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Σύνοψη. 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα εξεταστεί ο ρόλος των Τραπεζικών 

Ιδρυμάτων στο Χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται 

μία γενική εισαγωγή στην δομή της διπλωματικής εργασίας ενώ στο δεύτερο 

κεφάλαιο, παρουσιάζεται ο ρόλος και τα χαρακτηριστικά του Χρηματοπιστωτικού 

Συστήματος της χώρας. Πράγματι, η μεταφορά χρηματικών κεφαλαίων θα ήταν 

δύσκολη έως αδύνατη αν δεν υπήρχε ένα οργανωμένο χρηματοοικονομικό σύστημα 

που θα εξασφάλιζε την ασφαλή μεταφορά χρηματικών διαθεσίμων από τις 

πλεονασματικές μονάδες στις ελλειμματικές. 

Στο τρίτο κεφαλαίο, εξετάζουμε την διάρθρωση του Χρηματοπιστωτικού 

Συστήματος. Εξετάζεται η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα. Παράλληλα, παρουσιάζονται τα πιο σημαντικά μέλη του 

Χρηματοπιστωτικού Συστήματος όπως είναι τα Τραπεζικά Ιδρύματα, οι Εταιρίες 

Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, οι Εταιρίες Forfaiting καθώς και οι Εταιρίες Διαχείρισης 

Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Παράλληλα, εξετάζονται οι Θεσμικοί Επενδυτές, τα Ταμεία 

Συντάξεων, οι Ασφαλιστικές Εταιρίες και οι Εταιρίες Hedge Fund και Venture 

Capital καθώς και οι Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Τέλος, γίνεται μία 

εκτεταμένη αναφορά στην Ελληνική Χρηματιστηριακή Αγορά. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα, εγχώρια και 

αλλοδαπά που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Παρουσιάζονται οι κατηγορίες των 

Τραπεζικών Ιδρυμάτων που υπάρχουν στην χώρα μας και γίνεται εξετάζεται το 

προφίλ της κάθε τράπεζας ξεχωριστά. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στα Ειδική Κατηγορία 

Πιστωτικών Ιδρυμάτων. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που 

προσφέρουν τα Τραπεζικά Ιδρύματα της χώρας μας. Εξετάζονται τα προϊόντα της 

λιανικής τραπεζικής καθώς και τα Ομόλογα και Έντοκα Γραμμάτια του Δημοσίου, οι 

Τραπεζοασφάλειες και τα σύνθετα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Ιδιαίτερη αναφορά 

γίνεται και στις τραπεζικές ΑΕΔΑΚ, στις τραπεζικές Εταιρίες Διαχείρισης Ακίνητης 

Περιουσίας καθώς και στις Χρηματιστηριακές Τραπεζικές Υπηρεσίες. 

Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην παρουσία των Ελληνικών Τραπεζών 

στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Οι σημαντικές κεφαλαιοποίησης των Τραπεζών, 

και το γεγονός ότι αυτές συμμετέχουν στους περισσότερους χρηματιστηριακούς 

δείκτες μας βοηθά να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα για την σημαντικότητα των 

Ελληνικών Τραπεζών στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα της χώρα μας. 
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1. Εισαγωγή. 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα εξετάσουμε τον ρόλο των Τραπεζικών 

Ιδρυμάτων στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα της Χώρας. Τα Τραπεζικά Ιδρύματα 

αποτελούν τους πιο σημαντικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς σε μία οικονομία 

καθώς αποτελούν τους θεμελιώδεις λίθους του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η 

οικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη κάθε οικονομίας και χώρας θα ήταν αδύνατη 

χωρίς την ύπαρξη των πιστωτικών ιδρυμάτων που απρόσκοπτα και με ασφάλεια 

συγκεντρώνουν συνεχώς τα χρηματικά διαθέσιμα και τα διοχετεύουν σε νέες 

επενδύσεις και σε οικονομικές μονάδες που τα έχουν ανάγκη. Η σωστή και 

αποτελεσματική αυτή διαχείριση των χρηματικών διαθέσιμων έτσι ώστε να 

τροφοδοτείται συνεχώς η ανάπτυξη των επιχειρήσεων και να επέρχεται η οικονομική 

ευημερία αποτελεί και τον κύριο και απώτερο σκοπό των Τραπεζικών Ιδρυμάτων. 

Τα Τραπεζικά Ιδρύματα στη χώρα μας βρίσκονται στις μέρες μας, σε συνεχή 

ανάπτυξη και ανέλιξη. Τραπεζικές συγχωνεύσεις πραγματοποιούνται διαρκώς με 

αποτέλεσμα νέα τραπεζικά σχήματα να εμφανίζονται. Εγχώριες τράπεζες αγοράζουν 

πλειοψηφικά πακέτα μετοχών σε ξένες τράπεζες που δραστηριοποιούνται στον 

Ελλαδικό χώρο και αντίστροφα. Νέα, ευέλικτα τραπεζικά προϊόντα παρουσιάζονται 

διαρκώς που καλύπτουν κάθε επενδυτική ανάγκη και που δεν έχουν καμμία σχέση με 

τα εντελώς τυποποιημένα προϊόντα του παρελθόντος. Τα τραπεζικά ιδρύματα 

εισέρχονται δυναμικά σε νέους χώρους όπως είναι το Real Estate, το Leasing, το 

Forfaiting, το Factoring και οι Τραπεζοασφάλειες. Η ανάπτυξη του χρηματιστήριου 

στην χώρα μας και η δημιουργία μίας ώριμης χρηματιστηριακής αγοράς, έδωσε το 

έναυσμα στα Τραπεζικά Ιδρύματα να παρέχουν χρηματιστηριακά προϊόντα εφάμιλλα 

των ανεπτυγμένων αγορών του εξωτερικού όπως τα Συμβόλαια Μελλοντικής 

Εκπλήρωσης, τα δικαιώματα και το Short Selling. 

Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι η μελέτη των Τραπεζικών Ιδρυμάτων και του 

ρόλου που διαδραματίζουν αυτά στο σύγχρονο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα της 

Ελλάδος, κρίνεται αναγκαία και επιτακτική. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, παρουσιάζεται ο ρόλος 

και τα χαρακτηριστικά του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος της χώρας. Πράγματι, η  

μεταφορά χρηματικών κεφαλαίων θα ήταν δύσκολη έως αδύνατη αν δεν υπήρχε ένα 

οργανωμένο χρηματοοικονομικό σύστημα. Κάθε πλεονασματική μονάδα δεν είναι σε 

θέση να ερευνήσει από μόνη της την αγορά ώστε να εντοπίσει τις οικονομικές 

μονάδες που έχουν ανάγκη από κεφάλαια. Αντίστροφα, όσες οικονομικές μονάδες 
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χρειάζονται κεφάλαια δεν μπορούν από μόνες τους να εντοπίσουν εκείνες τις 

οικονομικές μονάδες που εμφανίζουν πλεόνασμα. Η επικοινωνία επομένως μεταξύ 

των οικονομικών μονάδων δεν είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαν να επιτύχουν από 

μόνες τους, χωρίς την ύπαρξη ενός οργανωμένου και αξιόπιστου Χρηματοπιστωτικού 

Συστήματος.  

Στο τρίτο κεφαλαίο, εξετάζουμε την διάρθρωση του Χρηματοπιστωτικού 

Συστήματος. Εξετάζεται η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα. Παράλληλα, παρουσιάζονται τα πιο σημαντικά μέλη του 

Χρηματοπιστωτικού Συστήματος όπως είναι τα Τραπεζικά Ιδρύματα, οι Εταιρίες 

Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, οι Εταιρίες Forfaiting καθώς και οι Εταιρίες Διαχείρισης 

Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Παράλληλα, εξετάζονται οι Θεσμικοί Επενδυτές, τα Ταμεία 

Συντάξεων, οι Ασφαλιστικές Εταιρίες και οι Εταιρίες Hedge Fund και Venture 

Capital καθώς και οι Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Τέλος, γίνεται μία 

εκτεταμένη αναφορά στην Ελληνική Χρηματιστηριακή Αγορά. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα, εγχώρια και 

αλλοδαπά που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Παρουσιάζονται οι κατηγορίες των 

Τραπεζικών Ιδρυμάτων που υπάρχουν στην χώρα μας και γίνεται εξετάζεται το 

προφίλ της κάθε τράπεζας ξεχωριστά. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στα Ειδική Κατηγορία 

Πιστωτικών Ιδρυμάτων. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που 

προσφέρουν τα Τραπεζικά Ιδρύματα της χώρας μας. Εξετάζονται τα προϊόντα της 

λιανικής τραπεζικής όπως οι Λογαριασμοί Καταθέσεων, τα Δάνεια διαφόρων τύπων 

και οι Πιστωτικές Κάρτες. Παράλληλα, παρουσιάζονται τα Ομόλογα και Έντοκα 

Γραμμάτια του Δημοσίου, οι Τραπεζοασφάλειες καθώς και τα σύνθετα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις τραπεζικές ΑΕΔΑΚ, 

στις τραπεζικές Εταιρίες Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας καθώς και στις 

Χρηματιστηριακές υπηρεσίες που προσφέρουν τα Πιστωτικά Ιδρύματα. 

Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην παρουσία των Ελληνικών Τραπεζών 

στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Οι σημαντικές κεφαλαιοποίησης των Τραπεζών, 

η επενδυτική προτίμηση που αυτές τυγχάνουν καθώς και το γεγονός ότι αυτές 

συμμετέχουν στους περισσότερους χρηματιστηριακούς δείκτες μας βοηθά να 

εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα για την σημαντικότητα των Ελληνικών Τραπεζών 

στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα της χώρα μας. 
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Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Καθηγητή του Πανεπιστήμιου 

Μακεδονίας, Αντιπρύτανη κ. Δημήτριο Σουμπενιώτη, χωρίς την πολύτιμη βοήθεια 

του οποίου, δεν θα ήταν δυνατή η συγγραφή της παρούσας διπλωματικής εργασίας. 

Παράλληλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κ. Μαρίνα Κουμούρη, διευθυντικό 

στέλεχος της Γενικής Τράπεζας Α.Ε. (Societe Generale) για την σημαντική της 

βοήθεια στην συγγραφή αυτής της διπλωματικής εργασίας. 
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2. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα της Ελλάδος. 

 

2.1 Ο Ρόλος του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος στη χώρα μας. 

