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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Η παρούσα εργασία υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική του τμήματος Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Εστιάζει στις επιδράσεις των 

κεφαλαιακών περιορισμών και περιορισμών στις αναλήψεις μετρητών σε κλαδικές αποδόσεις 

εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών επιχειρήσεων εφαρμόζοντας τυπική 

μεθοδολογία Μελέτης Γεγονότος.  

 Αφού λάβουμε δεδομένα κλαδικών τιμών κλεισίματος όπως υπολογίζονται από το 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, τα μετατρέπουμε σε αποδόσεις. Ακολούθως, 

χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα προσαρμογής στην αγορά υπολογίζουμε τις κανονικές 

κλαδικές αποδόσεις και προσδιορίζουμε τις υπερβάλλουσες και αθροιστικές υπερβάλλουσες 

αποδόσεις. Στην συνέχεια, επιλέγουμε τα υπό εξέταση γεγονότα με κριτήρια τον φορέα 

ανακοίνωσης που είναι η ελληνική κυβέρνηση, την πιθανή επίδραση στις επενδυτικές 

προσδοκίες και την διάχυση στους διάφορους οικονομικούς τομείς και ελέγχουμε για 

στατιστική σημαντικότητα. 

Οι έκτακτες αποδόσεις γύρω από την ημερομηνία του γεγονότος είναι κατά κανόνα 

στατιστικά ασήμαντες παρά τις μεγάλες τιμές που μπορεί να λαμβάνουν. Ωστόσο, οι 

αθροιστικές έκτακτες αποδόσεις είναι σε μεγάλο βαθμό στατιστικά σημαντικές με 

αποτέλεσμα η υπόθεση της ημιαποτελεσματικής αγοράς να μην επιβεβαιώνεται και οι 

επιδράσεις της επιβολής των περιοριστικών πολιτικών να είναι σημαντικές σε όλους τους υπό 

μελέτη κλάδους. Οι ισχυρότερες διακυμάνσεις παρατηρούνται στο χρηματοοικονομικό τομέα 

και κυρίως στις τράπεζες σε αντίθεση με τον πραγματικό τομέα όπου τα αποτελέσματα είναι 

μικτά και στις περισσότερες των περιπτώσεων οι αποδόσεις βρίσκονται πάνω από τις 

αγοραίες. Σημαντικά αρνητική είναι και η επίδραση στον τομέα της υγείας ενώ ο τομέας του 

τουρισμού δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλες έκτακτες αποδόσεις. 

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Κεφαλαιακοί Περιορισμοί, Μελέτη Γεγονότος, Χρηματιστήριο, Κλαδική 

Ανάλυση, Αποτελεσματική Αγορά.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
o
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

1.1 Εισαγωγικά 

 

 

Ένα πολύ βασικό ερώτημα γύρω από το οποίο επικεντρώνονται πολλές έρευνες και 

ταυτόχρονα αποτελεί ένα θέμα ισχυρής αντιπαράθεσης στους ακαδημαϊκούς και πολιτικούς 

κύκλους είναι το εξής: “Should we still support untrammeled international capital mobility? 

Or are capital controls less evil than we once believed?”
1
 όπως διατυπώθηκε από τον DeLong 

J. Bradford. 

Ιστορικά, η έννοια των κεφαλαιακών περιορισμών εμφανίζεται από τον Πρώτο 

Παγκόσμιο Πόλεμο. Λόγω του χαμηλού επιπέδου των διεθνών συναλλαγών και της έλλειψης 

ενοποιημένων χρηματοοικονομικών αγορών δεν υπάρχει ουσιαστικά ανάγκη για υιοθέτηση 

κάποιων μέτρων προστασίας μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα. Μετά το πέρας των δύο 

Παγκόσμιων Πολέμων που ως αποτέλεσμα είχαν την καταστροφή οικονομιών, μηδενικά 

ποσοστά ανάπτυξης, χαμηλά επίπεδα παραγωγής,  υψηλά ποσοστά ανεργία καθώς και μεγάλα 

ποσοστά θνησιμότητας λόγω λιμών και ασθενειών, οι χώρες έπρεπε να δώσουν έμφαση στην 

ανασυγκρότηση και την διοχέτευση των διαθέσιμων κεφαλαίων σε τομείς παραγωγικούς που 

θα δημιουργούσαν οικονομίες κλίμακας και ανάπτυξη. 

Το σύστημα του Bretton Woods (ΒW) υιοθετείται το 1944  στην τοποθεσία Bretton 

Woods των Ηνωμένων Πολιτειών από τις συμμαχικές δυνάμεις που ήταν οι “νικητές” του 

πολέμου και ως αποτέλεσμα ιδρύεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (International 

Monetary Fund-IMF), εφαρμόζεται το σύστημα των σταθερών ως προς το χρυσό ισοτιμιών 

με δυνατότητα απόκλισης ±1 και επιτρέπεται η θέσπιση απαγορεύσεων στις κεφαλαιακές 

κινήσεις. Ο Keynes ως θερμός υποστηρικτής των κεφαλαιακών περιορισμών θεωρεί ότι δεν 

είναι αιρετική αλλά ορθολογική η χρήση περιορισμών. Ωστόσο κάνει μια πολύ σημαντική 

διάκριση του κεφαλαίου σε παραγωγικό και σε κερδοσκοπικό με το δεύτερο να απαιτεί 

ρύθμιση και προσοχή. 

Για τις επόμενες δύο δεκαετίες το σύστημα του BW είχε επιτυχία. Εντούτοις, το 1970 

παρατηρείται μια στροφή των απόψεων κατά των κεφαλαιακών περιορισμών καθώς περνάμε 

                                                      
1
 DeLong (2008). 
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σε μια νεοφιλελεύθερη εποχή. Η άνθιση των νεοκλασικών οικονομικών και των 

μονεταριστών σε συνδυασμό με τους μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης ισχυρών οικονομιών 

ασκούν πλέον πιέσεις για περιορισμό του προστατευτισμού των υπολοίπων χωρών και το 

άνοιγμα προς τις παγκόσμιες αγορές. Η κρατική παρέμβαση στο οικονομικό σύστημα 

περιορίζεται και προωθούνται ιδιωτικοποιήσεις. Οι κεφαλαιακοί περιορισμοί πλέον 

αντιμετωπίζονται αρνητικά και θεωρούνται τροχοπέδη στην ανάπτυξη της οικονομίας και 

στην αύξηση του επιπέδου παραγωγής. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 θα ήταν εύκολο να 

υποστηριχθεί η άποψη της απελευθέρωσης των αγορών ώστε να υπάρχει ελεύθερη 

μετακίνηση κεφαλαίου και δανεισμός από τις πλουσιότερες προς τις υπόλοιπες χώρες. Κάτι 

τέτοιο θα βοηθούσε τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες να αυξήσουν τους ρυθμούς ανάπτυξής 

τους αφού μέσω του δανεισμού και της μεταφοράς τεχνολογικής γνώσης θα 

πραγματοποιούνταν μεγάλες επενδύσεις με άμεσο αντίκτυπο στην παραγωγικότητα της 

εργασίας, τους μισθούς και την παραγωγή. Αυτό όμως που παρατηρείται πλέον είναι κινήσεις 

κεφαλαίων όχι προς χώρες όπου υπάρχει έλλειψη αλλά προς οικονομίες όπου υπάρχουν ήδη 

κεφάλαια σε αφθονία, με αποτέλεσμα χώρες που υποστηρίζουν ελεύθερες ροές κεφαλαίων να 

είναι ευάλωτες σε χρηματοοικονομικές κρίσεις. Βέβαια, ακόμη και στην περίπτωση που οι 

ροές είναι προς φτωχές χώρες, τα οφέλη κατανέμονται ασύμμετρα εντός του πληθυσμού με 

τους πλούσιους να απολαμβάνουν τα μεγαλύτερα. 

Από την κρίση του Μεξικανικού νομίσματος το 1994 και την αναταραχή στις 

χρηματοοικονομικές αγορές της Ανατολικής Ασίας το 1996, όπου 5 ασιατικές οικονομίες 

(Νότια Κορέα, Ινδονησία, Μαλαισία, Ταϋλάνδη, Φιλιππίνες) δέχθηκαν καθαρή ιδιωτική 

εισροή κεφαλαίου $93 δισ. και το επόμενο έτος εκροή $12,1 δισ., ακαδημαϊκοί μεταξύ των 

οποίων οι  Paul Krugman
2,3

, Dani Rodrik
4
 καθώς και πολιτικοί, τάχθηκαν ανοιχτά υπέρ των 

κεφαλαιακών περιορισμών ως μέτρο αντίδρασης σε χρηματοοικονομικές κρίσεις (Χιλή, Κίνα 

και Μαλαισία). Στον αντίποδα υπάρχουν επίσης πολλοί, μεταξύ των οποίων και το IMF, που 

υποστηρίζουν την πλήρη ελευθερία των αγορών ώστε αυτές να καθορίζουν την αξία ενός 

νομίσματος και όχι οι κυβερνήσεις (Φιλιππίνες). 

Με την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008 έρχεται και πάλι στο προσκήνιο το 

ζήτημα των κεφαλαιακών περιορισμών όπου πλέον ακόμα και οι πιο ισχυροί πολέμιοι 

υιοθετούν μια στάση περισσότερο συναινετική
5
. Αυτή η μεταστροφή στον τρόπο που 

αντιμετωπίζονται οι κεφαλαιακοί περιορισμοί οφείλεται εν μέρει στην επιτυχία των 

                                                      
2
 http://www.pkarchive.org/crises/MalayasiaOpporunity.html. 

3
 Krugman (1999). 

4
 Rodrik (1998). 

5
 Krugman (2012). 

http://www.pkarchive.org/crises/MalayasiaOpporunity.html
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οικονομιών της Κίνας, της Ινδίας και της Βραζιλίας (πλέον είναι σημαντικές οικονομίες εντός 

των G-20 με μεγάλη δύναμη ψήφου στο IMF), οι οποίες είναι χώρες που διαχρονικά 

εμφανίζουν απροθυμία να απελευθερώσουν πλήρως τις κεφαλαιακές ροές και που 

καταφεύγουν σε εφαρμογή κεφαλαιακών περιορισμών όποτε το κρίνουν αναγκαίο.  

 

 

1.2 Βασικές Έννοιες-Όροι 

 

 

Capital Controls: Οι περιορισμοί κεφαλαίων αντιπροσωπεύουν κάθε μέτρο που λαμβάνεται 

από κάποια κυβέρνηση, κεντρική τράπεζα ή άλλη ρυθμιστική αρχή για τον περιορισμό της 

κίνησης του κεφαλαίου εντός και εκτός της εγχώριας οικονομίας. Η υιοθέτηση τέτοιων 

κυβερνητικών πολιτικών περιορίζει την απόκτηση ξένων περιουσιακών στοιχείων (εγχώριων 

περιουσιακών στοιχείων) σε πολίτες της ημεδαπής (αλλοδαπής). Η πρώτη περίπτωση 

αναφέρεται σε περιορισμό εξαγωγής κεφαλαίου (capital outflow control) και η δεύτερη σε 

περιορισμό εισαγωγής κεφαλαίου (capital inflow control). Τέτοιες πολιτικές είναι σύνηθες να 

εφαρμόζονται σε οικονομίες που είναι αναδυόμενες, οι οποίες είναι πιο επιρρεπείς σε 

κινδύνους και τα κεφαλαιακά τους αποθέματα κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα
6
. 

 Οι κεφαλαιακοί περιορισμοί μπορούν να διακριθούν σε άμεσους (administrative or 

direct controls) και έμμεσους (market based or indirect controls). Η πρώτη κατηγορία 

περιλαμβάνει περιορισμούς σε κεφαλαιακές συναλλαγές και μεταφορές κεφαλαίων μέσα από 

ξεκάθαρες απαγορεύσεις, θεσμοθετήσεις. Η δεύτερη κατηγορία αφορά κυρίως έλεγχο μέσω 

την αγοράς. Η λογική της στηρίζεται στην αύξηση του κόστους μετακίνησης του κεφαλαίου 

και σχετιζόμενες συναλλαγές. Ενδεικτικά παραδείγματα της δεύτερης κατηγορίας είναι η 

ύπαρξη πολλών συστημάτων συναλλαγματικών ισοτιμιών και η φορολόγηση διασυνοριακών 

ροών. 

 Επιπρόσθετα, τα capital controls μπορούν να εμφανιστούν με διάφορες μορφές όπως 

περιορισμοί στις τιμές, στις ποσότητες ή να επικεντρώνονται αποκλειστικά σε 

συγκεκριμένους τύπους κεφαλαιακών ροών εντός και εκτός της χώρας (χορήγηση δανείων, 

ξένες άμεσες επενδύσεις, επενδύσεις χαρτοφυλακίου). Καταλήγοντας, η επιτυχία ή όχι της 

επιβολής των απαγορεύσεων εξαρτάται από τον φορέα μέσω του οποίου εφαρμόζονται σε 

συνδυασμό με τον τομέα που στοχεύουν (επιχειρήσεις, τράπεζες, κυβερνήσεις, άτομα). 

                                                      
6
 http://www.investopedia.com/terms/c/control.asp. 

http://www.investopedia.com/terms/c/control.asp
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ELA: Ο ELA (Emergency Liquidity Assistance) αποτελεί μηχανισμό βραχυχρόνιας 

ρευστότητας που θεσμοθετήθηκε το 1999 από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (European 

Central Bank-ECB/ΕΚΤ). Για να δανειστεί μια τράπεζα από τον μηχανισμό ELA πρέπει να 

καταθέσει επαρκείς εγγυήσεις στην Εθνική Κεντρική Τράπεζα που να αποδεικνύουν την 

φερεγγυότητά της. Στην συνέχεια, η Κεντρική Τράπεζα της χώρας οφείλει να ενημερώσει την 

ECB εντός δύο ημερών σχετικά με το ύψος του δανείου, το επιτόκιο δανεισμού και τα 

διαπιστευτήρια φερεγγυότητας του δανειολήπτη. Ανά πάσα στιγμή το Διοικητικό Συμβούλιο 

της ΕΚΤ έχει την εξουσία να διακόψει την υφιστάμενη χρηματοδότηση καθιστώντας την 

απαιτητή. Ο βραχυχρόνιος χαρακτήρας της χρηματοδότησης καθώς και οι απαραίτητες 

γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται για επέκταση παρεχόμενης ρευστότητας 

καθιστούν αυτής της μορφής τη χρηματοδότηση εύθραυστη, διότι οποιαδήποτε στιγμή μπορεί 

να θεωρηθεί ότι δεν ικανοποιούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις χορήγησης, όπως για 

παράδειγμα λόγω ελλιπών εγγυήσεων. 

 Στον μηχανισμό ELA  καταφεύγουν τράπεζες ως ύστατη επιλογή. Όταν οι τράπεζες 

μίας χώρας της Ευρωζώνης αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας, αρχικά απευθύνονται 

στην διατραπεζική αγορά. Όμως λόγω φόβου αφερεγγυότητας ουσιαστικά αποκλείονται από 

αυτή και στρέφονται στην ECB η οποία για να δανείσει ζητά εγγυήσεις υψηλής 

πιστοληπτικής διαβάθμισης (ομόλογα δημοσίου, ομόλογα εκδόσεως Ε.Ε.). Εάν αρνηθεί η 

ECB λόγω χαμηλής ποιότητας εγγυήσεων τότε η τράπεζα αναγκάζεται να καταφύγει στον 

ELA που είναι μηχανισμός χρηματοδότησης σημαντικά ακριβότερος από την ECB
7
. 

Loan-to-Deposit ratio (LTD): Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις. Χρησιμοποιείται συχνά 

στην στατιστική για εκτίμηση της ρευστότητας των τραπεζών διαιρώντας τα συνολικά δάνεια 

που έχουν χορηγηθεί κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου με τις συνολικές 

καταθέσεις της ίδιας περιόδου και το νούμερο αυτό εκφράζεται ως ποσοστό. 

 Εάν το ποσοστό είναι πολύ υψηλό συνεπάγεται ότι η τράπεζα αντιμετωπίζει 

πρόβλημα ρευστότητας σε περίπτωση που προκύψει κάποια χρηματική απαίτηση και εάν 

είναι χαμηλό, ενδεχομένως η τράπεζα να μην κερδίζει όσα θα μπορούσε
8
. 

Short Selling/Position: Βραχεία Θέση/Θέση Πώλησης. Τεχνική που χρησιμοποιείται από 

τους επενδυτές προκειμένου να κερδίσουν από την πτώση της τιμής ενός περιουσιακού 

στοιχείου. Οι επενδυτές δανείζονται περιουσιακά στοιχεία που δεν κατέχουν, τα πουλάνε και 

σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή είναι αναγκασμένοι να τα αγοράσουν πάλι και να τα 

επιστρέψουν στον αρχικό δανειστή. Ένας short seller επενδυτής προβλέπει κέρδος από την 

                                                      
7
 http://www.naftemporiki.gr/finance/story/910862/ti-einai-o-mixanismos-ela-kai-pote-energopoieitai.  

8
 http://www.investopedia.com/terms/l/loan-to-deposit-ratio.asp. 

http://www.naftemporiki.gr/finance/story/910862/ti-einai-o-mixanismos-ela-kai-pote-energopoieitai
http://www.investopedia.com/terms/l/loan-to-deposit-ratio.asp
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πτώση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος (μετοχή, δείκτης, ομόλογο κ.ο.κ). Η 

διαφορά μεταξύ των τιμών κατά την ημερομηνία πώλησης και επαναγοράς θα αποτελέσει το 

κέρδος εάν επιβεβαιωθούν οι προσδοκίες του. Συνεπώς, ένας επενδυτής που έχει ανοιχτή 

θέση αναλαμβάνει κίνδυνο διότι ενδέχεται να μην επιβεβαιωθούν οι προσδοκίες του και 

παρ’όλ’αυτά είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει στον δανειστή το προϊόν δανεισμού σε 

οποιαδήποτε τιμή. Ο δανειστής δεν φέρει κανέναν κίνδυνο αφού θα επανακτήσει το στοιχείο 

που δάνεισε καθώς και μια απόδοση για το χρονικό διάστημα που διήρκησε το δάνειο. Στον 

αντίποδα βρίσκεται ο επενδυτής που λαμβάνει θέση αγοράς/μακρά (long position) και ο 

οποίος εκτιμά ότι η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου μελλοντικά θα αυξηθεί. Και οι δύο 

αυτές θέσεις συναντώνται στα προθεσμιακά συμβόλαια (forward contracts) τα οποία έχουν 

υποσκελιστεί σημαντικά από τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures contract) ή 

ΣΜΕ που αποτελούν δεσμευτική συμφωνία μεταξύ δύο μελών όπου το ένα υπόσχεται να 

αγοράσει και το άλλο να πουλήσει μια συγκεκριμένη ποσότητα ενός προϊόντος σε μία 

συγκεκριμένη τιμή μια δεδομένη χρονική στιγμή. 

Χρηματοπιστωτικές Αγορές: Aγορές όπου αντικείμενο συναλλαγής και διαπραγμάτευσης 

είναι χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Η σημαντικότερη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών 

αγορών είναι η ικανότητα να φέρνουν σε αποτελεσματική επαφή πλεονασματικές 

(αποταμιευτές) και ελλειμματικές (δυνητικοί επενδυτές) οικονομικές μονάδες. Ανάλογα με 

τον χρόνο ληκτότητας των χρηματοπιστωτικών προϊόντων, οι αγορές διακρίνονται σε 

χρηματαγορές και κεφαλαιαγορές. Στην πρώτη διαπραγματεύονται προϊόντα που είναι 

στενά υποκατάστατα του χρήματος (χρηματικά ισοδύναμα) με διάρκεια μικρότερη του έτους 

(διαπραγματεύσιμα πιστοποιητικά καταθέσεων, συμφωνίες επαναγοράς (repos), έντοκα 

γραμμάτια του δημοσίου, εγγυητικές επιστολές, ανταλλαγές επιτοκίου και νομισμάτων 

(interest and currency swaps), ευρωδολάρια), ενώ στην δεύτερη αντικείμενο συναλλαγής 

είναι προϊόντα με ημερομηνία λήξης πέραν του ενός έτους (μετοχές, ομόλογα, κτηματικά 

δάνεια). Η κεφαλαιαγορά μπορεί να είναι πρωτογενής (ή κύρια)  που αναφέρεται στην 

έκδοση νέων χρεογράφων ή δευτερογενής όπου πραγματοποιείται αγοραπωλησία των 

υπαρχόντων τίτλων. Για κάθε δευτερογενή αγορά υπάρχει μία κύρια αλλά δεν ισχύει 

απαραίτητα και το αντίθετο. Η κυριότερη λειτουργία της δευτερογενούς αγοράς είναι η 

παροχή ρευστότητας στην αγορά και η συμβολή στην αποτελεσματικότητα της αντίστοιχης 

πρωτογενούς. Μία δευτερογενής αγορά μπορεί να είναι είτε οργανωμένη (Organized 

Εxchange) και να διέπεται από κανονισμούς και θεσμικό πλαίσιο όπως το Χρηματιστήριο 

Αθηνών είτε μη οργανωμένη (Over The Counter Exchange, OTC). 
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1.3 Σκοπός και Ερευνητικά Ζητήματα 

 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει εάν υφίστανται στατιστικά σημαντικές 

επιδράσεις διαφόρων επιλεκτικών γεγονότων, από την έναρξη της Τραπεζικής Αργίας στην 

Ελλάδα στις  28 Ιουνίου 2015 έως και τον Σεπτέμβριο του 2017, πάνω στις αποδόσεις 

εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Athens Stock Exchange-

ASE/ΧΑΑ), καθώς και το μέγεθος αυτών. Η μελέτη πραγματοποιείται κατά επιχειρηματικό 

υπερτομέα (industry supersector) σύμφωνα με το Πρότυπο Ταξινόμησης των Επιχειρήσεων 

(Industry Classification Benchmark-ICB)
 9

 που έχει υιοθετήσει το XAA και με βάση το οποίο 

κατασκευάζονται οι αντίστοιχοι κλαδικοί χρηματιστηριακοί δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν 

στο εφαρμοσμένο κομμάτι της εργασίας. Η κλαδική μελέτη μας επιτρέπει να ασχοληθούμε 

παράλληλα με την μελέτη του χρηματοοικονομικού συστήματος και με την πραγματική 

οικονομία. Επιπλέον, μας βοηθά να εντοπίσουμε πρότυπα προσαρμογής των διαφόρων 

κλάδων στις εκάστοτε ιδιαίτερες συνθήκες που υφίστανται σε χώρες υπό καθεστώς κρίσης. 

 Πιο συγκεκριμένα μελετάμε και ελέγχουμε την αποτελεσματικότητα της αγοράς 

αναφορικά με την ταχύτητα ενσωμάτωσης της εκάστοτε λαμβανόμενης πληροφορίας στις 

τιμές των υπό διαπραγμάτευση μετοχών, ελέγχουμε την ύπαρξη στατιστικά σημαντικών 

έκτακτων αποδόσεων, μελετάμε το μέγεθος αυτών και σχολιάζουμε την κατεύθυνση προς την 

οποία κινούνται σε επίπεδο επιχειρησιακού κλάδου κατατάσσοντας τα αντίστοιχα γεγονότα 

σε καλά, κακά ή χωρίς καμία επίδραση (good news, bad news, no news). Τέλος, μελετάμε εάν 

οι κεφαλαιακοί περιορισμοί έχουν παρόμοια επίδραση στους κλάδους και συγκρίνουμε 

πραγματικό με χρηματοοικονομικό τομέα. 

 

 

1.4 Δομή Εργασίας 

 

 

Η διπλωματική εργασία αποτελείται από έξι κύριες ενότητες. 

 Στο 1
ο
 Κεφάλαιο δίδεται συνοπτικά η αντιμετώπιση της έννοιας των κεφαλαιακών 

περιορισμών από την διεθνή κοινότητα διαχρονικά και αναλύονται κάποιες βασικές έννοιες 

που θα εμφανιστούν στα επόμενα κεφάλαια. 

                                                      
9
 http://www.ftserussell.com/financial-data/industry-classification-benchmark-icb. 

http://www.ftserussell.com/financial-data/industry-classification-benchmark-icb
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 Στο 2
ο
 Κεφάλαιο αναφέρονται ενδεικτικά σχετικά πρόσφατες έρευνες που έχουν 

διεξαχθεί αναφορικά με επιδράσεις των κεφαλαιακών περιορισμών σε ποικίλους τομείς και 

οικονομικές μεταβλητές. 

 Το 3
ο
 Κεφάλαιο επικεντρώνεται στους κεφαλαιακούς περιορισμούς στην Ελλάδα με 

συνοπτική αναφορά στο χρονικό της κρίσης που οδήγησε στην επιβολή τους. 

Πραγματοποιείται μια εκτενής ανάλυση του θεσμικού πλαισίου (Νόμοι, Πράξεις 

Νομοθετικού Περιεχομένου, Αποφάσεις, Τροποποιήσεις) που ψηφίστηκε και εφαρμόστηκε 

για την περίοδο από 26 Ιουνίου 2015 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2017 και που παράλληλα 

αποτελεί το χρονικό της επιβολής και σταδιακής άρσης των κεφαλαιακών περιορισμών. 

 Στο 4
ο
 Κεφάλαιο πραγματοποιείται μια συνοπτική αναφορά στο ΧΑΑ από την ίδρυση 

μέχρι την τωρινή του μορφή, περιγράφεται συνοπτικά η οργάνωση και η εποπτική αρχή 

ελέγχου, αναλύεται η έννοια της μετοχής, οι χρηματοοικονομικοί δείκτες και παρουσιάζεται 

η υπόθεση της αποτελεσματικότητας. 

 Στο 5
ο
 Κεφάλαιο διεξάγεται Μελέτη Γεγονότος (Event Study) που εστιάζει στην 

μελέτη έκτακτων κλαδικών αποδόσεων και στην αποτελεσματικότητα της αγοράς. 

 Η διπλωματική ολοκληρώνεται με το 6
ο
 Κεφάλαιο όπου επιχειρείται η εξαγωγή 

γενικών συμπερασμάτων η επισήμανση περιορισμών καθώς και η υποβολή προτάσεων για 

περαιτέρω έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
o
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

 

2.1 Εισαγωγικά 

 

 

 Στην ερευνητική βιβλιογραφία αναφέρονται έρευνες και μελέτες οι οποίες εστιάζουν σε 

επιδράσεις της επιβολής και άρσης των κεφαλαιακών περιορισμών. Οι εργασίες  αυτές δεν 

αναφέρονται μόνο στο αυστηρό περιεχόμενο του ερωτήματος της συγκεκριμένης εργασίας 

αλλά σε γενικότερες συνέπειες των περιορισμών πάνω σε μακροοικονομικές μεταβλητές και 

σημαντικά μεγέθη της οικονομίας. Αυτή η γενικότερη αναφορά σε ερευνητικά έργα γίνεται 

σκόπιμα διότι μέσα από αυτές τις συνέπειες, οδηγούμαστε σε κοινωνικές συνθήκες που θα 

επιδράσουν θετικά ή αρνητικά στην ψυχολογία δυνητικών και εν ενεργεία επενδυτών. Κατ’ 

επέκταση, θα επηρεαστούν τιμές των μετοχών εισηγμένων επιχειρήσεων, η αγορά ομολόγων, 

η αγορά παραγώγων και γενικότερα το σύνολο των διαθέσιμων χρηματιστηριακών αγορών. 

 

 

2.2 Ερευνητική Βιβλιογραφία 

 

 

Οι Kim Han και Singal Vijay (2000) ασχολήθηκαν με τις μεταβολές  που θα επέλθουν σε μια 

οικονομία όταν η χρηματιστηριακή αγορά ανοίξει και επιτραπεί η ελεύθερη συμμετοχή ξένων 

επενδυτικών χαρτοφυλακίων. Η έρευνα περιλαμβάνει 20 αναπτυσσόμενες χώρες και μελετάει 

έναν συνολικό μηνιαίο δείκτη απόδοσης για μια δεκαετία (πέντε έτη πριν και πέντε έτη μετά 

το άνοιγμα της αγοράς). Η μελέτη αυτή εστιάζει στην επίδραση που έχει η άρση των 

περιορισμών στην εισροή κεφαλαίων, στην εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά (αποδόσεις 

μετοχών, μεταβλητότητα, αποτελεσματικότητα), στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τον 

πληθωρισμό. 

 Οι Kim Han και Singal Vijay (2000) συμπεραίνουν ότι οι τιμές των μετοχών 

παρουσιάζουν αύξηση αμέσως μετά το άνοιγμα την χρηματιστηριακής αγοράς χωρίς 

παράλληλα να υπάρχει και συνακόλουθη αύξηση στην μεταβλητότητα των αποδόσεων. 

Μόλις οι χρηματιστηριακές τιμές ενσωματώσουν την νέα πληροφόρηση, παρατηρείται 
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μείωση των αποδόσεων που αντανακλούν τη πτώση των αναμενόμενων αποδόσεων.  Η 

αύξηση στις τιμές των μετοχών αποτελεί ένδειξη της αυξημένης ζήτησης για εγχώρια 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (domestic securities) κάτι το οποίο συνεπάγεται 

αύξηση προσβασιμότητας εγχώριων επιχειρήσεων σε ξένα κεφάλαια με μικρό κόστος και 

συνακόλουθα προοπτικές για νέες επενδύσεις και ανάπτυξη. Επιπλέον, με έλεγχο τυχαίου 

περιπάτου διαπιστώνεται η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της αγοράς, δηλαδή αύξηση 

παραγωγικότητας κεφαλαίου και καλύτερης κατανομή του, ενώ δεν παρατηρείται κάποια 

αύξηση στον πληθωρισμό ή ανατίμηση του νομίσματος. Αντίθετα, φαίνεται ότι μετά το 

άνοιγμα της αγοράς ο πληθωρισμός, η μεταβλητότητά του καθώς και η  μεταβλητότητα των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών παρουσιάζουν μείωση. Αυτό το αποτέλεσμα έρχεται σε αντίθεση 

με την άποψη ότι πρέπει να υπάρχει ανησυχία για την ελεύθερη εισροή κεφαλαίου που 

μπορεί να οδηγήσει σε πληθωρισμό εάν αυτή η εισροή δεν απορροφηθεί από επενδύσεις και 

ανατίμηση νομίσματος κάτι το οποίο θα ήταν αρνητικό για χώρες κυρίως εξαγωγικές. 

Σε όμοια συμπεράσματα καταλήγει και η έρευνα του Henry Peter (2000) όπου 

μελετάται η απελευθέρωση της χρηματιστηριακής αγοράς σε ένα δείγμα έντεκα 

αναπτυσσόμενων χωρών και η επίδρασή της στο μέσο ποσοστό των ιδιωτικών μόνο 

επενδύσεων. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι κυβερνητικές και ξένες άμεσες επενδύσεις. Η 

μελέτη αυτή καταλήγει στην διαπίστωση ότι η απελευθέρωση της χρηματιστηριακής αγοράς 

συστηματικά ακολουθείται από μια προσωρινή άνοδο του ποσοστού ανάπτυξης των 

πραγματικών ιδιωτικών επενδύσεων που δεν μπορεί να εξηγηθεί από οικονομικούς κύκλους,  

οικονομικές μεταρρυθμίσεις ή μεταβολές στην εγχώρια συνολική ζήτηση. 

Οι Asiedu Elizabeth και Lien Donald (2004) μελέτησαν την επίδραση τριών ειδών 

περιορισμών στις κινήσεις κεφαλαίων πάνω στις συνολικές ξένες άμεσες επενδύσεις (Foreign 

Direct Investments-FDI) χρησιμοποιώντας δεδομένα πάνελ για 96 αναπτυσσόμενες χώρες και 

για την περίοδο 1970-2000. Τα είδη που χρησιμοποιήθηκαν είναι ύπαρξη πολλαπλών 

συναλλαγματικών ισοτιμιών, περιορισμοί στο ισοζύγιο κεφαλαίου καθώς και αυστηροποίηση 

των απαιτήσεων για τον επαναπατρισμό προσόδων από εξαγωγές. Τα δεδομένα ελήφθησαν 

από την βάση δεδομένων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (IMF) και σημειώνεται ότι ο 

βασικός περιορισμός της βάσης είναι ότι τα μέτρα των capital controls εμφανίζονται ως 

ψευδομεταβλητές (dummies) που λαμβάνουν την τιμή 1 εάν η χώρα είναι ανοιχτή και 0 εάν 

υφίστανται περιορισμοί. Απόρροια αυτού του γεγονότος είναι ότι περιοριζόμαστε στην 

γνώση της ύπαρξης αλλά όχι της αυστηρότητας των εφαρμοστέων περιορισμών. 

 Οι Asiedu Elizabeth και Lien Donald (2004) καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η 

επιρροή των capital controls πάνω στις FDI σε γενικό πλαίσιο είναι αποτρεπτική και ποικίλει 
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μεταξύ διαφόρων περιοχών καθώς και διαχρονικά για την ίδια περιοχή. Τις δεκαετίες του ’70 

και ’80 καμία από τις πολιτικές αυτές δεν επιδρά σημαντικά στις FDI, ενώ την δεκαετία του 

’90 και οι τρεις αυτές πολιτικές έχουν σημαντικές συνέπειες αναφορικά με τις ροές ξένων 

κεφαλαίων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι διαχρονικά οι επενδυτές έχουν γίνει πιο 

προσεκτικοί και μεροληπτούν, “τιμωρώντας” χώρες που επιβάλλουν περιορισμούς. 

Επιπρόσθετα, η έρευνα διαπιστώνει ότι οι περιοριστικές πολιτικές δεν επιδρούν στις FDI της 

Υποσαχάριας Αφρικής και τις χώρες της  Μέσης Ανατολής, σε αντίθεση με την Ανατολική 

Ασία και τη Λατινική Αμερική όπου έχουν δυσμενείς συνέπειες. Στην εμπειρική ανάλυση 

διαπιστώνεται επίσης η θετική επίδραση της πολιτικής σταθερότητας, των υποδομών και της 

ανοικτής οικονομίας ενώ οι σημαντικότερες επιπτώσεις προέρχονται από περιορισμούς στις 

προσόδους των εξαγωγών. Τέλος, αναφορικά με τις FDI θα πρέπει να μην παραβλεφθεί το 

γεγονός ότι υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες επενδύσεων, οι βραχυχρόνιες (short-term) 

καθώς και οι μακροχρόνιες (long-term). Υποστηρικτές των capital controls υποστηρίζουν ότι 

βραχυπρόθεσμες ροές επενδύσεων κυρίως λόγω ξένων επενδυτικών χαρτοφυλακίων, 

αποσταθεροποιούν μια οικονομία ενώ οι μακροπρόθεσμες ροές είναι προτιμότερες (bad and 

good cholesterol
10

). Μια ανοικτή οικονομία προάγει και τις υγιείς και τις 

αποσταθεροποιητικές ροές επομένως οι έρευνες πρέπει να εστιάζουν στις επιδράσεις των 

κεφαλαιακών περιορισμών τόσο στις βραχείες όσο και στις μακρό επενδύσεις ώστε να 

εξάγουμε συμπεράσματα σχετικά με την προτίμηση ή μη των περιορισμών. 

 Ο El-Shagi Makram (2011) μελέτησε την επίδραση διαφόρων τύπων κεφαλαιακών 

περιορισμών στην κατανομή του διεθνούς κεφαλαίου μέσω των πραγματικών διεθνών 

επιτοκίων και ιδιαίτερα των διαφορών που αυτά παρουσιάζουν. Στην έρευνά του 

χρησιμοποιεί δεδομένα πάνελ και η ανάλυση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η επίδραση της 

επιβολής περιοριστικών πολιτικών είναι σημαντική στην διαμόρφωση διαφορετικών διεθνών 

επιτοκίων και ιδιαίτερα στην περίπτωση εφαρμογής περιορισμών στα κεφαλαιακά 

χαρτοφυλάκια. 

Ο El-Shagi Makram επιπλέον επισημαίνει ότι πολιτικές ελέγχου κεφαλαίων 

προτάθηκαν με την εμφάνιση της Ασιατικής Κρίσης ώστε να αποφευχθούν ανάλογες κρίσεις. 

Οι υποστηρικτές των περιοριστικών κεφαλαιακών πολιτικών για τη ρύθμιση των 

χρηματοοικονομικών αγορών και την αποφυγή οριακών τιμών (peaks and valleys) δεν 

επιβεβαιώνονται από την συγκεκριμένη έρευνα. Τα αποτελέσματα της εργασίας δεν 

αποδέχονται την υπόθεση ότι τα capital controls μπορούν να οδηγήσουν σε ώριμες 

                                                      
10

 Hausmann and Fernandez-Arias (2000). 
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κεφαλαιακές εισροές εφόσον εκτιμά στρεβλώσεις στην κατανομή του διεθνούς κεφαλαίου 

μέσω της διαφοράς επιτοκίων. 

Οι Forbes Kristin, Fratzscher Marcel, Kostka Thomas  και Straub Roland [στο εξής 

Forbes et al. (et alia=and others)] (2012) ερευνούν την επίδραση που έχει η επιβολή φόρου 

χρηματοοικονομικών συναλλαγών στην Βραζιλία πάνω στην κατανομή διεθνών 

χαρτοφυλακίων και εξετάζουν την ύπαρξη εξωτερικοτήτων. Μέσα από συνεντεύξεις που 

διεξάγονται με 15 ομάδες επενδυτών (1 έως 5 άτομα ανά ομάδα) και που διαφοροποιούνται 

με βάση τα επενδυτικά προϊόντα που επιλέγουν (μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια και 

αντισταθμιστικά κεφάλαια), αντλούνται χρήσιμες πληροφορίες πάνω στις οποίες στηρίζεται η 

εμπειρική ανάλυση. 

 Forbes et al. συμπεραίνουν ότι μια μεταβολή στους κεφαλαιακούς περιορισμούς 

συνεπάγεται μη ομοιόμορφη ανακατανομή των κεφαλαίων που οδηγεί σε εξωτερικότητες. Οι 

επενδυτές αντιλαμβάνονται τους κεφαλαιακούς περιορισμούς ως μεροληψία της κυβέρνησης 

σε βάρος ξένων χαρτοφυλακίων και ως σήμα για μια μελλοντική κρατική πολιτική που 

πιθανότατα θα βλάπτει τα συμφέροντά τους. Τα ξένα χαρτοφυλάκια σταδιακά, εντός τριών 

μηνών, ανακατανέμονται και στρέφονται προς χώρες που δεν εφαρμόζουν γενικά 

απαγορεύσεις σε κινήσεις κεφαλαίων, με ιδιαίτερη προτίμηση σε αυτές που συνδέονται 

εμπορικά με την Κίνα, ενώ αποφεύγουν χώρες που πιθανολογείται ότι θα ακολουθήσουν το 

παράδειγμα της Βραζιλίας. Η επιλογή της αγοράς προορισμού των μεγάλων ξένων 

κεφαλαίων γίνεται με κριτήριο το μέγεθος και τη ρευστότητα. Στην περίπτωση που πολλές 

οικονομίες εφαρμόσουν ταυτόχρονα ελέγχους θα μπορούσαν να δημιουργηθούν ουσιώδεις 

στρεβλώσεις  σε άλλες οικονομίες που αναγκαστικά θα έπρεπε να προβούν σε λήψη 

αντιμέτρων με σημαντικότερη επίπτωση τον περιορισμό της παγκόσμιας ευημερίας. 

