάξθεηα θαη δηελεξγνχληαη φηαλ απηφ απαηηείηαη. 

 

7.3.5 Ο λογαριαςμόσ «5.4 Διαρθρωτικϋσ αντιςτρεπτϋεσ πρϊξεισ» 

Πξφθεηηαη γηα αληηζηξεπηέεο πξάμεηο αλνηρηήο αγνξάο πνπ γίλνληαη κέζσ ηαθηηθψλ 

δεκνπξαζηψλ κε ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ηεο δηαξζξσηηθήο ζέζεο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο 

έλαληη ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα. 
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7.3.6 Ο λογαριαςμόσ «5.5 Διευκόλυνςη οριακόσ χρηματοδότηςησ» 

Ζ δηεπθφιπλζε νξηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο έρεη σο ζθνπφ ηελ θάιπςε πξνζσξηλψλ αλαγθψλ 

ζε ξεπζηφηεηα ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ. Έρεη δηάξθεηα κίαο εκέξαο, πξνθαζνξηζκέλν 

επηηφθην θαη ρνξεγείηαη έλαληη αζθαιεηψλ κε ηε κνξθή απνδεθηψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 

7.3.7 Ο λογαριαςμόσ «5.6 Πιςτώςεισ για την κϊλυψη περιθωρύων» 

ε απηφ ην ζηνηρείν εκθαλίδεηαη ην ρξεκαηηθφ αληίηηκν πνπ θαηαβάιιεηαη ζηα 

αληηζπκβαιιφκελα κέξε φηαλ ε αγνξαία αμία ησλ ρξενγξάθσλ, πνπ έρνπλ δψζεη σο εγγχεζε 

γηα πξάμεηο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ππεξβεί έλα πξνθαζνξηζκέλν πεξηζψξην αζθαιείαο. 

 

  

7.3.8 Ο λογαριαςμόσ «6. Λοιπϋσ απαιτόςεισ ςε ευρώ ϋναντι πιςτωτικών 

ιδρυμϊτων ζώνησ ευρώ (προσ τρϊπεζεσ, για ανακεφαλαιοπούηςη, ELA)» 

 

ην ζηνηρείν απηφ, εθηφο απφ ππφινηπα ηξερνχκελσλ ινγαξηαζκψλ ζε ηξάπεδεο κε 

ζρεηηδφκελσλ κε πξάμεηο άζθεζεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, απεηθνλίδεηαη θαη ε παξνρή 

έθηαθηεο ελίζρπζεο ζε ξεπζηφηεηα ELA (Emergency Liquidity Assistance) πξνο ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα. 

Μέζσ ησλ πξάμεσλ ELA παξέρεηαη ξεπζηφηεηα πξνο θεξέγγπα πηζησηηθά ηδξχκαηα ηα νπνία 

αληηκεησπίδνπλ πξνζσξηλά πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο. Οη πξάμεηο απηέο είλαη κελ εθηφο 

εληαίαο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο, πιελ φκσο δηελεξγνχληαη απφ ηηο 

ΔζλΚΣ κε βάζε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο θαη κε ηελ έγθξηζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο. 

Γηα ηελ παξνρή έθηαθηεο ελίζρπζεο ζε ξεπζηφηεηα (ELA) πξνο ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ε 

Σξάπεδα ιακβάλεη σο αζθάιεηα επαξθή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ελψ παξάιιεια ην Διιεληθφ 

Γεκφζην ρνξεγεί εγγχεζε απεπζείαο ζηελ Σξάπεδα γηα ην ζχλνιν ησλ πξάμεσλ απηψλ. Ζ 

Σξάπεδα αλαιακβάλεη εμ νινθιήξνπ ηνπο θηλδχλνπο θαζψο θαη ηα νθέιε πνπ ζπλδένληαη κε 

απηέο ηηο πξάμεηο. 

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηελ πνξεία ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ απφ ηνπο ηζνινγηζκνχο, έγηλε κία κεγάιε 

αλαθεθαιαηνπνίεζε ηξαπεδψλ ην 2012 θη άιιε κία ην 2015.  Απηά έξρνληαη ζε επζεία 

ζπλάξηεζε κε ηνλ ινγαξηαζκφ 9.3 ηνπ Παζεηηθνχ ηεο ΣηΔ ν νπνίνο εθθξάδεη έκκεζα ηα 
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ρξήκαηα πνπ «ζήθσζαλ» νη θαηαζέηεο απφ ηηο ηξάπεδεο θαη ηα κεηέθεξαλ ζε πηζησηηθά 

ηδξχκαηα ηεο Δπξσδψλεο.  Οπφηε, φζν πεξηζζφηεξα ρξήκαηα «έθεπγαλ», ηφζν κεγαιχηεξε 

έιιεηςε ξεπζηφηεηαο παξνπζηαδφηαλ ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, θαη άξα ε αλάγθε γηα 

αλαθεθαιαηνπνίεζε γηλφηαλ νινέλα θαη πην επηηαθηηθή γηα λα απνθεπρζεί ε ρξενθνπεία ησλ 

ηξαπεδψλ θαη ε θαηάξξεπζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζα νδεγνχζε ζηελ 