Ο σκοπός κάθε οικονομίας είναι η οικονομική ανάπτυξη και ευημερία. Βάση για την 

οργάνωση της οικονομίας και ταυτόχρονα αφετηρία για την οικονομική ανάπτυξη 

αποτελούν οι δύο κύριοι τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, ο δημόσιος και ο 

ιδιωτικός τομέας. Το μέγεθος και η συνεισφορά καθενός από τους δύο τομείς 

προσδιορίζεται διαχρονικά από τις ιδεολογικές τάσεις που επικρατούν κάθε εποχή. Ο 

δημόσιος τομέας εκφράζεται από το κράτος και από τις δημόσιες επιχειρήσεις και 

οργανισμούς. Ο ιδιωτικός τομέας περιλαμβάνει τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τις 

ατομικές οικονομικές δραστηριότητες. Στο σημερινό περιβάλλον κυρίαρχη επιλογή 

αποτελεί ο περιορισμός του δημόσιου τομέα και η ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα.    

Σε κάθε επομένως χρηματοπιστωτικό σύστημα μπορούμε να διακρίνουμε δύο ειδών 

οικονομικές μονάδες. Η πρώτη κατηγορία είναι οι οικονομικές μονάδες του δημόσιου 

φορέα που εκφράζονται από το κράτος και τις δημόσιες επιχειρήσεις, ενώ η δεύτερη 

κατηγορία είναι οι οικονομικές μονάδες του ιδιωτικού τομέα οι οποίες εκφράζονται 

με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Οι οικονομικές αυτές μονάδες στο τέλος κάθε 

οικονομικής χρήσης εμφανίζουν θετικό υπόλοιπο (πλεόνασμα), αρνητικό υπόλοιπο 

(έλλειμμα) η μηδενικό υπόλοιπο, ανάλογα με το πόσο επιτυχής ή όχι ήταν η 

επιχειρηματική τους δραστηριότητα. 

Οι οικονομικές λοιπόν μονάδες που παρουσιάζουν θετικό υπόλοιπο έχουν στη 

διάθεση τους οικονομικά κεφάλαια σε αντίθεση με τις οικονομικές μονάδες που 

παρουσιάζουν έλλειμμα και έχουν ανάγκη από χρηματικά διαθέσιμα. Είναι επομένως 

αναμενόμενο οι οικονομικές μονάδες που παρουσιάζουν πλεόνασμα να μην κρατούν 

σε αδράνεια τα κεφάλαια που τους περισσεύουν αλλά να τα μεταβιβάζουν στις 

ελλειμματικές οικονομικές μονάδες έναντι μίας συγκεκριμένης αμοιβής. Βέβαια η 

μεταφορά των χρηματικών διαθεσίμων δεν γίνεται μόνο μεταξύ των οικονομικών 

μονάδων που έχουν θετικό και αρνητικό υπόλοιπο. Μπορεί να πραγματοποιηθεί και 

μεταξύ δυο οικονομικών μονάδων που παρουσιάζουν πλεόνασμα, αν μία από τις δύο 

έχει ανάγκη εισροής κεφαλαίων για την οικονομική χρονιά καθώς οι εισροές που θα 

έρθουν υστερούν των μελλοντικών εκροών. Με την ίδια λογική κάθε οικονομική 

μονάδα με θετικό, αρνητικό ή μηδενικό υπόλοιπο μπορεί να έχει ανάγκη από 

χρηματικά κεφάλαια. 
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Η μεταφορά όμως των παραπάνω κεφαλαίων θα ήταν δύσκολη έως αδύνατη αν δεν 

υπήρχε ένα οργανωμένο χρηματοοικονομικό σύστημα. Κάθε πλεονασματική μονάδα 

δεν είναι σε θέση να ερευνήσει από μόνη της την αγορά ώστε να εντοπίσει τις 

οικονομικές μονάδες που έχουν ανάγκη από κεφάλαια. Αντίστροφα, όσες 

οικονομικές μονάδες χρειάζονται κεφάλαια δεν μπορούν από μόνες τους να 

εντοπίσουν εκείνες τις οικονομικές μονάδες που εμφανίζουν πλεόνασμα. Η 

επικοινωνία επομένως μεταξύ των οικονομικών μονάδων δεν είναι κάτι το οποίο θα 

μπορούσαν να επιτύχουν από μόνες τους, χωρίς την ύπαρξη ενός οργανωμένου 

συστήματος. 

Παράλληλα, το ύψος των διαθέσιμων πλεονασματικών κεφαλαίων είναι απίθανο να 

συμπίπτει με το ύψος των κεφαλαίων που καλύπτουν τις ανάγκες  κάποιας άλλης 

οικονομικής μονάδας. Επιπρόσθετα, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο 

αναζητούνται τα χρηματικά διαθέσιμα είναι αδύνατο να ικανοποίει ταυτόχρονα και 

τις δύο μεριές. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί πως το πιο σημαντικό μέρος σε 

μία συναλλαγή είναι το καλό τέλος αυτής, το οποίο εξαρτάται από αν δύο μέρη θα 

τηρήσουν τους όρους και τα συμφωνηθέντα. 

Επομένως κάθε οικονομική συναλλαγή θα ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί αν δεν 

αυτή δεν γίνεται μέσα σε ένα οργανωμένο οικονομικά και θεσμικά πλαίσιο. Στο 

σημείο αυτό παρεμβαίνει το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα (financial system), ρόλος 

του οποίου είναι η συγκέντρωση των πλεοναζόντων κεφαλαίων της οικονομίας και η 

αποτελεσματική διοχέτευση τους σε όσες οικονομικές μονάδες χρειάζονται τα 

κεφάλαια αυτά για επενδυτικούς ή καταναλωτικούς λόγους. Η αποτελεσματική 

κατανομή των κεφαλαίων αυτών πραγματοποιείται με τα χρηματοπιστωτικά ή 

χρηματοοικονομικά μέσα ή προϊόντα (financial instruments), τα οποία έχουν 

δημιουργηθεί και ανάλογα με τις εξελίξεις δημιουργούνται διαρκώς στο 

χρηματοπιστωτικό σύστημα. Παραδείγματα τέτοιων προϊόντων είναι: 

1. Ομολογίες (Bonds) 

2. Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (Treasury Bills). 