Το IMF (2012) παρουσιάζει τις απόψεις του και παραθέτει τα γενικά συμπεράσματα 

που κατέληξαν οι G-20 τον Νοέμβριο του 2011 σχετικά με την απελευθέρωση και την 

διαχείριση των κεφαλαιακών ροών. Το IMF υποστηρίζει ότι οι κεφαλαιακές ροές ωφελούν 

σημαντικά τις οικονομίες αλλά παράλληλα εμπερικλείουν και κινδύνους καθώς μπορεί να 

είναι μεγάλες σχετικά και να παρουσιάζουν μεγάλη μεταβλητότητα. Ιδιαίτερα για χώρες που 

δεν έχουν αναπτυγμένες θεσμικές και χρηματοοικονομικές υποδομές είναι πρόκληση για τους 

ασκούντες πολιτική να αναπτύξουν μια συνεκτική προσέγγιση απέναντι στις κεφαλαιακές 

ροές ώστε να διατηρείται η συστημική σταθερότητα. Η διαχείριση των κεφαλαιακών ροών 

για την αντιμετώπιση κρίσεων είναι θεμιτή όταν είναι ξεκάθαρη, στοχευμένη, προσωρινή και 

χωρίς διακρίσεις (κυρίως μεταξύ κατοίκων και μη κατοίκων). Θα πρέπει να συνδυάζεται με 

μακροοικονομικές πολιτικές ενδυνάμωσης των χρηματοοικονομικών συστημάτων αλλά και 
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με διακρατικό συντονισμό λόγω των πιθανών εξωτερικοτήτων. Τα μέτρα διαχείρισης των 

ροών θα πρέπει να αναθεωρούνται τακτικά και να προσαρμόζονται καθώς οι 

αποσταθεροποιητικές πιέσεις υποχωρούν. Τέλος, ως θερμός υποστηρικτής της 

απελευθέρωσης των παγκόσμιων αγορών και της ανεμπόδιστης ροής κεφαλαίων, το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο παρουσιάζει ένα σχέδιο ευρείας απελευθέρωσης που συνοψίζεται 

παρακάτω στην Εικόνα 2.1. 

 

 

Εικόνα 2.1: Σχέδιο απελευθέρωσης κινήσεων κεφαλαίων σε συνδυασμό με υποστηριζόμενες μεταρρυθμίσεις11. 

 

Οι Samitas Aristeidis και Stathis Polyzos (2016) χρησιμοποιώντας ένα 

αντικειμενοστραφές χρηματοοικονομικό μοντέλο προσομοιώσεων (VBanking) προσπάθησαν 

να προβλέψουν βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των capital controls. 

Επιδεικνύουν τις επιπτώσεις στο χρηματοοικονομικό σύστημα και την πραγματική οικονομία 

επισημαίνοντας την ανάγκη διατήρησης των ρυθμίσεων που επιβλήθηκαν για αρκετό χρονικό 

διάστημα και την καθυστερημένη αντίδραση των ελληνικών αρχών απέναντι στο τραπεζικό 

σύστημα και την εκροή καταθέσεων. Επισημαίνουν ότι είναι πολύ δυσκολότερο για ένα 

τραπεζικό σύστημα να ανακτήσει τις χαμένες καταθέσεις όταν αντιμετωπίζει κρίση ακόμα 

και υπό καθεστώς περιορισμών. Η εξυγίανση θα επέλθει από κάθαρση των δανειακών 

χαρτοφυλακίων και όχι από την επάνοδο των τραπεζικών καταθέσεων. Επίσης, είναι 

                                                      
11

 International Monetary Fund (2012). 
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μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να επιστρέψει ο τραπεζικός κλάδος σε 

μια υγιής κατάσταση όσο μεγαλύτερη είναι η καθυστέρηση επιβολής των περιορισμών. 

Οι Samitas Aristeidis και Stathis Polyzos (2016) μέσα από τις προσομοιώσεις 

συμπεραίνουν ότι τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα των capital controls για μια οικονομία 

είναι η σημαντική πτώση των καταθέσεων που θα οδηγήσει σε διακυμάνσεις τόσο στην 

πλευρά της προσφοράς όσο και σε αυτή της ζήτησης στην αγορά χρήματος. Από την πλευρά 

της προσφοράς τα χορηγούμενα δάνεια πέφτουν κατακόρυφα και επομένως το τραπεζικό 

σύστημα δεν μπορεί πλέον να υποστηρίξει την ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας. Ως 

αποτέλεσμα θα μειωθούν οι πραγματοποιούμενες επενδύσεις και θα συρρικνωθεί η συνολική 

παραγωγή με αντίκτυπο και στους πραγματικούς μισθούς. Το θετικό αποτέλεσμα των 

προσομοιώσεων είναι ότι μελλοντικά υπάρχει ανάπτυξη ωστόσο τα βραχυχρόνια 

καταστροφικά αποτελέσματα είναι τόσο ισχυρά που η εφαρμογή των κεφαλαιακών 

περιορισμών προτείνεται μόνο ως έσχατο μέτρο. 

Οι  Gkillas(Gillas) Konstantinos, Athanasios Tsagkanos και Costas Siriopoulos (2016) 

ερεύνησαν την επίδραση της επιβολής των περιορισμών στις εξαγωγές τραπεζικών 

κεφαλαίων πάνω στον χρηματοοικονομικό κίνδυνο στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Η 

εργασία χρησιμοποίησε ημερήσιες αποδόσεις για δύο υποπεριόδους πριν και μετά την 

επιβολή των Capital Controls με συνολική περίοδο μελέτης από 31 Μαρτίου 2011 έως 31 

Μαρτίου 2016. Η ελληνική χρηματοοικονομική αγορά κατά τη διάρκεια της κρίσης 

παρουσιάζει υπερβολικά γεγονότα (extreme events) και κατά συνέπεια η θεωρία που 

συστηματικά χρησιμοποιείται για ανάλυση κινδύνων είναι η Extreme Value Theory (EVT). Η 

έρευνα εστιάζει στη Peak over Threshold Method (PoT), αναλύοντας τη γενικευμένη κατά 

Παρέτο κατανομή υπερβάσεων υψηλών ορίων. Με τα ασυμπτωτικά χαρακτηριστικά της 

μεθόδου PoT επιτυγχάνεται μια αξιόπιστη διαδικασία εκτίμησης των πιο κοινά 

χρησιμοποιούμενων μέτρων κινδύνου, δηλαδή τη Διακύμανση (Variance-Var) και την 

Αναμενόμενη Απόκλιση (Expected Shortfall-ES). Προτείνεται μία προσέγγιση bootstrap 

ώστε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των υπερβολικών παρατηρήσεων και να μπορούν 

συγκριθούν μέτρα κινδύνου  μεταξύ των δύο περιόδων. 

Οι Gkillas(Gillas) et al. συμπεραίνουν ότι μετά την υιοθέτηση των περιορισμών στις 

κινήσεις των κεφαλαίων ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος αυξήθηκε. Η νέα δομή που 

διαμορφώθηκε στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) υποδηλώνει τη μείωση των 

προοπτικών κερδοφορίας και τη σημαντική αύξηση του αγοραίου κινδύνου. Η αλλαγή του 

προφίλ επενδυτή, όπου κυρίως υφίστανται διεθνείς και θεσμικοί επενδυτές με μακροχρόνιο 

επενδυτικό ορίζοντα σε αντίθεση με τους τοπικούς επενδυτές που εμφανίζονται σε 
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βραχυχρόνιο ορίζοντα επενδύσεων και σποραδικά, οδήγησε σε σημαντική μείωση του 

ημερήσιου τζίρου της εμπορικής δραστηριότητας. H κανονικότητα που παρατηρείται στην 

αγορά και η μείωση της μεταβλητότητας είναι παραπλανητικές και αναξιόπιστες. Αυτή η 

κανονικοποίηση οφείλεται στη μεγάλη μείωση του όγκου συναλλαγών και των ανοιχτών 

θέσεων (short term position) λόγω έλλειψης ρευστότητας. 

 

 

2.3 Συμπεράσματα Ενότητας 

 

 

Στην παγκόσμια βιβλιογραφία υπάρχει διχασμός ως προς την υιοθέτηση ή μη πολιτικών 

περιορισμού των κινήσεων κεφαλαίου, διότι οι συνέπειες σε μια οικονομία είναι πολλαπλές 

και κατ’ επέκταση μπορεί να είναι για κάποιους τομείς θετικές και για κάποιους άλλους 

αρνητικές. Ανάλογα από το σύστημα αναφοράς που επιλέγεται κάθε φορά μπορεί κανείς να 

υπερασπιστεί ή να απορρίψει την χρήση κεφαλαιακών περιορισμών. 

 Εύκολα μπορεί να επιχειρηματολογήσει κάποιος ότι οι κεφαλαιακοί περιορισμοί 

αποτελούν “Mud in the wheels of market disciple”
12

 δημιουργώντας μικροοικονομικές 

στρεβλώσεις και αναποτελεσματικότητες που επιδρούν αρνητικά πάνω στους μακροχρόνιους 

ρυθμούς ανάπτυξης. Η ελευθερία στην εισροή κεφαλαίων μπορεί να βοηθήσει τις 

επιχειρήσεις να αποκτήσουν τεχνογνωσία μέσα από ξένες άμεσες επενδύσεις, να αντλήσουν 

κεφάλαια με θελκτικές αποδόσεις για να πραγματοποιήσουν επενδύσεις και να ενισχύσουν 

τις οικονομίες κλίμακας και τους ανοδικούς αναπτυξιακούς ρυθμούς. Επιπρόσθετα, η 

ελεύθερη εκροή κεφαλαίων επιτρέπει στις εγχώριες οικονομικές μονάδες να αποκομίζουν 

υψηλότερες αποδόσεις, να διαφοροποιούν τα χαρτοφυλάκιά τους και να απολαμβάνουν 

χαμηλότερο κίνδυνο. 

Ωστόσο, στον αντίποδα υπάρχουν εξίσου ισχυρά και λογικά επιχειρήματα. Μεγάλες 

εισροές κεφαλαίων ανατιμούν ένα νόμισμα και αυτό λειτουργεί αρνητικά για μια εξαγωγική 

οικονομία που επιθυμεί να πουλά σε ανταγωνιστικές τιμές διεθνώς. Επίσης, μια οικονομία 

που επιτρέπει ελεύθερα οποιοδήποτε μέγεθος ροών κεφαλαίου συνδέοντας την εγχώρια 

χρηματοοικονομική αγορά με διεθνείς, είναι πιο επιρρεπής σε χρηματοοικονομικές κρίσεις 

(φούσκες, υπερεπένδυση, ξαφνικό σταμάτημα εισροής κεφαλαίων, υψηλός συστημικός 

                                                      
12

 Forbes (2003). 
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κίνδυνος) με τον κίνδυνο να κινείται αντιστρόφως ανάλογα σε σχέση με το επίπεδο 

ανάπτυξης του εγχώριου χρηματοοικονομικού συστήματος.  

 Γενικά, υπάρχει σύγκλιση απόψεων την άποψη ότι τα περιοριστικά μέτρα έχουν 

σημαντικά οικονομικά κόστη, οδηγούν σε ανακατανομή κεφαλαίων και προκαλούν 

εξωτερικότητες που είναι πιο εμφανείς όσο πιο ισχυρή η οικονομία. Επίσης, οι περισσότεροι 

οικονομολόγοι συμφωνούν ότι οι οικονομίες θα πρέπει να άρουν τους περιορισμούς καθώς 

προχωρούν σε υψηλότερα επίπεδα ανάπτυξης. 

Εν κατακλείδι, για να ληφθεί απόφαση υιοθέτησης ή μη κεφαλαιακών περιορισμών 

οποιασδήποτε μορφής θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μια εκτενής ανάλυση Κόστους-

Οφέλους τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο διότι οι επιδράσεις 

είναι πολυδιάστατες και ποικίλες ανά τομέα αλλά και διαχρονικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
o
 

CAPITAL CONTROLS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

3.1 Εισαγωγικά 

 

 

Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας από την δεκαετία του 1980 και έπειτα παρουσιάζει μια 

ανοδική πορεία. Την τετραετία 2008-2011 το χρέος αυξάνεται κατακόρυφα (σταθερά έσοδα 

με αύξηση δαπανών που οδηγούν σε ολοένα μεγαλύτερα ελλείμματα) και παράλληλα 

παρατηρείται μείωση του ΑΕΠ κυρίως ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης 

(Διάγραμμα 3.1). 

 

 

Διάγραμμα 3.1: Το χρέος της Ελλάδας και της Ευρωζώνης ως ποσοστό του ΑΕΠ
13

 

 

Η κρίση δημοσίου χρέους που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, οδηγεί τους ασκούντες 

οικονομική πολιτική στις αρχές του 2010 σε αναζήτηση βοήθειας από την Ευρωπαϊκή 

Νομισματική Ένωση (European Monetary Union-EMU) καθώς και το Διεθνές Νομισματικό 

ταμείο (International Monetary Foundation-IMF). Από τον Απρίλιο του 2010, όταν η χώρα 

εισέρχεται σε αυστηρό καθεστώς λιτότητας, αρχίζει η κρίση να μετασχηματίζεται σε 

τραπεζική αφού τόσο οι καταθέσεις όσο και τα δάνεια ακολουθούν πτωτική πορεία.  

                                                      
13

 Eurostat (http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/SelectSerie.cfm), Ernst & Young 

using data from Oxford Economics (http://ey-charts.living-digital.com/view-chart?key=19) 

http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/SelectSerie.cfm
http://ey-charts.living-digital.com/view-chart?key=19
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Ακολούθως, με την παραίτηση του τότε Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου και 

την δημιουργία προσωρινής Κυβέρνησης ευρείας αποδοχής στις 11 Νοεμβρίου 2011 

οδηγούμαστε σε μια πολύ σημαντική πτώση των καταθέσεων που μετά την οριστική έκβαση 

των βουλευτικών εκλογών στις 6 Μαΐου του 2012 φαίνεται να ανακάμπτουν. Αυτή η 

παλίνδρομη κίνηση των καταθέσεων προφανώς οφείλεται στην αβεβαιότητα και τον φόβο 

που προκλήθηκε στους πολίτες αναφορικά με μια πιθανή χρεοκοπία και εν συνεχεία στην 

εμπιστοσύνη που δείχνουν προς το πρόσωπο του νέου Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Τους 

επόμενους μήνες παρατηρείται νέα μείωση των καταθέσεων που καταλήγουν σε εκλογές τον 

Ιανουάριο του 2015 με πρώτο κόμμα το ΣΥΡΙΖΑ (κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα) και μετά από 

πολύμηνες διαπραγματεύσεις  με τους θεσμούς, χωρίς κάποιο θετικό αποτέλεσμα, σε 

δημοψήφισμα που προκηρύχτηκε στις 28 Ιουνίου του ιδίου έτους και διεξήχθη μια εβδομάδα 

αργότερα στις 5 Ιουλίου 2015. 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα μπαίνει σε μια κρίσιμη 

περίοδο μαζικών αναλήψεων (bank run) αφού η διαρκής μείωση των καταθέσεων συνεχίζεται 

για μια μεγάλη χρονική περίοδο. Στα διαγράμματα 3.2 και 3.3 εμφανίζεται η πορεία του 

τραπεζικού κλάδου που είναι ενδεικτική για την κατάληξη και το ξέσπασμα των δίδυμων 

κρίσεων
14

, πολιτικής και οικονομικής. 

 

 

Διάγραμμα 3.2: Ο τραπεζικός τομέας στην Ελλάδα για περίοδο 2001-2016.
15

 

                                                      
14

 Σάμιτας και Πολύζος (2016). 
15

 Samitas and Polyzos (2016). 
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Διάγραμμα 3.3: Ποσοστιαία μεταβολή των καταθέσεων ελληνικών τραπεζών για περίοδο 2001-2016 αφού 

έχουν πραγματοποιηθεί προσαρμογές στον πληθωρισμό και στις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών.
16

 

 

Η διαρκώς αυξανόμενη αβεβαιότητα που μεταφράζεται σε ολοένα μεγαλύτερη εκροή 

καταθέσεων, σε συνδυασμό με την άρνηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αυξήσει 

το όριο χρηματοδότησης των τραπεζών μέσω του έκτακτου μηχανισμού ELA, οδηγεί την 

ελληνική κυβέρνηση σε υιοθέτηση της πρότασης του Συμβουλίου Συστημικής Ευστάθειας 

για την εφαρμογή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και την ανάληψη μετρητών από τις 

ελληνικές τράπεζες (Εικόνα 3.1), μια πολιτική διόλου ασυνήθιστη σε αναδυόμενες 

οικονομίες, καθώς και μιας βραχυπρόθεσμης τραπεζικής αργίας έως τις 19 Ιουλίου 2015. 

Από τον Ιούλιο του 2015 βρισκόμαστε στην εφαρμογή του τρίτου «Προγράμματος 

Οικονομικής Προσαρμογής» (Μνημόνιο Γ’) μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με την ECB, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 

Σταθερότητας (European Stability Mechanism-ESM) και το IMF. Το πρόγραμμα αυτό λήγει 

τον Αύγουστο του 2018 ωστόσο λόγω πολλών καθυστερήσεων ενδεχομένως να επεκταθεί. 

 

                                                      
16

 Samitas and Polyzos (2016). 
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Εικόνα 3.1: Η ελληνική οικονομία υπό το καθεστώς των κεφαλαιακών περιορισμών
17

 

 

Το χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Athens Stock Exchange-ASE) διακόπτει τις 

συναλλαγές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 2 μηνών και όταν επαναλειτουργεί 

παρουσιάζει δραματική μείωση. Οι κεφαλαιακοί περιορισμοί προκάλεσαν στρεβλώσεις σε 

συναλλαγές, με αποτέλεσμα σημαντική μείωση στη ρευστότητα, αύξηση της επενδυτικής 

αβεβαιότητας καθώς και ένα πολύ αρνητικό οικονομικό κλίμα που μεταφέρθηκε στην 

πραγματική οικονομία. Ως αποτέλεσμα η πλειονότητα των επενδυτικών προγραμμάτων 

ακυρώθηκε, το εμπορικό ισοζύγιο χειροτέρεψε και το ποσοστό ανεργία αυξήθηκε. 

Επιπρόσθετα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις οδηγήθηκαν στην χρεοκοπία κάτι που 

ενίσχυσε την πιστωτική κρίση που εμφανίστηκε. 

Οι κεφαλαιακοί περιορισμοί σε γενικές γραμμές περιλαμβάνουν απαγορεύσεις  

συναλλαγών με χρηματοδοτικά μέσα που θα δημιουργήσουν ή θα αυξήσουν μια ανοιχτή 

θέση, καθώς και απαγορεύσεις σε ανοιχτή πώληση μετοχών. Σε αναλυτικότερο πλαίσιο, οι 

απαγορεύσεις  κάνουν έναν σαφή διαχωρισμό μεταξύ τοπικών και διεθνών επενδυτών. Οι 

τοπικοί επενδυτές δεν έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν συναλλαγές με παλαιό 

χρήμα (old money) αλλά μόνο με νέο χρήμα (new money) ή μέσω προσόδων από 

ρευστοποίηση υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων. Αυτή η διάκριση οδήγησε σε σημαντική 

                                                      
17

 Samitas and Polyzos (2016). 
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μείωση του ημερήσιου τζίρου των συναλλαγών και σε σχεδόν απουσία εγχώριων επενδυτών. 

Για τους διεθνείς επενδυτές δεν εφαρμόστηκε κάποιος περιορισμός. 

 

 

3.2 Θεσμικό Πλαίσιο – Το Χρονικό Των Κεφαλαιακών Περιορισμών 

 

 

Στις 28 Ιουνίου 2015 εκδίδεται η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) με 

αριθμό ΦΕΚ Α 65/28.06.2015 όπου τιτλοφορείται «Τραπεζική Αργία Βραχείας Διάρκειας». 

Σύμφωνα με αυτή, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου
18

, μια μέρα μετά τη 

διεξαγωγή του δημοψηφίσματος, κηρύσσεται ως τραπεζική αργία. Η αργία καταλαμβάνει (α) 

το σύνολο των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, 

(β) το σύνολο των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του ν. 4261/2014, (γ) το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, (δ) τα 

ιδρύματα πληρωμών του ν. 3862/2010, (ε) τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 

4021/2011, (στ) τα υποκαταστήματα και τους αντιπροσώπους ιδρυμάτων πληρωμών και 

ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος με έδρα άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

νόμιμη λειτουργία στην Ελλάδα (στο εξής, «τα ιδρύματα»). Κατά την τραπεζική αργία τα 

ιδρύματα παραμένουν κλειστά για το κοινό και πρόσβαση σε αυτά θα έχει μονάχα το 

προσωπικό για την εφαρμογή της παρούσας πράξης. 

 Η καταβολή των συντάξεων θα πραγματοποιηθεί κανονικά από τα ιδρύματα μέσω 

συγκεκριμένων ανά περιοχή υποκαταστημάτων που θα ανακοινωθούν από τις εκάστοτε 

διοικήσεις
19

. Κατά την τραπεζική αργία δύναται να πραγματοποιούνται: 

1) αναλήψεις μετρητών από τις αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές (ΑΤΜ), 

υποκείμενες σε ημερήσιο όριο 60 ευρώ ανά κάρτα. 

2) ελεύθερα συναλλαγές με χρήση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών για πληρωμές στο 

εσωτερικό της χώρας. 

                                                      
18

 Παρατάθηκε αρχικά μέχρι 8 Ιουλίου 2015 με ΦΕΚ Β 1391/06.07.2015, στην συνέχεια μέχρι  13 

Ιουλίου 2015 με ΦΕΚ Β 1420/08.07.2015 , μέχρι 15 Ιουλίου 2015 με ΦΕΚ Β 1460/13.07.2015, μέχρι 16 Ιουλίου 

2015 με ΦΕΚ Α 79/14.07.2015 και μέχρι 19 Ιουλίου 2015 με ΦΕΚ Β 1482/16.07.2015. 
19

 Με το τροποποιητικό ΦΕΚ Α 66/30.06.2015,ο Υπουργός Οικονομικών με απόφασή του μπορεί να 

αναπροσαρμόσει το εκάστοτε ημερησίως επιτρεπόμενο πόσο σύνταξης προς ανάληψη. Επιπλέον, δύναται με 

απόφαση του Υπουργού να ορισθούν διαφορετικά όρια αναλήψεων για ειδικές κατηγορίες κοινωνικά ευπαθών 

ομάδων. 
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3) πληρωμές με την χρήση προπληρωμένων καρτών αποκλειστικά έως το ποσό που 

εμφανίζεται ως υπόλοιπο πριν την έναρξη της τραπεζικής αργίας. Η έκδοση νέων 

προπληρωμένων καρτών δεν επιτρέπεται. 

4) συναλλαγές από απόσταση (ηλεκτρονική τραπεζική [Web Banking] ή συναλλαγές δια 

τηλεφώνου [Phone Banking]) για πληρωμές εσωτερικού, δηλαδή με πίστωση 

λογαριασμού που τηρείται στην Ελλάδα. 

5) αναλήψεις μετρητών μέσω καρτών που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό από τα ΑΤΜ 

χωρίς κάποιο όριο. 

Καμία άλλη τραπεζική εργασία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της 

τραπεζικής αργίας. Εξαίρεση αποτελούν: 

 συναλλαγές με την Τράπεζα της Ελλάδος, 

 διασυνοριακές εντολές πληρωμών που αφορούν την πίστωση λογαριασμού 

τηρούμενου σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί εντός Ελλάδος, 

 εκκαθάριση συναλλαγών, που έχουν καταχωρηθεί σε οικεία κεντρικά συστήματα 

πληρωμών (TARGET2-GR, EUR01, ΔΙΑΣ) και διακανονισμών (Κεντρικό 

Αποθετήριο Αθηνών, Σύστημα Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με 

Λογιστική Μορφή/ Άυλοι Τίτλοι), προτού τεθεί σε ισχύ η παρούσα πράξη, 

 συναλλαγές που κρίνονται αναγκαίες με απόφαση της Επιτροπή Έγκρισης 

Τραπεζικών Συναλλαγών, 

 συναλλαγές της Ελληνικής Δημοκρατίας
20

. 

Η παρούσα πράξη επίσης συστήνει την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών. Η 

επιτροπή αυτή συνίσταται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με αρμοδιότητα την έγκριση 

συναλλαγών που κρίνονται αναγκαίες για την διαφύλαξη ενός δημόσιου ή κοινωνικού 

συμφέροντος συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, συναλλαγές για την πληρωμή ιατρικών 

εξόδων ή εισαγωγή φαρμακευτικών ειδών. Η επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από 

τα εξής πρόσωπα: 

 τον Γενικό Διευθυντή Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών ως πρόεδρο, με αναπληρωτή 

                                                      
20

 Με βάση το ΦΕΚ Α 66/30.06.2015, προστίθενται τα εξής στοιχεία: 

 αποδοχή καταθέσεων σε ΑΤΜ και εν γένει αποδοχή καταθέσεων από τα Πιστωτικά Ιδρύματα, 

 έκδοση νέων πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, 

 εκτέλεση πληρωμών σε λογαριασμούς καταθέσεων στο εσωτερικό της χώρας με κεντρική (μη 

ηλεκτρονική) εντολή (Π.χ. μισθοδοσία προσωπικού). 

Οι συγκεκριμένες συναλλαγές πραγματοποιούνται βάση διαδικασιών που θα ορίζονται από της διοικήσεις των 

Πιστωτικών Ιδρυμάτων. 
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του τον Διευθυντή Προϋπολογισμού
21

 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του 

Υπουργείου Οικονομικών, 

 τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, με 

αναπληρωτή τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Πιστωτικών και Δημοσιονομικών 

Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών
22

, 

 τον Διευθυντή της Διεύθυνσης  Εποπτευόμενων Εταιρειών
23

 της Τράπεζας της 

Ελλάδος (ΤΤΕ) με αναπληρωτή τον Τμηματάρχη της Διεύθυνσης 

Χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων της ΤΤΕ, 

 έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών που ορίζεται από τον Πρόεδρο της 

ένωσης, 

 έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που ορίζεται από τον Πρόεδρο της 

επιτροπής. 

Επιπλέον, ο πρόεδρος της Επιτροπής ορίζει έναν υπάλληλο κατηγορίας πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης (ΠΕ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  ως γραμματέα της Επιτροπής
24

. 

 Η πράξη αυτή συνεχίζει με την εντολή ότι δεν οφείλονται τόκοι υπερημερίας 

απαιτητών απαιτήσεων που θα προκύψουν και αναστέλλονται οι δικαστικές προθεσμίες και 

οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιόγραφων εντός της περιόδου που ορίζεται 

ως τραπεζική αργία
25

. 

 Για κάθε παράβαση της παρούσας πράξης επιβάλλεται από την ΤΤΕ πρόστιμο ύψους 

έως του 1/10 του ποσού της αντίστοιχης συναλλαγής. Επιπλέον, το πιστωτικό ίδρυμα 

υποχρεούται να καταγγείλει την σύμβαση εργασίας ή έργου του προσώπου που ευθύνεται για 

την παράβαση. 

Στις 30 Ιουνίου 2015 εκδίδεται ΦΕΚ Β 1302/30.06.2015 όπου ρυθμίζονται πράξεις 

πιστωτικών ιδρυμάτων με συνταξιούχους. Συγκεκριμένα, προσδιορίζεται το συνολικό εφάπαξ 

καταβλητέο ποσό σύνταξης σε 120 ευρώ και επιπλέον δίδεται εντολή στα πιστωτική 

ιδρύματα για άμεση έκδοση χρεωστικών καρτών στους δικαιούχους καταβολής σύνταξης. 

                                                      
21

 Τροποποιείται σε: Διευθυντή Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του 

Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών βάσει ΦΕΚ Α 66/30.06.2015. 
22

 Τροποποιείται σε: τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του 

Υπουργείου Οικονομικών, με αναπληρωτή τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του 

Υπουργείου Οικονομικών βάσει ΦΕΚ Α 66/30.06.2015. 
23

 Τροποποιείται σε: τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της ΤΤΕ 

βάσει ΦΕΚ Α 66/30.06.2015. 
24

 Το ΦΕΚ Α 66/30.06.2015 καταργεί τον γραμματέα της Επιτροπής. 
25

 Με το τροποποιητικό ΦΕΚ Α 66/30.06.2015 προστίθεται το εδάφιο: όποιος κατά την περίοδο της 

τραπεζικής αργίας αρνείται την πληρωμή με χρήση χρεωστικής, πιστωτικής, προπληρωμένης κάρτας, web 

banking, phone banking τιμωρείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 288 παρ. 1 και 452 του Ποινικού Κώδικα και 

των διατάξεων του άρθρου 13α του Ν. 2251/1994, του άρθρου 18α Ν.146/1914 και του άρθρου 19 Ν.177/2013. 
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Στις 2 Ιουλίου 2015 εκδίδεται ΦΕΚ Β 1343/02.07.2015 σύμφωνα με την οποία 

ρυθμίζεται η καταβολή επιδομάτων-παροχών ΟΑΕΔ κατά την διάρκεια της Τραπεζικής 

Αργίας. Αναλυτικότερα, 

α)επιτρέπονται πράξεις καταβολής επιδομάτων-παροχών από τον ΟΑΕΔ (τακτικά επιδόματα 

ανεργίας, επιδόματα μακροχρόνια ανέργων, βοηθήματα ανεργίας αυτοτελών και ανεξάρτητα 

απασχολουμένων) σε δικαιούχους που δεν είναι κάτοχοι κάποιας κάρτας αναλήψεως ΑΤΜ, 

β)το συνολικό εφάπαξ καταβλητέο ποσό σε κάποιον δικαιούχο ανέρχεται κατά ανώτατο όριο 

στα 120 ευρώ, 

γ) άμεση έκδοση χρεωστικών καρτών στους δικαιούχους για μελλοντικές αναλήψεις. 

 Στις 3 Ιουλίου 2015 εκδίδεται ΦΕΚ Β 1380/03.07.2015 όπου πέραν των ήδη 

επιτρεπόμενων πράξεων από τα πιστωτικά ιδρύματα και το Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων (ΤΠΔ) πλέον επιτρέπεται: 

 Η άπαξ μετατροπή ξένου νομίσματος έως ποσού ισότιμου των 120 ευρώ και η 

ανάληψή του από συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα 

εξωτερικού σε ξένο νόμισμα, 

 Άνοιγμα λογαριασμού μισθοδοσίας, 

 Παραλαβή αιτήσεων για τοποθέτηση τερματικής συσκευής εκκαθάρισης συναλλαγών 

χρεωστικών και πιστωτικών καρτών (POS). 

Στις 8 Ιουλίου 2015 εκδίδεται ΦΕΚ Β 1420/08.07.2015 όπου δύναται να 

πραγματοποιούνται επιπρόσθετα οι ακόλουθες πράξεις: 

α) Η μετατροπή μετά από αίτημα του δικαιούχου σε ευρώ ποσού σύνταξης που καταβάλλεται 

σε ξένο νόμισμα από ασφαλιστικό φορέα εξωτερικού, μεταφορά αυτού του ποσού σε άλλο 

υπάρχοντα καταθετικό λογαριασμό ιδίου δικαιούχου και η άπαξ ανάληψη από αυτό το ποσό 

μέχρι 120 ευρώ. 

β) Η άπαξ καταβολή συνολικού ποσού συντάξεως 120 ευρώ σε κάθε δικαιούχο. 

Στις 10 Ιουλίου 2015 εκδίδεται ΦΕΚ Β 1458/10.07.2015 όπου ρυθμίζονται θέματα 

συναλλαγών Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ) κατά το διάστημα της Τραπεζικής Αργίας. 

Συγκεκριμένα επιτρέπονται οι ακόλουθες πράξεις: 

 ημερήσια καταβολή του ποσού των 60 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο σε άτομα με 

αναπηρία (άνω του 67%), 

 η άπαξ καταβολή ποσού 120 ευρώ σε όλους τους δικαιούχους επιδομάτων 

ΑμΕΑ. 

Για την πραγματοποίηση των πράξεων απαιτείται επίδειξη οποιουδήποτε δημοσίου 

εγγράφου που είναι σε ισχύ και αποδεικνύει την αναπηρία (γνωμάτευση από ΚΕΠΑ, από 
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ανώτατη υγειονομική επιτροπή κ.λπ.). Εάν η συναλλαγή πραγματοποιείται με δικαστικό 

συμπαραστάτη απαιτείται η επίδειξη σχετικού νομιμοποιητικού εγγράφου. 

Η συγκεκριμένη απόφαση δεν αφορά σε ήδη κατόχους καρτών αναλήψεων. 

Στις 14 Ιουλίου 2015 εκδίδεται Συμπληρωματική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 

με αριθμό ΦΕΚ Α 79/14.07.2015. Σύμφωνα με αυτή την πράξη, επεκτείνεται περαιτέρω το 

πλήθος των τραπεζικών εργασιών που μπορούν να πραγματοποιηθούν και συγκεκριμένα 

επιτρέπονται επιπροσθέτως οι εξής πράξεις: 

α) Η άπαξ καταβολή 120 ευρώ στους δικαιούχους που δεν έχει καταβληθεί. 

β) Οι πληρωμές: αα) ληξιπρόθεσμων και τρεχουσών δόσεων πιστωτικών καρτών και κάθε 

είδους δάνειο, ββ) οφειλών προς Δημόσιο, ΔΕΚΟ, ασφαλιστικούς οργανισμούς και προς 

ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, με κατάθεση μετρητών ή με εντολή μεταφοράς χρηματικού 

ποσού από τραπεζικό λογαριασμό. 

γ) Η εντολή μεταφοράς κεφαλαίων από λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως σε άλλο 

αντίστοιχο λογαριασμό που τηρείται στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα. 

Η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών πλέον συνιστάται στην Γενική 

Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και με απόφασή της, 

μπορεί να συστήνεται ειδική υποεπιτροπή έγκρισης συναλλαγών ανά πιστωτικό ίδρυμα. Η 

Επιτροπή καθορίζει τους όρους λειτουργίας των υποεπιτροπών συμπεριλαμβανομένων του 

ύψους και της κατανομής ανά πιστωτικό ίδρυμα του ημερήσιου ορίου σε επιμέρους είδη 

συναλλαγών καθώς και της αναπροσαρμογής των ανωτέρω ορίων.  

 Η νέα Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών είναι εξαμελής και συγκροτείται 

από τα εξής πρόσωπα: 

 τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον 

Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής της Γενικής 

Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, 

 τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και 

Προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών, με αναπληρωτή τον 

Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημόσιου Λογιστικού 

της ίδιας Γενικής γραμματείας, 

 έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 

του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με αναπληρωτή 

που ορίζονται με απόφαση του αντίστοιχου Υπουργού, 
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 έναν εκπρόσωπο της Τράπεζας της Ελλάδος με τον αναπληρωτή που ορίζονται με 

απόφαση του Διοικητή της, 

 έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με αναπληρωτή που ορίζονται με 

απόφαση του Προέδρου της, 

 έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αναπληρωτή που ορίζονται με 

απόφαση του Προέδρου της. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ορίζει έναν υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής 

Πολιτικής με αναπληρωτή ως Γραμματέα. 

 Επιπλέον συνίσταται στην Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής Ομάδα 

Υποστήριξης του έργου της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών με τα μέλη, τον 

συντονιστή και τον αναπληρωτής του να ορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης 

Τραπεζικών Συναλλαγών. Αρμοδιότητα της Ομάδας Υποστήριξης είναι: 

o η συγκέντρωση των αιτημάτων έγκρισης συναλλαγών και των σχετικών εισηγήσεων 

των εκάστοτε πιστωτικών ιδρυμάτων, 

o ο έλεγχος της πληρότητας των συνοδευτικών εγγράφων, 

o η προετοιμασία των συνεδριάσεων της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών 

Συναλλαγών, 

o η σύνταξη των πρακτικών και των σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής, 

o η ηλεκτρονική καταγραφή, παρακολούθηση και ανάλυση των στοιχείων σχετικών 

αιτημάτων και εγκρίσεων 

o η παροχή αναγκαίας γραμματειακής υποστήριξης. 

Η πράξη ολοκληρώνεται με αναστολή διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης 

(πλειστηριασμοί, κατασχέσεις, εξώσεις, προσωπικές κρατήσεις) κατά την Τραπεζική Αργία. 

Επίσης, αναστέλλεται η υποχρέωση έκδοσης και κατάθεσης, από πλευράς δικηγόρων ή 

διαδίκων, γραμματίων καταβολής, δικαστικών ενσήμων, εισφορών και γενικά πάσης φύσεως 

παραβόλων ή εξόδων που σχετίζονται με άσκηση και εκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων και 

ενδίκων μέσων ενώπιον δικαστικών αρχών. Οι υπόχρεοι κατά νόμο υποχρεούνται να 

προσκομίσουν αυτά ενώπιον της αρμόδιας αρχής μέσα σε  3 μέρες μετά τη λήξη της 

Τραπεζικής Αργίας. Τέλος, αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής εγγυοδοσιών ή εφάπαξ ή 

σε δόσεις χρηματικών ποσών από μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής, εφόσον η 

σχετική υποχρέωση προέκυψε στο διάστημα της Τραπεζικής Αργίας
26

. 

                                                      
26

 Με την 49214 (ΦΕΚ Β 1525/21.07.2015) επεκτείνεται η διάρκεια της αναστολής έως 31 Ιουλίου 

2015. Με την 57382 (ΦΕΚ Β 1620/31.07.2015) έως 31 Αυγούστου 2015. Με την 57384 (ΦΕΚ Β 

1867/31.08.2015) έως 30 Σεπτεμβρίου 2015. Με την 70905 (ΦΕΚ Β 2110/29.09.2015) έως 31 Οκτωβρίου 
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Στις 18 Ιουλίου 2015 εκδίδεται ΠΝΠ με Αριθμό ΦΕΚ Α 84/18.07.2015 όπου 

δηλώνεται η οριστική λήξη της Τραπεζικής Αργίας και επιβάλλονται περιορισμοί στις 

αναλήψεις μετρητών και την μεταφορά κεφαλαίων. Από Δευτέρα 20 Ιουλίου λήγει η 

Τραπεζική Αργία και θεσπίζονται κεφαλαιακοί περιορισμοί που αναλυτικά είναι οι εξής: 

1. Ανώτατο ημερήσιο όριο αναλήψεων είτε από ΑΤΜ είτε από καταστήματα ανά 

καταθέτη (Customer ID) και ανά πιστωτικό ίδρυμα στο εσωτερικό ή εξωτερικό, 

ορίζονται τα 60 ευρώ όπου μπορεί κάποιος να τα λάβει σωρευτικά ανά βδομάδα (420 

ευρώ)
27

. 

2. Η Απαγόρευση ανάληψης μετρητών είναι καθολική και εφαρμόζεται σε κάθε άλλη 

πληρωμή μετρητών (εισπράξεις επιταγών, πληρωμές βάσει εγγυητικών επιστολών) 

από τα ιδρύματα, ανεξαρτήτων νομίσματος. Επίσης, απαγορεύεται η ανάληψη 

μετρητών από πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες εντός και εκτός Ελλάδος
28

. 