ρξενθνπία ηνπ θξάηνπο. (Έθζεζε δηνηθεηή, 2015; ΚΟΤΣΑΡΖ Η., 2016) 

 

7.3.9 Ο λογαριαςμόσ «7. Φρεόγραφα ςε ευρώ κατούκων ζώνησ ευρώ» 

7.3.9.1 Ο λογαριαςμόσ «7.1 Χρεόγραφα που διακρατούνται για ςκοπούσ νομιςματικήσ πολιτικήσ» 

ην ζηνηρείν απηφ πεξηιακβάλνληαη ηα ρξεφγξαθα πνπ έρεη απνθηήζεη ε Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ αγνξάο θαιπκκέλσλ νκνινγηψλ ηνπ 

Δπξσζπζηήκαηνο (Covered Bond Purchase Programmes), νη ηίηινη δεκνζίνπ ρξένπο ζην 

πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηηο Αγνξέο Σίηισλ (Securities Markets Programme), θαζψο 

θαη ηα ρξεφγξαθα ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγνξάο Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ 

Γεκφζηνπ Σνκέα (Public Sector Purchase Programme – PSPP) 

Σα ρξεφγξαθα απηά απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο πξνζαξκνζκέλν κε ηηο ππφ ή ππέξ ην 

άξηην απνζβεζζείζεο δηαθνξέο θαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο 

(impairment tests).  πλνπηηθά, νη ππνθαηεγνξίεο ηνπο είλαη νη εμήο: 

 

― Φρεόγραθα ζηο πλαίζιο ηοσ Πρώηοσ Προγράμμαηος Αγοράς Καλσμμένων Ομολογιών ηοσ 

Εσρωζσζηήμαηος (Covered Bond Purchase Programme – CBPP1 ) 

Πξφθεηηαη γηα θαιπκκέλεο ηξαπεδηθέο νκνινγίεο ρσξψλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ πνπ 

αγνξάζηεθαλ απφ ηελ Σξάπεδα ζην πιαίζην ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο. 

εκεηψλεηαη φηη νη αγνξέο ρξενγξάθσλ ζην πιαίζην ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο 

νινθιεξψζεθαλ ζηηο 30.6.2010. Ζ ζπλνιηθή αμία ησλ θαιπκκέλσλ νκνινγηψλ πνπ θαηείρε 

ην Δπξσζχζηεκα ζηηο 31.12.2015 αλήιζε ζε 20,6 δηζεθ. επξψ. 

 

― Φρεόγραθα ζηο πλαίζιο ηοσ Δεύηεροσ Προγράμμαηος Αγοράς Καλσμμένων Ομολογιών ηοσ 

Εσρωζσζηήμαηος (Covered Bond Purchase Programme – CBPP2) 

ηηο 3 Ννεκβξίνπ 2011 ε ΔΚΣ απνθάζηζε ηελ εθαξκνγή δεχηεξνπ Πξνγξάκκαηνο Αγνξάο 

Καιπκκέλσλ Οκνινγηψλ (CBPP2), ζην νπνίν ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο δελ ζπκκεηείρε. Σν 

πξφγξακκα νινθιεξψζεθε ζηηο 31.10.2012 θαη ε ζπλνιηθή αμία ησλ θαιπκκέλσλ νκνινγηψλ 

πνπ θαηείρε ην Δπξσζχζηεκα ζηηο 31.12.2015 αλήιζε ζε 9,7 δηζεθ. επξψ. 
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― Φρεόγραθα ζηο πλαίζιο ηοσ Τρίηοσ Προγράμμαηος Αγοράς Καλσμμένων Ομολογιών ηοσ 

Εσρωζσζηήμαηος (Covered Bond Purchase Programme – CBPP3) 

ηηο 2 Οθησβξίνπ 2014 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΚΣ αλαθνίλσζε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ ηξίηνπ πξνγξάκκαηνο αγνξάο θαιπκκέλσλ νκνινγηψλ ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο, ζην πιαίζην 

ηνπ νπνίνπ ε ΔΚΣ θαη νη ΔζλΚΣ πξνβαίλνπλ ζε αγνξέο θαιπκκέλσλ νκνινγηψλ ζε επξψ κε 

ζθνπφ ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ξεπζηφηεηαο ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο. Ζ ζπλνιηθή 

αμία ησλ θαιπκκέλσλ νκνινγηψλ πνπ θαηείρε ην Δπξσζχζηεκα ζηηο 31.12.2015 αλήιζε ζε 

143,3 δηζεθ. επξψ. 

 

― Φρεόγραθα ζηο πλαίζιο ηοσ Προγράμμαηος ηοσ Εσρωζσζηήμαηος για ηις Αγορές 

Τίηλων(Securities Markets Programme – SMP) 

Σν Πξφγξακκα ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο γηα ηηο Αγνξέο Σίηισλ (SMP) ηέζεθε ζε εθαξκνγή ηνλ 

Μάην ηνπ 2010. χκθσλα κε ην πξφγξακκα, ε ΔΚΣ θαη νη ΔζλΚΣ κπνξνχζαλ λα αγνξάζνπλ 

θξαηηθά θαη ηδησηηθά ρξεφγξαθα ηεο δψλεο ηνπ επξψ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ε 

δπζιεηηνπξγία νξηζκέλσλ ηκεκάησλ ηεο αγνξάο ρξενγξάθσλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ θαη λα 

απνθαηαζηαζεί ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνχ κεηάδνζεο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο 

ζηηο ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ. Σνλ επηέκβξην ηνπ 2012 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΚΣ 

απνθάζηζε ηε ιήμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο. 

ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο νη ΔζλΚΣ ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο θαη ε ΔΚΣ αγφξαζαλ 

νκφινγα, ε ζπλνιηθή αμία ησλ νπνίσλ ζηηο 31.12.2015 αλήιζε ζε 123,0 δηζεθ. επξψ. Οη 

αγνξέο αθνξνχλ νκφινγα θπβεξλήζεσλ ρσξψλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ. 

 

― Φρεόγραθα ζηο πλαίζιο ηοσ Προγράμμαηος ηοσ Εσρωζσζηήμαηος για ηις Αγορές Τίηλων 

προερτόμενων από Τιηλοποίηζη Περιοσζιακών Σηοιτείων (Asset-Backed Securities Purchase 

Programme – ABSPP) 

ηηο 2 Οθησβξίνπ 2014 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΚΣ αλαθνίλσζε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ πξνγξάκκαηνο Αγνξάο Σίηισλ πξνεξρφκελσλ απφ Σηηινπνίεζε Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ 

(Asset-Backed Securities Purchase Programme – ABSPP). ην πιαίζην ηνπ ελ ιφγσ 

πξνγξάκκαηνο ηo Δπξσζχζηεκα κπνξεί λα απνθηήζεη ηίηινπο ζε επξψ πνπ εθδίδνληαη απφ 

νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κεζαίαο θαη αλψηεξεο εγγπεκέλεο εμνθιεηηθήο πξνηεξαηφηεηαο ζηελ 

πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή αγνξά, ψζηε λα ζηεξίμεη ηελ παξνρή πηζηψζεσλ ζηελ νηθνλνκία 

ηεο δψλεο ηνπ επξψ. 
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― Φρεόγραθα ζηο πλαίζιο ηοσ Προγράμμαηος ηοσ Εσρωζσζηήμαηος για ηις Αγορές 

Περιοσζιακών Σηοιτείων Δημοζίοσ Τομέα (Public Sector Purchase Programme – PSPP) 

ηηο 22 Ηαλνπαξίνπ 2015 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΚΣ απνθάζηζε λα επεθηείλεη ηηο 

αγνξέο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο PSPP ζηε δεπηεξνγελή 

αγνξά. Απηφ ην πξφγξακκα απνζθνπεί ζηελ πεξαηηέξσ ραιάξσζε ησλ λνκηζκαηηθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ ζπλζεθψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ δελ αλήθνπλ ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα θαη ησλ λνηθνθπξηψλ ηεο δψλεο 

ηνπ επξψ, κε ζηφρν ηε ζηήξημε ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο θαη ησλ επελδχζεσλ ζηε δψλε 

ηνπ επξψ ψζηε λα επαλέιζεη ν πιεζσξηζκφο ζε επίπεδα θνληά αιιά ρακειφηεξα ηνπ 2% 

κεζνπξφζεζκα. 

ην πιαίζην ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο νη ΔζλΚΣ ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο θαη ε ΔΚΣ κπνξνχλ 

λα αγνξάζνπλ ζηε δεπηεξνγελή αγνξά ρξεφγξαθα εθδνζέληα απφ εζληθέο θπβεξλήζεηο, 

εηδηθνχο θνξείο - εθδφηεο ρξενγξάθσλ θαη επξσπατθνχο θνξείο ηεο δψλεο ηνπ επξψ. 

Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζηηο 31.12.2015 θαηείρε κφλν νκφινγα ππεξεζληθψλ νξγαληζκψλ 

(supranational securities) ζην ζπγθεθξηκέλν ραξηνθπιάθην. 

ην πιαίζην ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο, νη ΔζλΚΣ ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο θαη ε ΔΚΣ 

θαηέρνπλ νκφινγα ε ζπλνιηθή αμία θηήζεο ησλ νπνίσλ, πξνζαξκνζκέλε κε ηηο ππφ θαη ππέξ 

ην άξηην απνζβεζζείζεο δηαθνξέο, αλεξρφηαλ ζηηο 31.12.2015 ζε 491,3 δηζεθ. επξψ (431,5 

δηζεθ. επξψ ζε θπβεξλεηηθά νκφινγα θαη 59,8 δηζεθ. επξψ ζε νκφινγα ππεξεζληθψλ 

νξγαληζκψλ). 

Οη ζπλδπαζκέλεο αγνξέο ρξενγξάθσλ ζην πιαίζην ησλ CBPP3, ABSPP θαη PSPP έρνπλ σο 

ζηφρν ηα 60 δηζεθ. επξψ κεληαίσο θαη αλακέλεηαη λα ζπλερηζηνχλ ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην 

Μάξηην ηνπ 2017. 