3. Πιστοποιητικά Καταθέσεων (Certificates of Deposit) 

4. Εμπορικά ή Βιομηχανικά Ομόλογα (Commercial Papers). 

5. Ομολογίες επιχειρήσεων (Corporate Bonds). 

6. Προϊόντα εξασφάλισης κεφαλαίου (Capital Guarantee Products) 

7. Στεγαστικά δάνεια (Mortgages). 
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2.2 Τα χαρακτηριστικά του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος. 

Τα χρηματοπιστωτικά μέσα διοχετεύονται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα μέσω των 

χρηματοπιστωτικών αγορών (financial markets),  οι οποίες αναπτύσσονται και 

εξελίσσονται συνεχώς ανάλογα με την εξέλιξη και τα χαρακτηριστικά των 

χρηματοπιστωτικών προϊόντων  που τίθενται προς μεταφορά ή προς διαπραγμάτευση 

σε αυτές. Παράλληλα η ανάπτυξη των αγορών οδηγεί στη βελτίωση των 

χαρακτηριστικών των χρηματοοικονομικών προϊόντων αλλά και στη δημιουργία 

νέων προϊόντων. Παραδείγματα χρηματοπιστωτικών αγορών είναι τα ακόλουθα: 

1. Πρωτογενής Αγορά 

2. Δευτερογενής Αγορά 

3. Χρηματαγορά 

4. Κεφαλαιαγορά 

5. Τρέχουσα αγορά 

6. Προθεσμιακή Αγορά 

7. Εγχώρια αγορά συναλλάγματος 

8. Διεθνής αγορά συναλλάγματος 

9. Αγορά Δικαιωμάτων και Προθεσμιακών Συμβολαίων 

10. Διατραπεζική Αγορά 

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί πως το  σύνολο των χρηματοπιστωτικών 

αγορών μαζί με όλα τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που κυκλοφορούν σε αυτές 

αποτελούν το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. 

Η μεταφορά των πλεοναζόντων κεφαλαίων μέσω των χρηματοοικονομικών αγορών 

μπορεί να πραγματοποιηθεί κατ’ αρχάς με άμεση επικοινωνία και διαπραγμάτευση 

μεταξύ αποταμιευτών και δανειζόμενων. Στην περίπτωση αυτή η αναφερόμαστε σε 

άμεση χρηματοδότηση (direct financing).  

Όμως, όπως έχουμε ήδη αναφέρει η άμεση επικοινωνία αποταμιευτών και 

δανειζόμενων δεν είναι εύκολη αφού συνήθως τα δύο μέρη δεν διαθέτουν τις 

απαιτούμενες γνώσεις, τις κατάλληλες πληροφορίες και τον απαιτούμενο χρόνο ώστε 

να καταλήξουν σε μία αποτελεσματική προσέγγιση. Ακόμα όμως και αν υπήρχε αυτή 

η επικοινωνία δεν είναι σίγουρο ότι τα δύο μέρη θα καταλήξουν σε συμφωνία καθώς 

στις περισσότερες περιπτώσεις τόσο οι ποσοτικές όσο και ι χρονικές τους ανάγκες και 

απαιτήσεις διαφέρουν. Επιπρόσθετα, ακόμη και αν υπάρξει συμφωνία, στο πλαίσιο 
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αυτό, δεν διασφαλίζεται το καλό τέλος της συναλλαγής αφού η φερεγγυότητα των 

δύο μερών δεν είναι δεδομένη. 

Τα παραπάνω προβλήματα αποτέλεσαν τη βασική αιτία εμφάνισης και ανάπτυξης 

των χρηματοπιστωτικών οργανισμών (financial intermediaries) που αποτελούν το 

βασικό μοχλό λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί παρεμβαίνουν μεταξύ των οικονομικών μονάδων 

και που αποταμιεύουν (πλεονασματικών οικονομικών μονάδων) και των οικονομικών 

μονάδων που χρειάζονται κεφάλαια (δανειζόμενων), είτε πρόκειται για ελλειμματικές 

είτε για πλεονασματικές οικονομικές μονάδες, και αφού συγκεντρώσουν τα κεφάλαια 

των πρώτων και τα διαμορφώσουν κατάλληλα, τα διοχετεύουν με μεγάλη 

αποτελεσματικότητα στις δεύτερες. Στην περίπτωση αυτή αναφερόμαστε σε έμμεση 

χρηματοδότηση (indirect financing). Ενδεικτικά κάποιοι χρηματοπιστωτικοί 

οργανισμοί είναι: 

1. Πιστωτικά Ιδρύματα (Τράπεζες) 

2. Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) 

3. Εταιρίες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 

4. Εταιρίες Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων 

5. Εταιρίες Forfaiting 

6. Οργανισμοί Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών 

7. Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) 

8. Συνεταιριστικές Τράπεζες 

9. Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου 

10. Πιστωτικές Ενώσεις 

11. Εταιρίες Χρηματοδότησης Κατανάλωσης 

12. Εταιρίες Παροχής Πιστώσεων 

13. Τράπεζες Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

14. Ενώσεις Αποταμιεύσεων και Δανείων 

 

Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί δραστηριοποιούνται τόσο στις πρωτογενείς αγορές 

(primary markets), δηλαδή στις αγορές που εμφανίζονται για πρώτη φορά τα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα, όσο και στις δευτερογενής αγορές που 

διαπραγματεύονται υφιστάμενα χρηματοοικονομικά προϊόντα. 