3. Απαγορεύεται η μεταφορά κεφαλαίων ή μετρητών στο εξωτερικό με οποιονδήποτε 

τρόπο
29,30,31

. 

4. Επιτρέπεται η χρήση χρεωστικών και πιστωτικών καρτών στο εξωτερικό για αγορές 

αγαθών ή υπηρεσιών χωρίς μετρητά έως το ανώτατο όριο που ορίζεται ανά πιστωτικό 

ίδρυμα με απόφαση της επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών. 

5. Απαγορεύεται το άνοιγμα νέων λογαριασμών (όψεως ή καταθετικών), η προσθήκη 

συνδικαιούχων σε υφιστάμενους λογαριασμούς και η ενεργοποίηση αδρανών 

λογαριασμών. 

6. Επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμών αποκλειστικά για τις παρακάτω περιπτώσεις  με 

την προϋπόθεση ότι υπάρχουν τα αποδεικτικά έγγραφα και δεν υφίσταται άλλος 

διαθέσιμος λογαριασμός μέσω του οποίου μπορούν να εξυπηρετηθούν
32,33,34,35

. 

                                                                                                                                                                      
2015.Οι υπόχρεοι κατά νόμο υποχρεούνται να καταβάλλουν τα οφειλόμενα ποσά εντός 5 εργάσιμων ημερών 

από την λήξη του διαστήματος αναστολής. 
27

 Το ανώτατο όριο ποσού που μπορεί να αναληφθεί ανά customer ID διαμορφώνεται με ΦΕΚ Β 

2282/22.07.2016 σε 840 ευρώ ανά 2 εβδομάδες και με ΦΕΚ Β 2723/03.08.2017 σε 1.800 ευρώ μηνιαίως. 
28

 Με ΦΕΚ Β 1561/24.07.2015 σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη συναλλαγή αναφέρεται σε πιστωτικές 

και προπληρωμένες κάρτες που έχουν εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει και λειτουργεί εντός Ελλάδος. 
29

 Με ΦΕΚ Β 1561/24.07.2015  συμπληρώνεται ότι επιτρέπεται ειδικώς η μεταφορά χαρτονομισμάτων 

σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα έως του ποσού των 2000 ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο και ανά ταξίδι στο εξωτερικό. 

Εξαίρεση αποτελούν οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού. 
30

 Με ΦΕΚ Β 1721/17.08.2015 και με ΦΕΚ Β 2100/25.09.2015 διαφοροποιείται η συγκεκριμένη 

απαγόρευση και αντικαθίσταται ως εξής: Επιτρέπεται η μεταφορά κεφαλαίων προς το εξωτερικό έως ποσού 500 

ευρώ ανά καταθέτη (customer ID), ανά ημερολογιακό μήνα και μέχρι να καλύπτεται το μηνιαίο όριο του 

ιδρύματος πληρωμών που καθορίζεται από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών. 
31

 Με ΦΕΚ Β 684/15.03.2016 το επιτρεπόμενο όριο για εντολές μεταφοράς προς το εξωτερικό ανά 

customer ID και ανά πιστωτικό ίδρυμα αυξάνεται στα 1.000 ευρώ. 
32

 Με ΦΕΚ Β 1721/17.08.2015 επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού: 1) Ειδικού σκοπού χωρίς δικαίωμα 

ανάληψης από φυσικό πρόσωπο για εξυπηρέτηση ρυθμίσεων οφειλών στο ελληνικό δημόσιο και σε φορείς 

κοινωνικής ασφάλισης, και με ΦΕΚ Β 2100/25.09.2015  2) Για την εξυπηρέτηση δανείου που έχει ληφθεί πριν ή 
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α) Πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού
36

. 

β) Πληρωμή υποχρεώσεων καταθέτη προς το ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, που προκύπτουν 

πριν τις 28 Ιουνίου 2016. 

γ) Καταβολή νέων συντάξεων και προνοιακών επιδομάτων. 

δ) Εκκαθάριση συναλλαγών καρτών από νέες συμβάσεις αποδοχής (acquiring). 

ε) Εξυπηρέτηση νεοϊδρυθέντων (μετά την 1
η
 Μαΐου) νομικών προσώπων

37,38
. 

στ) Εξυπηρέτηση νεοφυών εταιρειών (startups). 

ζ) Κατάθεση μετρητών ως εξασφάλιση (cash collateral) εγγυητικής επιστολής, 

ενέγγυας πίστωσης ή δανείου. 

η) Το άνοιγμα λογαριασμού υπέρ τρίτου με σκοπό είτε τη συμμόρφωση προς επιταγή 

για εκτέλεση χρηματικής απαίτησης, βάσει διαταγής πληρωμής, δικαστικής απόφασης 

ή άλλου εκτελεστού τίτλου είτε την εξόφληση απαίτησης, για την οποία έχει 

επιβληθεί κατάσχεση εις χείρας τρίτου, υπέρ του δικαιούχου της απαίτησης. 

θ) Πίστωση ποσών από αλλοδαπή σε ευρώ ή ξένο νόμισμα, ύψους τουλάχιστον 

10.000 ευρώ ή ισόποσο ξένου νομίσματος. 

                                                                                                                                                                      
μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας, χωρίς δικαίωμα ανάληψης, ακόμα και αν υφίσταται λογαριασμός σε άλλο 

ίδρυμα. 
33

  Με ΦΕΚ Β 2100/25.09.2015 επιτρέπεται: 

o Άνοιγμα λογαριασμού ή η προσθήκη συνδικαιούχου σε υφιστάμενο λογαριασμό, σε πρόσωπα 

που αποκτούν για πρώτη φορά την ιδιότητα του φοιτητή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, 

εφόσον ο τόπος σπουδών είναι διαφορετικός από τον μέχρι τώρα τόπο μόνιμης κατοικίας τους 

και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται κάποιος άλλος διαθέσιμος λογαριασμός στο όνομά 

τους. 

Ομοίως, επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού σε φοιτητές που κατά το ακαδημαϊκό έτος 

2015-2016 θα συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών ERASMUS και δεν 

υφίσταται κάποιος άλλος λογαριασμός για την καταβολή της προβλεπόμενης αποζημίωσης. 

o Άνοιγμα λογαριασμού όψεως ή καταθετικού με δικαιούχο οπλίτη, που καλείται να υπηρετήσει 

τη στρατιωτική του θητεία εφόσον δεν υπάρχει ήδη κάποιος άλλος λογαριασμός στο όνομά 

του. 

o Άνοιγμα λογαριασμού όψεως για την διενέργεια εράνων στο όνομα προσώπων που πάσχουν 

από ανίατες ασθένειες ή για την διενέργεια εράνων γενικού φιλανθρωπικού σκοπού. 

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις καλείται ο δικαιούχος να προσκομίσει και συγκεκριμένα 

δικαιολογητικά προτού εκτελεστεί το άνοιγμα του λογαριασμού από το εκάστοτε ίδρυμα. 
34

 Με ΦΕΚ Β 4/07.01.2016 επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού υπέρ ΕΛΕΓΕΠ/ΟΠΕΚΕΠΕ για 

κατάθεση εμβασμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιχορηγήσεων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή το 

Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων. 
35

 Με ΦΕΚ Β 684/15.03.2016 η υποσημείωση 20 πλέον περιλαμβάνει γενικά τους φοιτητές και όχι 

αποκλειστικά τους πρωτοετείς. 
36

 Με ΦΕΚ Β 2100/25.09.2015 επιτρέπεται άνοιγμα λογαριασμού και για έκδοση - εξαργύρωση 

εργοσήμου. 
37

 Με ΦΕΚ Β 2100/25.09.2015 επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού για ατομικές επιχειρήσεις και 

ελεύθερους επαγγελματίες με έναρξη μετά την 1
η
 Μαΐου 2015. 

38
 Με ΦΕΚ Β 684/15.03.2016 επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού για εξυπηρέτηση νομικών 

προσώπων που δεν διαθέτουν λογαριασμό εξυπηρέτησης δραστηριότητας σε κανένα πιστωτικό ίδρυμα που να 

λειτουργεί στην Ελλάδα. 
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ι) Αποδοχή προθεσμιακής κατάθεσης μόνο στην περίπτωση που οι δικαιούχοι 

ταυτίζονται με τους δικαιούχους του τροφοδότη λογαριασμού της. 

ια) Οποιαδήποτε περίπτωση εγκριθεί από τη Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών 

Συναλλαγών. 

7. Απαγορεύεται η πρόωρη, μερική ή ολική εξόφληση δανείου σε πιστωτικό ίδρυμα 

εκτός εάν η πληρωμή πραγματοποιηθεί με έμβασμα από το εξωτερική ή με 

μετρητά
39,40

. 

8. Απαγορεύεται η πρόωρη, μερική ή πλήρης λήξη των προθεσμιακών καταθέσεων. 

Επιτρέπεται η πρόωρη μερική λήξη μόνο για ισόποση εξόφληση
41,42,43

: 

α) οφειλών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς, 

β) τρέχουσας δόσης και ληξιπρόθεσμων οφειλών δανείου στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, 

γ) πληρωμή μισθοδοσίας στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, 

δ) πληρωμή νοσηλίων και διδάκτρων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 

ε) πληρωμή προμηθευτών που τηρούν λογαριασμό στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, έναντι 

τιμολογίων ή ισοδύναμων παραστατικών εφόσον δεν υφίστανται επαρκή υπόλοιπα σε 

κάποιον άλλο λογαριασμό. 

Στην πράξη αυτή επιπλέον ρυθμίζονται και κάποια ειδικά θέματα. 

I. Σε περίπτωση κατάσχεσης χρηματικής απαίτησης εις χείρας πιστωτικού ιδρύματος, 

της ΤΤΕ ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως τρίτου, δεν επιτρέπεται η 

καταβολή του ποσού της απαίτησης σε μετρητά αλλά με έκδοση τραπεζικής επιταγής 

ή πίστωση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό του κατασχόντος που τηρείται στο 

ίδιο ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα. 

                                                      
39

 Με ΦΕΚ Β 1721/17.08.2015 προστίθεται η δυνατότητα εξόφλησης δανείου με την αποπληρωμή να 

πραγματοποιείται μέσω χορήγησης νέου δανείου με σκοπό την αναδιάρθρωση, υπό την προϋπόθεση το ποσό 

του νέου δανείου να είναι τουλάχιστον ίσο με το ανεξόφλητο κεφάλαιο του αρχικού. 
40

 Με ΦΕΚ 4/07.01.2016 συμπεριλαμβάνεται η δυνατότητα αποπληρωμής στεγαστικού δανείου το 

οποίο βαρύνεται με εμπράγματη ασφάλεια, με σκοπό τη πώληση του ακινήτου. 
41

 Με ΦΕΚ Β 2100/25.09.2015  επιτρέπεται επιπρόσθετα η πρόωρη μερική λήξη προθεσμιακής 

κατάθεσης: 

 για κάλυψη εξόδων διαβίωσης έως 1.800 ευρώ ανά ημερολογιακό μήνα και η μεταφορά αυτού 

του ποσού σε υφιστάμενο λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως υπό την προϋπόθεση ότι δεν 

υφίστανται επαρκή διαθέσιμα σε λογαριασμό του δικαιούχου σε οποιοδήποτε πιστωτικό 

ίδρυμα, 

 για αγορά ακινήτου έως το ποσό που αναγράφεται στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας καθώς και 

για τα σχετικά συμβολαιογραφικά και άλλα έξοδα υπό την προϋπόθεση ότι ο αγοραστής δεν 

έχει άλλη πηγή χρηματοδότησης της συγκεκριμένης αγοράς. 
42

 Με ΦΕΚ Β 4/07.01.2016 επιτρέπεται η πρόωρη μερική λήξη προθεσμιακής κατάθεσης και στην 

περίπτωση πληρωμής κύριων και επικουρικών συντάξεων από ασφαλιστικά ταμεία. 
43

 Με ΦΕΚ Β 684/15.03.2016 η πρόωρη λήξη προθεσμιακής κατάθεσης επιτρέπεται άνευ περιορισμών. 
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II. Απαγορεύεται η κατάρτιση συμβάσεων αποδοχής συναλλαγών με κάρτες πληρωμών, 

εφόσον η εκκαθάρισή τους πραγματοποιείται σε πίστωση λογαριασμού του εμπόρου 

που τηρείται εκτός Ελλάδος σε φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών. 

III. Απαγορεύεται η μεταφορά θεματοφυλακής στο εξωτερικό για τίτλους που 

αποκτήθηκαν μετά την έναρξη της ισχύος της Τραπεζικής Αργίας,  καθώς και για 

τίτλους που τελούν υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένες αγορές ή πολυμερείς 

μηχανισμούς που λειτουργούν εντός και εκτός Ελλάδος
44

. 

IV. Απαγορεύονται οι μεταφορές κεφαλαίων για την απόκτηση χρηματοπιστωτικών 

μέσων του άρθρου 5 του Ν. 3606/2007 (Α΄ 195) μέσω οργανωμένων αγορών και 

πολυμερών μηχανισμών διαπραγμάτευσης ή επαγγελματιών που διαθέτουν τέτοια 

χρηματοπιστωτικά μέσα (Ο.Σ.Ε.Κ.Α., Ο.Ε.Ε.). 

Εξαιρούνται των απαγορεύσεων και περιοριστικών μέτρων της παρούσας Πράξης
45,46,47

: 

 Συναλλαγές της Ελληνικής Δημοκρατίας. 

 Συναλλαγές της Τράπεζας της Ελλάδος. 

 Εγκεκριμένες από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών συναλλαγές. 

 Οι διασυνοριακές εντολές πληρωμών που αφορούν αποκλειστικά την πίστωση 

ενός λογαριασμού που τηρείται σε ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα. 

 Οι συναλλαγές κίνησης κεφαλαίων που αφορούν την διαχείριση ρευστότητας 

πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργείς την Ελλάδα και σε υποχρεώσεις πληρωμών 

στο πλαίσιο διαχείρισης συμβάσεων που προϋπήρχαν της κήρυξης της Τραπεζικής 

Αργίας (28/06/2015). 

 Όλα τα χρηματικά ποσά που μεταφέρονται από την αλλοδαπή σε πίστωση 

λογαριασμού που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, 

                                                      
44

 Με ΦΕΚ  Β 1617/31.07.2015 διευκρινίζεται ότι στην απαγόρευση δεν περιλαμβάνεται η μεταφορά 

χρηματοπιστωτικών μέσων σε θεματοφύλακα στο εξωτερικό προς εκκαθάριση και διακανονισμό. 
45

 Με ΦΕΚ Β 2100/25.09.2015 επιτρέπεται πραγματοποίηση συναλλαγών νομικών προσώπων ή 

επιτηδευματιών προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων έως ύψους 5.000 

ευρώ η καθεμία με την προσκόμιση των παραστατικών απευθείας από το κατάστημα εξυπηρέτησης χωρίς 

έγκριση από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών. Ωστόσο τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να 

αποστέλλουν στην Επιτροπή εβδομαδιαίους αναλυτικούς πίνακες με τέτοιου είδους εκτελεσθείσες μεταφορές 

κεφαλαίων στο εξωτερικό. Επίσης, επιτρέπονται αναλήψεις μετρητών από Μητροπόλεις έως του ποσού των 

10.000 ευρώ μηνιαίως από ένα πιστωτικό ίδρυμα και από έναν λογαριασμό και αναλήψεις μετρητών έως ποσού 

20.000 ευρώ μηνιαίως από την Ιερά Αρχιεπισκοπή  Αθηνών. 
46

 Με ΦΕΚ Β 684/15.03.2016 τροποποιείται το όριο που δηλώνεται στην υποσημείωση 32 και 

διαμορφώνεται στις 10.000 ευρώ ανά συναλλαγή, ανά πελάτη και ανά ημέρα. 
47

 Με ΦΕΚ Β 4/07.01.2016 επιτρέπεται η ανάληψη μετρητών αποκλειστικά και μόνο για πληρωμή 

εισφορών, παραβόλων, γραμματίων, δικαστικών ενσήμων και τελών απογράφου, που σχετίζονται με την 

άσκηση και την εκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ή με την καταβολή πάσης φύσεως εγγυοδοσιών ή 

χρηματικού ποσού από μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής. Τα ανωτέρω ισχύουν στην περίπτωση που 

οι πληρωμές αυτές δεν μπορούν να διενεργηθούν με έκδοση τραπεζικής επιταγής ή με μεταφορά πίστωσης.  
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εφόσον μεταφέρονται εκ νέου σε λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος που 

λειτουργεί στο εξωτερικό
48,49

. 

 Μεταφορές πιστώσεων από ελληνικό εκπαιδευτικό οργανισμό δημοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου σε λογαριασμό τηρούμενο σε πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει στο 

εξωτερικό, ποσού που προέρχεται αποκλειστικά από μεταφορές πιστώσεων από το 

εξωτερικό προς το εσωτερικό εντός του 2015 και εξυπηρετεί αποκλειστικά 

εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς μέσω του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας. 

 Πληρωμές μισθοδοσίας στο εξωτερικό για εργαζόμενους σε διπλωματικές 

αποστολές, μόνιμες αντιπροσωπείες, ή άλλες υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου. 

 Η ελεύθερη ανάληψη μετρητών από έναν ανά δικαιούχο τραπεζικό λογαριασμό 

στις πρεσβείες και στα μέλη διπλωματικών αποστολών στην Ελλάδα. Απαραίτητη 

η επίδειξη σχετικής έγγραφης βεβαίωσης  από την οικεία πρεσβεία ή του 

διπλωματικού διαβατηρίου αντίστοιχα
50

. 

 Η πληρωμή νοσηλίων, ιατρικών εξόδων και διδάκτρων με την προσκόμιση των 

απαραίτητων δικαιολογητικών πραγματοποιείται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω 

του πιστωτικού ιδρύματος σε λογαριασμό που τηρείται στο εξωτερικό και όχι σε 

λογαριασμό του ίδιου του δικαιούχου. 

α) Η μέγιστη εφάπαξ καταβολή νοσηλίων στο εξωτερικό ανέρχεται σε 2000 ευρώ 

ή το ισόποσο ξένου νομίσματος για ένα συνοδό. 

β) Η μεταφορά μέγιστου ποσού 5000 ευρώ ή το ισόποσο ξένου νομίσματος ανά 

ημερολογιακό τρίμηνο είναι εφικτή για έξοδα διαμονής και διαβίωσης φοιτητών 

που σπουδάζουν στο εξωτερικό ή συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής. Η 

πληρωμή υποχρεωτικά είναι ηλεκτρονική μέσω πιστωτικού ιδρύματος και το ποσό 

πιστώνεται σε λογαριασμό εξωτερικού όπου δικαιούχος είναι ο φοιτητής
51

. 

                                                      
48

 Με ΦΕΚ Β 1561/24.07.2015 σημειώνεται επιπρόσθετα ότι ναυτιλιακές εταιρείες που αναφέρονται 

στους Ν. 27/1975, 959/1979 και στο Ν.δ. 2687/1953 μπορούν να πραγματοποιούν αναλήψεις μετρητών έως του 

ποσού των 50.000 ευρώ ημερησίως. 
49

 Με ΦΕΚ Β 2100/25.09.2015  επιτρέπεται η πραγματοποίηση ανάληψης μετρητών έως του ποσοστού 

10% συνολικά από τα χρηματικά ποσά που μετά την έναρξη της ισχύος έχουν μεταφερθεί από την αλλοδαπή σε 

πίστωση υφιστάμενων λογαριασμών πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα. 
50

 Με ΦΕΚ Β 4/07.01.2016 επεκτείνεται η συγκεκριμένη συναλλαγή συμπεριλαμβάνοντας και την 

δυνατότητα αποστολής εμβασμάτων στο εξωτερικό έως ποσού 5.000 ευρώ μηνιαίως από έναν ανά δικαιούχο 

τραπεζικό λογαριασμό. 
51

 Με ΦΕΚ Β 1721/17.08.2015 επισημαίνεται ότι εάν το ποσό πιστωθεί απευθείας σε λογαριασμό 

φοιτητικής εστίας ή εκμισθωτή κατοικίας φοιτητή, τότε επιτρέπεται η μεταφορά μέγιστου ποσού  8.000 ευρώ ή 

του ισόποσου σε ξένο νόμισμα (5.000 + 3.000). 
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Παραβάτες της παρούσας πράξης τιμωρούνται με φυλάκισης τουλάχιστον 3 μηνών και 

χρηματική ποινή έως το 1/10 του ποσού της αντίστοιχης συναλλαγής. Επιπλέον απαιτητή 

είναι η καταγγελία της σύμβασης έργου ή εργασίας του προσώπου που ευθύνεται για την 

παράβαση. 

 Στις 31 Ιουλίου 2015 εκδίδεται ΦΕΚ Β 1617/31.07.2015 όπου πραγματοποιείται άρση 

περιορισμών της ΠΝΠ της 18.07.2015 (Α΄ 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές 

οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων. Ειδικότερα, επιτρέπονται μεταφορές 

κεφαλαίων από Ίδρυμα στις εξής περιπτώσεις: 

 Όταν πραγματοποιείται μεταφορά κεφαλαίων στην Ελλάδα μέσω των οικείων 

συστημάτων εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών: α) για εκκαθάριση 

(συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης ασφαλειών (margin)) και το διακανονισμό, 

μέχρι τον τελικό δικαιούχο, συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 5 

του Ν. 3606/2007, που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες 

Αγορές και Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) στην Ελλάδα, 

περιλαμβανομένων όλων των τυχόν εξόδων και προμηθειών και β) για την 

εκπλήρωση υποχρεώσεων καταβολής χρημάτων και εν γένει χρηματικών διανομών 

από τους εκδότες προς τους δικαιούχους χρηματοπιστωτικών μέσων (λόγω τακτικής 

λήξης, πληρωμές τοκομεριδίων, μερισμάτων κ.ο.κ.). 

 Σε περίπτωση αγοράς Χρηματοπιστωτικών Μέσων ή άνοιγμα θέσεων επί παραγώγων 

σε Χρηματοπιστωτικά Μέσα, πρέπει να έχει πιστωθεί με νέα κεφάλαια τουλάχιστον 

ισόποσα με τις ανάγκες της εκκαθάρισης/διακανονισμού της εκάστοτε συναλλαγής ο 

τραπεζικός λογαριασμός του δικαιούχου, από τον οποίο πραγματοποιείται η 

μεταφορά, ή ο λογαριασμός πελατείας που τηρεί ο παρέχων τις επενδυτικές υπηρεσίες 

σε Ίδρυμα, από το οποίο πραγματοποιείται η μεταφορά, για λογαριασμό του 

δικαιούχου. 

Ως νέα κεφάλαια νοούνται αυτά που πιστώνονται στους οικείους λογαριασμούς στο 

Ίδρυμα και προέρχονται: 

α) από εμβάσματα εξωτερικού, 

β) από το προϊόν πώλησης χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 5 του Ν. 2606/2007, 

γ) από επιστροφή ασφαλειών (margin), 

δ) από χρηματικές διανομές στους δικαιούχους των χρηματοπιστωτικών μέσων του 

άρθρου 5 του Ν. 3606/2007, 

ε) από πιστώσεις προερχόμενες από θέσεις σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, 
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στ) από υφιστάμενα ελεύθερα πιστωτικά υπόλοιπα δικαιούχων σε επενδυτικούς 

λογαριασμούς που τηρούνται σε Ιδρύματα από εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών 

κατά την έννοια του ν. 3606/2007 που λειτουργούν εντός Ελλάδος, 

ζ) από καταβολή σε μετρητά σε πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες παροχής επενδυτικών 

υπηρεσιών, τα οποία εκτελούν τις οικείες συναλλαγές, του τμήματος αγοράς των 

Χρηματοπιστωτικών Μέσων που παραγγέλλονται να αποκτηθούν. Προς υποδοχή των 

νέων κεφαλαίων τα Ιδρύματα επιτρέπεται να ανοίγουν ή να προσθέτουν νέους ειδικού 

τύπου λογαριασμούς ή υπολογαριασμούς. Οι λογαριασμοί αυτοί θα χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά για εξυπηρέτηση των προαναφερόμενων συναλλαγών και θα πιστώνονται 

μόνο με νέα κεφάλαια. Σε περίπτωση που τα κεφάλαια αυτά μετακινηθούν σε άλλους 

λογαριασμούς πέραν του σκοπού την εκκαθάρισης/διακανονισμού συναλλαγών σε 

Χρηματοπιστωτικά Μέσα, δεν νοούνται πλέον κεφάλαια. 

 Επιτρέπονται διατραπεζικές μεταφορές κεφαλαίων εντός Ελλάδος: 

α) όταν διενεργούνται για εκπλήρωση υποχρεώσεων εκκαθάρισης και διακανονισμού 

I. συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες Αγορές και 

ΠΜΔ που λειτουργούν στην Ελλάδα. 

II. συναλλαγών που διενεργούνται προς κάλυψη υποχρεώσεων 

εκπρόθεσμου διακανονισμού επί χρηματοπιστωτικών μέσων (failed 

trades) και 

III. για την κάλυψη υποχρεώσεων παροχής ασφαλειών (margin), 

β) για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από επενδυτικές πράξεις ΟΣΕΚΑ, ΟΕΕ, 

ανωνύμων εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, ασφαλιστικών εταιρειών, ταμείων 

επαγγελματικής ασφάλισης και ασφαλιστικών οργανισμών/φορέων κοινωνικής 

ασφάλισης, 

γ) όταν διενεργούνται για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από θέσεις επί παράγωγων 

χρηματοπιστωτικών μέσων, για την χρονική μετακύλιση αυτών (rollover), για τις 

ανάγκες κάλυψης με μετρητά του ημερήσιου ή τελικού διακανονισμού τους (mark-to-

market) καθώς και για την κάλυψη ελλειμμάτων περιθωρίων ασφαλείας για 

χαρτοφυλάκια ασφαλείας που υφίσταντο έως και την 26
η
 Ιουνίου 2015, 

δ) όταν συνδέονται με την ικανοποίηση υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος της 

τραπεζικής αργίας (28.06.2015) πάγιων εντολών για μεταφορά κεφαλαίων από 

καταθετικούς λογαριασμούς προς ΟΣΕΚΑ ή προς ΟΕΕ ή προς αμοιβαία κεφάλαια  

unit-linked στο πλαίσιο αποταμιευτικών-επενδυτικών προγραμμάτων/λογαριασμών. 
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 Επιτρέπονται μεταφορές κεφαλαίων στην Ελλάδα για την απόκτηση α) 

νεοεκδιδόμενων Χρηματοπιστωτικών Μέσων που εκδίδονται στο πλαίσιο αύξησης 

κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιακού δανείου και β) κάθε είδους τίτλων που εκδίδονται 

από πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Ελλάδα, προς ανακεφαλαιοποίησή τους. 

 Το προϊόν εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών επί Χρηματοπιστωτικών 

Μέσων, καθώς και το ποσό των χρηματικών διανομών, δύναται να πιστώνεται σε 

τραπεζικό λογαριασμό μέχρι και του τελικού δικαιούχου, και εκτός του ελληνικού 

τραπεζικού συστήματος, εφόσον μέσω του λογαριασμού αυτού πραγματοποιούνταν η 

όποια εκκαθάριση και διακανονισμός και πριν την έναρξη της τραπεζικής αργίας. Η 

πίστωση του προϊόντος εκκαθάρισης και διακανονισμού σε τραπεζικό λογαριασμό 

εκτός του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, δύναται να πραγματοποιείται και για 

νέους επενδυτικούς λογαριασμούς, εφόσον τα κεφάλαια μέσω των οποίων 

πραγματοποιήθηκαν οι αγορές ή το άνοιγμα θέσεων επί παραγώγων έχουν εισρεύσει 

από τραπεζικούς λογαριασμούς εξωτερικού. 

 Επιτρέπονται μεταφορές κεφαλαίων από Ίδρυμα, και εκτός Ελλάδας για να 

καθίσταται δυνατή η επανεπένδυση διαθεσίμων ΟΣΕΚΑ, ΟΕΕ, ανώνυμων εταιρειών 

επενδύσεων χαρτοφυλακίου, ασφαλιστικών εταιρειών, ταμείων επαγγελματικής 

ασφάλισης και ασφαλιστικών οργανισμών, τα οποία διαθέσιμα είναι τοποθετημένα σε 

Χρηματοπιστωτικά Μέσα του εξωτερικού. Η επανεπένδυση  δεν θα υπερβαίνει σε 

αξία την εκάστοτε διαμορφούμενη αξία του χαρτοφυλακίου που είναι επενδεδυμένο 

στο εξωτερικό και θα αφορά ιδίως τα διαθέσιμα που προέρχονται από πωλήσεις, 

εξόφληση ή διανομές χρηματοπιστωτικών μέσων που αποτελούν αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης σε οργανωμένες αγορές και ΠΜΔ του εξωτερικού. 

 Στις 3 Σεπτεμβρίου 2015 εκδίδεται ΦΕΚ Β 1871/03.09.2015 που ρυθμίζει θέματα 

εκλογικών δαπανών για την διενέργεια βουλευτικών εκλογών της 20
ης

 Σεπτεμβρίου 2015 εν 

μέσω κεφαλαιακών περιορισμών. Πιο συγκεκριμένα, ορίζονται τα κριτήρια ανοίγματος ή 

ενεργοποίησης αδρανών λογαριασμών όψεως για τους υποψήφιους βουλευτές καθώς και το 

ανώτατο ύψος την ανάληψης που μπορεί να πραγματοποιηθεί, το οποίο ανέρχεται στο 5% της 

εκλογικής κρατικής χρηματοδότησης. 

 Στις 7 Δεκεμβρίου 2015 εκδίδεται Απόφαση άρσης περιορισμών για την διενέργεια 

συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων (ΦΕΚ Β 

2625/07.12.2015) όπου καταργεί την υπουργική απόφαση που εκδόθηκε στις 31 Ιουλίου 2015 

(Β΄ 1617). Σύμφωνα με την νέα απόφαση, επιτρέπονται μεταφορές κεφαλαίων από Ίδρυμα: 
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1. Όταν πραγματοποιείται μεταφορά κεφαλαίων στην Ελλάδα μέσω των οικείων 

συστημάτων εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών: α) για εκκαθάριση 

(συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης ασφαλειών (margin)) και το διακανονισμό, 

μέχρι τον τελικό δικαιούχο, συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 5 

του Ν. 3606/2007 (Α΄ 195), που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε 

Οργανωμένες Αγορές και Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) στην 

Ελλάδα, περιλαμβανομένων όλων των τυχόν εξόδων και προμηθειών, β) για την 

εκπλήρωση υποχρεώσεων καταβολής χρημάτων και εν γένει χρηματικών διανομών 

από τους εκδότες προς τους δικαιούχους χρηματοπιστωτικών μέσων (λόγω τακτικής 

λήξης, πληρωμές τοκομεριδίων, μερισμάτων κ.ο.κ.), γ) για την ικανοποίηση 

υφιστάμενων κατά την έναρξη της τραπεζικής αργίας πάγιων εντολών προς 

Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) του Ν. 4099/2012 

όπως ισχύει, ή προς Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) του Ν. 

4209/2013 ή προς αμοιβαία κεφάλαια unit-linked, δ) για την απόκτηση i) 

νεοεκδιδόμενων Χρηματοπιστωτικών Μέσων που εκδίδονται στο πλαίσιο αύξησης 

κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιακού δανείου και ii) κάθε είδους τίτλων που εκδίδονται 

από πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Ελλάδα, προς ανακεφαλαιοποίησή τους, 

ε) για την απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ που διατίθενται στην Ελλάδα υπό την 

προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια από τις νέες διαθέσεις ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να 

μεταφερθούν ή να επενδυθούν στο εξωτερικό. 

2. Το προϊόν εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών επί Χρηματοπιστωτικών 

Μέσων καθώς και αυτό των χρηματικών διανομών, δύναται να πιστώνεται σε 

τραπεζικό λογαριασμό μέχρι και του τελικού δικαιούχου, και εκτός του ελληνικού 

τραπεζικού συστήματος, εφόσον ο ίδιος λογαριασμός χρησιμοποιούνταν για 

εκκαθάριση και διακανονισμό πριν την έναρξη της τραπεζικής αργίας της 28
ης

 Ιουνίου 

2015. Εφόσον οι οικείες συναλλαγές καταρτίζονται εκτός οργανωμένων αγορών ή 

ΠΜΔ, ο αιτούμενος τη μεταφορά πρέπει να προσκομίζει πλήρη τεκμηρίωση της 

διενέργειας της συναλλαγής. Η πίστωση του προϊόντος εκκαθάρισης και 

διακανονισμού επιτρέπεται να γίνει και σε λογαριασμό εκτός του ελληνικού 

τραπεζικού συστήματος εφόσον τα κεφάλαια με τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί οι 

αγορές ή ανοίχθηκαν οι σχετικές θέσεις επί παραγώγων έχουν εισρεύσει από 

λογαριασμούς εξωτερικού. 

3. Επιτρέπονται οι μεταφορές κεφαλαίων από Ίδρυμα και εκτός Ελλάδος, για να 

καθίσταται διαθέσιμη η επανεπένδυση διαθεσίμων α) ΟΣΕΚΑ, ΟΕΕ, β) ανώνυμων 
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εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου του Ν. 3371/2005, γ) ασφαλιστικών εταιρειών 

του Ν.δ. 400/1970, δ) ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης και ε) ασφαλιστικών 

οργανισμών/ φορέων κοινωνικής ασφάλισης, τα οποία είναι τοποθετημένα σε 

χρηματοπιστωτικά μέσα εξωτερικού. Η επανεπένδυση  θα πραγματοποιείται σε 

χρηματοπιστωτικά μέσα σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική που ίσχυε πριν την 

έναρξη της τραπεζικής αργίας και δεν θα υπερβαίνει σε αξία την εκάστοτε 

διαμορφούμενη αξία του χαρτοφυλακίου που είναι επενδεδυμένο στο εξωτερικό κατά 

την 31
η
 Ιουλίου 2015. Η επανεπένδυση θα αφορά κυρίως τα διαθέσιμα που 

προέρχονται από πωλήσεις, εξόφληση ή διανομές χρηματοπιστωτικών μέσων 

εξωτερικού. 

 Στις 15 Μαρτίου 2016 εκδίδεται ΦΕΚ Β 684/15.03.2016 όπου ρυθμίζονται θέματα 

περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τροποποιούνται 

στοιχεία της ΠΝΠ (Α΄ 84) που εκδόθηκε στις 18 Ιουλίου 2015. Σημαντική ρύθμιση αποτελεί 

η πλήρης απελευθέρωση των λογαριασμών με συμφωνημένη διάρκεια (προθεσμιακών 

καταθέσεων) από τους κεφαλαιακούς περιορισμού με δυνατότητα πρόωρης μερικής ή και 

πλήρης εξόφλησης άνευ περιορισμών. 

 Στις 22 Ιουλίου 2016 εκδίδεται Απόφαση ΦΕΚ Β 2282/22.07.2016 όπου 

απελευθερώνονται περαιτέρω οι επιτρεπόμενες συναλλαγές και πιο συγκεκριμένα: 

 Μετρητά που δεν αναλήφθηκαν κάποια ημέρα ή ημέρες μπορούν πλέον να ληφθούν 

σωρευτικά έως του ποσού των 840 ευρώ ανά 2 εβδομάδες. 

 Επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού σε συνταξιούχους κατοίκους εξωτερικού, για 

την καταβολή σύνταξής τους στη Ελλάδα. 

 Επιτρέπεται η πρόωρη, μερική ή ολική εξόφληση δανείου σε πιστωτικό ίδρυμα. 

 Επιτρέπεται η ανάληψη μετρητών έως το 100% από χρηματικά ποσά που μετά τις 

22/07/2016 κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς δικαιούχων νομικών ή 

φυσικών προσώπων σε μετρητά. 

 Επιτρέπεται η ανάληψη μετρητών έως το 30% για χρηματικά ποσά που μετά τις 

22/07/2016 μεταφέρονται από την αλλοδαπή με μεταφορά πίστωσης σε υφιστάμενους 

λογαριασμούς ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων
52

. 

Στις 18 Νοεμβρίου 2016 εκδίδεται ΦΕΚ Β 3724/18.11.2016 όπου πλέον επιτρέπεται 

το άνοιγμα λογαριασμού σε εταιρείες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία ανεξαρτήτως εάν 
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 Με την Γ.Δ.Ο.Π.0001175ΕΞ2017 (ΦΕΚ Β 2723/03.08.2017) το ποσοστό ανάληψης ανέρχεται στο 

50%. 
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υφίσταται ή όχι λογαριασμός εξυπηρέτησης σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα
53

. Επιπλέον ορίζονται 

οι τράπεζες, επιτροπές, ιδρύματα και οι πάσης φύσεως οργανισμοί για τους οποίους δεν 

ισχύουν οι κεφαλαιακοί περιορισμοί. 

 Στις 1 Αυγούστου 2017 εκδίδεται Νόμος υπ’ αριθ. 4484 για την προσαρμογής της 

.ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 καθώς και άλλες διατάξεις. 

Το άρθρο 16 ορίζει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και όχι την ΤΤΕ (ΦΕΚ Α 84/18.07.2015 

παράγραφος 13, άρθρο 1) ως φορέα πραγματοποίησης ελέγχων για την τήρηση των 

οριζομένων στα σχετικά ΦΕΚ των κεφαλαιακών περιορισμών. Επιπλέον, η παραβατικότητα 

συνεχίζει να τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών, πρόστιμο έως το 1/10 

του ποσού της μη επιτρεπόμενης συναλλαγής και καταγγελία σύμβασης εργασίας από τον 

φορέα απασχόλησης. 

 Στις 3 Αυγούστου 2017 εκδίδεται ΦΕΚ Β 2723/03.08.2017 όπου δίδεται πλέον η 

δυνατότητα να πραγματοποιούνται σωρευτικές αναλήψεις έως του ποσού των 1.800 ευρώ 

ανά ημερολογιακό μήνα (από 1 Σεπτεμβρίου 2017) και αυξάνονται περαιτέρω οι περιπτώσεις 

για τις οποίες επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού. Επιπλέον, επιτρέπεται η αγορά μεριδίων 

ΟΣΕΚΑ με χρηματικά ποσά τα οποία μεταφέρονται από την αλλοδαπή σε πίστωση 

λογαριασμών εγχωρίων πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν ως θεματοφύλακες ΟΣΕΚΑ 

και τα οποία δεν προέρχονται από ρευστοποίηση υπαρχόντων μεριδίων ΟΣΕΚΑ για τα οποία 

ήδη επιτρέπεται η επανεπένδυση. 