χκθσλα κε ην άξζξν 32.4 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο ΔΚΣ, ηα θέξδε θαη νη δεκηέο απφ ηα 

ραξηνθπιάθηα ρξενγξάθσλ ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ SMP, CBPP3 θαη PSPP (κφλν 

γηα ηα ρξεφγξαθα ππεξεζληθψλ νξγαληζκψλ), εάλ πξαγκαηνπνηεζνχλ, ζα θαηαλέκνληαη εμ 

νινθιήξνπ ζηηο ΔζλΚΣ ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο θιείδεο 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζην Δπξσζχζηεκα. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΚΣ αμηνινγεί ζε ηαθηηθή βάζε ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο 

θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηα ρξεφγξαθα ηα νπνία έρνπλ αγνξαζηεί ζην πιαίζην ησλ ελ 

ιφγσ πξνγξακκάησλ. 

Καηά ηνλ έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ ρξενγξάθσλ ησλ αλσηέξσ ραξηνθπιαθίσλ, πνπ 

δηελεξγήζεθε ζην ηέινο ηεο ρξήζεο 2015, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΚΣ απνθάζηζε φηη 

ην ζπκβάλ ηεο κε έγθαηξεο πιεξσκήο ηνπ ΓΝΣ θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο απφ ην 
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Διιεληθφ Γεκφζην ζηηο 30.06.2015 δελ νδεγεί ζε απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

SMP. 

Καηά ζπλέπεηα, δελ πξνέθπςαλ δεκηέο απνκείσζεο ζην ηέινο ηεο ρξήζεο 2015 γηα θαλέλα 

απφ ηα λνκηζκαηηθά ραξηνθπιάθηα. 

 

 

7.3.9.2 Ο λογαριαςμόσ «7.2 Λοιπά χρεόγραφα ςε ευρώ κατοίκων ζώνησ ευρώ» 

Πεξηιακβάλνληαη νκφινγα θαη έληνθα γξακκάηηα ζε επξψ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

θπβεξλήζεηο ρσξψλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 

(ΔΓ), θαζψο θαη κεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ. Πξφθεηηαη γηα ηα ραξηνθπιάθηα πνπ θαηέρεη 

ε Σξάπεδα γηα θαζαξά επελδπηηθνχο ζθνπνχο. 

 

Σα ρξεφγξαθα ηεο θαηεγνξίαο Α απνηηκήζεθαλ θαηά ISIN κε ηηο κέζεο αγνξαίεο ηηκέο πνπ 

ίζρπαλ ζηηο 31.12.2015. Σα εμ απνηηκήζεσο θέξδε χςνπο 15,3 εθαη. επξψ πνπ πξνέθπςαλ 

κεηαθέξζεθαλ ζε ινγαξηαζκνχο αλαπξνζαξκνγήο (revaluation accounts), ελψ νη δεκίεο 

χςνπο 4,5 εθαη. επξψ θαιχθζεθαλ απφ ηελ πξφβιεςε πνπ έρεη ζρεκαηηζηεί γηα ην ζθνπφ 

απηφ. 

Σα ρξεφγξαθα πνπ πξφθεηηαη λα δηαθξαηεζνχλ έσο ηε ιήμε ηνπο απνηηκήζεθαλ ζην θφζηνο 

θηήζεο πξνζαξκνζκέλν κε ηηο ππφ ή ππέξ ην άξηην απνζβεζζείζεο δηαθνξέο. Απφ ηνλ 

ζρεηηθφ έιεγρν, πνπ δηελεξγήζεθε ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο 2015, δηαπηζηψζεθε φηη δελ 

ζπληξέρνπλ ιφγνη απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο. 

Σα κεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ απνηηκήζεθαλ κε ηηο ηηκέο θιεηζίκαηνο ηεο 31.12.2015 θαη 

ηα εμ απνηηκήζεσο θέξδε πνπ πξνέθπςαλ χςνπο 1,2 εθαη. επξψ κεηαθέξζεθαλ ζε 

ινγαξηαζκνχο αλαπξνζαξκνγήο. 

 

 

7.3.10 Ο λογαριαςμόσ «9.3 Καθαρϋσ υποχρεώςεισ που απορρϋουν από το 

υπόλοιπο του λογαριαςμού δοςοληψιών με το ΕΚΣ» 

 

Με ηελ έλαξμε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ην έηνο 2008 θαη ηδηαίηεξα θαηά ηελ ηξηεηία 

2009-2011, ζεκεηψλεηαη ζεκαληηθή ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ ιφγσ 

ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξάηεζαλ θαη ησλ επηπηψζεψλ ηνπο ζηηο 

πιεξσκέο πξνο θαη απφ ην εμσηεξηθφ. 
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Ζ αχμεζε ηνπ ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ δελ είρε επίπησζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

Σξάπεδαο, θαζψο ηα απμεκέλα πνζά ρξεσζηηθψλ ηφθσλ πνπ ε Σξάπεδα θαηέβαιε ζην 

Δπξσζχζηεκα αληηζηαζκίζηεθαλ απφ ίζα πνζά πηζησηηθψλ ηφθσλ πνπ εηζέπξαμε ε Σξάπεδα 

απφ ηελ παξνρή ξεπζηφηεηαο πξνο ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα. (εθζεζε δηνηθεηή 2011) 
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7.4 εκαληηθά ζηνηρεία από ηελ εμέηαζε ηωλ εηήζηωλ 

Απνηειεζκάηωλ Υξήζεο ηεο ΣηΔ 

7.4.1 υνολικϊ Έξοδα 

Γράφθμα Γραμμϊν 7.1 φνολο Εξόδων Χριςεων 2008-2015 

 Για το οικονομικό ζτοσ 2009, τα  ςυνολικά  κακαρά  ζςοδα  τθσ Σράπεηασ ανιλκαν, όπωσ 

προκφπτει από τθν ανάλυςθ των  αποτελεςµάτων  τθσ  χριςεωσ  2009, ςε 1.139,5 εκατ. 