Οι αποταμιευτές μεταφέρουν, μέσω των χρηματοπιστωτικών αγορών, με τη χρήση 

των χρηματοπιστωτικών προϊόντων κεφάλαια από τις πλεονασματικές οικονομικές 
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μονάδες της οικονομίας στις ελλειμματικές οικονομικές μονάδες, είτε με άμεση είτε 

με έμμεση χρηματοδότηση. 

Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί δραστηριοποιούνται στο χρηματοπιστωτικό 

σύστημα τόσο για λογαριασμό των πελατών του ς όσο και για δικό τους λογαριασμό, 

ως επενδυτές ή ως κερδοσκόποι, με στόχο το κέρδος βάσει των προβλέψεών τους για 

την πορεία των αγορών. Ακολουθώντας την αρχή αυτή, οι περισσότεροι 

χρηματοοικονομικοί οργανισμοί έχουν κατανείμει το χαρτοφυλάκιο τους σε 

επενδυτικό χαρτοφυλάκιο και χαρτοφυλάκιο συναλλαγών. Στην κατεύθυνση αυτή 

συνεισφέρουν και οι οδηγίες των εποπτικών αρχών που προσδιορίζουν τη μέτρηση 

της κεφαλαιακής επάρκειας των οργανισμών. 

Οι αρχικοί δανειστές, δηλαδή οι δανειστές πριν την παρέμβαση των 

χρηματοπιστωτικών οργανισμών, μπορεί να είναι όλοι οι φορείς της οικονομίας, 

δηλαδή οι επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά, το κράτος και οι δημόσιοι οργανισμοί. Οι 

ίδιες οικονομικές μονάδες μπορεί να είναι και οι τελικοί δανειζόμενοι, δηλαδή 

δανειζόμενοι μετά την παρέμβαση των χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Και στις 

δύο περιπτώσεις η μεταφορά των κεφαλαίων μπορεί να γίνει με άμεση ή έμμεση 

χρηματοδότηση. 

Στις παραπάνω έννοιες όπως αρχικοί δανειστές και τελικοί δανειζόμενοι δεν 

περιλαμβάνονται εκείνοι οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί οι οποίοι 

δραστηριοποιούνται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα μόνο για λογαριασμό και προς 

διευκόλυνση των πελατών τους όπως για παράδειγμα οι ανάδοχοι στις αυξήσεις 

μετοχικών κεφαλαίων επιχειρήσεων. Όσον αφορά τους τίτλους μέσω των οποίων 

πραγματοποιείται η μεταφορά των κεφαλαίων για μεν τους δανειστές αποτελούν 

στοιχείο του ενεργητικού τους και οι θέσεις που κατέχουν είναι θετικές (long 

position), για δε τους δανειζόμενους οι ίδιοι τίτλοι αποτελούν στοιχείο του παθητικού 

τους και οι θέσεις που κατέχουν είναι αρνητικές (short position). 

Με βάση του τρόπου και στόχου συμμετοχής των χρηματοπιστωτικό σύστημα των 

χρηματοπιστωτικών οργανισμών μπορούμε να διακρίνουμε τους χρήστες των 

χρηματοπιστωτικών μέσων για άντληση ή τοποθέτηση κεφαλαίων στις ακόλουθες 

κατηγορίες: 

1. Ιδιώτες επενδυτές 

2. Εθνικές και Πολυεθνικές Επιχειρήσεις 

3. Θεσμικοί Επενδυτές 

4. Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί 
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5. Κεντρικές Τράπεζες 

6. Επενδυτικά Κεφάλαια 

 

Καθένας από τους παραπάνω παράγοντες συμμετέχει στις χρηματοπιστωτικές αγορές 

με γνώμονα την επίτευξη του κέρδους και σύμφωνα με τις προβλέψεις που έχει για 

την πορεία και την εξέλιξη της αγοράς. 

 

 14



3. Η διάρθρωση του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος της Ελλάδος. 

 

3.1 Εισαγωγή. 

Με την παρέμβαση των χρηματοπιστωτικών οργανισμών επιλύονται τα προβλήματα 

που αναδύονται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα κατά την εφαρμογή της άμεσης 

χρηματοδότησης και ιδιαίτερα εκείνα που σχετίζονται με την ποσοτική και χρονική 

διαφοροποίηση των προσφερόμενων και ζητούμενων κεφαλαίων. Οι 

χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί επεξεργάζονται τα προσφερόμενα, ή πλεονάζοντα 

κεφάλαια τόσο κατά τη διαδικασία της άντλησης όσο και κατά τη διαδικασία της 

πώληση, μεταμορφώνοντας τα σε εύχρηστα και ελκυστικά, για τους δανειστές και 

τους δανειζόμενους, χρηματοοικονομικά προϊόντα. Παράλληλα, με την παρέμβαση 

τους περιορίζουν τους κινδύνους της ροής ή μεταφοράς των κεφαλαίων, ιδιαίτερα τον 

πιστωτικό κίνδυνο. 