 

 

3.3 Συμπεράσματα Κεφαλαίου 

 

 

Τα συμπτώματα και οι υποψίες για την ελληνική κρίση μπορούν να εντοπιστούν δεκαετίες 

πριν την εκδήλωσή της. Μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση ξεσπά και η κρίση 

στην Ελλάδα η οποία ξεκινά ως κρίση χρέους και στην συνέχεια λόγω αβεβαιότητας και 

έλλειψης αξιοπιστίας ως προς την ικανότητα των πολιτικών να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα, 

καταλήγει τραπεζική με μαζικές εκροές κεφαλαίων και επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα 

ρευστότητας. Η χώρα βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης και μη αντέχοντας το κόστος, η 

κυβέρνηση διεξάγει το δημοψήφισμα της 4
ης

 Ιουλίου 2015 που βρίσκει το χρηματοπιστωτικό 

σύστημα σε αργία με αυστηρούς περιορισμούς στις κινήσεις κεφαλαίων και στις αναλήψεις 
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 Με ΦΕΚ Β 2723/03.08.2017 πλέον περιλαμβάνονται και εταιρείες που τηρούν απλογραφικά βιβλία. 
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μετρητών. Με το πέρας της τραπεζικής αργίας, η χώρα βρίσκεται και επίσημα από 20 Ιουλίου 

2015 υπό καθεστώς capital controls. 

 Είναι εμφανές ότι η κυβέρνηση δεν ήταν προετοιμασμένη για αυτή την ακολουθία 

των γεγονότων μετά τις αποτυχημένες διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς και το δεύτερο 

εξάμηνο του 2015 υπό καθεστώς περιορισμών, εκδίδεται μια πληθώρα αποφάσεων και 

τροποποιήσεων που στοχεύουν στην σταδιακή απελευθέρωση των αγορών. Η σταδιακή άρση 

των απαγορεύσεων λόγω των διαρκών μεταβολών στους περιορισμούς και σε συνδυασμό με 

αμφίβολες δηλώσεις ευρωπαίων αξιωματούχων εκπροσώπων των θεσμών και ισχυρών 

οικονομιών, αντί να προκαλέσει πίστη στην βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της 

χώρας, καλλιεργεί κλίμα αβεβαιότητας και απαισιοδοξίας. 

 Η ίδρυση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, των υποεπιτροπών ανά 

πιστωτικό ίδρυμα και της ομάδας υποστήριξης βοηθά πολύ την διαδικασία σταδιακής άρσης 

των κεφαλαιακών περιορισμών διότι μέσω των αιτημάτων που λαμβάνουν εξάγουν 

συμπεράσματα σχετικά με τις άμεσες ανάγκες του κοινού και σταδιακά απελευθερώνονται 

συναλλαγές με βάση τον όγκο των σχετικών αιτημάτων. Μέχρι της παρούσης δεν υπάρχει 

πλήρης άρση των κεφαλαιακών περιορισμών και γενικά αν και η χώρα βρίσκεται σε περίοδο 

ανασυγκρότησης με σημάδια ανάκαμψης, στα μάτια επενδυτών είναι αφερέγγυα και σε 

μεγάλο βαθμό αναξιόπιστη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ 

 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

 

Η παρούσα ενότητα αποτελεί μια συνοπτική περιγραφή της διαχρονικής πορείας, της 

οργάνωσης και εποπτείας της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς. Αναλύονται και 

κατηγοριοποιούνται οι έννοιες των μετοχών και των χρηματιστηριακών δεικτών 

καταλήγοντας στους παράγοντες επίδρασης των επενδυτικών προσδοκιών. Τέλος, 

παρουσιάζεται η έννοια  της αποτελεσματικότητας με βάση τον Eugene F. Fama. 

 

 

4.2 Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ)
 54

 

 

 

4.2.1 Ιστορική Αναδρομή 

 

 

Η πρώτη χρηματιστηριακή αγορά στην Ελλάδα εντοπίζεται στο δεύτερο μισό του 19
ου

 αιώνα 

με τους έμπορους και ναυτικούς να αποτελούν τους πρώτους φορείς που διαπραγματεύονται 

συνάλλαγμα και κινητές αξίες στις ανεπίσημες αγορές της Ερμούπολης, της Σύρου και της 

Αθήνας. 

Το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) ιδρύεται το Σεπτέμβριο του 1876 από την 

κυβέρνηση Κουμουνδούρου και ως πρώτο αντικείμενο διαπραγμάτευσης είναι οι ομολογίες 

των Εθνικών Δανείων και οι μετοχές της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Τέσσερα χρόνια 

αργότερα εκλέγεται η πρώτη Διοίκηση, και το ΧΑΑ λειτουργεί πλέον επίσημα. Από το 1918 

έως το 1995 το ΧΑΑ λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ). Το 1995 

μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρία (ΑΕ) με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο. Μέσα 

στην επόμενη πενταετία πραγματοποιούνται μερικές επιλεγμένες ιδιωτικοποιήσεις του ΧΑΑ 
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 Για αναλυτικότερο πλαίσιο μελέτης του ελληνικού χρηματιστηρίου, βλ. Νούλας (2016). 
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κυρίως προς πιστωτικά ιδρύματα, θεσμικούς επενδυτές και εισηγμένες εταιρείες. Το 2000 

ιδρύεται η εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών (ΕΧΑΕ) με 

διακριτικό τίτλο «Ελληνικά Χρηματιστήρια». Το 2002 συγχωνεύεται το ΧΑΑ με το 

Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών με νέα επωνυμία «Χρηματιστήριο Αθηνών ΑΕ» και το 

2003 η πλειοψηφία των μετοχών πέρασε στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και έχουμε πλήρη 

ιδιωτικοποίηση. 

Κάποιες άλλες σημαντικές ημερομηνίες είναι η ίδρυση του Κεντρικού Αποθετηρίου 

Τίτλων (Central Depository) το 1990 και ένα χρόνο αργότερα εισάγεται το Αυτόματο 

Σύστημα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΑΣΗΣ) που αντικαταστάθηκε από το Ολοκληρωμένο 

Αυτόματο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΟΑΣΗΣ) το 1999. Τον ίδιο χρόνο 

λειτουργεί για πρώτη φορά η Αγορά Παραγώγων Προϊόντων και η Εταιρεία Εκκαθάρισης 

Συναλλαγών επί Παραγώγων (ΕΤΕΣΕΠ). 

Το ΧΑΑ αποτελεί την μοναδική οργανωμένη αγορά διαπραγμάτευσης κινητών αξιών 

στην Ελλάδα. Οι κινητές αξίες είναι κυρίως μετοχές των εισηγμένων εταιρειών, κρατικά 

ομόλογα, δημόσια και επιχειρηματικά δάνεια, μετατρέψιμες ομολογίες, τραπεζικά ομόλογα, 

ομολογιακά δάνεια διεθνών οργανισμών και ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου. 

Μέσα στη δεκαετία του ’90 πραγματοποιήθηκαν σημαντικά βήματα για την προώθηση 

μιας σειράς μεταρρυθμίσεων και ενεργειών για το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ). Τα 

σημαντικότερα ήταν: 

o Η μεταβολή στη νομική μορφή του Χ.Α., το οποίο λειτουργεί πλέον ως ανώνυμη 

εταιρία. 

o Η διάθεση του μετοχικού κεφαλαίου του Χ.Α. σε θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές. 

o Η αποϋλοποίηση των μετοχικών τίτλων με σκοπό την κατάργηση της διακίνησης 

τίτλων, τον αποτελεσματικό έλεγχο των συναλλαγών και την προστασία του 

επενδυτικού κοινού. 

o Η εισαγωγή παραγώγων προϊόντων. 

o Η δημιουργία παράλληλης αγοράς αναδυόμενων αγορών. 

o Η δημιουργία ηλεκτρονικής δευτερογενούς αγοράς τίτλων σταθερού εισοδήματος. 

o Η πραγματοποίηση του ΟΑΣΗΣ (Ολοκληρωμένο Αυτόματο Σύστημα Ηλεκτρονικών 

Συναλλαγών). 

o Η βελτίωση της διαφάνειας, του ελέγχου της αγοράς καθώς και της διασποράς της 

πληροφόρησης κυρίως με κανονιστικές ρυθμίσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

o Η ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών με τη δημιουργία κεφαλαίου κάλυψης 

των συναλλαγών. 
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o Η μείωση του κόστους συναλλαγών και της εκκαθάρισης των μελών. 

Το ελληνικό χρηματιστήριο διαθέτει πλέον την οργανωτική, ιδιοκτησιακή και 

λειτουργική δομή που του επιτρέπουν την συμμετοχή, τις συμμαχίες καθώς και τις 

συνεργασίες σε διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές. 

 

 

4.2.2 Οργάνωση Χρηματιστηρίου Αθηνών 

 

 

Διοίκηση  

Το Χρηματιστήριο Αθηνών διοικείται από δεκατριαμελές Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) που 

εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση. Δύο μέλη είναι εκτελεστικά και έντεκα μη 

εκτελεστικά. Ανώτατη εξουσία στο ΔΣ ασκεί ο πρόεδρος, ο οποίος έχει το δικαίωμα να 

διακόψει τη διαπραγμάτευση των αξιών σε περίπτωση που ζημιώνονται τα συμφέροντα των 

επενδυτών. Η εποπτεία και ο εξωτερικός έλεγχος του χρηματιστηρίου διεξάγεται από την 

επιτροπή κεφαλαιαγοράς. 

 

Δομή Ομίλου 

Το ΧΑ αποτελεί ένα όμιλο εταιριών που φροντίζουν για την εύρυθμη λειτουργία της 

κεφαλαιαγοράς. Μετά την τελική αναδιάρθρωση, ο Όμιλος απαρτίζεται από την μητρική και 

δύο θυγατρικές: 

o Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών 

( Χρηματιστήριο Αθηνών – ATHEX): Οργανώνει και υποστηρίζει τη λειτουργία των 

διαφόρων αγορών (αξιών, παραγώγων, ομολόγων, άλλων χρηματοπιστωτικών 

μέσων). 

o Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων ΑΕ (ATHEXCSD): Είναι υπεύθυνο για 

υπηρεσίες μητρώου, διακανονισμών και την διαχείριση του Συστήματος Άυλων 

Τίτλων. 

o Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου ΑΕ (ATHEXClear): Αποτελεί 

εγγυητή όλων των πράξεων και εκκαθαρίζει τις συναλλαγές στις αγορές αξιών και 

παραγώγων. 
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Εποπτικά Όργανα 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ιδρύθηκε το 1991, απαρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και 

την Εκτελεστική επιτροπή και είναι μια ανεξάρτητη δημόσια αρχή, υπό τον έλεγχο του 

Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, υπεύθυνη για την εποπτεία της ομαλής λειτουργίας της 

χρηματιστηριακής αγοράς και την τήρηση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα,  

 θέτει κανόνες και ελέγχει την τήρησή τους από τα μελή του ΧΑ, τις εισηγμένες 

εταιρείες και τους θεσμικούς επενδυτές. 

 Επιβάλλει κυρώσεις μη συμμόρφωσης σύμφωνες με την εφαρμοζόμενη νομοθεσία. 

 Χορηγεί και ανακαλεί άδειες εταιρειών. 

 Αποφασίζει για την εισαγωγή και διαγραφή εισηγμένων εταιρειών. 

 Παρέχει την άδεια πώλησης τίτλων με την μέθοδο της δημόσιας εγγραφής. 

 Γνωμοδοτεί τον Υπουργό Οικονομίας για θέματα Κεφαλαιαγοράς. 

  Μέλημα επίσης της Επιτροπής είναι η ομαλή λειτουργία της αγοράς και η διαφάνεια 

στον σχηματισμό των τιμών. Δύο είναι τα σημαντικά προβλήματα που σχετίζονται με αυτές 

τις δύο περιπτώσεις και καλείται η επιτροπή κεφαλαιαγοράς να ανιχνεύσει και να επιλύσει 

προστατεύοντας τους επενδυτές: η χειραγώγηση των τιμών και η εσωτερική πληροφόρηση. 

 

Εισαγωγή στην Κύρια Αγορά 

Για να εισαχθεί μια εταιρεία στην αγορά αξιών απαιτείται η ικανοποίηση ορισμένων 

προϋποθέσεων ως προς τα ίδια κεφάλαια, τις οικονομικές καταστάσεις, την κερδοφορία, την 

μετοχική διασπορά και τον φορολογικό έλεγχο. 

 Οι εισηγμένες επιχειρήσεις απαιτείται να δημοσιεύουν τις οικονομικές τους 

καταστάσεις, να υποβάλλουν ανά εξάμηνο έκθεση σχετικά με την χρήση των διαθέσιμων 

κεφαλαίων και την πορεία διαφόρων επενδυτικών σχεδίων καθώς και να δημοσιεύουν 

ετησίως το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων που κατέχουν τα μέλη του ΔΣ και τα 

διευθυντικά στελέχη. 
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4.3 Μετοχή (Share/Stock) 

 

 

4.3.1 Ορισμός 

 

 

Μετοχή είναι η μικρότερη δυνατή διαίρεση του κεφαλαίου μίας ανώνυμης εταιρείας. Κατά 

την ίδρυση μίας ΑΕ συγκεντρώνεται το αρχικό κεφάλαιο που διαιρείται σε μικρότερα ίσα 

μερίδια που αποτελούν τις μετοχές. Κάθε μετοχή αποτελεί αξιόγραφο στο οποίο 

ενσωματώνεται η μετοχική σχέση/εταιρική ιδιότητα (σχέση από την οποία πηγάζουν τα 

μετοχικά δικαιώματα και γεννιούνται οι μετοχικές υποχρεώσεις) καθώς και το τμήμα/κλάσμα 

του μετοχικού κεφαλαίου. 

 

 

4.3.2  Βασικές Διακρίσεις 

 

 

 Με κριτήριο το αν οι μετοχές φέρουν ή όχι το όνομα του δικαιούχου διακρίνονται σε 

ονομαστικές όπου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του κατόχου και σε ανώνυμες όπου 

κάτοχος της μετοχής είναι ο κομιστής της. 

 Με κριτήριο τα δικαιώματα που ενσωματώνουν, οι μετοχές διακρίνονται σε κοινές και 

προνομιούχες. Οι κοινές μετοχές δίνουν την δυνατότητα συμμετοχής στα κέρδη, στην έκδοση 

νέων μετοχών και στις γενικές συνελεύσεις με την ψήφο να σταθμίζεται σύμφωνα με το 

πλήθος των κατεχόμενων μετοχών. Οι προνομιούχοι μέτοχοι έχουν προτεραιότητα έναντι των 

κοινών στην διανομή του μερίσματος, στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και στις 

εκκαθαρίσεις, ωστόσο δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου κατά την διεξαγωγή 

γενικών συνελεύσεων. 

 Με κριτήριο την μορφή, οι μετοχές διακρίνονται σε έγχαρτες (υλικές) και 

απεγχαρτωμένες (άυλες) και ανάλογα με το αν απαιτείται έγκριση για την μεταβίβασή τους 

σε δεσμευμένες ή ελεύθερα μεταβιβαστές. 

 

 



49 
 

4.3.3 Τιμές Μετοχών 

 

 

Ονομαστική Τιμή: Προκύπτει κατά την αρχική έκδοση των μετοχών διαιρώντας την αξία 

του μετοχικού κεφαλαίου με τον αρχικά εκδοθέν αριθμό μετοχών. Μετοχές της ίδιας σειράς 

έκδοσης έχουν την ίδια ονομαστική αξία. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχής σε τιμή μικρότερη 

της ονομαστικής αξίας, υπό το άρτιο, όμως το αντίθετο επιτρέπεται. 

Πραγματική (ή Εσωτερική ή Λογιστική) Τιμή: Προκύπτει από την διαίρεση της Καθαρής 

Θέσης της εταιρείας με το σύνολο των μετοχών. 

Χρηματιστηριακή Τιμή: Διαμορφώνεται στο χρηματιστήριο με βάση την προσφορά και 

ζήτηση. Χρησιμοποιείται στον προσδιορισμό της χρηματιστηριακής αξίας (κεφαλαιοποίηση) 

των εταιρειών και ισούται με το γινόμενο της χρηματιστηριακής τιμής επί τον αριθμό των 

κυκλοφορούντων μετοχών. 

Τρέχουσα (ή Αγοραία) Τιμή: Τιμή της μετοχής στην αγορά που διαμορφώνεται από 

εξωγενείς παράγοντες όπως πώληση πακέτου μετοχών. 

 

 

4.4 Χρηματιστηριακοί Δείκτες
55

 

 

 

Το Χρηματιστήριο Αθηνών στο πλαίσιο της προσπάθειας του για πληρέστερη ενημέρωση και 

αναλυτικότερη πληροφόρηση προς το επενδυτικό κοινό και τους παράγοντες της αγοράς, 

δημοσιεύει μία σειρά στατιστικών στοιχείων που αφορούν τους Βασικούς Δείκτες της αγοράς 

μετοχών. 

Οι δείκτες χρηματιστηριακών τιμών, ανάλογα με το είδος των μετοχών που 

περιλαμβάνουν, εκφράζουν την τάση της αγοράς ή ενός συγκεκριμένου κλάδου. Για να είναι 

ένας δείκτης αντιπροσωπευτικός ενός κλάδου (της αγοράς), πρέπει να περιλαμβάνει όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερο πλήθος εταιρειών του κλάδου (της αγοράς) κατάλληλα σταθμισμένων. 

Βέβαια, για να συμμετέχουν στην σύνθεση δεικτών, οι εταιρείες απαιτείται να πληρούν 

γενικά και ειδικά κριτήρια ανάλογα τον δείκτη. 

                                                      
55

 Για μια πιο ολοκληρωμένη  ανάλυση σχετικά με τους χρηματιστηριακούς δείκτες βλ. Νούλας (2016). 
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Η σύνθεση των δεικτών αναθεωρείται ανά εξάμηνο και μπορεί είτε να προστεθούν 

νέες εταιρείες είτε να διαγραφούν παλιές που δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια συμμετοχής. Οι 

βασικοί και λοιποί δείκτες επιγραμματικά είναι οι εξής: 

 

Βασικοί Δείκτες 

 Γενικός Δείκτης Τιμών ΧΑ. 

 FTSE/ΧΑ LARGE CAP. 

 Δείκτης Τιμών Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης (ATHEX MID & SMALL 

CAP). 

 Δείκτης Τιμών Εναλλακτικής Αγοράς ΧΑ (ATHEX ALTERNATIVE MARKET 

INDEX). 

 FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ Τραπεζικός Δείκτης. 

 

Λοιποί Δείκτες 

 Δείκτης Συνολικής Απόδοσης του Γενικού Δείκτη ΧΑ 

 Δείκτης Τιμών Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (FTSE/ATHEX MID CAP) 

 Hellenic Mid & Small Cap 

 FTSE/XA Mid & Small Cap Θεμελιωδών 

 FTSE/XA Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus 

 Δείκτης Όλων των Μετοχών στο ΧΑ 

  

 

4.5 Παράγοντες που Επηρεάζουν την Πορεία Χρηματιστηρίων 

 

 

Οι τιμές των μετοχών παρουσιάζουν συνεχή μεταβολή και ο μηχανισμός προσδιορισμού τους 

είναι ο νόμος της Προσφοράς και Ζήτησης. Ειδικότερα, εάν υπάρχει υπερβάλλουσα ζήτηση η 

τιμή αυξάνεται ενώ εάν υπάρχει έλλειμμα ζήτησης (υπερβάλλουσα προσφορά) τότε οι τιμές 

μειώνονται για να προσελκύσουν αγοραστές. Τόσο η πλευρά της προσφοράς όσο και της 

ζήτησης εξαρτώνται από τις αναμενόμενες αποδόσεις των επιχειρήσεων. Οι επενδυτικές 

προσδοκίες σχετικά με την πορεία των εταιρειών καθώς και με τις γενικότερες 

κοινωνικοοικονομικοπολιτικές εξελίξεις μπορεί να είναι είτε «θετικές» και παρατηρείται 
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άνοδος των τιμών των μετοχών είτε «αρνητικές» που συνεπάγονται αβεβαιότητα και κάθοδο 

των τιμών. 

 Οι επενδυτικές προσδοκίες στηρίζονται στον ανθρώπινο παράγων (human 

indeterminacy) και στην δυσκολία πρόβλεψης της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Υποθέτοντας 

ορθολογισμό και λαμβάνοντας υπόψη την σημαντικότητα του ψυχολογικού παράγοντα στη 

λήψη επενδυτικών αποφάσεων, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι προσδοκίες 

διαμορφώνονται από διάφορα γεγονότα όπως: 

 Η οικονομική κατάσταση της χώρας, 

 Ανακοινώσεις και εταιρικά περιστατικά, 

 Μακροοικονομικές μεταβλητές (Πληθωρισμός, Επιτόκια, Ισοτιμία), 

 Φορολογικό καθεστώς και συχνότητα μεταβολής του, 

 Πολιτικές εξελίξεις, 

 Οργάνωση και κανονισμός λειτουργίας του Χρηματιστηρίου. 

 

 

4.6 Υπόθεση Της Αποτελεσματικής Αγοράς (Efficient Market Hypothesis – 

EMH) 

 

 

Μπορούμε να εντοπίσουμε πολλές διατυπώσεις και ορισμούς για την αποτελεσματικότητα 

μιας αγοράς. Το θεμελιώδες ζήτημα που συγκροτεί την υπόθεση της ορθολογικής 

κεφαλαιαγοράς είναι η σχέση των τιμών με την πληροφορία Σε μια αποτελεσματική αγορά, 

οι πληροφοριακές ροές αντικατοπτρίζονται πλήρως και άμεσα στις τιμές των προϊόντων 

καθιστώντας τις παρελθούσες τιμές, κενές και χωρίς προβλεπτική ικανότητα. Ο Eugene F. 

Fama (1970) ορίζει τρεις μορφές αποτελεσματικότητας ανάλογα με τις πληροφορίες που οι 

τιμές αντανακλούν (Πίνακας 4.1). 
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Πίνακας 4.1: Υπόθεση Αποτελεσματικής Αγοράς
56

 

Μορφή 

αποτελεσματικής 

αγοράς 

Σύνολο πληροφοριών αντικατοπτριζόμενο 

στις τιμές χωρίς προβλεπτική ικανότητα 
Έλεγχος 

Ασθενής (Weak) Παρελθούσες τιμές 
Έλεγχος προβλεπτικής 

ικανότητας των αποδόσεων 

των τιμών 

Ημιισχυρή 
(Semi – Strong) 

Κάθε διαθέσιμη πληροφορία (πληθωρισμός, 

επιτόκια, ανακοινώσεις κ.ά) 

Έλεγχος επίδρασης 

γεγονότων και ειδήσεων 

(Event Studies) 

Ισχυρή (Strong) 
Κάθε πληροφορία διαθέσιμη και μη στο κοινό, 

δημόσια και ιδιωτική, εσωτερική και εξωτερική 
Έλεγχος ιδιωτικής 

πληροφόρησης 

 

Η EMH σε μορφή μέσης ισχύος δηλώνει ότι: οι χρηματιστηριακές τιμές 

ενσωματώνουν και αντανακλούν πλήρως, αμερόληπτα και ταχύτατα κάθε δημοσιευμένη 

πληροφορία που αφορά αξιόγραφα. Επομένως, οι τιμές αντιδρούν ακαριαία στην ανακοίνωση 

κάποιας είδησης και αυτό συνεπάγεται ότι δεν υπάρχει κάποια κίνηση προσαρμογής μετά την 

ημερομηνία ανακοίνωσης και δεν υπάρχει δυνατότητα πρόβλεψης των μελλοντικών τιμών 

(Διάγραμμα 4.1). 

 
Διάγραμμα 4.1: Αντίδραση της αγοράς σε κάποιο γεγονός που πραγματοποιείται τον χρόνο t = 0. 

 

 Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά εμφανίζει κερδοσκοπικά χαρακτηριστικά 

με την κίνηση των τιμών να είναι μερικές φορές  αδικαιολόγητα ακανόνιστη. Συνεπώς, οι 

τιμές που διαμορφώνονται στην αγορά μπορεί να μην αντανακλούν ορθολογικά όλη την 

διαθέσιμη πληροφορία.  

                                                      
56

 Συριόπουλος (1999). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο
 

EVENT STUDY (ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ) 

 

 

5.1 Εισαγωγή 

 

 

Οι Fama, Fisher, Jensen και Roll (FFJR) το 1969 εισάγουν πρώτοι την μεθοδολογία της 

μελέτης γεγονότος (Event Study Methodology-ESM) που εφαρμόζεται ως σήμερα με 

διάφορες παραλλαγές. Ένας γενικός ορισμός της μελέτης γεγονότος είναι ο υπολογισμός και 

η ανάλυση της επίδρασης ενός καλά ορισμένου event πάνω σε μια συγκεκριμένη εξαρτημένη 

μεταβλητή που συνήθως είναι η τιμή της μετοχής κάποιας εταιρείας. Η ESM εφαρμόζεται σε 

δύο κυρίως περιπτώσεις: 1) για έλεγχο της μηδενικής υπόθεσης ότι η αγορά αφομοιώνει 

αποτελεσματικά τις διάφορες διαθέσιμες πληροφορίες και 2) για να εξετασθεί ο αντίκτυπος 

κάποιου γεγονότος (πολιτική ανακοίνωση, αποκάλυψη τιμών μακροοικονομικών 

μεταβλητών, ανακοίνωση συγχώνευσης/εξαγοράς, έκδοση νέων μετοχών κ.ά.) στην αξία των 

επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση στην ευημερία των μετόχων. 

Η χρησιμότητα μίας τέτοιας μεθοδολογίας στηρίζεται σε δύο περιορισμούς. 1) 

Υποθέτουμε ημιαποτελεσματική τουλάχιστον αγορά ( Semi-Strong Efficient Market 

Hypothesis-EMH) που συνεπάγεται σχετικά άμεση αποτύπωση των επιδράσεων ενός 

γεγονότος πάνω στην συμπεριφορά των τιμών των μετοχών και 2) Γνωρίζουμε την ακριβή 

ημερομηνία γνωστοποίησης του υπό εξέταση γεγονότος καθώς και των διαφόρων 

πληροφοριών που διοχετεύονται στην αγορά και σχετίζονται με αυτό. 

 

 

5.2 Μεθοδολογία 

 

 

Η έρευνά μας επικεντρώνεται στην επίδραση των κεφαλαιακών περιορισμών 

χρησιμοποιώντας την τυπική μεθοδολογία
57

 που υιοθετείται όταν διεξάγονται μελέτες 

γεγονότος στα χρηματοοικονομικά. Οι αποδόσεις των μετοχών εμπερικλείουν προσδοκίες 

                                                      
57

 Brown and Warner (1980, 1985), MacKinlay (1997). 
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των επενδυτών σχετικά με την μελλοντική οικονομική δραστηριότητα και στηριζόμενοι στην 

υπόθεση της άμεσης αποτύπωσης κάποιας νέας πληροφορίας στις τιμές των μετοχών, 

μπορούμε να μελετήσουμε τις επιδράσεις κάποιου γεγονότος (event shock) μέσα από την 

συμπεριφορά των τιμών των μετοχών. 

Μια ολοκληρωμένη μελέτη γεγονότος περιλαμβάνει τρία στάδια: 

 

1) Προσδιορισμός του γεγονότος. 

Στο πρώτο στάδιο προσδιορίζεται η χρονική στιγμή που πραγματοποιείται το υπό εξέταση 

γεγονός. Συνήθως, η ημερομηνία γεγονότος (event date) είναι και η ημερομηνία ανακοίνωσής 

του, παρ’ολ’αυτά λόγω της αβεβαιότητας που μπορεί να υπάρχει ως προς την ημερομηνία 

που γίνεται διαθέσιμη η πληροφορία που ενσωματώνεται στο γεγονός, μελετάται η περίοδος 

πριν και μετά από αυτό (event window/period). Εάν ένα γεγονός δημοσιευθεί  ημέρα όπου 

δεν μπορεί να εκφρασθεί μέσω της συμπεριφοράς των μετοχών, τότε λαμβάνεται ως 

ημερομηνία γεγονότος η αμέσως επόμενη “εργάσιμη”. Για παράδειγμα, εάν υπάρξει 

ανακοίνωση Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο ή Κυριακή όπου η υπό μελέτη αγορά είναι 

κλειστή, λαμβάνεται ως event date η ερχόμενη Δευτέρα. Η περίοδος γεγονότος ποικίλει στην 

βιβλιογραφία. Μπορεί να εντοπισθεί μελέτη με παράθυρο ±1, ±2, ±5, ±10, ±20 κοκ. Το εύρος 

που επιλέγεται κάθε φορά προκύπτει με βάση τον επιδιωκόμενο στόχο της εκάστοτε εργασίας 

και την σχετικά αυθαίρετη πρόβλεψη αναφορικά με την διαθεσιμότητας των ενσωματωμένων 

στο γεγονός πληροφοριών. Κάποια πληροφορία γεγονότος μπορεί να έχει διαρρεύσει ή να 

υπάρχει σήμα (signal) πριν την επίσημη ανακοίνωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όσο 

αυξάνεται η αβεβαιότητα τόσο μεγαλύτερο το παράθυρο γεγονότος που μελετούμε ώστε να 

ανιχνεύσουμε την πραγματική επίδραση που ενδεχομένως ξεκίνησε πολύ νωρίτερα. 

 Στην εργασία μας θα μελετήσουμε πέντε γεγονότα με βάση το χρονικό των 

κεφαλαιακών περιορισμών, που έχει αναλυθεί εκτενώς στο δεύτερο κεφάλαιο (Πίνακας 5.1). 

Επίσης, λόγω της ακριβής γνώσης των ημερομηνιών πραγματοποίησης των γεγονότων 

(συνήθως ημερομηνία δημοσίευσης ΦΕΚ), θα μελετήσουμε ένα event window ±1 και ±5 από 

το event date. 
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Πίνακας 5.1: Γεγονότα υπό μελέτη κατά χρονολογική σειρά. 

ΓΕΓΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

A 03/08/2015 
Άνοιγμα ΧΑΑ μετά την Τραπεζική Αργία. 

Ρύθμιση συναλλαγών βάσει ΦΕΚ  Β 1617/31.07.2015. 

Β 07/12/2015 
Κατάργηση ΦΕΚ  Β 1617/31.07.2015. Ρύθμιση συναλλαγών 

στο ΧΑΑ βάσει ΦΕΚ Β 2625/07.12.2015. 

Γ 15/03/2016 
Πλήρης απελευθέρωση προθεσμιακών συμβολαίων. 

(ΦΕΚ Β 684/15.03.2016). 

Δ 25/07/2016 
Σωρευτική ανάληψη 840 ανά 2 εβδομάδες. 

(ΦΕΚ Β 2282/22.07.2016) 

Ε 01/09/2017 
Σωρευτική ανάληψη 1800 ευρώ μηνιαίως. 

(ΦΕΚ Β 2723/03.08.2017) 

 

2) Υπολογισμός των κανονικών αποδόσεων χρησιμοποιώντας κάποιο μοντέλο. 

Στη βιβλιογραφία διεθνώς, υπάρχουν αρκετά υποδείγματα που χρησιμοποιούνται για τον 

υπολογισμό των κανονικών αποδόσεων (normal returns). Τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα 

στατιστικά και οικονομικά υποδείγματα είναι τα εξής: α) Υπόδειγμα Αποδόσεων Σταθερού 

Μέσου (Constant /Mean Adjusted Return Model), β) Υπόδειγμα Αγοράς (Market Model), γ) 

Υπόδειγμα με Παράγοντες (Factor Model), δ) Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών 

Στοιχείων (Capital Asset Pricing Model-CAPM) και ε) Θεωρία Τιμολόγησης του Αρμπιτράζ 

(Arbitrage Pricing Theory-APT). 

H τεχνική ανάλυση των ανωτέρω υποδειγμάτων ξεφεύγει από τα όρια της συγκεκριμένης 

εργασίας, εντούτοις είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι για την συγκεκριμένη μελέτη δεν 

ενδείκνυται η χρήση κάποιου από τα παραπάνω υποδείγματα, διότι για τον υπολογισμό των 

αναμενόμενων αποδόσεων προϋποθέτουν ένα παράθυρο πρόβλεψης (estimation window) 

όπου η αγορά λειτουργεί κανονικά και χωρίς αναταραχές. 

Στα πλαίσια της συγκεκριμένη μελέτης γεγονότος δεν μπορούμε να ορίσουμε την περίοδο 

πριν την εφαρμογή των κεφαλαιακών περιορισμών ως ομαλή. Από το 2010 και έπειτα, με την 

υιοθέτηση του πρώτου μνημονίου, τις συνεχείς εκλογικές διαδικασίες, τις χαμηλές τιμές 

σημαντικών μακροοικονομικών μεγεθών, το κλίμα απαισιοδοξίας, και τη συνεχή εκροή 

καταθέσεων είναι δύσκολο να εντοπισθεί κάποια περίοδος όπου η οικονομία λειτουργεί 

ομαλά. 

Επομένως, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κάποιο υπόδειγμα που δεν απαιτεί χρήση 

παραθύρου εκτίμησης. Το μοντέλο που εφαρμόζεται είναι το Προσαρμοσμένο Υπόδειγμα της 

Αγοράς (Market Adjusted Model) που αποτελεί το Marker Model με περιορισμούς 

συντελεστών. 

 Σύμφωνα με το Market Model: 

Rit = αi + βiRMt + eit  με Ε(eit) = 0, Var(eit) = σ
2

eit και Corr(eit, eit+j) = 0 [eit   iid (0, σ
2
)] 
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όπου Rit η απόδοση της μετοχής i τον χρόνο t, 

 RMt η απόδοση της αγοράς τον χρόνο t, 

 αi, βi οι παράμετροι προς εκτίμηση της μετοχής i, 

 eit τυχαίος όρος (error term) που κατανέμεται identically and independently(iid). 

Στην ανάλυση που ακολουθεί υποθέτουμε ότι αi=0 και βi=1. Με αυτόν τον τρόπο δεν 

απαιτείται κάποια περίοδος εκτίμησης και ουσιαστικά οι κανονικές αποδόσεις ταυτίζονται με 

τις αγοραίες. Επιπλέον, η ανάλυση που πραγματοποιούμε είναι κλαδική
58

 και όχι ανά 

επιχείρηση. Συνεπώς, το υπόδειγμα τροποποιείται και λαμβάνει την εξής μορφή: 

Rit = RMt + eit  με eit   iid (0, σ
2
) (1) 

όπου Rit  είναι η απόδοση του κλάδου i τον χρόνο t και 

RMt  η απόδοση της αγοράς όπως μετράται από τον Γενικό Δείκτη Τιμών (General 

Index). 

Η κλαδική εφαρμογή της τυπικής μεθοδολογίας και η ανάλυση της επίδρασης μίας 

μορφής κεφαλαιακών περιορισμών σε μια μόνο χώρα, μας επιτρέπει να μελετήσουμε 

ξεχωριστά τις επιδράσεις στους διάφορους οικονομικούς κλάδους, να διαχωρίσουμε τις 

προσδοκίες των επενδυτών για διαφορετικούς τομείς, να ελέγξουμε για πρότυπα κλαδικής 

προσαρμογής στην  οικονομική κρίση και να αφαιρέσουμε την επίδραση άλλων εκτός των 

υπό εξέταση γεγονότων πάνω στις υπό μελέτη μεταβλητές. Επιπλέον, η χρήση κλαδικών 

δεικτών μας παρέχει την δυνατότητα να επεκτείνουμε των ανάλυση και να πραγματοποιούμε 

διεθνείς συγκρίσεις με άλλες οικονομίες που ακολουθούν όμοια ταξινόμηση για τις 

επιχειρήσεις και εφαρμόζουν τις αντίστοιχες φόρμουλες για τον υπολογισμό των 

χρηματιστηριακών τους δεικτών. 

 

3) Υπολογισμός και ανάλυση των έκτακτων/υπερβαλλουσών αποδόσεων γύρω από  

την ημερομηνία του γεγονότος. 

Ως υπερβάλλουσα απόδοση (Abnormal Return-AR) ορίζεται η διαφορά μεταξύ της 

πραγματικής  και της κανονικής απόδοσης για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

Ουσιαστικά, η υπερβάλλουσα απόδοση είναι η τιμή του καταλοίπου του υποδείγματος. 

Ειδικότερα, στο μοντέλο που χρησιμοποιούμε: 

ARit = Rit - RMt  
   
   ARit =   it 

Η εργασία αφορά μελέτη κλαδικών αποδόσεων και συνεπαγωγικά υπολογίζουμε τις 

έκτακτες κλαδικές αποδόσεις για την περίοδο που θεωρούμε ως event window. Ακολούθως, 

                                                      
58

 Η ανάλυση ανά επιχειρηματικό κλάδο στηρίζεται στο άρθρο των Kutan et al. (2012). 
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αθροίζουμε τις έκτακτες αποδόσεις κάθε κλάδου στην περίοδο γεγονότος λαμβάνοντας τις 

αθροιστικές έκτακτες αποδόσεις (Cumulative Abnormal Returns-CAR) (Σχέση 2) και 

ελέγχουμε για την στατιστική τους σημαντικότητα υπολογίζοντας την t-statistic και 

συγκρίνοντάς τη με τις κριτικές τιμές (critical values) της κατανομής Student-t για διάφορα 

επίπεδα σημαντικότητας α. (Σχέσεις 2 και 3). 

 

CARit =            
        it  ή εναλλακτικά  CARit = CARit-1 + ARit (2) 

 

H0: E(CAR) = 0 Το γεγονός δεν επηρεάζει την κατανομή των αποδόσεων. Δεν εντοπί-

ζονται στατιστικά σημαντικές έκτακτες αποδόσεις. Ισχύει η EMH
59

. 

 Υποθέτουμε επιπλέον κανονικότητα των μεταβλητών μας. 

[AR   N (0, σ
2
(AR))    CAR   N (0, σ

2
(CAR))]

60
. 

H1: E(CAR) ≠ 0 Στατιστικά σημαντική επίδραση του event στις κλαδικές αποδόσεις. Η 

   ύπαρξη στατιστικά μη μηδενικών CAR απορρίπτει την EMH. 

με t = ( 
   

      
 )Τ   tT-1,α/2  όταν η H0 ισχύει.      (3) 

α = επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας που εκφράζει την πιθανότητα 

απόρριψης της μηδενικής υπόθεσης εσφαλμένα (Σφάλμα τύπου Ι), 

Τ = t2 - t1 άρα δείγμα Ν = t2 - t1 + 1, 

s(CARΤ) = s(ART)/     με s(ART) το τυπικό σφάλμα των AR. 

[(s(ART)
2
 =  

            

   

        
         με        = 

 

 
           

       t]. 

Φυσικά, θα μπορούσαμε να πραγματοποιήσουμε έλεγχο στατιστικής σημαντικότητας 

και για τις απλές υπερβάλλουσες αποδόσεις (H0: E(AR) = 0 έναντι της εναλλακτικής H1: 

E(AR) ≠ 0) για κάθε ημέρα της περιόδου γεγονότος με αντίστοιχο υπολογισμό της 

στατιστικής t. 

 

 

 

 

 

                                                      
59

 Για εκτενέστερη ανάλυση ελέγχων αποτελεσματικότητας βλ. Dangol (2008), Samitas and 

Kenourgios (2004), Tsangarakis (1993). 
60

 MacKinlay  (1997). 
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5.3 Δεδομένα και Περιγραφική Στατιστική 

 

 

5.3.1 Επιλογή Δεδομένων 

 

 

Η συλλογή των δεδομένων (data) έγινε από τον ιστότοπο της ναυτεμπορικής 

(www.naftemporiki.gr), ένα ειδησεογραφικό portal που βρίσκεται σε οnline επικοινωνία με 

το ΧΑΑ και διαθέτει ελεύθερα χρηματιστηριακά δεδομένα για την τελευταία πενταετία. Τα 

στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι κλαδικά και αφορούν την περίοδο από 11 Ιουνίου 2015 

έως 29 Σεπτεμβρίου 2017.  