ευρϊ, ενϊ οι ςυνολικζσ δαπάνεσ λειτουργίασ τθσ, ςτισ οποίεσ περιλαµβάνονται οι 

αποςβζςεισ και οι προβλζψεισ, ανιλκαν ςε 911,3 εκατ. ευρϊ. Πραγµατοποιικθκαν  

εποµζνωσ κακαρά κζρδθ 228,2 εκατ. ευρϊ, ζναντι 225,1 εκατ. ευρϊ το 2008. 

 

 Για το οικονομικό ζτοσ 2010, τα  ςυνολικά  κακαρά  ζςοδα  τθσ Σράπεηασ ανιλκαν, όπωσ 

προκφπτει από τθν ανάλυςθ των  αποτελεςµάτων  τθσ  χριςεωσ  2010, ςε 1.044,5 εκατ. 

ευρϊ, ενϊ τα ςυνολικά λειτουργικά  ζξοδα,  ςτα οποία  περιλαµβάνονται  οι αποςβζςεισ και 

οι προβλζψεισ, ςε 854,1 εκατ. ευρϊ. Πραγµατοποιικθκαν εποµζνωσ κζρδθ 190,4 εκατ. 

ευρϊ, ζναντι 228,2 εκατ. ευρϊ το 2009. 

 

 Σα ςυνολικά κακαρά ζςοδα τθσ Σράπεηασ για τθ χριςθ 2011 αυξικθκαν κατά 52,7%, ενϊ 

αντικζτωσ ςθµαντικι ιταν θ µείωςθ, για δεφτερθ  ςυνεχόµενθ  χρονιά,  των γενικϊν 

λειτουργικϊν εξόδων, πλθν προβλζψεων (2011: 9%, 2010: 13,2%), και ιδιαίτερα των 

δαπανϊν προςωπικοφ και ςυντάξεων. Οι προβλζψεισ που ςχθµατίςτθκαν ιταν ςθµαντικά 

αυξθµζνεσ και ανιλκαν ςε 1.151,4 εκατ. ευρϊ, ζναντι 472,9 εκατ. ευρϊ το 2010. Ωσ 
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αποτζλεςµα του ςχθµατιςµοφ υψθλϊν προβλζψεων, τα κζρδθ τθσ Σράπεηασ  ςτθ χριςθ 

2011 διαµορφϊκθκαν ςε 96,6 εκατ. ευρϊ, ζναντι 190,4 εκατ. ευρϊ τθσ προθγοφµενθσ 

χριςθσ.  

 

 Σα ςυνολικά κακαρά ζςοδα τθσ Σράπεηασ για τθ χριςθ 2012 αυξικθκαν κατά 87,8%, ενϊ 

αντικζτωσ ςυνεχίςτθκε για µια ακόµθ χρονιά θ µείωςθ των γενικϊν λειτουργικϊν εξόδων 

πλθν προβλζψεων (-3,6%), παρά  τθν επιβάρυνςθ µε ζκτακτεσ δαπάνεσ φψουσ 10,3 εκατ. 

ευρϊ που απαιτικθκαν  για  τον ζλεγχο  του χρθµατοπιςτωτικοφ  ςυςτιµατοσ. θµαντικι 

ςυµβολι ςτθ µείωςθ των λειτουργικϊν εξόδων είχαν οι δαπάνεσ προςωπικοφ, οι οποίεσ 

µειϊκθκαν κατά 13,7%. Οι προβλζψεισ που ςχθµατίςτθκαν ανιλκαν ςε 2.342,7 εκατ. ευρϊ, 

ζναντι  1.151,4 εκατ. ευρϊ το 2011. Σα κζρδθ τθσ Σράπεηασ ςτθ χριςθ 2012 δια 

µορφϊκθκαν ςε 318,6 εκατ. ευρϊ, ζναντι 96,6 εκατ. ευρϊ τθσ προθγοφµενθσ χριςθσ. 

 

 Σα κζρδθ τθσ Σράπεηασ  ςτθ χριςθ 2013 διαµορφϊκθκαν ςε 831,1 εκατ. ευρϊ, ζναντι 318,6 

εκατ. ευρϊ τθν προθγοφµενθ χριςθ. Σα ςυνολικά κακαρά ζςοδα τθσ Σράπεηασ για τθ   

χριςθ   2013  µειϊκθκαν   κατά   46,6%. Παράλλθλα, ςυνεχίςτθκε για µια ακόµθ χρονιά θ 

µείωςθ των λειτουργικϊν εξόδων πλθν προβλζψεων,  κατά  10,1%. θµαντικι ςυµβολι ςτθ 

µείωςθ των λειτουργικϊν εξόδων είχαν οι δαπάνεσ  προςωπικοφ, που µειϊκθκαν κατά 

7,1%. Οι προβλζψεισ  που ςχθµατίςτθκαν ανιλκαν ςε 468,8 εκατ. ευρϊ, ζναντι 2.342,7 εκατ. 