Στους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς στρέφονται κυρίως οι κάτοχοι κεφαλαίων 

ή οι επενδυτές που δεν επιθυμούν να αναλάβουν τους αυξημένους κινδύνους των 

άμεσων τοποθετήσεων στις αγορές (είτε πρωτογενείς είτε δευτερογενείς) 

χρηματοπιστωτικών μέσων, μετοχών, ομολόγων ή άλλων σχετικών προϊόντων, οι 

οποίοι προέρχονται κυρίως από τη μεταβλητότητα των τιμών και των εισοδημάτων 

των αγορών αυτών και παράλληλα από την πιθανή δυσκολία μεταπώλησης των εν 

λόγω προϊόντων. Στους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς απευθύνονται επίσης οι 

κάτοχοι κεφαλαίων που δεν διαθέτουν την εμπειρία και τις γνώσεις που θα τους 

επέτρεπαν εύκολη πρόσβαση σε εξειδικευμένες  χρηματοοικονομικές αγορές. 

Μπορούν πολύ εύκολα να ανοίξουν ένα καταθετικό λογαριασμό σε μία τράπεζα ή να 

τοποθετήσουν το ίδιο εύκολα τα κεφάλαια τους σε μερίδια ενός αμοιβαίου 

κεφαλαίου, το οποίο διαχειρίζεται μια εξειδικευμένη εταιρία διαχείρισης αμοιβαίων 

κεφαλαίων. Δεν είναι όμως καθόλου εύκολο να διαμορφώσουν μόνοι τους ένα 

σύνθετο χρηματοοικονομικό προϊόν, όπως για παράδειγμα ένα προϊόν που θα 

εξασφαλίζει το κεφάλαιο που επενδύουν, κάτι που πολύ εύκολα κάνει ένας 

χρηματοπιστωτικός οργανισμός. 

Την ίδια στιγμή εκείνοι που έχουν ανάγκη κεφαλαίων, επιχειρήσεις ή ιδιώτες, αντί να 

στραφούν στους κατόχους κεφαλαίων, απευθύνονται στους χρηματοπιστωτικούς 

οργανισμούς, ώστε να αντλήσουν από αυτούς τα κεφάλαια που χρειάζονται, αφού η 

διαδικασία άντλησης είναι απλή και τα κεφάλαια προσφέρονται σε μορφή που 
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καλύπτει επακριβώς τις ανάγκες τους. Αποφεύγουν έτσι την πολύπλοκη διαδικασία 

και τους κινδύνους της απευθείας χρηματοδότησης από τους κατόχους κεφαλαίων. 

Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, λόγω του μεγέθους και της εξειδίκευσής τους, 

είναι σε θέση να διαμορφώσουν χρηματοοικονομικά προϊόντα άντλησης και 

τοποθέτησης κεφαλαίων ή χαρτοφυλάκια χρηματοοικονομικών προϊόντων τέτοια που 

αφενός περιορίζουν τον πιστωτικό και τους λοιπούς κινδύνους και αφετέρου 

αυξάνουν την απόδοση των επενδύσεων. Ο έλεγχος και η αντιμετώπιση των κινδύνων 

επιβάλλονται και από τις εποπτικές αρχές που θέτουν συγκεκριμένους κανόνες τόσο 

για τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών οργανισμών όσο και για το ύψος των 

κινδύνων, ανάλογα με τα ίδια κεφάλαια και τα στοιχεία του ενεργητικού τους, 

δηλαδή με τις επενδύσεις τους, που μπορούν να αναλάβουν κάθε χρονική στιγμή. Με 

τη μέτρηση του πιστωτικού και των λοιπών κινδύνων, και ταυτοχρόνως με τους 

τιθέμενους κανόνες ελέγχου και παρακολούθησης αυτών, περιορίζεται ή μηδενίζεται 

ο κίνδυνος για τους επενδυτές και τους τελικούς χρήστες των κεφαλαίων. 

Οι δυνατότητες αυτές των χρηματοπιστωτικών οργανισμών σε συνδυασμό με τον 

αυξανόμενο, στα πλαίσια των σημερινών διεθνών αγορών, ανταγωνισμό μειώνουν το 

κόστος χρήσεως των κεφαλαίων με προφανείς θετικές επιπτώσεις στην οικονομική 

ανάπτυξη. Παράλληλα, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί είναι αναγκαίοι για την 

οικονομική ανάπτυξη καθώς ο ρόλος τους στη διαμόρφωση της πολιτικής προσφοράς 

του χρήματος σε μία οικονομία είναι καθοριστικός. Χωρίς τα πιστωτικά ιδρύματα δεν 

θα πραγματοποιούντο εύκολα οι λειτουργίες της προσφοράς του χρήματος στην 

οικονομία και του ελέγχου της ποσότητας αυτού, αφού δεν θα μπορούσαν να 

εφαρμοστούν νομισματικά μέσα, όπως των ελάχιστων αποθεμάτων των τραπεζών 

στην Κεντρική Τράπεζα, ούτε ο πολλαπλασιαστής χρήματος ή η πολιτική της 

ανοικτής αγοράς. 
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3.2 Κεντρικές Τράπεζες. 

 

3.2.1 Η Τράπεζα της Ελλάδος. 