 Το ΧΑΑ εφαρμόζει την διεθνή ταξινόμηση ICB που προτείνει ο οίκος FTSE, ο οποίος 

ειδικεύεται στην κατασκευή και υπολογισμό δεικτών. Ειδικότερα, η ICB εισήχθη από τον 

Dow Jones  και την εταιρεία FTSE International το 2005 και περιλαμβάνει 10 βασικές 

κατηγορίες βιομηχανιών (industries) που περαιτέρω κατηγοριοποιούνται σε 19 υπερκλάδους 

(supersectors), 41 κλάδους (sectors) και 114 υποκλάδους (subsectors). Σήμερα πολλές αγορές 

παγκοσμίως ακολουθούν την παραπάνω ταξινόμηση μεταξύ των οποίων είναι τα NYSE, 

NASDAQ καθώς και η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. 

Τόσο οι κλαδικοί δείκτες όσο και ο Γενικός δείκτης Τιμών (General Price Index) που 

χρησιμοποιούνται στην ανάλυση υπολογίζονται απευθείας από το χρηματιστήριο με βάση την 

κλαδική ταξινόμηση των εταιρειών που έχει υιοθετήσει και τα κριτήρια συμμετοχής στην 

σύνθεση του εκάστοτε δείκτη. Συνοπτική παρουσίαση της υιοθετούμενης ταξινόμησης, των 

εισηγμένων εταιρειών που περιλαμβάνονται σε κάθε κλάδο, των χρησιμοποιούμενων 

κλαδικών δεικτών και της σύνθεσής τους γίνεται στα Παραρτήματα Β, Γ και Δ. 

Η εργασία θα επικεντρωθεί στην μελέτη των 19 υπερκλάδων αναλύοντας όλους τους 

διαθέσιμους κλαδικούς δείκτες. Ειδικότερα, οι υπό μελέτη τομείς είναι οι εξής: 

 

1) Βιομηχανικά που περιλαμβάνει βιομηχανικά προϊόντα και υπηρεσίες, κατασκευές και 

υλικά κατασκευών. 

2) Υπηρεσίες Καταναλωτών που εμπεριέχει εμπόριο, μέσα ενημέρωσης, ταξίδια και 

αναψυχή. 

3) Πετρέλαιο και Αέριο. 

http://www.naftemporiki.gr/
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4) Προϊόντα Καταναλωτών που προκύπτει από αυτοκίνητα και ανταλλακτικά, 

προσωπικά και οικιακά αγαθά, τρόφιμα και ποτά. 

5) Βασικά Υλικά που αποτελείται από πρώτες ύλες και χημικά. 

6) Τεχνολογία. 

7) Τηλεπικοινωνίες. 

8) Χρηματοοικονομικά που συνίσταται από τράπεζες, ασφάλειες, ακίνητη περιουσία και 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. 

9) Υγεία. 

10) Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας. 

 

Ο υπερκλάδος των Αυτοκινήτων και Ανταλλακτικών δεν περιλαμβάνει κάποια εταιρεία 

στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά και επομένως δεν μελετάται. Επίσης, οι υπερκλάδοι 

των Ασφαλειών (Insurance), Μέσων Ενημέρωσης (Media), Υγείας (Health Care) και 

Χημικών (Chemicals) θα μελετηθούν μόνο για τα γεγονότα γύρω από τα οποία υπάρχουν 

διαθέσιμα στοιχεία (το ΧΑΑ δεν υπολογίζει δείκτες όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα σύμβολα). 

Τα στατιστικά δεδομένα είναι διαθέσιμα σε διάφορες συχνότητες. Ανάλογα με τους 

σκοπούς της έρευνας (short, long horizon of the event study) μπορεί να επιλεχθούν δεδομένα 

με μεγάλη (intraday) ή μικρή (average per week, month, year) συχνότητα. Για τις ανάγκες της 

παρούσας μελέτης, χρησιμοποιούμε ημερήσια δεδομένα ώστε να μην υπάρχει μεγάλος 

θόρυβος (πληροφορία άνευ σημασίας) που συμβαίνει σε intraday data αλλά και να μην 

χάνονται σημαντικές πληροφορίες μελετώντας μηνιαία ή ετήσια δεδομένα. 

Τα στοιχεία για τα υπό εξέταση γεγονότα προκύπτουν από το χρονικό των κεφαλαιακών 

περιορισμών και η επιλογή των γεγονότων πραγματοποιείται με κριτήριο το μέγεθος και την 

διάχυση των πιθανών επιπτώσεων στους διάφορους οικονομικούς τομείς. Συνήθως οι μελέτες 

σχετικά αυθαίρετα ή με κάποιο κριτήριο ταξινομούν σε καλά, κακά, χωρίς καμία επίδραση τα 

υπό μελέτη γεγονότα (good, bad, no news) όπως για παράδειγμα με κριτήριο το γενικό 

αίσθημα για την πορεία αγοράς κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης
61

 ή με βάση κάποιο 

ποσοστιαίο κριτήριο αναφορικά με την σχέση πραγματικών και κανονικών αποδόσεων 

(±2,5%)
62

. Στην παρούσα μελέτη δεν κρίνεται απαραίτητο να γίνει κάποια ταξινόμηση των 

γεγονότων λόγω του μικρού τους πλήθους ωστόσο πραγματοποιείται μια σχετική 

κατηγοριοποίηση με βάση τις αγοραίες αποδόσεις. 
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 Kutan et al.  (2012). 
62

 MacKinlay  (1997). 
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5.3.2 Επεξεργασία Δεδομένων 

 

 

Τα δεδομένα μας λαμβάνονται ως τιμές κλεισίματος κλαδικών δεικτών. Οι τιμές κλεισίματος 

δεν είναι απαλλαγμένες από χρονική τάση (μη στάσιμες σειρές) και επομένως δεν τις 

χρησιμοποιούμε στην ανάλυσή μας. Θα πρέπει τα δεδομένα μας να μετατραπούν σε στάσιμη 

σειρά και αυτό επιτυγχάνεται με υπολογισμό των αποδόσεων. Δύο είναι οι τρόποι 

υπολογισμού αποδόσεων με βάση τις τιμές
63

: 

 

(1) Rit = (Pit – Pit-1 + Dit) / Pit-1 όπου  Rit:   απόδοση μετοχής i τον χρόνο t, 

     Pit, Pit-1: τιμή μετοχής i τον χρόνο t, t-1, 

     Dit:  μέρισμα μετοχής i τον χρόνο t. 

(2) Rit = ln(Pit / Pit-1). 

 

Στην εργασία επιλέγεται ο υπολογισμός των αποδόσεων ως πρώτες διαφορές των 

λογαρίθμων των δεικτών διότι η λήψη και επεξεργασία πρόσθετων δεδομένων είναι 

ευκολότερη, η ερμηνεία συντελεστών είναι εύκολα κατανοητή (ελαστικότητες) και 

επιτυγχάνεται μείωση της έντασης πιθανής ετεροσκεδαστικότητας (heteroskedasticity) αφού 

μέσω των λογαρίθμων περιορίζουμε την κλίμακα μέτρησης των μεταβλητών και άρα την 

μεταβλητότητα που παρουσιάζουν.  

 

 

5.3.3 Περιγραφική Στατιστική 

 

 

Τα διαγράμματα 5.1-5.7 παρουσιάζουν την εξέλιξη του Γενικού Δείκτη καθώς και των 

κλαδικών τιμών για την περίοδο από 11 Ιουνίου 2015 έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2017. 

Θεωρούμε ως τιμή αναφοράς (100) την τιμή κλεισίματος της αγοράς στις 11 Ιουνίου 2015 

επτά «εργάσιμες» ημέρες πριν την έναρξη της Τραπεζικής Αργίας. Ο Γενικός Δείκτης την 

περίοδο των κεφαλαιακών περιορισμών παρουσιάζει πτώση κατά 20 μονάδες και μέσα στο 

2016 κινείται μεταξύ των 60 και 80 μονάδων με την χαμηλότερη τιμή να λαμβάνεται στις 

αρχές του έτους. Η πορεία του είναι σταδιακά αυξανόμενη και τον Αύγουστο του 2017 
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επιστρέφει σε τιμή κοντά στο 100 υποδηλώνοντας ότι οι οικονομικές συνθήκες βελτιώθηκαν 

και προσεγγίζουν αυτές προ της Τραπεζικής Αργίας. 

 
Διάγραμμα 5.1: Τιμές  κλεισίματος Τομέα Βιομηχανικά (Βιομηχανικά Προϊόντα και Υπηρεσίες, Κατασκευές και 

Υλικά Κατασκευών)  και του Γενικού Δείκτη Τιμών για περίοδο από 11/06/2015 έως 29/09/2017. 

 

Ο τομέας των βιομηχανικών παρουσιάζει διακυμάνσεις στις τιμές ανάλογες με αυτές 

της αγοράς, ωστόσο μεταξύ των δύο κλάδων παρατηρείται μεγαλύτερη κινητικότητα των 

κατασκευών και υλικών όπου οι τιμές κυμαίνονται σε υψηλότερα επίπεδα από το 2016 και 

έπειτα με κορυφή πάνω από 120 μονάδες τους καλοκαιρινούς μήνες του 2017 (Διάγραμμα 

5.1). 

 
Διάγραμμα 5.2: Τιμές κλεισίματος του Τομέα Υπηρεσίες Καταναλωτών (Ταξίδια & Αναψυχή, Εμπόριο, Μέσα 

ενημέρωσης) και του Γενικού Δείκτη Τιμών. Διαθέσιμα στοιχεία για τα Μέσα ενημέρωσης έως 05/08/2016. 

 

Ο τομέας των υπηρεσιών για τους καταναλωτές περιλαμβάνει το εμπόριο, τα ταξίδια 

και τα μέσα ενημέρωσης. Ενώ τα εμπόριο και τα ταξίδια από την Τραπεζική Αργία και έπειτα 
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παρουσιάζουν πτώση τιμών αντίστοιχων των αγοραίων, τα μέσα ενημέρωσης ακολουθούν 

μια πορεία με μεγάλες διακυμάνσεις και πάνω από τις 100 μονάδες. Αυτό προφανώς 

οφείλεται στην ανάγκη ενημέρωσης και άμεσης πληροφόρησης που προέκυψε λόγω των 

έκτακτων μέτρων που εφαρμόσθηκαν στην χώρα μας. Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

πορεία του κλάδου των ταξιδιών και της αναψυχής από τον Νοέμβριο του 2016 κα έπειτα 

όπου η τιμή είναι αυξανόμενη με μέγιστη 122 περίπου μονάδες το καλοκαίρι του 2017 

(Διάγραμμα 5.2). 

 
Διάγραμμα 5.3: Τιμές κλεισίματος του τομέα Προϊόντα Καταναλωτών (Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά, Τρόφιμα & 

Ποτά) και του Γενικού Δείκτη Τιμών. 

 

Αναφορικά με τα προϊόντα καταναλωτών, τόσα τα προσωπικά και οικιακά αγαθά όσο 

και τα τρόφιμα και ποτά βρίσκονται πάνω από τον Γενικό δείκτη με τα τρόφιμα και ποτά να 

κυμαίνονται γύρω από το 100 και μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2017 ξεφεύγουν και 

παρουσιάζουν σημαντική αύξηση κατά 40 μονάδες. Τα προσωπικά και οικιακά αγαθά 

ακολουθούν για όλη την υπό μελέτη διετία μια αυξητική πορεία  αν εξαιρεθεί η κατακόρυφη 

πτώση με το άνοιγμα του ΧΑΑ στις 3 Αυγούστου 2015. Η πορεία είναι συνεχώς ανοδική και 

παρουσιάζει κορυφή πάνω από τις 180 μονάδες τον Μάιο του 2017 (Διάγραμμα 5.3). 

Ο τομέας των βασικών υλικών για το δεύτερο εξάμηνο του 2015 και περί τα μέσα του 

2016 κινείται σύμφωνα με την αγορά. Οι πρώτες ύλες παρουσιάζουν αύξηση από τον 

Σεπτέμβριο του 2016 όπου επιστρέφουν στις 100 μονάδες και καταλήγουν στις 140 ένα 

χρόνο αργότερα. Τα χημικά δεν παρουσιάζουν τόσο μεγάλη μείωση όσο οι πρώτες ύλες για 

το δεύτερο μισό του 2015 και το πρώτο μισό του 2016 με μέγιστη μείωση στις 80 περίπου 

μονάδες. Από τον Σεπτέμβρη του 2016 όπως προβλέπεται ακολουθούν ανοδική πορεία και οι 
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τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες δείχνουν αύξηση πάνω από 160 μονάδες (Διάγραμμα 

5.4). 

 
Διάγραμμα 5.4: Τιμές κλεισίματος του Τομέα Βασικών Υλικών (Χημικά, Πρώτες Ύλες) και του Γενικού Δείκτη 

Τιμών. Μη Διαθέσιμα στοιχεία για τα Χημικά από 28/11/2016 έως 15/06/2017. 

 

 Ο τομέας των χρηματοοικονομικών παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον (Διάγραμμα 

5.5). Τα ακίνητα, οι ασφάλειες και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες κυμαίνονται μέσα σε 

εύρος (80,100) για το μεγαλύτερο κομμάτι της υπό μελέτη περιόδου. Περί τα τέλη του 2016 

παρουσιάζουν αυξητική πορεία με την ακίνητη περιουσία να φτάνει τις 140 μονάδες τους 

καλοκαιρινούς μήνες του 2017. Το μεγαλύτερο όμως ενδιαφέρον παρουσιάζει ο κλάδος των 

τραπεζών. 

 
Διάγραμμα 5.5: Τιμές κλεισίματος του Τομέα Χρηματοοικονομικών (Ακίνητη Περιουσία, Ασφάλειες, Τράπεζες 

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες) και του Γενικού Δείκτη Τιμών. Διαθέσιμα στοιχεία για τις Ασφάλειες έως 

27/05/2016. 
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 Όπως φαίνεται ξεκάθαρα στο διάγραμμα, ο τραπεζικός τομέας παρουσιάζει σχεδόν 

κατακόρυφη πτώση από τις 100 μονάδες στις 40 με το άνοιγμα τις χρηματιστηριακής αγοράς 

στις 3 Αυγούστου 2015 και στην συνέχεια παρά τις προσπάθειες να ορθοποδήσει περί τα τέλη 

του 2015 η τιμή έχει σχεδόν μηδενιστεί. Μέχρι και τις 29 Σεπτεμβρίου 2016 οι τιμές του 

τραπεζικού δείκτη κινούνται σε μονοψήφια νούμερα και πιο συγκεκριμένα σε ένα διάστημα 

από 3 έως 9 μονάδες. Σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι ενώ άλλοι κλάδοι εμφανίζουν άνοδο 

τιμής με ενδεχόμενες διακυμάνσεις, ο τραπεζικός κλάδος παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα 

χωρίς καμία δυναμική για άνοδο για χρονική περίοδο σχεδόν δύο ολόκληρων ετών. 

 
Διάγραμμα 5.6: Τιμές κλεισίματος των Τομέων Τεχνολογίας, Τηλεπικοινωνιών, Πετρελαίου και Αερίου 

και του Γενικού Δείκτη Τιμών. 

 

Οι τομείς την τεχνολογίας και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας κινούνται την διετία 

2015-2017  ακριβώς όπως και η αγορά. Βρίσκονται κάτω από τις 100 μονάδες και πάνω από 

τις 50 μέχρι τον Απρίλιο του 2017 όπου και προσεγγίζουν τις 120 μονάδες. Οι 

τηλεπικοινωνίες και ο δείκτης πετρελαίου και αερίου βρίσκονται στα ίδια επίπεδα έως τον 

Σεπτέμβρη του 2016 όπου ο δείκτης πετρελαίου & αερίου έχει συνεχή ανοδική τάση με τιμή 

πάνω από 200 μονάδες ένα χρόνο αργότερα. Οι δύο αυτοί κλάδοι δεν παρουσιάζουν μεγάλες 

διακυμάνσεις γύρω από το 100 κατά το πρώτο έτος εφαρμογής των κεφαλαιακών 

περιορισμών (Διάγραμμα 5.6 και 5.7). 

Ο τομέας της υγείας με βάση την διαθέσιμη πληροφόρηση για την περίοδο που το 

ΧΑΑ υπολογίζει τον αντίστοιχο κλαδικό δείκτη κινείται κάτω από τις 100 μονάδες με κάτω 

κορυφή στις 60 για το πρώτο εξάμηνο εφαρμογής των κεφαλαιακών περιορισμών και από τον 
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Ιανουάριο του 2016 παρουσιάζει μια άνοδο από 60 στις 120 μονάδες όπου και τις διατηρεί 

βάσει πρόβλεψης μέχρι το τέλος Σεπτέμβρη 2017. 

Συμπερασματικά, παρά την ισχυρή αρνητική επίδραση των ρυθμίσεων στο 

χρηματοοικονομικό τομέα και ιδιαίτερα στον τραπεζικό κλάδο, μπορούμε να εντοπίσουμε 

ανάμεικτα αποτελέσματα στην πραγματική οικονομία με κλάδους που εμφανίζουν μεγάλη 

άνοδο των τιμών. Επίσης, γενική διαπίστωση είναι ότι το πρώτο εξάμηνο εφαρμογής των 

περιορισμών στις κινήσεις κεφαλαίων και αναλήψεων μετρητών η οικονομία παρουσιάζει 

κάμψη, εντούτοις, το 2016 σταθεροποιείται και κινείται ανοδικά το 2017. 

 

Διάγραμμα 5.7: Τιμές κλεισίματος των τομέων Υγείας, Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και του Γενικού Δείκτη Τιμών. 

Μη διαθέσιμα δεδομένα για Υγεία από 30/05/2016 έως 15/06/2017. 

 

Ο Πίνακας 5.2 παρουσιάζει τις βασικές περιγραφικές στατιστικές των κλαδικών 

αποδόσεων των μετοχών για τους διαφορετικούς τομείς καθ’ όλη τη διάρκεια του διαθέσιμου 

δείγματος. Ο μέσος για όλους τους υπό μελέτη κλάδους λαμβάνει τιμή που προσεγγίζει το 

μηδέν είτε αρνητικά είτε θετικά. Η μεταβλητότητα των αποδόσεων γύρω από το μέσο 

εκφράζεται μέσω της τυπικής απόκλισης που λαμβάνει την τιμή 2% για τις αγοραίες 

αποδόσεις όπως αποτυπώνονται από τον Γενικό Δείκτη Τιμών. Οι κλαδικές αποκλίσεις 

βρίσκονται σχετικά κοντά στην αγοραία τιμή και κυμαίνονται από 1,62% έως 4,57%. Ωστόσο 

τα μέσα ενημέρωσης και οι τράπεζες παρουσιάζουν μεγαλύτερη αβεβαιότητα και οι 

αποκλίσεις είναι 6,7% και 6,1% αντίστοιχα. Η κύρτωση (kurtosis) είναι εμφανής σε κάθε 

σειρά απόδοσης και υπάρχει αρνητική ασυμμετρία ή λοξότητα (skewness). 
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ΥΓΕΙΑ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

ΥΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 
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Πίνακας 5.2: Συνοπτικά στατιστικά κλαδικών αγοραίων αποδόσεων για το σύνολο του δείγματος από 11/06/2015 έως 29/09/2017  

(555 παρατηρήσεις τιμών κλεισίματος). 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΕΙΚΤΗΣ (FTSE XA) Mean Median Std. Dev. Skewness  kurtosis obs. 

ΑΓΟΡΑ ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ -0.000154558 0.000827753 0.0203138 -1.97284 17.3259 554 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 
ΒΙΟΜ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ -2.81633e-005 5.44473e-005 0.0192937 -1.53110 13.5916 554 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚ. 0.000162901 -0.000112860 0.0222158 -0.511333 12.2593 554 

ΥΠΗΡ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

ΕΜΠΟΡΙΟ -0.000467535 0.000000 0.0278007 -0.634782 12.0272 554 

ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 0.000206833 0.000000 0.0685738 -0.573800 4.27513 265 

ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ 0.000127388 0.000831406 0.0220971 -0.692104 8.17245 554 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ 0.00128271 0.00168394 0.0201401 -0.103149 4.47562 554 

ΠΡ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ 0.000952711 0.00128962 0.0217856 -0.203417 4.75794 554 

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ 0.000635455 0.00108654 0.0190817 -0.526375 4.68390 554 

ΒΑΣΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 0.000643297 0.000000 0.0243869 -0.627123 5.19670 554 

ΧΗΜΙΚΑ 0.000967773 0.000000 0.0239406 -0.194279 9.81117 416 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 9.61204e-005 0.000892697 0.0162701 -3.77366 44.7775 554 

ΤΗΛΕΠ/ΝΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 0.000410305 0.000000 0.0247027 -0.219968 14.2799 554 

ΧΡΗΜ/ΚΑ 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ -0.00510791 -0.00146962 0.0615917 -1.26627 8.17217 554 

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 0.000420714 0.000000 0.0368335 -0.630125 3.30013 215 

AKINHTΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.000493006 0.000872040 0.0174122 -0.299500 4.71189 554 

ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ -6.66847e-005 0.000884425 0.0296787 -1.79493 19.6889 554 

ΥΓΕΙΑ ΥΓΕΙΑ 0.000822024 0.000000 0.0457164 -0.990353 11.0800 289 

ΥΠΗΡ. ΚΟΙΝ. ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ -9.63724e-005 0.00149666 0.0277706 -1.05275 12.0284 554 
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5.4 Εμπειρικά Αποτελέσματα 

 

 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται στατιστικά σημαντικές υπερβάλλουσες αποδόσεις 

και αθροιστικές υπερβάλλουσες αποδόσεις. Το Παράρτημα Ε περιλαμβάνει κλαδικούς 

πίνακες όπου εμφανίζονται συνεκτικά για όλα τα γεγονότα (Events) Α έως Ε, οι καθαρές 

αποδόσεις (Raw Returns-R) επί τοις εκατό (%), οι υπερβάλλουσες αποδόσεις (Abnormal 

Returns-AR) επί τοις εκατό (%), οι συναθροιστικές αποδόσεις (Cumulative Abnormal 

Returns-CAR) επί τοις εκατό (%), οι στατιστικές t(AR) και t(CAR) για event window (+,-1) 

και (+,-5). Επιπλέον, διεξάγονται οι έλεγχοι στατιστικής σημαντικότητας των μεταβλητών 

συγκρίνοντας τις t-stats με τις κριτικές τιμές της κατανομής student-t που προκύπτουν με 

βάση την μορφή του ελέγχου που έχει επιλεχθεί στην υποενότητα της μεθοδολογίας 

(δίπλευρος), τα διάφορα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας α και λαμβάνοντας υπόψη τους 

βαθμούς ελευθερίας (degree of freedom) για κάθε περίπτωση. Συγκεκριμένα, θέτουμε (*) 

στατιστική σημαντικότητα σε 10%, (**) στατιστική σημαντικότητα σε 5% και (***) 

στατιστική σημαντικότητα σε 1%. 

 Ο Πίνακας 5.3 παρουσιάζει τις υπερβάλλουσες αποδόσεις κατά την ημερομηνία 

γεγονότος ανά κλάδο. Ειδικότερα, στις 3 Αυγούστου 2015 (Γεγονός Α) που αποτελεί 

ημερομηνία ανοίγματος του χρηματιστηρίου μετά την λήξη της Τραπεζικής Αργίας, της 

εφαρμογής των κεφαλαιακών περιορισμών και της έκδοσης του ΦΕΚ  Β 1617/31.07.2015 με 

βάση το οποίο προσδιορίζεται ο τρόπος διεκπεραίωσης των χρηματιστηριακών συναλλαγών, 

παρατηρούνται θετικές υπερβάλλουσες αποδόσεις στους κλάδους πετρέλαιο και αέριο 

(8,39%), προσωπικά και οικιακά αγαθά (5,56%), τρόφιμα και ποτά (12,20%), ασφάλειες 

(17,71%) ενώ οι τομείς της υγείας και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών εμφανίζουν 

υψηλές αρνητικές αποδόσεις της τάξεως του -10,54% και -15,80% αντίστοιχα. 

 Στις  7 Δεκεμβρίου 2015 (Γεγονός Β) καταργείται το ΦΕΚ Β 1617/31.07.2015 και 

εκδίδεται το ΦΕΚ Β 2625/07.12.2015 που ρυθμίζει τις χρηματιστηριακές συναλλαγές από 

την ημερομηνία έκδοσής του. Η ειδοποιός διαφορά είναι η άρση του περιορισμού της χρήσης 

νέου χρήματος (new money) για εγχώριους φορείς στο χρηματιστήριο. Παρατηρούμε ότι 

μόνο οι τράπεζες και οι ασφάλειες εμφανίζουν στατιστικά σημαντικές έκτακτες αποδόσεις σε 

10% επίπεδο σημαντικότητας. Αναλυτικότερα, ο κλάδος των τραπεζών εμφανίζεις θετικές 

έκτακτες αποδόσεις ύψους 11,57% ενώ οι ασφάλειες παρουσιάζουν μείωση -10,54%. 
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Πίνακας 5.3: Συγκεντρωτική παρουσίαση των κλαδικών Υπερβάλλουσων Αποδόσεων (AR) την 

ημέρα γεγονότος (t = 0) για κάθε γεγονός. Τα (*), (**), (***) εκφράζουν τη στατιστική 

σημαντικότητα σε α = 10%, 5% και 1% αντίστοιχα. 

ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΕΡΚΛΑΔΟΣ 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Α Β Γ Δ Ε 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 
ΒΙΟΜ/ΚΑ ΠΡ. & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1,33% 0,21% -1,64% 2,58%** 0,08% 

ΚΑΤ/ΕΣ &ΥΛΙΚΑ ΚΑΤ/ΩΝ 1,92% -1,25% -3,37% 0,42% 0,59% 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

ΕΜΠΟΡΙΟ -1,21% -0,21% -3,73% 1,89% 1,05% 

ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - - - 10,83% - 

ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ 1,77% -0,16% 1,20% 2,07% 1,50% 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & 

ΑΕΡΙΟ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ 8,39% * 0,32% 0,21% 1,12% 0,38% 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

ΑΥΤΟΚ/ΤΑ & ΑΝΤΑΛ/ΚΑ - - - - - 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚ. ΑΓΑΘΑ 5,56%* -0,41% -0,41% 0,88% 0,00% 

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ 12,20%* 1,05% -1,35% 0,10% 1,63% 

ΒΑΣΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
ΠΡΩΤΕΣ ΎΛΕΣ 1,59% -0,34% -1,57% 0,68% 0,25% 

ΧΗΜΙΚΑ 1,12% -0,91% -0,83% 3,26% -0,50% 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ -2,67% -0,24% -1,57% 1,50% 0,60% 

ΤΗΛΕΠ/ΝΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 5,40% 1,28% -1,54% 5,63%** -0,58% 

ΧΡΗΜΑΤΟ- 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ -17,85% 11,57%* 3,54% -4,10% -1,99% 

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 17,71%** -10,75%* 1,52% - - 

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 8,99% -0,96% -3,01% 0,52% 2,48%* 

ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ -10,54%* 0,30% 0,28% -3,29%* 0,41% 

ΥΓΕΙΑ ΥΓΕΙΑ -15,80%** -2,68% -2,29% - -3,08% 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΚΟΙΝΗΣ 

ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ 

ΩΦΕΛΕΙΑΣ 
-3,92% 1,87% 1,08% 0,27% -0,69% 

 

 

Στις 15 Μαρτίου 2016 (Γεγονός Γ) εκδίδεται το ΦΕΚ Β 0684/15.03.2016 που μεταξύ 

άλλων επιτρέπεται η πρόωρη εξόφληση προθεσμιακών συμβολαίων ανεξαρτήτως σκοπού. 

Κανένας κλάδος δεν παρουσιάζει κάποια στατιστικά σημαντική έκτακτη απόδοση που να 

σχετίζεται με το συγκεκριμένο γεγονός. 

Στις 22 Ιουλίου 2016 (25/07/2016-Γεγονός Δ) εκδίδεται ΦΕΚ Β 2282/22.07.2016 

όπου μεταξύ άλλων επιτρέπει τη σωρευτική ανάληψη 840 ευρώ ανά δύο εβδομάδες ανά 

καταθέτη και ανά πιστωτικό ίδρυμα. Τόσο ο κλάδος των βιομηχανικών προϊόντων και 

υπηρεσιών όσο και οι τηλεπικοινωνίες αντιμετωπίζουν θετικά το συγκεκριμένο γεγονός με 

υπερβάλλουσες αποδόσεις 2,58% και 5,63% αντίστοιχα. Αντίθετα, ο κλάδος των 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών εμφανίζει αρνητικές έκτακτες αποδόσεις -3,29%. 

Στις 03 Αυγούστου 2017 εκδίδεται ΦΕΚ Β 2723/03.08.2017 που μεταξύ άλλων 

επιτρέπει από 1 Σεπτεμβρίου 2017 (Γεγονός Ε) σωρευτική ανάληψη 1800 ευρώ μηνιαίως ανά 

customer ID. Μόνο ο κλάδος των ακινήτων παρουσιάζει θετικές υπερβάλλουσες αποδόσεις 

ύψους 2,48%. 

Αυτό που παρατηρούμε είναι η αδυναμία συστηματικού εντοπισμού στατιστικά 

σημαντικών υπερβάλλουσων αποδόσεων κατά την ημέρα γεγονότος παρά τις σχετικά 

μεγάλες τιμές που λαμβάνουν οι AR. Λόγω της φύσης της στατιστικής που χρησιμοποιείται 
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στον έλεγχο στατιστικής σημαντικότητας μπορεί να προκύψουν στατιστικά ασήμαντα 

αποτελέσματα που σε διαφορετική περίπτωση να ήταν σημαντικά. Ειδικότερα, οι στατιστικές 

t που προκύπτουν διαιρώντας τις υπερβάλλουσες αποδόσεις με τα τυπικά σφάλματα μπορεί 

να μην υπερβαίνουν τις κριτικές τιμές λόγω της υψηλής μεταβλητότητας που παρατηρείται σε 

περιόδους κρίσεως. Αυτό σημαίνει ότι οικονομικά σημαντικές αποδόσεις μπορεί να μην είναι 

στατιστικά διάφορες του μηδενός και υπερβάλλουσες αποδόσεις ίδιου μεγέθους μπορεί να 

είναι σημαντικές για έναν κλάδο και ασήμαντες για κάποιον άλλο. 

Στον Πίνακα 5.4 παρουσιάζονται οι αθροιστικές έκτακτες αποδόσεις για περίοδο 

γεγονότος +,-1 και +,-5. Είναι εμφανές ότι συναθροιστικά οι υπερβάλλουσες αποδόσεις είναι 

σε μεγάλο βαθμό στατιστικά σημαντικές  για κάθε γεγονός και ανά κλάδο. Λόγω της 

πιθανότητας να υπάρχει επικάλυψη με άλλα γεγονότα που μπορεί να έχουν συμβεί και να 

επηρεάζουν τα αποτελέσματά μας καθώς ανοίγει το event window ο σχολιασμός θα 

επικεντρωθεί στο +,- 1 παράθυρο γεγονότος ενώ η αναφορά στο +,-5 θα πραγματοποιείται 

όταν δεν υπάρχει στατιστική σημαντικότητα στο +,-1. 

Για το γεγονός Α, η πραγματική οικονομία παρουσιάζει κυρίως θετικές αποδόσεις. 

Ειδικότερα, θετικές CAR παρουσιάζουν οι περισσότεροι κλάδοι: βιομηχανικά προϊόντα και 

υπηρεσίες (8,5%), κατασκευές και υλικά κατασκευών (5,12%), εμπόριο (7,11%), ταξίδια και 

αναψυχή (9,16%), πετρέλαιο και αέριο (17,48%), προσωπικά και οικιακά αγαθά (17,42%), 

τρόφιμα και ποτά (7,05%), χημικά (2,67%), ακίνητη περιουσία (20,97%), 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (16,42%)  και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (19,09%). Στον 

αντίποδα βρίσκονται οι πρώτες ύλες (-1,30%), η τεχνολογία (-7,76%), οι τράπεζες (-37,48% / 

-50,76%) και η υγεία (-19,83%). Εδώ μπορούμε να παρατηρήσουμε την μεγάλη επίδραση της 

επιβολής των κεφαλαιακών περιορισμών στο τραπεζικό σύστημα που στον Πίνακα 5.3 δεν 

διαπιστώνεται λόγω μη στατιστικής σημαντικότητας. 

Το γεγονός Β εμφανίζει επίσης μικτά αποτελέσματα στους διάφορους τομείς και 

μάλιστα είναι σχετικά αντίθετα με αυτά του γεγονότος Α. Αναλυτικότερα, αρνητικές 

συνέπειες παρατηρούμε στα βιομηχανικά προϊόντα & υπηρεσίες (-5,54%), στις κατασκευές 

και υλικά κατασκευών (-2,02%) στο εμπόριο (-4,40%) στον τουρισμό (- 0,19%), στα 

προσωπικά και οικιακά αγαθά (-2,00%), στα τρόφιμα και ποτά (-5,98%), στις πρώτες ύλες (-

11,45%), στην υγεία (-1,66%) και στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (-15,51%). Θετικές CAR 

παρουσιάζουν το πετρέλαιο και αέριο (5,82%), τα χημικά (10,84%), η τεχνολογία (4,72%), οι 

τράπεζες (6,80%),οι ασφάλειες (9,61%) και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (6,77%),.  
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Πίνακας 5.4: Συγκεντρωτική παρουσίαση των κλαδικών Αθροιστικών Υπερβάλλουσων Αποδόσεων (CAR) ανά γεγονός και ανά περίοδο γεγονότος 

(+,-1) και (+,-5). Τα (*), (**), (***) εκφράζουν τη στατιστική σημαντικότητα σε α = 10%, 5% και 1% αντίστοιχα. 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΔΟΣ 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ (EVENTS) 

Α Β Γ Δ Ε 

CAR 

(+,-1) 

CAR 

(+,-5) 

CAR 

(+,-1) 

CAR 

(+,-5) 

CAR 

(+,-1) 

CAR 

(+,-5) 

CAR 

(+,-1) 

CAR 

(+,-5) 

CAR 

(+,-1) 

CAR 

(+,-5) 

ΒΙΟΜ/ΚΑ 

ΒΙΟΜ/ΚΑ ΠΡ. & 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
8,50%* 8,69%*** -0,02% -5,54%*** -6,52%** -5,77%*** 2,50% 2,92%*** 5,56% 5,96%*** 

ΚΑΤ/ΕΣ & ΥΛ. 

ΚΑΤ/ΩΝ 
5,12%** 5,59%*** -2,02%* -3,28%*** -2,42%** 2,91%*** 3,73%** 7,02%*** 4,13% 5,34%*** 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΚΑΤ/ΤΩΝ 

ΕΜΠΟΡΙΟ 18,21% 7,11%*** -4,40%** -11,57%*** -7,57%** -5,71%*** 8,31%* 10,63%*** 3,72%* 4,29%*** 

ΜΕΣΑ 

ΕΝΗΜ/ΣΗΣ 
- - - - - - -7,60%* -21,59%*** - - 

ΤΑΞΙΔΙΑ & 

ΑΝΑΨΥΧΗ 
0,64% 9,16%*** -0,19%** -3,81%*** -2,29% -2,74%*** 1,89%** 1,33%** 1,57%* 2,59%*** 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & 

ΑΕΡΙΟ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & 

ΑΕΡΙΟ 
17,48%** 12,45%*** 5,82%** -0,90% -1,79% -3,84%*** 5,39% 6,34%*** 1,43%** 3,55%*** 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΚΑΤ/ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & 

ΟΙΚ. ΑΓΑΘΑ 
17,42%** 17,32%*** 0,02% -2,00%** -1,07% 1,02% -1,67% -3,26%*** 1,06% -1,08%*** 

ΤΡΟΦΙΜΑ & 

ΠΟΤΑ 
1,06% 7,05%* 0,71% -5,98%*** -1,46% 4,17%*** 2,00%** -0,22% 5,99%*** 6,52%*** 

ΒΑΣΙΚΑ 

ΥΛΙΚΑ 

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ -1,30%* -1,01% -0,71% -11,45%*** -9,15%* -8,24%*** -0,49% 1,72%*** 0,40% 1,40%*** 

ΧΗΜΙΚΑ 2,67%* -2,53% 10,84%* 8,68%*** -4,09%** 3,00%*** 1,20% -1,48%** 3,24%* 4,34%*** 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ -6,50% -7,76%*** 6,38% 4,72%*** 0,51% 1,53%** -2,05% -1,85%*** 1,68% 3,02%*** 

ΤΗΛΕΠ/ΝΙΕΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΕΣ 0,68% 1,69% 2,00%* 2,66%*** -5,23% -8,98%*** 3,22%** -0,45% 1,93% 2,89%*** 

ΧΡΗΜΑΤΟ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ -37,48%* -50,76%*** -4,07% 6,80%*** 9,55% 3,60%*** -8,45% -10,01%*** -7,81%** -8,73%*** 

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ -0,71% -5,20%** 3,89% 9,61%** -3,36% -2,08%* - - - - 

ΑΚΙΝΗΤΗ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
20,97%** 17,43%*** 7,76%* 3,25%*** -4,32% -5,94%*** -1,54% -2,62%*** 6,22%* 3,43%*** 

ΧΡΗΜ/ΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
-0,58% 16,42%*** 6,77%* -2,76%** 3,31%** 1,20%* -5,97%** -1,52%** 0,13% -0,65%* 

ΥΓΕΙΑ ΥΓΕΙΑ -19,83%* -11,22%*** 5,13% -1,66%** -4,21%** 8,91%*** - - -6,83%** -6,06%*** 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΚΟΙΝΗΣ 

ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΚΟΙΝΗΣ 

ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

6,98% 19,09%*** -1,90% -15,51%*** -3,96% -6,21%*** -2,09%* -0,38% 0,16% -0,56%* 
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Το γεγονός Γ εμφανίζει στατιστικά σημαντική επίδραση σε παράθυρο γεγονότος +,-1 

για τα βιομηχανικά προϊόντα (-6,52%), τις κατασκευές και υλικά κατασκευών (-2,42%), το 

εμπόριο (-7,57%), τις πρώτες ύλες (-9,15%), τα χημικά (-4,09%), τις χρηματοοικονομικές 

υπηρεσίες (3,31%) και την υγεία (-4,21%). Οι υπόλοιποι κλάδοι επηρεάζονται σε διευρυμένο 

παράθυρο(+,-5) και πιο συγκεκριμένα, αρνητικές επιδράσεις υφίστανται τα ταξίδια & 

αναψυχή (-2,74%), το πετρέλαιο και αέριο (-3,84%), οι τηλεπικοινωνίες (-8,98%), οι 

ασφάλειες (-2,08%), τα ακίνητα (-5,94%) και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (-6,21%) ενώ 

θετικές επιδράσεις απολαμβάνουν τα τρόφιμα & ποτά (4,17%), η τεχνολογία (1,53%) και οι 

τράπεζες (3,60%). 