Ευρϊ το 2012. 

 

 Σα κζρδθ τθσ Σράπεηασ  ςτθ χριςθ 2014 διαµορφϊκθκαν ςε 654,5 εκατ. ευρϊ, ζναντι 831,1 

εκατ. ευρϊ τθν προθγοφµενθ χριςθ. Σα ςυνολικά κακαρά ζςοδα τθσ Σράπεηασ για τθ χριςθ 

2014 ανιλκαν ςε 1.118,2 εκατ. ευρϊ, ζναντι 1.610,9 εκατ. ευρϊ τθν προθγοφµενθ χριςθ. Σα 

ςυνολικά ζξοδα διαµορφϊκθκαν ςε 463,7 εκατ. ευρϊ, ζναντι 779,7 εκατ. ευρϊ ςτθ χριςθ 

2013. 

 

 Σα κζρδθ τθσ Σράπεηασ ςτθ χριςθ 2015 διαµορφϊκθκαν  ςε 1.162,8 εκατ. ευρϊ, ζναντι 

654,5 εκατ. ευρϊ τθσ προθγοφµενθσ χριςθσ. Σα ςυνολικά κακαρά ζςοδα τθσ Σράπεηασ για 

τθ χριςθ 2015 ανιλκαν ςε 1.897,5 εκατ. ευρϊ, ζναντι 1.118,2 εκατ. ευρϊ τθν προθγοφµενθ 

χριςθ. Σα ςυνολικά ζξοδα διαµορφϊκθκαν ςε 734,7 εκατ. ευρϊ, ζναντι 463,7 εκατ. ευρϊ 

ςτθ χριςθ 2014.  
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7.4.2 Κϋρδη Φρόςησ  

Σα κζρδθ τθσ Σράπεηασ δείχνουν να ζχουν αυξθτικι τάςθ κυρίωσ εξαιτίασ είςπραξθσ τόκων από τα 

δάνεια που χοριγθςε ςτισ εμπορικζσ τράπεηεσ με τουσ μθχανιςμοφσ ρευςτότθτασ του 2012 και, πιο 

μακροπρόκεςμα, του 2015. 

Γράφθμα Γραμμϊν 7.2. Κζρδθ χριςεωσ 2008-2015 

 

 

 

 Για το οικονομικό ζτοσ 2009, από τα κακαρά κζρδθ τθσ χριςεωσ διατζκενται ςφµφωνα µε το 

άρκρο 71 του Καταςτατικοφ για τθν καταβολι πρϊτου µερίςµατοσ 13,3 εκατ. ευρϊ, ποςό  

που αντιςτοιχεί  ςτο 12% του µεηνρηθνχ κεφαλαίου τθσ Σράπεηασ, και 34,4 εκατ. ευρϊ για 

τθν καταβολι πρόςκετου µερίςµατοσ. Εποµζνωσ, προτείνεται να διατεκεί  ςυνολικά  για  

τθν καταβολι  µερίςµατοσ το ποςό των 47,7 εκατ. ευρϊ, ίςο µε το µζριςµα που 

διανεµικθκε και το ζτοσ 2008. Σο προτεινόµενο  µζριςµα  αντιςτοιχεί  ςε  2,40 ευρϊ ανά 

µετοχι (ςθµερινόσ αρικµόσ µετοχϊν 19.864.886). Σο υπόλοιπο των κακαρϊν κερδϊν,  µετά 

τθν αφαίρεςθ  ποςοφ  17,5 εκατ. ευρϊ για τθν αφξθςθ του ζκτακτου αποκεµατικοφ και 

ποςοφ 15,9 εκατ. ευρϊ που αντιςτοιχεί ςτο φόρο ειςοδιµατοσ επί των διανεµόµενων 

µεριςµάτων, δθλ. ποςό 147,1 εκατ. ευρϊ  (ζναντι  139,3  εκατ.  ευρϊ  το  2008), περιζρχεται   

ςτο  ∆θµόςιο  ςφµφωνα  µε  το άρκρο 71 του Καταςτατικοφ. 
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Γράφθμα Πίτασ 7.1. Διάκεςθ Κερδϊν 2009 

 

 Για το οικονομικό ζτοσ 2010, ςφµφωνα µε το άρκρο 71 του Καταςτατικοφ και µετά από 

ςχετικι απόφαςθ του Γενικοφ υµβουλίου, προτάκθκε  ςτθ Γενικι  υνζλευςθ τα κζρδθ τθσ 

χριςεωσ 2010 να διατεκοφν όπωσ αναλυτικά αναφζρεται  ςτθ ςυνζχεια,  λαµβάνοντασ 

υπόψθ και τισ διατάξεισ του νζου φορολογικοφ νόµου 3943/2011: για καταβολι πρϊτου 

µερίςµατοσ 13,3 εκατ. ευρϊ, ποςό που αντιςτοιχεί ςτο 12% του µετοχικοφ κεφαλαίου τθσ 

Σράπεηασ,  και για καταβολι πρόςκετου µερίςµατοσ 25,9 εκατ. ευρϊ. Εποµζνωσ, 

προτείνεται να διατεκοφν ςυνολικά για τθν καταβολι µερίςµατοσ 39,2 εκατ. ευρϊ. Ο φόροσ 

ειςοδιµατοσ που αντιςτοιχεί ςτα διανεµόµενα µερίςµατα ανζρχεται ςε 12,4 εκατ. ευρϊ. 