Στην χώρα μας η κεντρική τράπεζα είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία ιδρύθηκε 

το Σεπτέμβριο του 1927 και άρχισε να λειτουργεί το Μάιο του 1928. Με τη σημερινή 

μορφή λειτουργεί από το 1938. Η ίδρυση της πραγματοποιήθηκε μετά από 

συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με την Κοινωνία των Εθνών. Έως το 1928 τις 

λειτουργίες και το ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας κάλυπτε η Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος, μία εμπορική τράπεζα που ιδρύθηκε το 1841. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του 

καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος «κύριον καθήκον της Τραπέζης είναι η 

εξασφάλισις της σταθερότητας της εις χρυσόν αξίας των γραμματίων αυτής. Προς τον 

σκοπόν τούτον θα ρυθμίζη εντός των ορίων του Καταστατικού αυτής, την 

κυκλοφορίαν και την πίστιν εν Ελλάδι». Με το πρωτόκολλο της Γενεύης, στο οποίο 

στηρίχτηκε η ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος, ορίσθηκαν δύο σημαντικά θέματα 

υπαγορευόμενα από τις τότε ισχύουσες διεθνείς οικονομικές συνθήκες. Το πρώτο 

σχετίζεται με την αντιστοιχία της δραχμής σε χρυσό και το δεύτερο με την ένταξη της 

δραχμής στον Κανόνα του Χρυσού για τον καθορισμό της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας. 

Από το 1946 έως το 1982 συνδετικό κρίκο της συνεργασίας πολιτείας και Τράπεζας 

της Ελλάδος αποτέλεσε η Νομισματική Επιτροπή, η οποία ασκούσε τις κύριες 

νομισματικές αρμοδιότητες της νομισματικής, της πιστωτικής και της 

συναλλαγματικής πολιτικής. Στη Νομισματική Πολιτική συμμετείχαν πέντε 

υπουργοί, μεταξύ των οποίων και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας ως πρόεδρος και ο 

Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος ήταν ο εισηγητής των αναγκαίων 

μέτρων της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής. Η Νομισματική Επιτροπή 

καταργήθηκε το 1982 και τις αρμοδιότητες της άσκησης της νομισματικής, της 

πιστωτικής και της συναλλαγματικής πολιτικής ανέλαβε αποκλειστικά η Τράπεζα της 

Ελλάδος (Νόμος 1266/1982). Σημαντικοί σταθμοί στην πορεία της Τράπεζας της 

Ελλάδος είναι: 

1. Η απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των 

χρηματοοικονομικών αγορών στα τέλη της δεκαετίας του 80. Η Τράπεζα της 

Ελλάδος λειτούργησε αποτελεσματικά ενσωματώνοντας τις αλλαγές αυτές 

στο πιστωτικό σύστημα της χώρας και προστατεύοντας το εγχώριο νόμισμα 

(δραχμή) από διακυμάνσεις και κερδοσκοπικές επιθέσεις. 
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2. Η κατάργηση από το 1994 της υποχρέωσης χρηματοδότησης του δημοσίου 

τομέα. 

3. Η κατάργηση από το ίδιο έτος, της υποχρέωσης αγοράς κρατικών 

χρεογράφων (ομολόγων και έντοκων γραμματίων) και τήρησης αυτών σε 

λογαριασμούς της Τράπεζας από καταθέσεις οργανισμών του δημοσίου 

τομέα και κυρίως των Ασφαλιστών Ταμείων. 

4. Η ένταξη της από την 1η Ιανουαρίου 2001 στο Ευρωπαϊκό Σύστημα 

Κεντρικών Τραπεζών. 

5. Η εισαγωγή του ευρώ από την 01/01/2002 ως εγχώριο νόμισμα και η ομαλή 

ενσωμάτωσή του στις συναλλαγές. 

Η Τράπεζα της Ελλάδος από την πρώτη Ιανουαρίου 2001 είναι ενταγμένη στο 

Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (Ε.Σ.Κ.Τ.) και λειτουργεί βάσει των 

αξόνων πολιτικής και των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.). 

Παράλληλα, από την ίδια ημερομηνία, ανήκει και στο Ευρωσύστημα, στο οποίο 

πέραν της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας περιλαμβάνονται και οι υπόλοιπες 

εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών που ανήκουν στη ζώνη του ευρώ. Η Τράπεζα 

της Ελλάδος, ως μέλος του Ε.Σ.Κ.Τ., συμμετέχει στην άσκηση της νομισματικής και 

συναλλαγματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτή διαμορφώνεται από 

το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

Για την ένταξη αυτή απαιτήθηκε η τροποποίηση του καταστατικού της, η οποία έγινε 

με σχετικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Στη συνέχεια η 

ένταξη και η προσαρμογή της λειτουργίας της Τράπεζας της Ελλάδος στα δεδομένα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης  καλύφθηκε με τους νόμους 2609/1998 και 2832/2000, με 

τους οποίους κυρώθηκαν οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με τις 

οποίες τροποποιήθηκε το καταστατικό της. Με το νέο θεσμικό πλαίσιο τέθηκαν οι 

κανόνες και οι αρχές της αυτόνομης λειτουργίας και της ανεξαρτησίας της Τράπεζας 

της Ελλάδας, με το ρόλο του κράτους να περιορίζεται στην άσκηση ελέγχου κυρίως 

μέσω της Βουλής. Επιπρόσθετα, δημιουργήθηκε το Συμβούλιο Νομισματικής 

Πολιτικής το οποίο είναι αρμόδιο για τη νομισματική και συναλλαγματική πολιτική 

της χώρας. Επίσης ορίσθηκε ότι  με την εισαγωγή του ευρώ ως εγχώριο νόμισμα, η 

Τράπεζα Ελλάδος λειτουργεί ως αναπόσπαστο μέρος του Ε.Σ.Κ.Τ.. 