Το γεγονός Δ σε παράθυρο μίας ημέρας πριν και μετά το γεγονός μπορεί να θεωρηθεί 

καλό διότι εμφανίζει θετικές CAR για τις κατασκευές και υλικά κατασκευών (3,73%), το 

εμπόριο (8,31%), τον τουρισμό (1,89%), τα τρόφιμα και ποτά (2,00%) και τις 

τηλεπικοινωνίες (3,22%) ενώ αρνητικές CAR παρουσιάζουν μόνο τα μέσα ενημέρωσης (-

7,60%), οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (-5,97%) και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (-

2,09%). Σε διευρυμένο παράθυρο, το γεγονός Δ έχει θετικό αντίκτυπο στα βιομηχανικά 

προϊόντα και υπηρεσίες (2,92%), στο πετρέλαιο και αέριο (6,34%) και στις πρώτες ύλες 

(1,72%). Στον αντίποδα έχουμε αρνητικές επιρροές στα προσωπικά και οικιακά αγαθά (-

3,26%), στα χημικά (-1,48%) στην τεχνολογία (-1,85%), στις τράπεζες (-10,01%) και στην 

ακίνητη περιουσία (-2,62%). 

 Τέλος, το γεγονός Ε μπορεί να θεωρηθεί ως ένα θετικό γεγονός εάν εξαιρέσουμε τις 

αρνητικές επιδράσεις σε προσωπικά και οικιακά αγαθά (-1,08%), σε τράπεζες (-7,81%), σε 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (-0,65%), σε υγεία (-6,83%) και σε υπηρεσίες κοινής 

ωφέλειας (-0,56%). Οι υπόλοιποι κλάδοι εμφανίζουν θετικές αποδόσεις και αναλυτικότερα οι 

CAR είναι οι εξής: βιομηχανικά προϊόντα και υπηρεσίες (5,96%), κατασκευές και υλικά 

(5,34%), εμπόριο (3,72%), ταξίδια και αναψυχή (1,57%), πετρέλαιο και αέριο (1,43%), 

τρόφιμα & ποτά (5,99%) πρώτες ύλες (1,40%), χημικά (3,24%), τεχνολογία (3,02%), 

τηλεπικοινωνίες (2,89%), ακίνητη περιουσία (6,22%). 

 Εν κατακλείδι, παρατηρούμε ότι οι συνέπειες των διαφόρων γεγονότων είναι μεικτές. 

Σε κάθε περίπτωση εντοπίζονται κλάδοι που αντιμετωπίζουν κάποια είδηση θετικά με 

ανάλογη αποτύπωση στις υπερβάλλουσες αποδόσεις καθώς και κλάδοι με αρνητικές 

υπερβάλλουσες αποδόσεις. Αυτό συνεπάγεται ότι ενώ ένα γεγονός μπορεί να 

κατηγοριοποιηθεί ως θετικό για έναν κλάδο, μπορεί να έχει μεγάλου μεγέθους αρνητικές 

συνέπειες για κάποιον άλλο. Με κριτήριο τις αγοραίες αποδόσεις κατά την ημερομηνία του 

γεγονότος, τα γεγονότα Α, Δ και Ε κατατάσσονται ως αρνητικά ενώ τα Β και Γ ως θετικά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ο
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

 

6.1 Συμπεράσματα 

 

 

Η εφαρμογή των κεφαλαιακών περιορισμών τον Ιούλιο του 2015 ήταν μια σκληρή και 

ενδεχομένως απαραίτητη προστατευτική πολιτική έναντι της συνεχούς εκροής κεφαλαίων και 

μιας πιθανής χρεοκοπίας. 

Μέσα από την μελέτη της επίδρασης διαφόρων γεγονότων πάνω στις αποδόσεις 

χρηματιστηριακών κλάδων διαπιστώνεται ότι η επιβολή των κεφαλαιακών περιορισμών είχε 

πολύ σημαντικές συνέπειες τόσο στον πραγματικό όσο και στον χρηματοοικονομικό τομέα με 

τον δεύτερο να παρουσιάζει τις μεγαλύτερες διακυμάνσεις. Κατά κανόνα οι 

χρηματοοικονομικές επιπτώσεις είναι μεγαλύτερου μεγέθους με τις τράπεζες να 

παρουσιάζουν κατακόρυφη σχεδόν πτώση των τιμών και αδυναμία ανάκαμψης ακόμα και 

δύο έτη μετά την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων. Την πορεία των τραπεζών δεν την 

ακολουθούν οι υπόλοιποι κλάδοι του χρηματοοικονομικού τομέα με την ακίνητη περιουσία 

να ακολουθεί ακόμη και θετική πορεία. 

Η πραγματική οικονομία παρουσιάζει μικτά αποτελέσματα. Σε γενικές γραμμές 

καθώς περνάει ο χρόνος, οι υπερβάλλουσες αποδόσεις είναι σε μεγαλύτερη συχνότητα 

θετικές και συμπεραίνουμε ότι η ευαισθησία των βιομηχανιών, των καταναλωτικών 

προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και του τουρισμού απέναντι σε μη αναμενόμενες πολιτικές 

αποφάσεις είναι πολύ μικρότερη από αυτή του χρηματοοικονομικού τομέα και της υγείας που 

παρουσιάζει εξίσου σημαντική πτώση στις αποδόσεις. 

 Οι επιπτώσεις των κεφαλαιακών περιορισμών στο χρηματιστήριο δεν είναι μόνο 

άμεσες (περιορισμός των επενδυτικών κεφαλαίων) αλλά κυρίως έμμεσες μέσω της 

καλλιέργειας κλίματος αβεβαιότητας και αρνητικών επενδυτικών προσδοκιών. 

Επίσης, με την ύπαρξη στατιστικά μη μηδενικών έκτακτων αποδόσεων περί την 

ημερομηνία γεγονότος, η υπόθεση της ημιαποτελεσματικής αγοράς τουλάχιστον για την 

συγκεκριμένη περίοδο μελέτης δεν επιβεβαιώνεται. 
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Εν κατακλείδι, τα ευρήματα της παρούσας έρευνας δεν θα πρέπει να θεωρηθούν ως 

αιτιατό μόνο των κεφαλαιακών περιορισμών αλλά θα πρέπει να αξιολογηθούν κριτικά κυρίως 

λόγω του χρονικού βάθους της ελληνικής κρίσης καθώς και των διαρκών εξελίξεων (πιθανή 

επικάλυψη γεγονότων) κατά την περίοδο μελέτης. 

 

 

6.2 Περιορισμοί και Προτάσεις Μελλοντικής Έρευνας 

 

 

Η ελληνική κρίση από την στιγμή που εκδηλώνεται στις αρχές του 2010, με την αδυναμία 

κάλυψης των συνεχόμενων ελλειμμάτων μέσω δανεισμού από τις αγορές και ουσιαστικά 

επικυρώνεται την υπογραφή του 1
ου

 Μνημονίου Οικονομιών και Χρηματοπιστωτικών 

Πολιτικών, μέχρι και την επιβολή των κεφαλαιακών περιορισμών τον Ιούλιο του 2015 έχει 

πολύ μεγάλες επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Κατά συνέπεια, δεν είναι 

σωστό να προσάψουμε στα μέτρα των περιορισμών στις εκροές κεφαλαίων όλες τις 

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, τα αρνητικά μακροοικονομικά μεγέθη και τον πανικό που 

επικράτησε από την υιοθέτηση και εφαρμογή τους. 

Η έρευνα επικεντρώνεται στην μελέτη επίδρασης των κεφαλαιακών περιορισμών στο 

χρηματιστήριο ωστόσο θα ήταν χρήσιμο να μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια μελέτη που να 

ενσωματώνει τους κεφαλαιακούς περιορισμούς στα ληφθέντα μέτρα αντιμετώπισης της 

οικονομικής κρίσης με ανάλυση του χρονικού της κρίσης και όχι μελέτη ενός μόνο σκέλους. 

Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια μελέτη γεγονότος που θα 

συμπεριλάμβανε και τα γεγονότα από την εκδήλωση της κρίσης και έπειτα. 

 Επιπλέον, η μελέτη θα μπορούσε να επεκταθεί σε μελέτη και ανάλυση πρόσθετων 

γεγονότων όπως δημοσιεύσεις παγκόσμιων οργανισμών για την ελληνική οικονομία, 

δηλώσεις ευρωπαίων αξιωματούχων και εκπροσώπων των θεσμών, κοινωνικών αναταραχών. 

Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση λόγω της πληθώρας των γεγονότων θα έπρεπε να ληφθεί 

υπόψη και η πιθανότητα της μεταξύ τους επικάλυψης στον προσδιορισμό του παραθύρου 

γεγονότος. 

 Μια ακόμη προέκταση της εργασίας μπορεί να αποτελέσει η σύγκριση με άλλες 

οικονομίες που έχουν υιοθετήσει ανάλογες περιοριστικές πολιτικές και εφαρμόζουν 

παρόμοιες ταξινομήσεις και κριτήρια υπολογισμού των κλαδικών τιμών κλεισίματος. 
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Τέλος, λόγω του περιορισμού των δεδομένων (χρονολογικές σειρές) μια πρόταση για 

μελλοντική έρευνα είναι τα αποτελέσματα της ολοκληρωτικής άρσης των κεφαλαιακών 

περιορισμών και της επιστροφής της εμπιστοσύνης στις ελληνικές αγορές καθώς και μια 

μελέτη συνολικού κόστους οφέλους για την οικονομία εφόσον αυτή περάσει σε φάση 

άνθησης. 



75 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 

Ελληνική 

 

 

 Θωμαδάκης, Β.Σ. και Ξανθάκης, Δ.Μ. (2011), Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου: 

Θεωρία και Πράξη, Σταμούλη. 

 Νούλας, Γ.Α. (2016), Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. 

 Σάμιτας, Α. και Πολύζος, Σ. (2016), “Δέσμιοι των Capital Controls: Προς μια Οικο-

νομία χωρίς Μετρητά;”, Οικονομικά Χρονικά, Vol. 152, pp. 55-57. 

 Συριόπουλος, Κ. (1999), “Διεθνείς Κεφαλαιαγορές Τόμος Ι – Θεωρία & Ανάλυση”, 

Ανικούλα. 

 Συριόπουλος, Κ. και Φίλιππας, Θ.Δ. (2010), “Οικονομετρικά Υποδείγματα και 

Εφαρμογές με το Eviews”, Ανικούλα. 

 Τσολακίδης, Ν.Ζ. (2016), “Οι Έλεγχοι Κινήσεων Κεφαλαίων (Capital Controls) στο 

Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα το Δεύτερο Εξάμηνο του 2015” Στο: Τράπεζα της 

Ελλάδος, Αναμνηστικός Τόμος ΙΙ: Λεωνίδας Γεωργακόπουλος, Κέντρο Πολιτισμού, 

Έρευνας και Τεκμηρίωσης, 1135-1153. 

 Τράπεζα της Ελλάδος, (2014), Το Χρονικό της Μεγάλης Κρίσης: Η Τράπεζα της 

Ελλάδος 2008-2013, Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης. 

 

 

Ξένη 

 

 

 Asiedu, E. and Lien, D. (2004), “Capital Controls and Foreign Direct Investment”, 

World Development, Vol.32, No. 3, pp. 479-490. 

 Binder, J.J. (1998), “The Event Study Methodology Since 1969”, Review of 

Quantitative Finance and Accounting, Vol. 11, pp. 111-137. 

 Brown, J.S. and Warner, B.J. (1980), “Measuring Security Price Performance”, 

Journal of Financial Economics, Vol. 8, pp. 205-258. 



76 
 

 Brown, J.S. and Warner, B.J. (1985), “Using Daily Stock Returns: The Case of Event 

Studies”, Journal of Financial Economics, Vol.14, pp. 3-31. 

 Campbell, Y.J., Lo, W.A and MacKinlay, A.C. (1997), The  Econometrics of 

Financial Markets, Princeton University Press, pp. 149-180. 

 Dangol, J. (2008), “Unanticipated Political Events and Stock Returns: An Event 

Study”, NRB Economic Review, Vol.20, 86-110. 

 DeLong, J.B. (2008), “Should We Support Untrammeled International Capital 

Mobility? Or Are Capital Controls Less Evil Than We Once Believed?” In: Stiglitz, 

E.J., Edlin, S.A. and DeLong, J.B. (edis) The Economists’ Voice: Top economists take 

on today’s problems, Columbia University Press, pp. 62-70. 

 El-Shagi, M. (2011), “The Distorting Impact of Capital Controls”, German Economic 

Review, Vol. 13, No. 1, pp. 41-55. 

 Fama, F.E. (1970), “Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical 

Work”, Journal of Finance, May, 1970. 

 Fama, F.E., Fisher, L., Jensen, C.M. and Roll, R. (1969), “The Adjustment of Stock 

Prices to New Information”, International Economic Review, Vol. 10, No. 1, pp. 1-21. 

 Floropoulos, N.I., Negakis, I.C. and Kousenidis V.D. (1997), “Recent Developments 

in Modelling Abnormal Stock Returns: A Review Essay”. In: Zopounidis, C. (eds) 

New Operational Approaches for Financial Modelling, Physica-Verlag Heidelberg, 

pp. 83-99. 

 Forbes, J.K. (2003), “Capital Controls: Mud in the Wheel of Market Disciple”, MIT 

Sloan School of Management, Working Paper 4454-03. 

 Forbes, K., Fratzscher, M., Kostka, T. and Straub, R. (2012), “Bubble Thy Neighbor: 

Portfolio Effects and Externalities from Capital Controls”, ECB, Working Paper 

Series, No 1456. 

 Gianluca, R. (2015), “Extreme Value Theory for Time Series using Peak-Over-

Threshold Method”, Gradstat-RSS the Royal Statistical Society, London e-print 

arXiv:1509.01051. 

 Gkillas(Gillas), K., Tsagkanos, A. and Siriopoulos, C. (2016), “The risk in Capital 

Controls”, Finance Research Letters, Vol. 19, pp. 261-266. 

 Gogstad, M., Kutan, M.A. and Muradoglu, G.Y.  (2017), “Do International 

Institutions Affect Financial Markets?: Evidence from the Greek Sovereign Debt 

Crisis”, The European Journal of Finance, pp. 1-26. 



77 
 

 Grant, W. and Wilson, K.G. editors (2012), The Consequences of the Global Financial 

Crisis. The Rhetoric of Reform and Regulation, Oxford University Press, p.109-138. 

 Hausmann, R. and Fernàndez-Arias, Ε. (2000), “Foreign Direct Investment: Good 

Cholesterol?”, Inter-American Development Bank(BID), Working Paper Series,  

#417. 

 Henry, P.B. (2000), “Do Stock Market Liberalizations Cause Investment Booms?”, 

Journal of Financial Economics, Vol. 58, pp. 301-334. 

 International Monetary Fund, (2012), “The Liberalization and Management of Capital 

Flows: An Institutional View”. 

Available:http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2012/111412.pdf. 

 Kim, E.H. and Singal, V. (2000), “Stock Market Openings: Experience of Emerging 

Economies”, Journal of Business, Vol. 73, No. 1, pp. 25-66. 

 Kosmidou, K.V., Kousenidis, D.V. and Negakis, C.I. (2015), “The Impact of The 

EU/ECB/IMF Bailout Programs on The Financial and Real Sectors of The ASE 

During the Greek Sovereign Crisis”, Journal of Banking and Finance, Vol. 50, pp. 

440-454. 

 Κrugman, P. (1998), “Malaysia’s Opportunity”. 

Available:http://www.pkarchive.org/crises/MalayasiaOpporunity.html. 

 Krugman, P. (1999), “Saving Asia: It’s Time to get Radical”, Fortune, (September 7), 

p.74. 

Available:http://archive.fortune.com/magazines/fortune/fortune_archive/1998/09/07/2

47884/index.htm. 

 Krugman, P. (2012). “The IMF and Capital Controls”, The New York Times, 

(December 7). 

 Kutan, M.A., Muradoglou, G. and Sudjana G.B. (2012), “IMF Programs, Financial 

and Real Sector Performance, and the Asian Crisis”, Journal of Banking and Finance, 

Vol. 36, No. 1, pp. 164-182. 

 MacKinlay, A.C. (1997), “Event Studies in Economics and Finance”, Journal of 

Economic Literature, Vol. 35, No. 1, pp. 13-39. 

 Rodrik, D. (1998), “Who needs Capital-Account Convertibility?”, Essays in 

International Finance, Vol. 207, pp. 55-65. 

 Samitas, G.A. and Kenourgios, F.D. (2004), “Market Efficiency and Signaling: An 

Event Study Analysis for Athens Stock Exchange”, Proceedings of the 1
st
 Applied 

http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2012/111412.pdf
http://www.pkarchive.org/crises/MalayasiaOpporunity.html
http://archive.fortune.com/magazines/fortune/fortune_archive/1998/09/07/247884/index.htm
http://archive.fortune.com/magazines/fortune/fortune_archive/1998/09/07/247884/index.htm


78 
 

Financial Economics (AFE) International Conference on “Advances in Applied 

Financial Economics”, pp. 163-175. 

 Samitas, A. and Polyzos, S. (2016). “Freeing Greece from Capital Controls: Were the 

Restrictions Enforced in Time?”, Research in International Business and Finance, Vol. 

37, pp.196-213. 

 Tsangarakis, V.N. (1993), “Seasoned Equity Issues in the Greek Stock Market. Stock 

Price Reaction On the Ex-Rights Day: A Test of Semi-Strong Form Market 

Efficiency”, Spoudai, Vol.43, No. 2. 

 

 

Διαδικτυακές Σελίδες 

 

 

https://eventstudymetrics.com/index.php/event-studies/  

http://www.bankofgreece.gr/Pages/default.aspx 

http://www.et.gr 

https://www.eventstudytools.com/  

http://www.ftserussell.com/financial-data/industry-classification-benchmark-icb  

http://www.hba.gr/  

http://www.investopedia.com/terms/c/capital_conrol.asp 

http://www.minfin.gr/  

https://www.msci.com/documents/1296102/1339060/GICS_Consultation2015.pdf/bb303383-

5c09-4c21-8463-6a9cb3c3abdc  

http://www.naftemporiki.gr/  

http://www.oe-e.gr  

http://www.protagon.gr/epikairotita/poioi-einai-oi-megaloi-prwtagwnistes-tis-krisis-

44341082501 

https://www.taxheaven.gr/  

http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=717522

https://eventstudymetrics.com/index.php/event-studies/
http://www.bankofgreece.gr/Pages/default.aspx
http://www.et.gr/
https://www.eventstudytools.com/
http://www.ftserussell.com/financial-data/industry-classification-benchmark-icb
http://www.hba.gr/
http://www.investopedia.com/terms/c/capital_conrol.asp
http://www.minfin.gr/
https://www.msci.com/documents/1296102/1339060/GICS_Consultation2015.pdf/bb303383-5c09-4c21-8463-6a9cb3c3abdc
https://www.msci.com/documents/1296102/1339060/GICS_Consultation2015.pdf/bb303383-5c09-4c21-8463-6a9cb3c3abdc
http://www.naftemporiki.gr/
http://www.oe-e.gr/
http://www.protagon.gr/epikairotita/poioi-einai-oi-megaloi-prwtagwnistes-tis-krisis-44341082501
http://www.protagon.gr/epikairotita/poioi-einai-oi-megaloi-prwtagwnistes-tis-krisis-44341082501
https://www.taxheaven.gr/
http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=717522


79 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B 

 

 

Υπερκλάδοι Χρηματιστηρίου Αθηνών, Χρηματιστηριακοί Δείκτες και Σύνθεση Δεικτών. 

 

 

ΤΟΜΕΑΣ 

(σύμφωνα με ICB) 
ΥΠΕΡΚΛΑΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΙΚΤΗ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΟΑΣΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

FTSE XA ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

CENER 

ΠΠΑΚ 

ΒΙΟ 

ΕΣΥΜΒ 

ΟΛΠ 

CENERGY HOLDINGS 

PAPERPACK 

VIOHALCO SA/NV 

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΟΛΠ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ &ΥΛΙΚΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
FTSE XA ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ 

ΑΒΑΞ 

ΒΙΟΣΚ 

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 

ΕΛΛΑΚΤΩΡ 

ΙΚΤΙΝ 

ΤΙΤΚ 

J. & P.-ΑΒΑΞ 

UNIBIOS ΣΥΜ/ΧΩΝ 

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΣΥΜ/ΧΩΝ 

ΕΛΛΑΚΤΩΡ 

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ 

ΤΙΤΑΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

ΕΜΠΟΡΙΟ FTSE XA ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΑΣΚΟ 

ΦΦΓΚΡΠ 

A.S. COMPANY 

FOLLI-FOLLIE 

ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ FTSE XA ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΒΕ AUDIOVISUAL 

ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ FTSE XA ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ 

ΑΡΑΙΓ 

ΙΝΛΟΤ 

ΟΠΑΠ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΙΝΤΡΑΛΟΤ 

ΟΠΑΠ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & 

ΑΕΡΙΟ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ FTSE XA ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΑΕΡΙΟΥ 

ΕΛΠΕ 

ΜΟΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ & ΑΝΤΑΛ/ΚΑ
64

 - - - 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ 

ΑΓΑΘΑ 

FTSE XA ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ & 

ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 

ΦΡΛΚ 

ΜΠΕΛΑ 

ΕΛΒΕ 

ΚΟΡΡΕΣ 

ΣΑΡ 

FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

JUMBO 

ΕΛΒΕ 

ΚΟΡΡΕΣ 

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. 

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ FTSE XA ΤΡΟΦΙΜΑ &ΠΟΤΑ 
ΕΕΕ 

ΝΗΡ 

COCA COLA HBC AG 

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ 

ΒΑΣΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
ΠΡΩΤΕΣ ΎΛΕΣ FTSE XA ΠΡΩΤΕΣ ΎΛΕΣ ΜΥΤΙΛ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 

ΧΗΜΙΚΑ FTSE XA ΧΗΜΙΚΑ ΠΛΑΘ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ FTSE XA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΙΝΤΚΑ 

ΜΛΣ 

ΠΡΟΦ 

ΚΟΥΑΛ 

ΠΛΑΙΣ 

INTRACOM ΣΥΜ/ΧΩΝ 

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

PROFILE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

QUALITY &RELIABILITY 

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ FTSE XA ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΤΕ ΟΤΕ 

ΧΡΗΜΑΤΟ- 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ FTSE ΧΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

ΑΛΦΑ 

ΑΤΤ 

ΕΤΕ 

ΠΕΙΡ 

ΕΥΡΩΒ 

ALPHA BANK 

ATTICA BANK 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ FTSE XA ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΕΥΠΙΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ 

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ FTSE XA ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΓΡΙΒ 

ΛΑΜΔΑ 

GRIVALIA PROPERTIES 

LAMDA DEVELOPMENT 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

FTSE XA 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΜΙΓ 

ΕΧΑΕ 

MARFIN INV/MENT GROUP 

ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ 

ΥΓΕΙΑ ΥΓΕΙΑ FTSE XA ΥΓΕΙΑ ΥΓΕΙΑ ΥΓΕΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ 

ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ 

ΩΦΕΛΕΙΑΣ 
FTSE XA ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

ΑΔΜΗΕ 

ΔΕΗ 

ΑΝΕΜΟΣ 

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

ΔΕΗ 

ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ 

 

                                                      
64

 Δεν υπάρχει κάποια εισηγμένη εταιρεία στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά που να εντάσσεται σε αυτόν τον κλάδο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 

 

Σύνθεση Γενικού Δείκτη Τιμών (General Price Index) 

 

 

Κωδικός 

ΟΑΣΗΣ 
Όνομα 

ΑΣΚΟ A.S COMPANY (KO) 

ΑΛΦΑ ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 

ΑΤΤ ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 

ΟΤΟΕΛ AUTOHELLAS (ΚΟ) 

ΕΕΕ COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 

ΦΛΕΞΟ FLEXOPACK (ΚΟ) 

ΦΦΓΚΡΠ FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 

ΦΡΛΚ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 

ΓΡΙΒ GRIVALIA PROPERTIES 

ΙΝΤΚΑ INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) 

ΙΝΚΑΤ INTRAKAT (KO) 

ΑΒΑΞ J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) 

ΜΠΕΛΑ JUMBO (ΚΟ) 

ΛΑΜΔΑ LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ) 

ΜΙΓ MARFIN INV/ENT GROUP (ΚΟ) 

ΜΛΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 

ΚΟΥΕΣ QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 

ΒΙΟ VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 

ΑΔΜΗΕ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ Α.Ε. (KO) 

ΑΡΑΙΓ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 

ΓΕΚΤΕΡΝΑ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 

ΔΕΗ ΔΕΗ (ΚΟ) 

ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 

ΑΝΕΜΟΣ ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 

ΕΛΣΤΡ ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) 

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 

ΕΧΑΕ ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜ/ΡΙΑ - Χ.Α. (ΚΟ) 

ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 

ΕΛΤΟΝ ΕΛΤΟΝ (KΟ) 

ΕΥΑΠΣ ΕΥΑΘ (ΚΟ) 

ΕΥΔΑΠ ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 

ΕΥΠΙΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 

Κωδικός 

ΟΑΣΗΣ 
Όνομα 

ΙΑΣΩ ΙΑΣΩ (ΚΟ) 

ΙΑΤΡ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 

ΙΚΤΙΝ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 

ΙΝΛΟΤ ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) 

ΚΑΡΤΖ ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) 

ΚΛΜ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) 

ΚΟΡΡΕΣ ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) 

ΚΡΙ ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) 

ΛΑΜΨΑ ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) 

ΛΟΥΛΗ ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 

ΜΟΗ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 

ΜΥΤΙΛ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 

ΝΗΡ ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) 

ΟΛΘ ΟΛΘ (ΚΟ) 

ΟΛΠ ΟΛΠ (ΚΟ) 

ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ (ΚΟ) 

ΟΤΕ ΟΤΕ (ΚΟ) 

ΠΕΙΡ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 

ΠΕΤΡΟ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) 

ΠΛΑΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) 

ΠΛΑΘ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) 

ΠΛΑΚΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) 

ΣΑΡ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 

ΤΕΝΕΡΓ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 

ΟΛΥΜΠ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) 

ΤΙΤΚ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 

ΕΥΡΩΒ 
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 

ERGASIAS (ΚΟ) 

ΥΓΕΙΑ ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) 

ΧΑΚΟΡ ΧΑΛΚΟΡ (ΚΟ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

 

 

Κλαδική σύνθεση του ΧΑΑ με βάση ICB 

 

 

01 Βιομηχανικά (Industrials) 

Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες (Industrial Goods & Services) 

Κωδικός 

ΟΑΣΗΣ 
Όνομα Εταιρείας 

Έτος 

Ίδ/ης 

Είσοδος 

στο Χ.Α. 

Είσοδος στην 

Αγορά 

CENER CENERGY HOLDINGS SA 1949 07/12/2016 ΑΞ. 07/12/2016 

DION DIONIC AEBE 1995 11/10/1999 ΑΞ. 01/04/2016 

FLEXO FLEXOPACK SA 1988 02/04/1996 ΑΞ. 10/10/2011 

FRIGO FRIGOGLASS SAIC 1993 02/12/1999 ΑΞ. 15/04/2016 

LYK INFORM P. LYKOS SA 1981 25/07/1994 ΑΞ. 10/10/2011 

MEVA MEVACO SA 1993 01/03/1999 ΑΞ. 10/10/2011 

ALKA NEXANS HELLAS SA 1973 12/03/1990 ΑΞ. 20/04/2016 

PPAK PAPERPACK SA 1996 19/10/2000 ΑΞ. 10/10/2011 

VIO VIOHALCO SA/NV 1937 14/02/2014 ΑΞ. 14/02/2014 

VIS VIS CONTAINER MANUF/RING CO 1936 24/08/1971 ΑΞ. 10/10/2011 

VOSYS VOGIATZOGLOU SYSTEMS SA 1992 26/10/2000 ΑΞ. 10/10/2011 

GEBKA GEN. COMMERCIAL & IND. 1974 24/07/1990 ΑΞ. 10/10/2011 

NEWS NEWPHONE HELLAS SA AUDIOTEX 1995 27/01/2003 ΑΞ. 10/10/2011 

ELTRK ELTRAK SA 1982 20/08/1991 ΑΞ. 10/10/2011 

EUROC EUROCONSULTANTS SA 1993 07/01/2002 ΑΞ. 10/10/2011 

KARTZ KARATZIS SA 1979 04/09/2000 ΑΞ. 10/10/2011 

NEORS NEORION HOLDINGS SA 1994 21/12/1999 ΑΞ. 31/08/2012 

OLTH THES/NIKI PORT AUTHORITY SA 1999 27/08/2001 ΑΞ. 10/10/2011 

PPA PIRAEUS PORT AUTHORITY SA 1930 08/08/2003 ΑΞ. 10/10/2011 

PAIR E. PAIRIS SA 1974 08/01/1997 ΑΞ. 10/10/2011 

PETRO PETROS PETROPOULOS SA 1974 01/12/1999 ΑΞ. 10/10/2011 

HAIDE XAIDEMENOS SA 1995 04/01/2000 ΑΞ. 10/10/2011 

DOPPLER DOPPLER SA 2000 07/05/2008 Ε/H 07/05/2008 

FOODL FOODLINK SA 1997 06/08/2009 Ε/H 06/08/2009 

ENVI 
ENVITEC SA TECHNICAL & 

ENVIRONMENTAL PROJECTS 
1994 03/03/2008 Ε/H 03/03/2008 

 

Κατασκευές και Υλικά Κατασκευών (Constructions & Materials) 

Κωδικός 
ΟΑΣΗΣ 

Όνομα Εταιρείας 
Έτος 
Ίδ/ης 

Είσοδος 
στο Χ.Α. 

Είσοδος στην 

Αγορά 

ΙΝΚΑΤ 
INTRACOM CONSTR. SA TECHN & 

STEEL CONSTR. 
1987 30/11/2001 ΑΞ. 10/10/2011 

AVAX J. & P. - AVAX SA 1986 24/08/1994 ΑΞ. 10/10/2011 
BIOSK UNIBIOS HOLDINGS SA 1940 30/08/1972 ΑΞ. 10/10/2011 
AEGEK AEGEK SA 1949 29/11/1993 ΑΞ. 29/09/2017 
ATHINA ATHENA SA 1966 30/01/1995 ΑΞ. 10/10/2011 
ΑΚRΙΤ AKRITAS SA 1977 07/04/2000 ΑΞ. 08/04/2015 
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ATTIK ATTI-KAT SA 1980 07/07/1994 ΑΞ. 02/06/2015 
MODA N. VARVERIS-MODA BAGNO SA 1980 17/04/2000 ΑΞ. 10/10/2011 
ΒΙΟΤ BIOTER SA 1962 27/08/1975 ΑΞ. 10/05/2017 

GEKTERNA 
GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE 

CONSTRUCTION SA 
1959 28/08/1969 ΑΞ. 10/10/2011 

DOMIK DOMIKI KRITIS SA 1985 15/02/2000 ΑΞ. 09/04/2015 
EDRA EDRASIS - C PSALLIDAS SA 1974 14/11/1994 ΑΞ. 30/11/2012 
EKTER EKTER SA 1973 23/11/1994 ΑΞ. 10/10/2011 
ELLAKTOR ELLAKTOR SA 1962 20/04/1994 ΑΞ. 10/10/2011 

ΙΚΤΙΝ 
IKTINOS HELLAS SA- GREEK MARBLE 

INDUSTRY 
1974 15/03/2000 ΑΞ. 10/10/2011 

XYLEP INTERWOOD-XYLEMPORIA ATENE 1957 27/08/1975 ΑΞ. 10/10/2011 
XYLEK INTERWOOD-XYLEMPORIA ATENE 1957 27/08/1975 ΑΞ. 10/10/2011 

KLM 
I. KLOUKINAS - I. LAPPAS SA CONSTR. 

AND COM.COMP. 
1986 16/02/2004 ΑΞ. 10/10/2011 

MATHIO MATHIOS REFRACTORY SA 1986 17/03/2000 ΑΞ. 10/10/2011 
MHXAK MICHANIKI SA 1974 19/07/1990 ΑΞ. 30/08/2013 
MHXAP MICHANIKI SA 1974 19/07/1990 ΑΞ. 30/08/2013 

PRD 
PROODEFTIKH TECHNICAL COMPANY 

SA 
1960 16/12/1993 ΑΞ. 29/09/2017 

ΤΙΤΚ TITAN CEMENT COMPANY SA 1902 22/02/1912 ΑΞ. 10/10/2011 
ΤΙΤP TITAN CEMENT COMPANY SA 1902 22/02/1912 ΑΞ. 10/10/2011 

 

02 Υπηρεσίες Καταναλωτών (Consumers Services) 

Εμπόριο (Retail) 
Κωδικός 

ΟΑΣΗΣ 
Όνομα Εταιρίας 

Έτος 

Ίδ/ης 
Είσοδος 

στο Χ.Α. 
Είσοδος στην 

Αγορά 
ΑSCO AS COMPANY SA 1990 13/10/2000 ΑΞ. 10/10/2011 
FFGRP FOLLI FOLLIE SA 1979 30/03/1998 ΑΞ. 10/10/2011 
MLAND MICROLAND COMPUTERS SA 1992 24/12/1999 ΑΞ. 15/07/2009 

ΜΟΤΟ 
CARS MOTORCYCLES & MARINE 

ENGINE TRADE & IMPORT CO SA 
1993 30/06/2005 ΑΞ. 10/10/2011 

ΝΑΚΑS NAKAS MUSIC 1980 12/07/2000 ΑΞ. 10/10/2011 
REVOIL REVOIL SA 1982 07/01/2004 ΑΞ. 10/10/2011 
SFA SFAKIANAKIS SA 1958 18/06/1997 ΑΞ. 10/04/2012 
MSHOP MEDITERRA SA 2002 28/02/2008 Ε/Η 28/02/2008 
ΟRΑΟRΑ DIVERSA SA 1993 11/06/2010 Ε/Η 11/06/2010 

 

Μέσα Ενημέρωσης (Media) 
Κωδικός 

ΟΑΣΗΣ 
Όνομα Εταιρίας 

Έτος 

Ίδ/ης 
Είσοδος 

στο Χ.Α. 
Είσοδος στην 

Αγορά 
ΑVΕ AUDIO VISUAL ENTERPRISES SA 1982 12/07/2005 ΑΞ. 10/10/2011 
ΑΤΕΚ ATTICA PUBLICATIONS SA 1994 11/10/1999 ΑΞ. 10/10/2011 
LΙVΑΝ LIVANIS SA 1972 26/07/2002 ΑΞ. 15/04/2016 
ΝΑFT NAYTEMPORIKI PUBLISHING SA 1974 08/03/2000 ΑΞ. 10/10/2011 
PEGAS PEGASUS PUBLISHING SA 1981 27/03/2000 ΑΞ. 11/04/2016 
ΤELΕΤ TELETIPOS SA 1989 18/08/1994 ΑΞ. 08/03/2016 

 

Ταξίδια και Αναψυχή (Travel & Leisure) 
Κωδικός Όνομα Εταιρίας Έτος Είσοδος Είσοδος στην 
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ΟΑΣΗΣ Ίδ/ης στο Χ.Α. Αγορά 
ΑΤΤΙCΑ ATTICA HOLDINGS SA 1918 12/03/1924 ΑΞ. 10/10/2011 
ΟΤΟΕL AUTOHELLAS SA 1962 30/08/1999 ΑΞ. 10/10/2011 
CENTR CENTRIC HOLDINGS SA 1995 02/08/2002 ΑΞ. 10/10/2011 
AEGN AEGEAN AIRLINES SA 1987 11/07/2007 ΑΞ. 10/10/2011 
ΑΝΕΚ ANEK LINES SA 1967 21/01/1999 ΑΞ. 05/04/2013 
ΑΝΕP ANEK LINES SA 1967 21/01/1999 ΑΞ. 05/04/2013 
ΑΝΕPΟ ANEK LINES SA 1967 21/01/1999 ΑΞ. 05/04/2013 
PRΕSD GEKE SA 1972 01/09/2000 ΑΞ. 03/03/2017 
ΙΝLΟΤ INTRALOT SA 1992 03/11/1999 ΑΞ. 10/10/2011 

ΚΥRΙ 
KIRIACOULIS MEDITERRANEAN 

CRUISES SHIPPING SA 
1986 10/04/1998 ΑΞ. 10/10/2011 

LAMPS LAMPSA HOTEL CO 1919 12/05/1947 ΑΞ. 02/12/2013 
ΜΙΝΟΑ MINOAN LINES SA 1972 05/05/1998 ΑΞ. 08/04/2011 
ΝΕL MARITIME CO OF LESVOS SA 1972 28/08/1995 ΑΞ. 01/09/2015 

ΟPΑP 
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL 

PROGNOSTICS SA 
2001 25/04/2001 ΑΞ. 10/10/2011 

 

03 Πετρέλαιο & Αέριο (Oil & Gas) 

Κωδικός 

ΟΑΣΗΣ 
Όνομα Εταιρίας 

Έτος 

Ίδ/ης 
Είσοδος 

στο Χ.Α. 
Είσοδος στην 

Αγορά 
ΕLΙΝ ELINOIL SA 1989 10/03/2004 ΑΞ. 10/10/2011 
ΕLPΕ HELLENIC PETROLEUM SA 1975 30/06/1998 ΑΞ. 10/10/2011 

ΜΟΗ 
MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH 

REFINERIES SA 
1972 06/08/2001 ΑΞ. 10/10/2011 

 

04 Προϊόντα Καταναλωτών (Consumer Goods) 

Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά (Personal & Household Goods) 

Κωδικός 

ΟΑΣΗΣ 
Όνομα Εταιρίας 

Έτος 
Ίδ/ης 

Είσοδος 

στο Χ.Α. 
Είσοδος στην 

Αγορά 
FGE F.G. EUROPE SA 1958 16/11/1968 ΑΞ. 10/10/2011 
FOYRK FOURLIS SA 1966 21/04/1988 ΑΞ. 10/10/2011 
BΕLΑ JUMBO SA 1986 19/06/1997 ΑΞ. 10/10/2011 
ΜΙΝ "MINERVA" KNITWEAR SA 1974 20/04/1995 ΑΞ. 10/10/2011 

SΑΤΟΚ 
SATO OFFICE AND HOUSEWARE 

SUPPLIES SA 
1973 15/06/1990 ΑΞ. 08/04/2011 

YALCO YALCO-CONSTANTINOU SA 1973 13/11/1995 ΑΞ. 11/07/2013 
VARG VARANGIS AVEPE S.A. 1980 29/07/1998 ΑΞ. 15/04/2016 
VΑRΝΗ VARVARESSOS SA 1974 03/12/1999 ΑΞ. 21/12/2009 
ΒΙΟΚΑ BIOKARPET SA 1970 12/11/1990 ΑΞ. 10/10/2011 
GED G.E. DIMITRIOU SA 1987 07/03/1996 ΑΞ. 08/04/2015 
DUR DUROS SA 1971 03/08/2000 ΑΞ. 05/12/2014 
DROME DROMEAS SA OFFICE FURNITURE IND. 1979 24/11/2000 ΑΞ. 10/10/2011 
ΕLBΕ ELVE SA 1987 10/07/1995 ΑΞ. 10/10/2011 
ΕLΥF HELLENIC FABRICS SA 1974 25/10/1994 ΑΞ. 01/04/2014 
EPIL SELECTED TEXTILE IND. ASSOC. SA 1970 15/04/1991 ΑΞ. 10/10/2011 
ΚΑRΕ KARELIA TOBACCO COMPANY INC SA 1888 23/021976 ΑΞ. 10/10/2011 
ΝΑΥP NAFPAKTOS TEXTILE INDUSTRY SA 1964 08/07/1996 ΑΞ. 10/10/2011 
KORRES KORRES NATURAL PRODUCTS 1996 12/04/2007 ΑΞ. 10/10/2011 
LΑΝΑC LANAKAM SA 1941 27/03/1974 ΑΞ. 10/05/2017 
ΜΟΥΖΚ EL. D. MOUZAKIS SA 1968 29/03/1991 ΑΞ. 10/10/2011 
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PAP PAPOUTSANIS SA 1960 16/08/1972 ΑΞ. 11/05/2012 
SAR GR. SARANTIS SA 1964 04/07/1994 ΑΞ. 10/10/2011 
ΤΕXΤ TEXAPRET SA 1985 01/07/1998 ΑΞ. 01/03/2011 
ΟLYMP TECHNICAL OLYMPIC SA 1967 06/04/1994 ΑΞ. 10/08/2011 
ΑΑΑΚ WOOL INDUSTRY TRIA ALFA SA 1927 30/08/1976 ΑΞ. 30/11/2012 
ΑΑΑP WOOL INDUSTRY TRIA ALFA SA 1927 30/08/1976 ΑΞ. 30/11/2012 
TROP TROPEA HOLDING SA 1973 27/08/1991 ΑΞ. 02/04/2012 
FΙΕR FIERATEX SA 1988 30/06/1999 ΑΞ. 10/10/2011 

 

Τρόφιμα και Ποτά (Food & Beverage) 

Κωδικός 

ΟΑΣΗΣ 
Όνομα Εταιρίας 

Έτος 

Ίδ/ης 
Είσοδος 
στο Χ.Α. 