Από το υπόλοιπο των κερδϊν, µετά τθν αφαίρεςθ   ποςοφ  12  εκατ.  ευρϊ  για   τθν αφξθςθ  

του  ζκτακτου  αποκεµατικοφ,  ποςό 126,8 εκατ. ευρϊ περιζρχεται  ςτο Ελλθνικό ∆θµόςιο. 

Γράφθμα Πίτασ 7.2. Διάκεςθ κερδϊν 2010 
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 Για το οικονομικό ζτοσ 2011, ςφµφωνα µε το άρκρο 71 του Καταςτατικοφ και µετά από 

ςχετικι απόφαςθ του Γενικοφ υµβουλίου, προτάκθκε  ςτθ Γενικι  υνζλευςθ από τα κζρδθ 

τθσ χριςεωσ 2011 να διατεκεί ςτουσ µετόχουσ ποςό 16,6 εκατ. ευρϊ. Σο  υπόλοιπο  των 

κερδϊν  (80 εκατ.  ευρϊ) περιζρχεται  ςτο Ελλθνικό ∆θµόςιο. 

Γράφθμα Πίτασ 7.3. Διάκεςθ κερδϊν 2011 

 Για το οικονομικό ζτοσ 2012, ςφµφωνα µε το άρκρο 71 του Καταςτατικοφ και µετά από 

ςχετικι απόφαςθ του Γενικοφ υµβουλίου, προτάκθκε  ςτθ Γενικι  υνζλευςθ από τα κζρδθ 

τθσ χριςεωσ 2012 να διατεκοφν για καταβολι µερίςµατοσ 13,3 εκατ. ευρϊ, ποςό που 

αντιςτοιχεί ςτο 12% του µετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Σράπεηασ. Από το ποςό αυτό, 10,7 εκατ. 

ευρϊ κα καταβλθκοφν ςτουσ µετόχουσ και 2,6 εκατ. ευρϊ αναλογοφν ςτο φόρο 

µεριςµάτων. Σο υπόλοιπο των κερδϊν, φψουσ 305,3 εκατ. ευρϊ, περιζρχεται  ςτο Ελλθνικό 

∆θµόςιο.  

Γράφθμα Πίτασ 7.4. Διάκεςθ κερδϊν 2012 
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2013

 Για το οικονομικό ζτοσ 2013, ςφµφωνα µε το άρκρο 71 του Καταςτατικοφ και µετά από 

ςχετικι απόφαςθ του Γενικοφ υµβουλίου, προτάκθκε  ςτθ Γενικι  υνζλευςθ από τα κζρδθ 

τθσ χριςεωσ 2013 να διατεκοφν για καταβολι µερίςµατοσ 13,3 εκατ. ευρϊ, ποςό που 

αντιςτοιχεί ςτο 12% του µετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Σράπεηασ. Σο υπόλοιπο των κερδϊν, 

φψουσ 817,8 εκατ. ευρϊ, περιζρχεται ςτο Ελλθνικό ∆θµόςιο. 

Γράφθμα Πίτασ 7.5. Διάκεςθ κερδϊν 2013 

 

 Για το οικονομικό ζτοσ 2014, ςφµφωνα µε το άρκρο 71 του Καταςτατικοφ και µετά από 

ςχετικι απόφαςθ του Γενικοφ υµβουλίου, προτάκθκε ςτθ Γενικι  υνζλευςθ από τα κζρδθ 

τθσ χριςεωσ 2014 να διατεκοφν για καταβολι µερίςµατοσ 13,3 εκατ. ευρϊ, ποςό που 

αντιςτοιχεί ςτο 12% του µετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Σράπεηασ. Σο υπόλοιπο των κερδϊν, 

φψουσ 641,2 εκατ. ευρϊ, περιζρχεται ςτο Ελλθνικό ∆θµόςιο. 

Γράφθμα Πίτασ 7.6. Διάκεςθ κερδϊν 2014 
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[CATEGORY 
NAME]
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2015

 Για το οικονομικό ζτοσ 2015, ςφµφωνα µε το άρκρο 71 του Καταςτατικοφ, προτάκθκε ςτθ 

Γενικι  υνζλευςθ από  τα κζρδθ  τθσ χριςεωσ  2015 να  διατεκοφν  για καταβολι 

µερίςµατοσ 13,3 εκατ. ευρϊ, ποςό που αντιςτοιχεί ςτο 12% του µετοχικοφ κεφαλαίου τθσ 

Σράπεηασ. Σο υπόλοιπο των κερδϊν, φψουσ 1.149,5 εκατ. ευρϊ, περιζρχεται  ςτο Ελλθνικό 

∆θµόςιο. 