Είσοδος στην 

Αγορά 
ΕΕΕ COCA-COLA HBC AG 1892 29/04/2013 ΑΞ. 29/04/2013 
GMF GALAXIDI FISH FARMING SA 1987 20/03/2002 ΑΞ. 07/07/2017 
EVROF EVROFARMA SA 1991 12/06/2000 ΑΞ. 10/10/2011 
HSI HELLENIC SUGAR INDUSTRY SA 1962 30/08/1993 ΑΞ. 01/03/2016 
ELGEK ELGEKA SA 1980 16/08/1999 ΑΞ. 10/10/2011 
ELFIS HELLENIC FISHFARMING SA 1987 18/08/2000 ΑΞ. 03/06/2015 
ΚΑΝΑΚ STELIOS KANAKIS SA 1985 18/07/2002 ΑΞ. 10/10/2011 
ΚΜΟL KARAMOLENGOS BAKERY IND. SA 1989 07/01/1999 ΑΞ. 10/10/2011 
ΚΕPΕΝ FLOUR MILLS KEPENOS SA 1986 08/01/2002 ΑΞ. 10/10/2011 
KREKA KRE.KA SA 1968 05/12/1994 ΑΞ. 05/04/2013 
CRΕΤΑ  KRETA FARM SA 1995 03/04/2000 ΑΞ. 10/10/2011 
KRI KRI-KRI SA 1954 06/08/2003 ΑΞ. 10/10/2011 
KTILA KTIMA KOSTAS LAZARIDIS SA 1992 14/01/2000 ΑΞ. 10/10/2011 
KYLO  LOULIS MILLS SA 1927 24/10/1951 ΑΞ. 10/10/2011 
MPK J.BOUTARIS & SON HOLDING SA 1879 01/11/1987 ΑΞ. 29/05/2014 
MPP J.BOUTARIS & SON HOLDING SA 1879 01/11/1987 ΑΞ. 29/05/2014 
NIR NIREUS SA 1988 29/03/1995 ΑΞ. 10/10/2011 
ΝΙΚΑS P.G. NIKAS SA 1971 22/04/1991 ΑΞ. 10/04/2012 
PERS PERSEUS SA 1968 22/06/1998 ΑΞ. 05/05/2010 
KYSA FLOUR MILLS C. SARANTOPOULOS SA 1935 24/11/1949 ΑΞ. 10/10/2011 
SELO SELONDA AQUACULTURE SA 1990 24/06/1994 ΑΞ. 10/10/2011 
HΚRΑΝ CHATZIKRANIOTIS & SONS MILLS SA 1970 27/12/1999 ΑΞ. 15/04/2016 
ΚRIΤOΝ KRITON ARTOS SA 2003 10/02/2009 Ε/Η 10/02/2009 

 

05 Βασικά Υλικά (Basic Materials) 

Πρώτες Ύλες (Basic Resources) 

Κωδικός 

ΟΑΣΗΣ 
Όνομα Εταιρίας 

Έτος 

Ίδ/ης 
Είσοδος 

στο Χ.Α. 
Είσοδος στην 

Αγορά 
ΜΕRΚΟ MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 1946 21/05/2004 ΑΞ. 10/05/2017 
ΑLCΟ ALCO HELLAS SA 1990 10/02/1997 ΑΞ. 01/04/2015 
ΑLMΥ ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY SA 1988 26/01/1998 ΑΞ. 10/10/2011 
ΕLSTR ELASTRON SA 1958 30/08/1990 ΑΞ. 10/10/2011 
ΚΟRDΕ KORDELLOS CH. BROS SA 1984 26/05/2000 ΑΞ. 10/05/2017 
LΕΒEΚ N. LEVENTERIS 1948 01/08/1972 ΑΞ. 10/05/2017 
LΕΒEP N. LEVENTERIS 1948 01/08/1972 ΑΞ. 10/05/2017 
MPITR BITROS HOLDING SA 1945 13/03/1990 ΑΞ. 10/05/2017 
ΜΥΤΙL MYTILINEOS HOLDINGS SA 1990 31/07/1995 ΑΞ. 10/10/2011 
SIDΜΑ SIDMA SA STEEL PRODUCTS 1981 10/05/2005 ΑΞ. 10/04/2012 
PROFK PIPE WORKS L. GIRAKIAN PROFIL SA 1967 29/08/1990 ΑΞ. 11/09/2013 
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ΧΑΚΟ HALCOR SA (FORMER VECTOR) 1977 27/12/1996 ΑΞ. 10/10/2011 

 

Χημικά (Chemicals) 
Κωδικός 

ΟΑΣΗΣ 
Όνομα Εταιρίας 

Έτος 

Ίδ/ης 
Είσοδος 

στο Χ.Α. 
Είσοδος στην 

Αγορά 
DΑΙΟS  DAIOS PLASTICS SA 1977 20/04/2000 ΑΞ. 10/10/2011 
ELTON ELTON SA 1981 04/08/2000 ΑΞ. 10/10/2011 
DROUK DRUCKFARBEN HELLAS SA 1986 11/12/1998 ΑΞ. 10/10/2011 
PLAT THRACE PLASTICS CO. 1977 26/06/1995 ΑΞ. 10/10/2011 
PLAKR CRETE PLASTICS SA 1974 13/05/1999 ΑΞ. 04/04/2017 
SPIR THE HOUSE OF AGRICUL. SPIROY SA 1987 28/06/1997 ΑΞ. 10/10/2011 

 

06 Τεχνολογία (Technology) 

Κωδικός 

ΟΑΣΗΣ 
Όνομα Εταιρίας 

Έτος 

Ίδ/ης 
Είσοδος 
στο Χ.Α. 

Είσοδος στην 

Αγορά 

ALTEC 
ALTEC HOLDINGS SA IT & 

COMMUNICATION SYSTEMS 
1988 02/08/1995 ΑΞ. 01/12/2015 

ΒΥΤΕ BYTE COMPUTER SA 1990 23/02/2000 ΑΞ. 10/10/2011 

COMP 
COMPUCON COMPUTER 
APPLICATIONS SA 

1993 02/04/2002 ΑΞ. 08/04/2015 

CPI 
CPI COMPUTER PERIPHERALS 

INTERNATIONAL 
1995 11/12/2000 ΑΞ. 10/10/2011 

FORTH FORTHNET SA 1995 06/10/2000 ΑΞ. 25/11/2011 
ΙΝΤRK INTRACOM SA HOLDINGS 1977 28/06/1990 ΑΞ. 10/10/2011 
LOGISMOS LOGISMOS INFORM. SYSTEMS SA 1993 14/03/2003 ΑΞ. 10/10/2011 
ΜLS MLS MULTIMEDIA SA 1995 13/06/2001 ΑΞ. 10/10/2011 
PSYST PC SYSTEMS SA 1987 14/04/2000 ΑΞ. 01/04/2016 
PROF PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SA 1990 29/10/2003 ΑΞ. 10/10/2011 
QUAL QUALITY AND RELIABILITY SA 1992 11/08/2000 ΑΞ. 10/10/2011 
QUEST QUEST HOLDINGS SA 1981 17/12/1998 ΑΞ. 10/10/2011 
SPACE SPACE HELLAS SA 1985 29/09/2000 ΑΞ. 10/10/2011 
ΑGRΙ ALPHA GRISSIN SA 2000 20/04/2004 ΑΞ. 18/04/2017 
ILYDA  ILYDA SA 1992 26/02/2004 ΑΞ. 10/10/2011 
ΙΝΤΕΚ IDEAL GROUP SA 1972 09/08/1990 ΑΞ. 10/10/2011 

ΙΝΤΕΤ 
ΙNTERTECH SA INTER. 

TECHNOLOGIES 
1988 09/10/1995 ΑΞ. 10/10/2011 

MARAC  MARAC ELECTRONICS 1976 14/10/2003 ΑΞ. 04/06/2014 
PLAIS PLAISIO COMPUTERS SA 1989 15/03/1999 ΑΞ. 10/10/2011 
ΕPSIL EPSILON NET SA 1999 21/02/2008 Ε/Η 21/02/2008 
PERF PERFORMANCE TECHNOLOGIES AE 1993 17/09/2008 Ε/Η 17/09/2008 
VIDAVO VIDAVO SA 2005 12/03/2010 Ε/Η 12/03/2010 
ΕΝΤΕR ENTERSOFT SA 2002 03/06/2008 Ε/Η 03/06/2008 
ΟPTRΟΝ OPTRONICS TECHNOLOGIES SA 2002 09/12/2008 Ε/Η 09/12/2008 

 

07Τηλεπικοινωνίες (Telecommunications) 

Κωδικός 

ΟΑΣΗΣ 
Όνομα Εταιρίας 

Έτος 

Ίδ/ης 
Είσοδος 

στο Χ.Α. 
Είσοδος στην 

Αγορά 
HTO HELLENIC TELECOM. ORG. 1949 19/04/1996 ΑΞ. 10/10/2011 
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08 Χρηματοοικονομικά (Financials) 

Τράπεζες (Banks) 

Κωδικός 

ΟΑΣΗΣ 
Όνομα Εταιρίας 

Έτος 

Ίδ/ης 
Είσοδος 

στο Χ.Α. 
Είσοδος στην 

Αγορά 
ΑLPHA ALPHA BANK AE 1879 02/11/1925 ΑΞ. 10/10/2011 
TΑΤΤ ATTICA BANK SA 1925 02/06/1964 ΑΞ. 10/10/2011 
ΕΤΕ NAT. BANK OF GREECE SA 1841 22/02/1905 ΑΞ. 10/10/2011 
TΕLL BANK OF GREECE 1927 12/06/1930 ΑΞ. 10/10/2011 
TPEIR PIRAEUS BANK SA 1916 17/01/1918 ΑΞ. 10/10/2011 
TBANK T BANK SA 1992 08/09/1998 ΑΞ. 30/11/2011 
TT TT HELLENIC POSTBANK SA 2002 05/06/2006 ΑΞ. 30/08/2012 
ΕURΟΒ EUROBANK ERGASIAS SA 1990 23/08/1926 ΑΞ. 10/10/2011 

 

Ασφάλειες (Insurance) 

Κωδικός 

ΟΑΣΗΣ 
Όνομα Εταιρίας 

Έτος 

Ίδ/ης 
Είσοδος 

στο Χ.Α. 
Είσοδος στην 

Αγορά 

EUBRK EUROBROKERS SA 1992 8/04/2004 ΑΞ. 02/05/2017 

EUPIC 
EUROPEAN RELIANCE GEN. 

INSURANCE CO SA 
1977 29/04/1997 ΑΞ. 10/10/2011 

 

Ακίνητη Περιουσία (Real Estate) 

Κωδικός 

ΟΑΣΗΣ 
Όνομα 

Έτος 

Ίδ/ης 
Είσοδος 

στο Χ.Α. 
Είσοδος στην 

Αγορά 
ASTAK ALPHA ASTIKA AKINITA SA 1942 29/06/1999 ΑΞ. 10/10/2011 
BRIQ BRIQ PROPERTIES REIC 2016 31/07/2017 - 
GRIV GRIVALIA PROPERTIES REIC 1952 12/04/2006 ΑΞ. 10/10/2011 
LAMDA LAMDA DEVELOPMENT SA 1977 25/09/1995 ΑΞ. 10/10/2011 
PASAL PASAL REAL EST. DEVELOPMENT SA 1991 04/01/2008 ΑΞ. 05/04/2013 
KAMP REDS SA - 05/08/1920 ΑΞ. 10/10/2011 
TRASTOR TRASTOR REAL EST. INVESTMENT CO 1999 28/06/2005 ΑΞ. 24/06/2015 
BALK BALKAN REAL ESTATE SA 1963 10/01/1990 ΑΞ. 30/08/2013 

VOVOS 
BABIS VOVOS INTERNATIONAL 

TECHNICAL SA 
1974 30/05/2001 ΑΞ. 02/04/2012 

PANGAEA NBG PANGAEA REIC 1999 23/07/2009 ΑΞ. 31/10/2014 

ELBIO 
ELVIEMEK LAND DEVELOPMENT-

LOGISTICS PARKS-ENERGY-

RECYCLING SA 
1975 27/12/1995 ΑΞ. 04/04/2006 

ΚΕΚR KEKROPS SA 1923 13/07/1967 ΑΞ. 10/10/2011 

KERAL 
KERAMIA-ALLATINI SA REAL ESTATE 

MANAGEMENT & HOLDING CO 
1964 30/08/1965 ΑΞ. 31/08/2012 

INTERCO 
 

INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL 

REIC 
2011 02/08/2016 ΑΞ. 02/08/2016 

 

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες (Financial Services) 

Κωδικός 

ΟΑΣΗΣ 
Όνομα Εταιρίας 

Έτος 

Ίδ/ης 
Είσοδος 

στο Χ.Α. 
Είσοδος στην 

Αγορά 

ΜΙG 
MARFIN INVESTMENT GROUP 

HOLDINGS SA 
1988 02/02/1994 ΑΞ. 10/10/2011 

ΑΙΟLC AEOLIAN INVESTMENT FUND SA 1992 09/08/1993 ΑΞ. 10/10/2011 
ΑΝDRΟ ALPHA TRUST ANDROMEDA SA 2000 19/12/2001 ΑΞ. 10/10/2011 
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ΕΧΑΕ 
HELLENIC EXCHANGES- ATHENS 

STOCK EXCHANGE SA 
2000 21/08/2000 ΑΞ. 10/10/2011 

ΑΤRUST 
ALPHA TRUST MUTUAL FUND AND 

ALTERNATIVE INVEST-MENT FUND 

MANAGEMENT SA 
1991 01/08/2008 Ε/Η 01/08/2008 

ΕΧ EUROXX SECURITIES SA 1995 12/05/2008 Ε/Η 12/05/2008 

 

09 Υγεία (Healthcare) 

Κωδικός 

ΟΑΣΗΣ 
Όνομα Εταιρίας 

Έτος 

Ίδ/ης 
Είσοδος 

στο Χ.Α. 
Είσοδος στην 

Αγορά 
AXON AXON SA HOLDING 1987 15/06/1994 ΑΞ. 02/05/2017 
ΕURΟΜ EUROMEDICA SA 1974 07/10/1999 ΑΞ. 10/04/2012 
LΑVΙ LAVIPHARM SA 1975 08/11/1995 ΑΞ. 31/07/2012 
MEDIC MEDICON HELLAS SA 1988 11/07/2001 ΑΞ. 05/04/2013 
IASO IASO SA 1976 09/06/2000 ΑΞ. 10/10/2011 
ΙΑΤR ATHENS MEDICAL C.S.A. 1983 29/08/1991 ΑΞ. 10/10/2011 

HYGEIA 
DIAGNOSTIC & THERAPEUTIC CENTER 

OF ATHENS HYGEIA 
1970 07/06/2002 ΑΞ. 10/10/2011 

 

10 Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (Utilities) 

Κωδικός 

ΟΑΣΗΣ 
Όνομα Εταιρίας 

Έτος 

Ίδ/ης 
Είσοδος 

στο Χ.Α. 
Είσοδος στην 

Αγορά 
ADMIE ADMIE (IPTO) HOLDING SA 2017 19/06/2017 - 
PPC PUBLIC POWER CORPORATION 2000 12/12/2001 ΑΞ. 10/10/2011 
ΑΝΕΜΟS  ELTECH ANEMOS SA 1997 22/07/2014 ΑΞ. 22/07/2014 

ΕΥΑPS 
THESSALONIKI WATER AND SEWAGE 

COMPANY SA 
1998 21/09/2001 ΑΞ. 10/10/2011 

ΕΥDΑP ATHENS WATER SUPPLY & SEWAGE CΟ 1980 28/01/2000 ΑΞ. 10/10/2011 
TENERGY TERNA ENERGY SA 1949 14/11/2007 ΑΞ. 10/10/2011 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

 

Κλαδικοί Έλεγχοι 
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
(1) 

EVENTS 

(2) 

Days 

(3) 

R 

(4) 

AR 

(5) 

CAR 

(6) 

t(AR) 

(7) 

t(CAR) 

Α 

-5 8,62% 0,01% 0,01% 0,003 

t(+,-1) = 2,978* 

t(+,-5) = 8,350*** 

-4 4,11% -1,82% -1,81% -0,528 

-3 -2,17% -0,38% -2,19% -0,111 

-2 1,02% 0,92% -1,28% 0,266 

-1 0,80% -1,21% -2,49% -0,351 

0 -16,39% 1,33% -1,16% 0,385 

1 8,44% 9,66% 8,50% 2,800** 

2 1,75% 4,32% 12,82% 1,252 

3 1,89% -1,69% 11,13% -0,491 

4 -0,29% -1,73% 9,40% -0,500 

5 1,32% -0,71% 8,69% -0,206 

Β 

-5 -2,18% 0,15% 0,15% 0,128 

t(+,-1) = -1,969 

t(+,-5) = -15,873*** 

-4 0,19% -0,52% -0,37% -0,448 

-3 -0,89% 1,19% 0,82% 1,026 

-2 -1,37% 0,04% 0,86% 0,038 

-1 -1,51% 0,10% 0,96% 0,083 

0 0,42% 0,21% 1,17% 0,181 

1 -5,72% -1,19% -0,02% -1,026 

2 -4,65% -0,78% -0,80% -0,673 

3 2,52% -0,42% -1,22% -0,362 

4 -0,65% -0,96% -2,18% -0,826 

5 -1,32% -3,37% -5,54% -2,907** 

Γ 

-5 -2,09% -3,28% -3,28% -2,415** 

t(+,-1) = -8,762** 

t(+,-5) = -14,078*** 

-4 1,39% 0,64% -2,64% 0,470 

-3 -1,11% 0,87% -1,77% 0,642 

-2 0,24% -1,83% -3,59% -1,344 

-1 -0,21% -0,58% -4,17% -0,426 

0 0,65% -1,64% -5,81% -1,208 

1 -2,03% -0,71% -6,52% -0,523 

2 -0,16% 0,63% -5,90% 0,461 

3 -4,30% -0,96% -6,86% -0,706 

4 -0,09% 1,17% -5,69% 0,861 

5 0,40% -0,08% -5,77% -0,057 

Δ 

-5 -1,20% -0,82% -0,82% -0,721 

t(+,-1) = 2,609 

t(+,-5) = 8,488*** 

-4 1,06% -0,46% -1,28% -0,398 

-3 1,86% 0,80% -0,47% 0,704 

-2 0,44% 0,63% 0,16% 0,555 

-1 0,32% -0,19% -0,03% -0,169 

0 1,38% 2,58% 2,54% 2,256** 

1 0,18% -0,04% 2,50% -0,035 

2 -0,28% -0,83% 1,67% -0,730 

3 0,38% 1,49% 3,16% 1,307 

4 0,31% -1,18% 1,98% -1,035 

5 0,64% 0,94% 2,92% 0,825 

Ε 

-5 1,01% 1,04% 1,04% 0,492 

t(+,-1) = -1,045 

t(+,-5) = 9,309*** 

-4 5,88% 5,50% 6,54% 2,588** 

-3 -1,48% 0,42% 6,96% 0,199 

-2 -0,21% -0,33% 6,64% -0,153 

-1 -2,09% -2,32% 4,32% -1,091 

0 -0,75% 0,08% 4,40% 0,036 

1 -0,04% 1,16% 5,56% 0,548 

2 1,61% 1,12% 6,69% 0,529 

3 1,22% 1,36% 8,05% 0,640 

4 0,42% 0,50% 8,54% 0,234 

5 -3,61% -2,58% 5,96% -1,215 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 
(1) 

EVENTS 

(2) 

Days 

(3) 

R 

(4) 

AR 

(5) 

CAR 

(6) 

t(AR) 

(7) 

t(CAR) 

Α 

-5 5,17% -3,45% -3,45% -0,951 

t(+,-1) = 4,525** 

t(+,-5) = 5,112*** 

-4 1,57% -4,37% -7,82% -1,204 

-3 0,67% 2,46% -5,36% 0,678 

-2 0,01% -0,09% -5,45% -0,024 

-1 2,53% 0,53% -4,92% 0,145 

0 -15,79% 1,92% -3,00% 0,529 

1 6,90% 8,12% 5,12% 2,240** 

2 -4,17% -1,60% 3,52% -0,442 

3 1,26% -2,32% 1,20% -0,640 

4 5,85% 4,41% 5,61% 1,217 

5 2,02% -0,02% 5,59% -0,005 

Β 

-5 -4,44% -2,11% -2,11% -1,024 

t(+,-1) = -3,336* 

t(+,-5) = -5,280*** 

-4 2,31% 1,61% -0,51% 0,778 

-3 -0,49% 1,59% 1,08% 0,772 

-2 -0,52% 0,89% 1,98% 0,432 

-1 -0,90% 0,70% 2,68% 0,340 

0 -1,04% -1,25% 1,43% -0,606 

1 -7,97% -3,44% -2,02% -1,670 

2 -3,12% 0,76% -1,26% 0,367 

3 5,66% 2,72% 1,46% 1,320 

4 -2,06% -2,37% -0,91% -1,151 

5 -0,32% -2,37% -3,28% -1,149 

Γ 

-5 4,38% 3,19% 3,19% 1,487 

t(+,-1) = -4,756** 

t(+,-5) = 4,503*** 

-4 2,24% 1,49% 4,68% 0,693 

-3 -1,05% 0,94% 5,62% 0,437 

-2 -0,52% -2,59% 3,03% -1,206 

-1 0,79% 0,42% 3,45% 0,196 

0 -1,08% -3,37% 0,08% -1,569 

1 -3,82% -2,50% -2,42% -1,167 

2 1,57% 2,36% -0,06% 1,101 

3 -2,15% 1,20% 1,14% 0,558 

4 -0,86% 0,40% 1,54% 0,188 

5 1,85% 1,37% 2,91% 0,639 

Δ 

-5 -0,20% 0,18% 0,18% 0,136 

t(+,-1) = 6,257** 

t(+,-5) = 18,096*** 

-4 0,22% -1,30% -1,12% -1,009 

-3 4,10% 3,04% 1,92% 2,367** 

-2 0,54% 0,73% 2,65% 0,566 

-1 0,55% 0,04% 2,69% 0,027 

0 -0,78% 0,42% 3,11% 0,329 

1 0,85% 0,62% 3,73% 0,486 

2 1,62% 1,07% 4,80% 0,829 

3 0,54% 1,66% 6,46% 1,288 

4 0,21% -1,28% 5,17% -0,998 

5 1,54% 1,85% 7,02% 1,436 

Ε 

-5 1,23% 1,26% 1,26% 1,625 

t(+,-1) = 2,811 

t(+,-5) = 22,877*** 

-4 1,26% 0,88% 2,14% 1,138 

-3 -0,50% 1,41% 3,55% 1,818* 

-2 -0,52% -0,64% 2,90% -0,831 

-1 -0,20% -0,42% 2,48% -0,541 

0 -0,24% 0,59% 3,07% 0,756 

1 -0,14% 1,06% 4,13% 1,367 

2 0,20% -0,29% 3,84% -0,369 

3 0,55% 0,69% 4,53% 0,887 

4 -0,49% -0,40% 4,12% -0,522 

5 0,18% 1,22% 5,34% 1,570 
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ΕΜΠΟΡΙΟ

(1) 

EVENTS 

(2) 

Days 

(3) 

R 

(4) 

AR 

(5) 

CAR 

(6) 

t(AR) 

(7) 

t(CAR) 

Α 

-5 10,74% 2,13% 2,13% 0,371 

t(+,-1) = 2,446 

t(+,-5) = 4,110*** 

-4 14,97% 9,03% 11,16% 1,574 

-3 0,02% 1,80% 12,97% 0,314 

-2 -4,89% -4,99% 7,98% -0,869 

-1 1,69% -0,32% 7,66% -0,055 

0 -18,92% -1,21% 6,45% -0,211 

1 10,54% 11,76% 18,21% 2,049* 

2 -1,09% 1,48% 19,69% 0,258 

3 -4,58% -8,16% 11,53% -1,422 

4 0,03% -1,41% 10,12% -0,246 

5 -0,97% -3,01% 7,11% -0,524 

Β 

-5 -0,97% 1,36% 1,36% 0,534 

t(+,-1) = -5,719** 

t(+,-5) = -15,027*** 

-4 0,55% -0,15% 1,21% -0,060 

-3 -1,63% 0,45% 1,66% 0,175 

-2 -0,54% 0,88% 2,53% 0,343 

-1 -3,92% -2,32% 0,22% -0,907 

0 0,00% -0,21% 0,01% -0,082 

1 -8,94% -4,41% -4,40% -1,728 

2 -4,44% -0,56% -4,97% -0,221 

3 4,49% 1,54% -3,43% 0,604 

4 -6,39% -6,70% -10,12% -2,623** 

5 0,60% -1,45% -11,57% -0,567 

Γ 

-5 5,27% 4,08% 4,08% 1,620 

t(+,-1) = -5,624** 

t(+,-5) = -7,518*** 

-4 -0,82% -1,57% 2,51% -0,624 

-3 -4,24% -2,25% 0,26% -0,893 

-2 -0,23% -2,30% -2,04% -0,913 

-1 -0,06% -0,43% -2,47% -0,170 

0 -1,45% -3,73% -6,20% -1,482 

1 -2,68% -1,37% -7,57% -0,543 

2 2,99% 3,78% -3,79% 1,499 

3 -4,81% -1,46% -5,25% -0,580 

4 0,00% 1,26% -3,99% 0,501 

5 -1,24% -1,72% -5,71% -0,682 

Δ 

-5 2,32% 2,70% 2,70% 1,560 

t(+,-1) = 3,912* 

t(+,-5) = 20,386*** 

-4 4,19% 2,67% 5,37% 1,543 

-3 1,00% -0,06% 5,31% -0,036 

-2 0,15% 0,34% 5,65% 0,196 

-1 0,10% -0,41% 5,23% -0,239 

0 0,69% 1,89% 7,12% 1,092 

1 1,41% 1,19% 8,31% 0,689 

2 1,54% 0,98% 9,29% 0,566 

3 1,98% 3,10% 12,39% 1,790 

4 2,67% 1,17% 13,56% 0,679 

5 -3,23% -2,93% 10,63% -1,694 

Ε 

-5 0,27% 0,30% 0,30% 0,378 

t(+,-1) = 3,097* 

t(+,-5) = 17,943*** 

-4 0,70% 0,32% 0,62% 0,403 

-3 -0,95% 0,95% 1,57% 1,195 

-2 0,18% 0,06% 1,63% 0,080 

-1 -0,39% -0,61% 1,02% -0,766 

0 0,22% 1,05% 2,08% 1,327 

1 0,44% 1,64% 3,72% 2,066* 

2 0,04% -0,45% 3,27% -0,566 

3 -0,15% -0,01% 3,25% -0,016 

4 -0,55% -0,47% 2,78% -0,596 

5 0,48% 1,51% 4,29% 1,904* 
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ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
(1) 

EVENTS 

(2) 

Days 

(3) 

R 

(4) 

AR 

(5) 

CAR 

(6) 

t(AR) 

(7) 

t(CAR) 

Δ 

-5 0,00% 0,38% 0,38% 0,034 

t(+,-1) = 4,106* 

t(+,-5) = -6,459*** 

-4 -8,17% -9,69% -9,31% -0,874 

-3 6,19% 5,13% -4,18% 0,463 

-2 -19,84% -19,65% -23,83% -1,773 

-1 8,19% 7,68% -16,15% 0,693 

0 9,63% 10,83% -5,32% 0,977 

1 -2,06% -2,28% -7,60% -0,206 

2 2,06% 1,50% -6,10% 0,136 

3 -24,12% -23,00% -29,10% -2,075* 

4 8,70% 7,20% -21,89% 0,650 

5 0,00% 0,30% -21,59% 0,027 
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ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ 
(1) 

EVENTS 

(2) 

Days 

(3) 

R 

(4) 

AR 

(5) 

CAR 

(6) 

t(AR) 

(7) 

t(CAR) 

Α 

-5 1,39% -7,22% -7,22% -2,037* 

t(+,-1) = 1,500 

t(+,-5) = 8,563*** 

-4 6,94% 1,00% -6,22% 0,283 

-3 -1,30% 0,48% -5,74% 0,136 

-2 2,73% 2,63% -3,11% 0,742 

-1 -1,31% -3,32% -6,42% -0,935 

0 -15,94% 1,77% -4,65% 0,500 

1 4,07% 5,29% 0,64% 1,492 

2 0,75% 3,32% 3,96% 0,936 

3 4,81% 1,23% 5,18% 0,346 

4 1,13% -0,31% 4,88% -0,086 

5 6,31% 4,28% 9,16% 1,206 

Β 

-5 -4,34% -2,01% -2,01% -0,932 

t(+,-1) = -7,121** 

t(+,-5) = -5,855*** 

-4 5,39% 4,68% 2,68% 2,173* 

-3 -1,76% 0,32% 3,00% 0,149 

-2 -2,02% -0,61% 2,39% -0,283 

-1 -2,98% -1,38% 1,01% -0,638 

0 0,05% -0,16% 0,85% -0,075 

1 -5,56% -1,03% -0,19% -0,480 

2 -2,82% 1,06% 0,87% 0,490 

3 -0,66% -3,60% -2,73% -1,672 

4 1,13% 0,82% -1,92% 0,379 

5 0,16% -1,89% -3,81% -0,877 

Γ 

-5 2,52% 1,33% 1,33% 1,073 

t(+,-1) = 1,613 

t(+,-5) = -7,309*** 

-4 -0,28% -1,03% 0,30% -0,829 

-3 -2,63% -0,65% -0,35% -0,522 

-2 -0,66% -2,73% -3,07% -2,196* 

-1 -0,05% -0,41% -3,49% -0,333 

0 3,49% 1,20% -2,28% 0,969 

1 -1,32% -0,01% -2,29% -0,005 

2 0,14% 0,93% -1,36% 0,750 

3 -4,30% -0,95% -2,31% -0,768 

4 -0,49% 0,77% -1,54% 0,619 

5 -0,72% -1,19% -2,74% -0,961 

Δ 

-5 0,09% 0,47% 0,47% 0,314 

t(+,-1) = 6,524** 

t(+,-5) = 2,957** 

-4 -0,15% -1,67% -1,20% -1,118 

-3 0,50% -0,56% -1,76% -0,374 

-2 -0,78% -0,59% -2,34% -0,393 

-1 0,63% 0,11% -2,23% 0,076 

0 0,87% 2,07% -0,16% 1,388 

1 2,28% 2,05% 1,89% 1,377 

2 -0,79% -1,35% 0,55% -0,903 

3 -0,03% 1,08% 1,63% 0,728 

4 -0,55% -2,05% -0,41% -1,373 

5 1,44% 1,74% 1,33% 1,170 

Ε 

-5 -1,43% -1,40% -1,40% -1,361 

t(+,-1) = 2,942* 

t(+,-5) =8,315*** 

-4 1,92% 1,54% 0,14% 1,498 

-3 -0,80% 1,10% 1,24% 1,067 

-2 -1,04% -1,16% 0,08% -1,128 

-1 0,09% -0,13% -0,05% -0,129 

0 0,67% 1,50% 1,45% 1,456 

1 -1,08% 0,12% 1,57% 0,121 

2 0,63% 0,14% 1,71% 0,134 

3 -0,33% -0,19% 1,52% -0,183 

4 1,29% 1,37% 2,89% 1,331 

5 -1,34% -0,31% 2,59% -0,298 



96 
 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ 
(1) 

EVENTS 

(2) 

Days 

(3) 

R 

(4) 

AR 

(5) 

CAR 

(6) 

t(AR) 

(7) 

t(CAR) 

Α 

-5 10,84% 2,23% 2,23% 0,568 

t(+,-1) = 4,928** 

t(+,-5) = 10,516*** 

-4 4,47% -1,47% 0,76% -0,374 

-3 -2,30% -0,51% 0,25% -0,130 

-2 1,28% 1,18% 1,43% 0,301 

-1 0,85% -1,16% 0,27% -0,295 

0 -9,32% 8,39% 8,66% 2,137* 

1 7,59% 8,82% 17,48% 2,245*** 

2 -4,66% -2,10% 15,38% -0,534 

3 3,97% 0,39% 15,77% 0,098 

4 -0,25% -1,69% 14,08% -0,430 

5 0,41% -1,63% 12,45% -0,415 

Β 

-5 -3,64% -1,31% -1,31% -0,772 

t(+,-1) = 8,718** 

t(+,-5) = -1,756 

-4 3,22% 2,51% 1,20% 1,478 

-3 -1,52% 0,56% 1,76% 0,329 

-2 -0,23% 1,18% 2,94% 0,695 

-1 -0,47% 1,13% 4,07% 0,666 

0 0,53% 0,32% 4,39% 0,190 

1 -3,10% 1,43% 5,82% 0,842 

2 -4,80% -0,92% 4,90% -0,544 

3 2,49% -0,45% 4,45% -0,264 

4 -1,90% -2,21% 2,24% -1,303 

5 -1,09% -3,14% -0,90% -1,845* 

Γ 

-5 -0,16% -1,35% -1,35% -0,910 

t(+,-1) = -2,746 

t(+,-5) = -8,570*** 

-4 0,84% 0,09% -1,26% 0,061 

-3 -1,75% 0,23% -1,03% 0,155 

-2 1,91% -0,15% -1,18% -0,104 

-1 -0,18% -0,55% -1,74% -0,372 

0 2,50% 0,21% -1,53% 0,141 

1 -1,58% -0,27% -1,79% -0,181 

2 0,28% 1,06% -0,73% 0,717 

3 -7,02% -3,67% -4,40% -2,475** 

4 0,79% 2,05% -2,35% 1,382 

5 -1,01% -1,49% -3,84% -1,000 

Δ 

-5 -0,31% 0,07% 0,07% 0,064 

t(+,-1) = 1,784 

t(+,-5) = 19,432*** 

-4 2,06% 0,55% 0,61% 0,503 

-3 4,17% 3,12% 3,73% 2,880** 

-2 0,65% 0,84% 4,57% 0,773 

-1 0,04% -0,47% 4,10% -0,437 

0 -0,09% 1,12% 5,21% 1,030 

1 0,40% 0,18% 5,39% 0,166 

2 0,31% -0,25% 5,14% -0,230 

3 0,01% 1,12% 6,27% 1,038 

4 0,58% -0,92% 5,35% -0,848 

5 0,69% 1,00% 6,34% 0,920 

Ε 

-5 0,00% 0,03% 0,03% 0,038 

t(+,-1) = 6,496** 

t(+,-5) = 13,594*** 

-4 -1,58% -1,96% -1,93% -2,266** 

-3 -1,09% 0,81% -1,12% 0,935 

-2 0,67% 0,55% -0,57% 0,640 

-1 0,56% 0,34% -0,23% 0,390 

0 -0,45% 0,38% 0,15% 0,440 

1 0,08% 1,28% 1,43% 1,481 

2 0,25% -0,24% 1,20% -0,275 

3 0,59% 0,73% 1,93% 0,843 

4 0,84% 0,92% 2,84% 1,061 

5 -0,33% 0,70% 3,55% 0,813 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ 
(1) 

EVENTS 

(2) 

Days 

(3) 

R 

(4) 

AR 

(5) 

CAR 

(6) 

t(AR) 

(7) 

t(CAR) 

Α 

-5 6,41% -2,20% -2,20% -0,722 

t(+,-1) = 4,404** 

t(+,-5) = 18,833*** 

-4 12,47% 6,54% 4,34% 2,144* 

-3 -0,49% 1,30% 5,64% 0,426 

-2 3,58% 3,48% 9,12% 1,141 

-1 1,18% -0,82% 8,29% -0,270 

0 -12,15% 5,56% 13,85% 1,823* 

1 2,35% 3,57% 17,42% 1,170 

2 -1,54% 1,03% 18,45% 0,338 

3 3,09% -0,50% 17,96% -0,163 

4 -1,44% -2,87% 15,08% -0,942 

5 4,27% 2,24% 17,32% 0,734 

Β 

-5 -1,26% 1,07% 1,07% 0,479 

t(+,-1) = -1,825 

t(+,-5) = -2,966** 

-4 1,32% 0,61% 1,68% 0,274 

-3 -2,10% -0,02% 1,66% -0,010 

-2 -1,10% 0,31% 1,98% 0,140 

-1 -4,23% -2,62% -0,65% -1,173 

0 -0,20% -0,41% -1,06% -0,184 

1 -3,45% 1,07% 0,02% 0,480 

2 -2,38% 1,50% 1,51% 0,670 

3 6,32% 3,37% 4,89% 1,509 

4 -1,87% -2,18% 2,71% -0,975 

5 -2,66% -4,71% -2,00% -2,105* 

Γ 

-5 -1,87% -3,05% -3,05% -1,256 

t(+,-1) = 2,656 

t(+,-5) = 1,398 

-4 0,67% -0,08% -3,14% -0,034 

-3 0,30% 2,28% -0,85% 0,939 

-2 -0,36% -2,42% -3,28% -0,997 

-1 0,63% 0,27% -3,01% 0,110 

0 1,88% -0,41% -3,42% -0,169 

1 1,03% 2,35% -1,07% 0,965 

2 -0,30% 0,49% -0,58% 0,203 

3 -2,22% 1,13% 0,55% 0,465 

4 -4,98% -3,72% -3,17% -1,532 

5 4,68% 4,20% 1,02% 1,728 

Δ 

-5 0,00% 0,38% 0,38% 0,260 

t(+,-1) = 0,611 

t(+,-5) = -7,474*** 

-4 0,02% -1,50% -1,12% -1,033 

-3 0,36% -0,69% -1,81% -0,478 

-2 -0,29% -0,10% -1,91% -0,071 

-1 0,13% -0,38% -2,30% -0,266 

0 -0,32% 0,88% -1,42% 0,605 

1 -0,03% -0,25% -1,67% -0,171 

2 0,25% -0,31% -1,98% -0,215 

3 0,47% 1,58% -0,40% 1,094 

4 -2,32% -3,82% -4,22% -2,637** 

5 0,65% 0,95% -3,26% 0,657 

Ε 

-5 -0,43% -0,40% -0,40% -0,532 

t(+,-1) = 0,492 

t(+,-5) = -4,804*** 

-4 0,01% -0,36% -0,76% -0,487 

-3 -0,33% 1,58% 0,81% 2,106* 

-2 0,19% 0,07% 0,88% 0,089 

-1 -0,33% -0,55% 0,33% -0,737 

0 -0,83% 0,00% 0,33% 0,000 

1 -0,47% 0,73% 1,06% 0,982 

2 -0,41% -0,90% 0,16% -1,208 

3 -0,55% -0,41% -0,25% -0,543 

4 -1,11% -1,03% -1,28% -1,377 

5 -0,84% 0,19% -1,08% 0,259 



98 
 

ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ 
(1) 

EVENTS 

(2) 

Days 

(3) 

R 

(4) 

AR 

(5) 

CAR 

(6) 

t(AR) 

(7) 

t(CAR) 

Α 

-5 2,60% -6,02% -6,02% -0,936 

t(+,-1) = 1,712 

t(+,-5) = 3,641* 

-4 1,25% -4,69% -10,71% -0,730 

-3 1,67% 3,46% -7,25% 0,538 

-2 0,00% -0,10% -7,35% -0,016 

-1 -2,37% -4,38% -11,72% -0,681 

0 -5,51% 12,20% 0,48% 1,899* 

1 -0,64% 0,58% 1,06% 0,091 

2 7,32% 9,88% 10,95% 1,538 

3 1,18% -2,40% 8,54% -0,374 

4 6,79% 5,36% 13,90% 0,833 

5 -4,81% -6,84% 7,05% -1,065 

Β 

-5 -1,01% 1,32% 1,32% 0,784 

t(+,-1) = -0,218 

t(+,-5) = -11,767*** 

-4 -0,22% -0,93% 0,39% -0,551 

-3 0,00% 2,08% 2,47% 1,233 

-2 -3,00% -1,59% 0,88% -0,942 

-1 -3,24% -1,63% -0,75% -0,968 

0 1,26% 1,05% 0,30% 0,622 

1 -4,12% 0,41% 0,71% 0,241 

2 -4,75% -0,88% -0,17% -0,522 

3 2,95% 0,00% -0,17% 0,003 

4 -2,04% -2,35% -2,52% -1,394 

5 -1,42% -3,46% -5,98% -2,055* 

Γ 

-5 2,72% 1,54% 1,54% 0,664 

t(+,-1) = -2,021 

t(+,-5) = 5,975*** 

-4 -1,83% -2,58% -1,04% -1,114 

-3 0,56% 2,54% 1,50% 1,098 

-2 0,61% -1,46% 0,04% -0,629 

-1 -0,78% -1,14% -1,10% -0,494 

0 0,94% -1,35% -2,45% -0,581 

1 -0,33% 0,98% -1,46% 0,425 

2 0,50% 1,28% -0,18% 0,555 

3 2,23% 5,58% 5,40% 2,408** 

4 -1,90% -0,64% 4,76% -0,276 

5 -0,11% -0,59% 4,17% -0,254 

Δ 

-5 -0,38% 0,00% 0,00% -0,004 

t(+,-1) = 4,610** 

t(+,-5) = -0,665 

-4 2,06% 0,54% 0,54% 0,497 

-3 0,80% -0,25% 0,28% -0,232 

-2 0,47% 0,67% 0,95% 0,610 

-1 1,32% 0,80% 1,75% 0,738 

0 -1,10% 0,10% 1,85% 0,088 

1 0,37% 0,15% 2,00% 0,137 

2 -0,53% -1,08% 0,92% -0,993 

3 -0,58% 0,53% 1,45% 0,489 

4 -1,28% -2,78% -1,33% -2,549** 

5 0,81% 1,11% -0,22% 1,018 

Ε 

-5 -0,11% -0,08% -0,08% -0,060 

t(+,-1) = 64,196*** 

t(+,-5) = 15,981*** 

-4 -0,60% -0,97% -1,06% -0,720 

-3 0,49% 2,39% 1,33% 1,764 

-2 0,24% 0,13% 1,46% 0,093 

-1 1,61% 1,38% 2,84% 1,022 

0 0,80% 1,63% 4,47% 1,202 

1 0,32% 1,52% 5,99% 1,121 

2 0,04% -0,45% 5,53% -0,335 

3 -1,08% -0,94% 4,60% -0,694 

4 -0,81% -0,73% 3,87% -0,536 

5 1,62% 2,65% 6,52% 1,960* 



99 
 

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 
(1) 

ENENTS 

(2) 

Days 

(3) 

R 

(4) 

AR 

(5) 

CAR 

(6) 

t(AR) 

(7) 

t(CAR) 

Α 

-5 7,10% -1,52% -1,52% -0,579 

t(+,-1) = 3,757* 

t(+,-5) = -1,278 

-4 2,10% -3,83% -5,35% -1,464 

-3 -4,16% -2,37% -7,72% -0,907 

-2 -0,56% -0,66% -8,38% -0,250 

-1 1,56% -0,45% -8,82% -0,171 

0 -16,13% 1,59% -7,24% 0,606 

1 4,72% 5,94% -1,30% 2,271** 

2 -0,20% 2,36% 1,07% 0,902 

3 3,04% -0,55% 0,52% -0,209 

4 1,15% -0,29% 0,23% -0,111 

5 0,80% -1,24% -1,01% -0,472 

Β 

-5 -4,63% -2,30% -2,30% -0,935 

t(+,-1) = 2,420 

t(+,-5) = -15,445*** 

-4 1,33% 0,62% -1,68% 0,252 

-3 -4,79% -2,71% -4,39% -1,102 

-2 -0,83% 0,59% -3,80% 0,239 

-1 1,97% 3,58% -0,22% 1,456 

0 -0,13% -0,34% -0,56% -0,139 

1 -4,68% -0,15% -0,71% -0,061 

2 -3,26% 0,62% -0,10% 0,251 

3 0,06% -2,89% -2,98% -1,175 

4 -4,79% -5,10% -8,08% -2,075* 

5 -1,32% -3,36% -11,45% -1,369 

Γ 

-5 -4,40% -5,59% -5,59% -2,473** 

t(+,-1) = -3,207* 

t(+,-5) = -12,092*** 

-4 1,66% 0,90% -4,69% 0,400 

-3 -3,58% -1,59% -6,28% -0,703 

-2 0,89% -1,17% -7,45% -0,519 

-1 0,00% -0,37% -7,82% -0,163 

0 0,71% -1,57% -9,39% -0,696 

1 -1,08% 0,24% -9,15% 0,104 

2 -1,31% -0,53% -9,68% -0,233 

3 -5,71% -2,36% -12,04% -1,044 

4 2,31% 3,57% -8,47% 1,578 

5 0,71% 0,23% -8,24% 0,103 

Δ 

-5 -0,53% -0,15% -0,15% -0,114 

t(+,-1) = -2,064 

t(+,-5) = 4,245*** 

-4 2,88% 1,37% 1,21% 1,017 

-3 -0,26% -1,32% -0,10% -0,980 

-2 0,52% 0,71% 0,61% 0,527 

-1 -0,52% -1,03% -0,42% -0,766 

0 -0,52% 0,68% 0,26% 0,507 

1 -0,52% -0,74% -0,49% -0,554 

2 2,07% 1,52% 1,03% 1,129 

3 0,77% 1,88% 2,91% 1,402 

4 -0,77% -2,26% 0,65% -1,685 

5 0,77% 1,07% 1,72% 0,796 

Ε 

-5 0,00% 0,03% 0,03% 0,029 

t(+,-1) = 0,805 

t(+,-5) = 4,466*** 

-4 0,12% -0,26% -0,23% -0,252 

-3 -1,06% 0,85% 0,61% 0,812 

-2 -0,95% -1,07% -0,45% -1,026 

-1 2,36% 2,13% 1,68% 2,050* 

0 -0,58% 0,25% 1,93% 0,236 

1 -2,73% -1,53% 0,40% -1,469 

2 1,08% 0,59% 0,98% 0,565 

3 -1,08% -0,94% 0,05% -0,899 

4 0,60% 0,68% 0,73% 0,655 

5 -0,36% 0,67% 1,40% 0,645 



100 
 

ΧΗΜΙΚΑ 
(1) 

EVENTS 

(2) 

Days 

(3) 

R 

(4) 

AR 

(5) 

CAR 
t(AR) 

(7) 

t(CAR) 

Α 

-5 0,00% -8,62% -8,62% -1,327 

t(+,-1) = 3,341* 

t(+,-5) = -1,293 

-4 -1,40% -7,34% -15,95% -1,130 

-3 0,70% 2,49% -13,46% 0,383 

-2 -1,41% -1,51% -14,97% -0,233 

-1 2,11% 0,10% -14,87% 0,016 

0 -16,60% 1,12% -13,75% 0,172 

1 15,20% 16,42% 2,67% 2,529** 

2 -2,14% 0,43% 3,10% 0,066 

3 2,14% -1,44% 1,65% -0,223 

4 0,70% -0,73% 0,92% -0,113 

5 -1,41% -3,45% -2,53% -0,531 

Β 

-5 0,00% 2,33% 2,33% 0,839 

t(+,-1) = 4,024* 

t(+,-5) = 10,362*** 

-4 0,00% -0,71% 1,62% -0,255 

-3 0,00% 2,08% 3,70% 0,748 

-2 0,00% 1,41% 5,11% 0,509 

-1 1,41% 3,02% 8,13% 1,086 

0 -0,70% -0,91% 7,22% -0,329 

1 -0,91% 3,62% 10,84% 1,303 

2 0,18% 4,05% 14,89% 1,458 

3 1,22% -1,72% 13,16% -0,621 

4 -5,04% -5,35% 7,82% -1,925* 

5 2,91% 0,86% 8,68% 0,310 

Γ 

-5 0,72% -0,46% -0,46% -0,245 

t(+,-1) = -5,719** 

t(+,-5) = 5,270*** 

-4 -1,45% -2,21% -2,67% -1,169 

-3 0,00% 1,99% -0,68% 1,052 

-2 1,45% -0,61% -1,30% -0,325 

-1 -1,45% -1,82% -3,12% -0,965 

0 1,45% -0,83% -3,95% -0,442 

1 -1,45% -0,14% -4,09% -0,073 

2 0,73% 1,52% -2,57% 0,804 

3 0,72% 4,07% 1,50% 2,156* 

4 0,72% 1,98% 3,48% 1,050 

5 0,00% -0,48% 3,00% -0,254 

Δ 

-5 0,69% 1,07% 1,07% 0,584 

t(+,-1) = 1,930 

t(+,-5) = -2,681** 

-4 -0,69% -2,21% -1,14% -1,206 

-3 0,69% -0,36% -1,50% -0,199 

-2 0,00% 0,19% -1,31% 0,105 

-1 -0,69% -1,20% -2,52% -0,658 

0 2,06% 3,26% 0,74% 1,781 

1 0,68% 0,46% 1,20% 0,249 

2 -2,05% -2,60% -1,40% -1,422 

3 -3,51% -2,39% -3,80% -1,306 

4 2,82% 1,32% -2,48% 0,721 

5 0,69% 1,00% -1,48% 0,543 

Ε 

-5 0,00% 0,03% 0,03% 0,031 

t(+,-1) = 2,947* 

t(+,-5) = 14,954*** 

-4 1,99% 1,61% 1,64% 1,676 

-3 -1,66% 0,24% 1,89% 0,253 

-2 0,00% -0,12% 1,77% -0,124 

-1 1,33% 1,11% 2,88% 1,149 

0 -1,33% -0,50% 2,38% -0,518 

1 -0,33% 0,87% 3,24% 0,900 

2 1,66% 1,17% 4,42% 1,219 

3 1,31% 1,45% 5,87% 1,508 

4 0,00% 0,08% 5,95% 0,084 

5 -2,64% -1,61% 4,34% -1,671 



101 
 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
(1) 

EVENTS 

(2) 

Days 

(3) 

R 

(4) 

AR 

(5) 

CAR 

(6) 

t(AR) 

(7) 

t(CAR) 

Α 

-5 3,80% -4,82% -4,82% -1,810 

t(+,-1) = 0,939 

t(+,-5) = -9,670*** 

-4 2,05% -3,88% -8,70% -1,458 

-3 -0,18% 1,60% -7,09% 0,602 

-2 -1,31% -1,41% -8,51% -0,531 

-1 2,02% 0,02% -8,49% 0,007 

0 -20,38% -2,67% -11,16% -1,004 

1 3,44% 4,67% -6,50% 1,753 

2 -2,27% 0,29% -6,20% 0,110 

3 4,36% 0,78% -5,42% 0,294 

4 -0,48% -1,92% -7,34% -0,721 

5 1,62% -0,42% -7,76% -0,158 

Β 

-5 1,17% 3,50% 3,50% 1,693 

t(+,-1) = 4,314** 

t(+,-5) = 7,568*** 

-4 -1,02% -1,73% 1,77% -0,835 

-3 -1,33% 0,75% 2,52% 0,361 

-2 0,42% 1,84% 4,36% 0,889 

-1 -0,63% 0,97% 5,33% 0,470 

0 -0,03% -0,24% 5,08% -0,118 

1 -3,23% 1,29% 6,38% 0,625 

2 -0,52% 3,35% 9,73% 1,621 

3 1,59% -1,35% 8,37% -0,655 

4 -0,26% -0,57% 7,80% -0,276 

5 -1,04% -3,09% 4,72% -1,494 

Γ 

-5 -0,78% -1,96% -1,96% -0,904 

t(+,-1) = 1,747 

t(+,-5) = 2,331** 

-4 -0,98% -1,73% -3,70% -0,797 

-3 0,00% 1,99% -1,71% 0,914 

-2 1,91% -0,15% -1,86% -0,070 

-1 3,51% 3,14% 1,27% 1,444 

0 0,72% -1,57% -0,30% -0,723 

1 -0,51% 0,81% 0,51% 0,372 

2 0,53% 1,32% 1,83% 0,605 

3 -0,17% 3,17% 5,00% 1,460 

4 -1,29% -0,03% 4,97% -0,015 

5 -2,96% -3,44% 1,53% -1,583 

Δ 

-5 -0,40% -0,02% -0,02% -0,021 

t(+,-1) = 0,418 

t(+,-5) = -7,157*** 

-4 -0,28% -1,80% -1,81% -2,100* 

-3 0,12% -0,94% -2,75% -1,097 

-2 0,21% 0,40% -2,35% 0,470 

-1 0,24% -0,27% -2,62% -0,314 

0 0,30% 1,50% -1,12% 1,757 

1 -0,71% -0,93% -2,05% -1,088 

2 0,57% 0,01% -2,04% 0,012 

3 -0,78% 0,34% -1,70% 0,398 

4 1,29% -0,20% -1,90% -0,239 

5 -0,25% 0,06% -1,85% 0,064 

Ε 

-5 1,03% 1,06% 1,06% 1,007 

t(+,-1) = -2,750 

t(+,-5) = 9,492*** 

-4 1,72% 1,34% 2,40% 1,269 

-3 -2,04% -0,14% 2,26% -0,133 

-2 1,06% 0,94% 3,20% 0,890 

-1 -0,79% -1,01% 2,19% -0,956 

0 -0,23% 0,60% 2,79% 0,566 

1 -2,31% -1,11% 1,68% -1,050 

2 -0,35% -0,84% 0,84% -0,796 

3 2,05% 2,19% 3,03% 2,074* 

4 -0,23% -0,15% 2,88% -0,142 

5 -0,89% 0,14% 3,02% 0,132 



102 
 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
(1) 

EVENTS 

(2) 

Days 

(3) 

R 

(4) 

AR 

(5) 

CAR 

(6) 

t(AR) 

(7) 

t(CAR) 

Α 

-5 3,28% -5,34% -5,34% -1,372 

t(+,-1) = 1,112 

t(+,-5) = 1,440 

-4 6,13% 0,20% -5,14% 0,050 

-3 -2,96% -1,17% -6,31% -0,301 

-2 4,16% 4,06% -2,25% 1,044 

-1 -1,69% -3,70% -5,95% -0,951 

0 -12,31% 5,40% -0,55% 1,388 

1 0,00% 1,22% 0,68% 0,314 

2 -1,95% 0,62% 1,29% 0,159 

3 8,88% 5,29% 6,59% 1,361 

4 -4,21% -5,64% 0,94% -1,451 

5 2,78% 0,74% 1,69% 0,191 

Β 

-5 -2,37% -0,04% -0,04% -0,035 

t(+,-1) = 3,885* 

t(+,-5) = 7,301*** 

-4 0,00% -0,71% -0,75% -0,587 

-3 -1,76% 0,32% -0,43% 0,262 

-2 -1,91% -0,49% -0,93% -0,409 

-1 -2,06% -0,45% -1,38% -0,377 

0 1,49% 1,28% -0,10% 1,061 

1 -2,42% 2,11% 2,00% 1,746 

2 -1,53% 2,35% 4,35% 1,944* 

3 3,03% 0,09% 4,44% 0,076 

4 0,11% -0,20% 4,24% -0,162 

5 0,46% -1,59% 2,66% -1,317 

Γ 

-5 0,49% -0,69% -0,69% -0,438 

t(+,-1) = -2,688 

t(+,-5) = -18,801*** 

-4 -0,25% -1,00% -1,69% -0,631 

-3 -2,75% -0,76% -2,45% -0,481 

-2 0,88% -1,18% -3,64% -0,747 

-1 0,87% 0,51% -3,13% 0,320 

0 0,74% -1,54% -4,68% -0,975 

1 -1,87% -0,55% -5,23% -0,350 

2 0,00% 0,79% -4,44% 0,498 

3 -7,17% -3,82% -8,26% -2,414** 

4 0,67% 1,94% -6,33% 1,222 

5 -2,17% -2,65% -8,98% -1,673 

Δ 

-5 1,38% 1,76% 1,76% 0,711 

t(+,-1) = 4,697** 

t(+,-5) = -0,600 

-4 -0,69% -2,21% -0,45% -0,891 

-3 -1,74% -2,80% -3,25% -1,131 

-2 -1,30% -1,11% -4,35% -0,447 

-1 2,23% 1,72% -2,63% 0,695 

0 4,43% 5,63% 3,00% 2,274** 

1 0,44% 0,22% 3,22% 0,090 

2 -0,33% -0,89% 2,33% -0,359 

3 -3,16% -2,04% 0,29% -0,824 

4 -0,34% -1,84% -1,55% -0,744 

5 0,80% 1,10% -0,45% 0,446 

Ε 

-5 0,00% 0,03% 0,03% 0,027 

t(+,-1) = 1,320 

t(+,-5) = 8,773*** 

-4 0,46% 0,09% 0,12% 0,078 

-3 -1,87% 0,03% 0,15% 0,030 

-2 0,94% 0,82% 0,97% 0,752 

-1 0,00% -0,22% 0,75% -0,203 

0 -1,41% -0,58% 0,16% -0,534 

1 0,57% 1,77% 1,93% 1,622 

2 -1,04% -1,53% 0,40% -1,404 

3 -0,96% -0,82% -0,41% -0,748 

4 1,53% 1,61% 1,19% 1,474 

5 0,66% 1,69% 2,89% 1,551 

 



103 
 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
(1) 

EVENTS 

(2) 

Days 

(3) 

R 

(4) 

AR 

(5) 

CAR 

(6) 

t(AR) 

(7) 

t(CAR) 

Α 

-5 18,89% 10,27% 10,27% 0,661 

t(+,-1) = -4,102* 

t(+,-5) = -10,829*** 

-4 9,89% 3,95% 14,23% 0,254 

-3 -6,79% -5,00% 9,23% -0,322 

-2 -0,59% -0,69% 8,53% -0,045 

-1 7,23% 5,22% 13,76% 0,336 

0 -35,56% -17,85% -4,09% -1,148 

1 -34,62% -33,39% -37,48% -2,148* 

2 -31,47% -28,90% -66,38% -1,859* 

3 16,36% 12,78% -53,60% 0,822 

4 -1,68% -3,12% -56,73% -0,201 

5 8,00% 5,96% -50,76% 0,384 

Β 

-5 -0,16% 2,17% 2,17% 0,404 

t(+,-1) = 1,836 

t(+,-5) = 4,188*** 

-4 0,00% -0,71% 1,47% -0,131 

-3 -10,01% -7,93% -6,47% -1,473 

-2 -7,19% -5,78% -12,25% -1,073 

-1 -4,17% -2,56% -14,81% -0,476 

0 11,79% 11,57% -3,24% 2,149* 

1 -5,36% -0,84% -4,07% -0,155 

2 -0,81% 3,06% -1,01% 0,568 

3 1,80% -1,14% -2,15% -0,212 

4 4,18% 3,87% 1,72% 0,719 

5 7,13% 5,08% 6,80% 0,943 

Γ 

-5 2,33% 1,14% 1,14% 0,369 

t(+,-1) = 2,530 

t(+,-5) = 3,863*** 

-4 3,45% 2,70% 3,84% 0,874 

-3 -5,86% -3,87% -0,03% -1,254 

-2 8,50% 6,43% 6,40% 2,081* 

-1 0,07% -0,30% 6,10% -0,096 

0 5,83% 3,54% 9,64% 1,146 

1 -1,41% -0,09% 9,55% -0,030 

2 -3,26% -2,47% 7,08% -0,800 

3 -3,32% 0,02% 7,10% 0,008 

4 -4,86% -3,60% 3,51% -1,164 

5 0,57% 0,09% 3,60% 0,030 

Δ 

-5 -3,09% -2,71% -2,71% -0,880 

t(+,-1) = -2,518 

t(+,-5) = -10,794*** 

-4 2,22% 0,71% -2,00% 0,229 

-3 -0,44% -1,50% -3,50% -0,487 

-2 -1,28% -1,09% -4,59% -0,354 

-1 1,70% 1,19% -3,40% 0,387 

0 -5,30% -4,10% -7,50% -1,331 

1 -0,74% -0,96% -8,45% -0,311 

2 0,50% -0,06% -8,51% -0,018 

3 -6,06% -4,94% -13,45% -1,607 

4 7,86% 6,36% -7,10% 2,067* 

5 -3,22% -2,92% -10,01% -0,948 

Ε 

-5 -0,09% -0,06% -0,06% -0,048 

t(+,-1) = -7,373** 

t(+,-5) = -22,963*** 

-4 0,17% -0,21% -0,27% -0,167 

-3 -4,98% -3,07% -3,35% -2,439** 

-2 0,34% 0,22% -3,12% 0,176 

-1 -0,09% -0,31% -3,44% -0,247 

0 -2,82% -1,99% -5,43% -1,581 

1 -3,59% -2,39% -7,81% -1,893* 

2 1,55% 1,06% -6,75% 0,844 

3 -0,38% -0,23% -6,99% -0,186 

4 -0,32% -0,24% -7,22% -0,190 

5 -2,54% -1,50% -8,73% -1,193 
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ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 
(1) 

EVENTS 

(2) 

Days 

(3) 

R 

(4) 

AR 

(5) 

CAR 

(6) 

t(AR) 

(7) 

t(CAR) 

Α 

-5 3,28% -5,34% -5,34% -0,723 

t(+,-1) = 0,459 

t(+,-5) = -2,339** 

-4 0,00% -5,94% -11,27% -0,805 

-3 -0,65% 1,14% -10,13% 0,155 

-2 5,68% 5,58% -4,55% 0,756 

-1 -7,65% -9,65% -14,20% -1,309 

0 0,00% 17,71% 3,51% 2,401** 

1 -5,44% -4,22% -0,71% -0,572 

2 0,00% 2,57% 1,85% 0,348 

3 0,00% -3,58% -1,73% -0,486 

4 0,00% -1,44% -3,17% -0,195 

5 0,00% -2,04% -5,20% -0,276 

Β 

-5 -2,09% 0,24% 0,24% 0,042 

t(+,-1) = -0,986 

t(+,-5) = 5,545** 

-4 -2,14% -2,84% -2,60% -0,495 

-3 7,62% 9,69% 7,09% 1,687 

-2 0,00% 1,41% 8,50% 0,246 

-1 0,00% 1,60% 10,11% 0,279 

0 -10,54% -10,75% -0,64% -1,870* 

1 0,00% 4,53% 3,89% 0,788 

2 0,00% 3,87% 7,76% 0,674 

3 -2,25% -5,19% 2,57% -0,903 

4 0,00% -0,31% 2,26% -0,054 

5 9,39% 7,35% 9,61% 1,278 

Γ 

-5 -7,41% -8,60% -8,60% -2,475** 

t(+,-1) = 2,413 

t(+,-5) = -1,986* 

-4 0,00% -0,75% -9,35% -0,217 

-3 0,00% 1,99% -7,37% 0,572 

-2 0,77% -1,30% -8,66% -0,374 

-1 -1,54% -1,91% -10,57% -0,549 

0 3,80% 1,52% -9,06% 0,436 

1 4,38% 5,70% -3,36% 1,640 

2 0,00% 0,79% -2,57% 0,227 

3 -3,64% -0,29% -2,86% -0,084 

4 0,00% 1,26% -1,60% 0,363 

5 0,00% -0,48% -2,08% -0,138 
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ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ  
(1) 

ENENTS 

(2) 

Days 

(3) 

R(%) 

(4) 

AR(%) 

(5) 

CAR(%) 

(6) 

t(AR) 

(7) 

t(CAR) 

Α 

-5 6,66% -1,95% -1,95% -0,363 

t(+,-1)= 7,283** 

t(+,-5)= 10,745*** 

-4 4,26% -1,67% -3,63% -0,311 

-3 2,24% 4,03% 0,40% 0,749 

-2 -0,25% -0,35% 0,05% -0,064 

-1 3,30% 1,29% 1,35% 0,240 

0 -8,72% 8,99% 10,34% 1,672 

1 9,41% 10,64% 20,97% 1,977* 

2 3,83% 6,40% 27,37% 1,189 

3 -3,73% -7,31% 20,06% -1,358 

4 -0,42% -1,85% 18,21% -0,344 

5 1,25% -0,78% 17,43% -0,145 

Β 

-5 -3,02% -0,69% -0,69% -0,311 

t(+,-1)= 3,598* 

t(+,-5)= 4,877*** 

-4 0,43% -0,27% -0,96% -0,124 

-3 -2,14% -0,06% -1,02% -0,027 

-2 2,30% 3,72% 2,70% 1,682 

-1 2,24% 3,84% 6,54% 1,740 

0 -0,75% -0,96% 5,58% -0,434 

1 -2,34% 2,18% 7,76% 0,988 

2 -4,96% -1,08% 6,68% -0,490 

3 3,66% 0,72% 7,40% 0,326 

4 -0,24% -0,55% 6,85% -0,251 

5 -1,55% -3,60% 3,25% -1,629 

Γ 

-5 0,70% -0,49% -0,49% -0,168 

t(+,-1)= -1,856 

t(+,-5)= -6,760*** 

-4 -2,01% -2,76% -3,25% -0,948 

-3 0,35% 2,34% -0,92% 0,802 

-2 0,81% -1,26% -2,17% -0,431 

-1 0,51% 0,15% -2,03% 0,050 

0 -0,72% -3,01% -5,03% -1,032 

1 -0,60% 0,71% -4,32% 0,245 

2 -1,40% -0,61% -4,93% -0,211 

3 -10,14% -6,79% -11,72% -2,331** 

4 2,06% 3,32% -8,40% 1,140 

5 2,94% 2,47% -5,94% 0,846 

Δ 

-5 -0,34% 0,04% 0,04% 0,030 

t(+,-1)= -0,388 

t(+,-5)= -6,996*** 

-4 2,13% 0,61% 0,65% 0,493 

-3 -0,34% -1,40% -0,75% -1,127 

-2 -0,85% -0,66% -1,41% -0,532 

-1 0,52% 0,00% -1,41% 0,004 

0 -0,68% 0,52% -0,88% 0,420 

1 -0,44% -0,66% -1,54% -0,531 

2 -0,09% -0,64% -2,19% -0,519 

3 0,08% 1,20% -0,99% 0,966 

4 -1,48% -2,98% -3,97% -2,401** 

5 1,05% 1,35% -2,62% 1,087 

Ε 

-5 0,64% 0,67% 0,67% 0,517 

t(+,-1)= 4,061* 

t(+,-5)= 8,732*** 

-4 0,25% -0,13% 0,55% -0,098 

-3 -0,32% 1,59% 2,13% 1,216 

-2 0,00% -0,12% 2,01% -0,091 

-1 -0,45% -0,67% 1,35% -0,512 

0 1,65% 2,48% 3,83% 1,904* 

1 1,19% 2,39% 6,22% 1,831* 

2 -0,69% -1,17% 5,04% -0,901 

3 -1,26% -1,12% 3,92% -0,860 

4 -0,38% -0,30% 3,62% -0,233 

5 -1,21% -0,18% 3,43% -0,141 
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
(1) 

EVENTS 

(2) 

Days 

(3) 

R 

(4) 

AR 

(5) 

CAR 

(6) 

t(AR) 

(7) 

t(CAR) 

A 

-5 16,01% 7,40% 7,40% 1,418 

t(+,-1) = -0,461 

t(+,-5) =10,439*** 

-4 4,77% -1,17% 6,23% -0,223 

-3 -5,79% -4,00% 2,23% -0,767 

-2 -0,44% -0,54% 1,69% -0,103 

-1 5,01% 3,01% 4,70% 0,576 

0 -28,26% -10,54% -5,85% -2,021* 

1 4,04% 5,26% -0,58% 1,009 

2 3,41% 5,98% 5,40% 1,146 

3 7,65% 4,07% 9,47% 0,780 

4 5,00% 3,57% 13,03% 0,683 

5 5,43% 3,39% 16,42% 0,650 

B 

-5 -5,90% -3,57% -3,57% -1,162 

t(+,-1) = 3,150* 

t(+,-5) = -2,974** 

-4 3,08% 2,37% -1,20% 0,772 

-3 -0,03% 2,04% 0,85% 0,665 

-2 2,86% 4,27% 5,11% 1,389 

-1 -1,81% -0,21% 4,91% -0,068 

0 0,52% 0,30% 5,21% 0,099 

1 -2,96% 1,56% 6,77% 0,509 

2 -7,76% -3,89% 2,89% -1,265 

3 1,93% -1,01% 1,88% -0,329 

4 1,53% 1,22% 3,09% 0,396 

5 -3,80% -5,85% -2,76% -1,903* 

Γ 

-5 1,60% 0,41% 0,41% 0,221 

t(+,-1) = 5,519** 

t(+,-5) = 2,146* 

-4 1,30% 0,55% 0,96% 0,293 

-3 -2,76% -0,77% 0,19% -0,415 

-2 2,66% 0,59% 0,78% 0,318 

-1 2,12% 1,75% 2,53% 0,942 

0 2,57% 0,28% 2,81% 0,151 

1 -0,82% 0,50% 3,31% 0,268 

2 -1,02% -0,23% 3,08% -0,125 

3 -8,27% -4,93% -1,85% -2,647** 

4 -0,44% 0,83% -1,02% 0,444 

5 2,71% 2,23% 1,20% 1,196 

Δ 

-5 0,35% 0,73% 0,73% 0,430 

t(+,-1) = -8,761** 

t(+,-5) = -2,958** 

-4 1,70% 0,18% 0,91% 0,106 

-3 1,44% 0,38% 1,29% 0,226 

-2 -0,79% -0,60% 0,69% -0,355 

-1 -2,11% -2,63% -1,93% -1,545 

0 -4,49% -3,29% -5,22% -1,935* 

1 -0,53% -0,75% -5,97% -0,441 

2 3,17% 2,62% -3,35% 1,541 

3 0,43% 1,55% -1,80% 0,912 

4 1,17% -0,32% -2,13% -0,191 

5 0,31% 0,61% -1,52% 0,361 

Ε 

-5 0,00% 0,03% 0,03% 0,026 

t(+,-1) = -2,249 

t(+,-5) = -1,864* 

(ΟΡΙΑΚΑ) 

-4 1,60% 1,22% 1,25% 1,053 

-3 -1,99% -0,08% 1,17% -0,071 

-2 0,79% 0,67% 1,84% 0,579 

-1 -1,85% -2,07% -0,22% -1,780 

0 -0,42% 0,41% 0,19% 0,354 

1 -1,26% -0,05% 0,13% -0,047 

2 -0,47% -0,96% -0,83% -0,826 

3 0,61% 0,75% -0,07% 0,648 

4 1,29% 1,37% 1,29% 1,175 

5 -2,98% -1,95% -0,65% -1,673 
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ΥΓΕΙΑ 
(1) 

EVENTS 

(2) 

Days 

(3) 

R 

(4) 

AR 

(5) 

CAR 

(6) 

t(AR) 

(7) 

t(CAR) 

Α 

-5 9,03% 0,42% 0,42% 0,062 

t(+,-1) = -3,444* 

t(+,-5) = -5,565*** 

-4 4,23% -1,71% -1,29% -0,255 

-3 0,68% 2,47% 1,18% 0,370 

-2 -2,78% -2,88% -1,70% -0,430 

-1 6,14% 4,13% 2,44% 0,618 

0 -33,51% -15,80% -13,36% -2,363** 

1 -7,69% -6,47% -19,83% -0,967 

2 -6,19% -3,62% -23,45% -0,542 

3 13,88% 10,30% -13,16% 1,540 

4 0,00% -1,44% -14,59% -0,215 

5 5,41% 3,37% -11,22% 0,504 

Β 

-5 -1,65% 0,68% 0,68% 0,321 

t(+,-1) = 0,848 

t(+,-5) = -2,585** 

-4 0,83% 0,12% 0,80% 0,056 

-3 -0,83% 1,25% 2,05% 0,588 

-2 0,00% 1,41% 3,47% 0,664 

-1 2,47% 4,08% 7,54% 1,914* 

0 -2,47% -2,68% 4,86% -1,260 

1 -4,26% 0,27% 5,13% 0,125 

2 -3,54% 0,34% 5,46% 0,158 

3 0,89% -2,05% 3,41% -0,963 

4 -2,72% -3,03% 0,39% -1,421 

5 0,00% -2,05% -1,66% -0,961 

Γ 

-5 -5,22% -6,41% -6,41% -1,441 

t(+,-1) = -4,413** 

t(+,-5) = 6,644*** 

-4 6,91% 6,15% -0,26% 1,383 

-3 3,28% 5,26% 5,01% 1,183 

-2 -3,28% -5,34% -0,34% -1,201 

-1 0,83% 0,46% 0,12% 0,103 

0 0,00% -2,29% -2,16% -0,514 

1 -3,36% -2,04% -4,21% -0,460 

2 4,18% 4,97% 0,76% 1,117 

3 -3,33% 0,01% 0,77% 0,003 

4 1,68% 2,95% 3,72% 0,663 

5 5,67% 5,19% 8,91% 1,167 

Ε 

-5 -2,86% -2,83% -2,83% -1,357 

t(+,-1) = -6,046** 

t(+,-5) = -9,643*** 

-4 2,29% 1,91% -0,91% 0,918 

-3 -2,87% -0,97% -1,89% -0,466 

-2 0,00% -0,12% -2,00% -0,057 

-1 -1,17% -1,40% -3,40% -0,669 

0 -3,91% -3,08% -6,48% -1,478 

1 -1,55% -0,34% -6,83% -0,165 

2 1,85% 1,36% -5,46% 0,654 

3 2,12% 2,26% -3,20% 1,084 

4 0,89% 0,98% -2,23% 0,468 

5 -4,86% -3,83% -6,06% -1,839* 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 
(1) 

EVENTS 

(2) 

Days 

(3) 

R 

(4) 

AR 

(5) 

CAR 

(6) 

t(AR) 

(7) 

t(CAR) 

Α 

-5 9,09% 0,47% 0,47% 0,155 

t(+,-1) = 2,212 

t(+,-5) = 20,764*** 

-4 5,42% -0,51% -0,04% -0,168 

-3 0,82% 2,61% 2,57% 0,856 

-2 1,24% 1,14% 3,70% 0,372 

-1 2,29% 0,28% 3,98% 0,092 

0 -21,64% -3,92% 0,06% -1,287 

1 5,69% 6,92% 6,98% 2,269** 

2 3,84% 6,41% 13,38% 2,101* 

3 5,86% 2,28% 15,66% 0,747 

4 2,12% 0,69% 16,35% 0,225 

5 4,78% 2,74% 19,09% 0,899 

Β 

-5 -0,34% 1,99% 1,99% 0,668 

t(+,-1) = 0,442 

t(+,-5) = -17,302*** 

-4 -4,54% -5,25% -3,27% -1,766 

-3 -0,71% 1,37% -1,89% 0,462 

-2 -2,04% -0,63% -2,52% -0,212 

-1 -0,24% 1,37% -1,15% 0,460 

0 2,08% 1,87% 0,71% 0,628 

1 -7,14% -2,61% -1,90% -0,878 

2 -6,32% -2,44% -4,34% -0,821 

3 2,25% -0,70% -5,04% -0,235 

4 -6,15% -6,46% -11,49% -2,171* 

5 -1,97% -4,02% -15,51% -1,352 

Γ 

-5 -0,59% -1,78% -1,78% -0,947 

t(+,-1) = -2,648 

t(+,-5) = -10,975*** 

-4 0,36% -0,39% -2,17% -0,210 

-3 -1,61% 0,37% -1,80% 0,199 

-2 2,48% 0,41% -1,39% 0,219 

-1 -1,60% -1,96% -3,35% -1,047 

0 3,37% 1,08% -2,27% 0,575 

1 -3,00% -1,69% -3,96% -0,899 

2 0,64% 1,43% -2,52% 0,764 

3 -7,96% -4,62% -7,14% -2,462** 

4 0,51% 1,77% -5,37% 0,943 

5 -0,35% -0,83% -6,21% -0,444 

Δ 

-5 -1,12% -0,74% -0,74% -0,653 

t(+,-1) = -3,277* 

t(+,-5) = -1,108 

-4 1,13% -0,39% -1,13% -0,347 

-3 0,32% -0,73% -1,86% -0,649 

-2 0,82% 1,02% -0,85% 0,899 

-1 0,03% -0,48% -1,33% -0,422 

0 -0,93% 0,27% -1,05% 0,241 

1 -0,82% -1,04% -2,09% -0,920 

2 3,49% 2,93% 0,84% 2,595** 

3 -1,66% -0,54% 0,30% -0,479 

4 1,23% -0,27% 0,03% -0,239 

5 -0,71% -0,41% -0,38% -0,359 

Ε 

-5 0,33% 0,36% 0,36% 0,368 

t(+,-1) = 1,362 

t(+,-5) = -1,863* 

ΟΡΙΑΚΑ 

-4 0,12% -0,26% 0,11% -0,261 

-3 -2,52% -0,61% -0,51% -0,619 

-2 0,10% -0,02% -0,53% -0,024 

-1 1,28% 1,06% 0,53% 1,071 

0 -1,52% -0,69% -0,16% -0,698 

1 -0,88% 0,32% 0,16% 0,325 

2 0,35% -0,14% 0,01% -0,146 

3 1,89% 2,03% 2,04% 2,048* 

4 -1,52% -1,44% 0,60% -1,456 

5 -2,19% -1,16% -0,56% -1,169 

 