 

Γράφθμα Πίτασ 7.7. Διάκεςθ κερδϊν 2015 

(Bankofgreece.gr, 2016; Bank, 2016; Data.worldbank.org, 2016; World Bank, 2016; 

Εκθέζεις Διοικηηή Τράπεζας ηης Ελλάδος, γηα ηα έηε 2005-2015) 
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 

-Η Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ, όπωσ και κάκε Κεντρικι Σράπεηα, κα μποροφςε να χαρακτθριςτεί και ωσ ο 

ενδιάμεςοσ ςτισ εκάςτοτε οικονομικζσ κινιςεισ και πολιτικζσ του Κράτουσ.  Για παράδειγμα, ςτισ 

ανακεφαλαιοποιιςεισ των εμπορικϊν τραπεηϊν, τα χριματα πζραςαν ςε αυτζσ από τουσ δανειςτζσ 

μζςω τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ.  Επίςθσ, ςθμαντικό είναι πωσ ςτθ διάκεςθ κερδϊν, μετά τθν 

αφαίρεςθ τυχόν κεφαλαίων για αποκεματικά και των μεριςμάτων, τα υπόλοιπα περιζχονται ςτο 

Ελλθνικό Δθμόςιο.  Σθ ςτενι αυτι ςχζςθ επιβεβαιϊνει και θ ςφνκεςθ των μετόχων τθσ, θ 

ςυντριπτικι πλειοψθφία αυτϊν (ωσ ποςοςτό) είναι το Δθμόςιο ι ΔΕΚΟ.  Αναλαμβάνει δε και 

πλθκϊρα άλλων διαδικαςιϊν, όπωσ για παράδειγμα  

-Όςον αφορά τθ κζςθ των μετόχων τθσ, καταρχάσ θ τιμι διαπραγμάτευςθσ τθσ μετοχισ τθσ ζχει 

πζςει κοντά ςτο ζνα όγδοο τθσ προ κρίςθσ τιμισ τθσ.  Αντίςτοιχα, και το ςυνολικό αποδιδϊμενο 

μζριςμα ζχει μειωκεί με ςχετικι αναλογία.  Τπάρχει όμωσ ζνα ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα για τουσ 

μετόχουσ ςε ςφγκριςθ με τισ μετοχζσ άλλων ΑΕ που διαπραγματεφονται ςτο χρθματιςτιριο: Σο ότι 

δίδεται ςτακερά -ςφμφωνα με το καταςτατικό τθσ- ζνα ποςό ωσ μζριςμα.  Αυτό αποτελεί και ζνα 

κατϊτατο «μαξιλαράκι αςφαλείασ» για εκείνουσ, εφόςον ζχουν μία εγγυθμζνθ απόδοςθ, εν 

αντικζςθ με τθν πλειοψθφία των άλλων εταιρειϊν ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν οι οποίεσ δφςκολα 

επιτυγχάνουν κζρδθ ςτον ιςολογιςμό τουσ και ακόμθ πιο δφςκολα δίδουν μζροσ εξ αυτϊν ςε 

μζριςμα. 

-Αναφορικά με τουσ ιςολογιςμοφσ και τα αποτελζςματά τθσ, δζν κα ιταν ςωςτό να κρίνεται εξ 

αυτϊν ότι τα πθγαίνει καλά, θ ίδια θ Σράπεηα ωσ Α.Ε. ι το Κράτοσ ι και θ ίδια θ Ελλθνικι Οικονομία.  

Αντικζτωσ, τα κζρδθ τθσ ςυνικωσ αφοροφν ςτουσ τόκουσ των κεφάλαιων που επανειςπράτει, 

κακϊσ οι εμπορικζσ τράπεηεσ δανείηουν χριμα το οποίο δανείηονται κατϋεξοχιν από τθσ Σράπεηα 

τθσ Ελλάδοσ.  Οπότε, τα πολλά κζρδθ ίςωσ ςθμαίνουν μεγάλο ποςό επανείςπραξθσ δανείων με τουσ 

τόκουσ τουσ, το οποίο ςε πρϊτθ φάςθ είναι κατά ζνα τρόπο αρνθτικό για τθν οικονομία.  Μάλιςτα, 

θ Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ ωσ Α.Ε., κα ςυνζχιηε να λειτουργεί και να εμφανίηει κζρδθ ακόμθ και αν θ 

οικονομία ζφτανε ςε ακραία ςθμεία, παραδείγματοσ χάριν τθν ζξοδο από το ευρϊ.  Θα ςυνζχιηε 

δθλαδι να διανζμει μζριςμα -το 12% του καταβεβλθμζνου κεφαλαίου τθσ- ςφμφωνα με το 

καταςτατικό τθσ.  Οπότε κα μποροφςε να ονομαςκεί, τρόπον τινά, και ωσ επζνδυςθ μθδενικοφ 

ρίςκου όπωσ τα ομόλογα, εφόςον υπάρχει μία εγγυθμζνθ απόδοςθ.  Πιο ςυγκεκριμζνα το μζριςμα 

μετά φόρον είναι κοντά ςτα 0,45€, το οποίο είναι 4%-5% τθσ τρζχουςασ αξίασ αγοράσ τθσ μετοχισ 

τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ.  Αυτό αποτελεί και αναςταλτικό παράγοντα περαιτζρω πτϊςθσ τθσ 

χρθματιςτθριακισ τιμισ τθσ, θ οποία ςθμειωτζων δείχνει πλζον να ςτακεροποιείται από το 2012. 
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