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας, πρωταρχικός στόχος των κεντρικών τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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και κατά συνέπεια και της Τράπεζας της Ελλάδος είναι η διασφάλιση της 

σταθερότητας των τιμών. Συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες της είναι: 

1. Η εφαρμογή των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

2. Η άσκηση της νομισματικής πολιτικής. 

3. Η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών. 

4. Η υλοποίηση των κοινών κανόνων και η άσκηση της συναλλαγματικής 

πολιτικής. 

5. Η διαχείριση και η αξιοποίηση των επίσημων συναλλαγματικών αποθεμάτων 

της χώρας και η παρέμβαση στις αγορές συναλλάγματος. 

6. Η έκδοση των τραπεζογραμματίων (αποκλειστικό προνόμιο). 

7. Η άσκηση εποπτείας στα πιστωτικά ιδρύματα και σε άλλους 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. 

8. Η προώθηση και η επίβλεψη της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων 

πληρωμών. 

9. Η προώθηση και η επίβλεψη των συστημάτων διακανονισμού χρεογράφων. 

10. Η ταμειακή διαχείριση των εσόδων και εξόδων του Δημοσίου. 

11. Η διαχείριση της έκδοσης και αποπληρωμής των τίτλων του Δημοσίου. 

12. Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου των χρεογράφων των οργανισμών του 

δημοσίου τομέα. 

Η άσκηση της νομισματικής πολιτικής επιτυγχάνεται με τον έλεγχο της ρευστότητας 

της οικονομίας με τη χρήση των μέσων της νομισματικής πολιτικής και κυρίως με 

την πολιτική της ανοιχτής αγοράς, με την μεταβολή των επισήμων επιτοκίων και με 

τη μεταβολή των επίσημων επιτοκίων και με τη μεταβολή του ποσοστού τήρησης 

ελάχιστων αποθεματικών από τις τράπεζες, τα οποία οδηγούν στη μεταβολή της 

προσφοράς του χρήματος και στον έλεγχος της νομισματικής κυκλοφορίας. 

Ο προληπτικός έλεγχος των πιστωτικών ιδρυμάτων επιτυγχάνεται με την 

παρακολούθηση των δεικτών φερεγγυότητας και της κεφαλαιακής επάρκειας αυτών. 

Οι άμεσες διοικητικές παρεμβάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος έχουν περιοριστεί ή 

έχουν καταργηθεί τόσο στον καθορισμό των επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων 

όσο και στους περιορισμούς των χρηματοδοτήσεων. 
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3.2.2 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών 

Τραπεζών. 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) αποτελεί το κέντρου του Ευρωπαϊκού 

Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (Ε.Σ.Κ.Τ) και του Ευρωσυστήματος. Το κεφάλαιο 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχει ορισθεί ως 5 δισεκατομμύρια ευρώ και 

έχει καταβληθεί από τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες. Η αναλογία κάθε Εθνικής 

Κεντρικής Τράπεζας προκύπτει από σχετική κλείδα κατανομής η οποία ως βάση 

υπολογισμού έχει τη συμμετοχή των κρατών-μελών στη διαμόρφωση του 

Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον πληθυσμό της 

κάθε χώρα. Οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των χωρών εκτός ζώνης ευρώ 

καταβάλλουν το 5% της συμμετοχής τους. 

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών αποτελείται από την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα και τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των κρατών-μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύρια λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών 

Τραπεζών αποτελεί η άσκηση της νομισματικής και πιστωτικής πολιτικής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στο Ε.Σ.Κ.Τ συμμετέχουν όχι μόνο οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των κρατών-

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν υιοθετήσει το ευρώ, αλλά όλων των 

κρατών-μελών. Αξίζει να τονιστεί πως η Μεγάλη Βρετανία, η Δανία και η Σουηδία 

παραμένουν εκτός ζώνης ευρώ. Οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των κρατών-μελών 

που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ, δεν αποκλείονται από τα δρώμενα στο 

χρηματοοικονομικό χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφού αν και ακολουθώντας ειδικό 

καθεστώς, είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών. Το ειδικό 

αυτό καθεστώς δεν τους επιτρέπει να έχουν λόγο στη λήψη αποφάσεων που 

σχετίζονται με την κοινή νομισματική πολιτική, αλλά παράλληλα δεν τους 

υποχρεώνει να εφαρμόζουν τις αποφάσεις αυτές. Έτσι έχουν τη δυνατότητα να 

διαφοροποιούν την εθνική νομισματική πολιτική τους από αυτή των μελών που 

συμμετέχουν στη ζώνη ευρώ. 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των κρατών-

μελών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ αποτελούνε το Ευρωσύστημα. Σήμερα στο 

Ευρωσύστημα συμμετέχουν οι 12 Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες που συμμετέχουν στη 

ζώνη του ευρώ. Κύριος στόχος του Ευρωσυστήματος, σύμφωνα με τη Συνθήκη περί 

ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος 

Κεντρικών Τραπεζών και το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι 
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η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών στην Ευρωζώνη. Το Ευρωσύστημα 

διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

Παράλληλα, οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

αποτελούν βασικό παράγοντα στήριξης της οικονομικής πολιτικής, δημοσιονομικής ή 

άλλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημαντική είναι η συμβολή του Ευρωσυστήματος 

και στην άσκηση από τις χώρες-μέλη της προληπτικής εποπτείας των πιστωτικών 

ιδρυμάτων, των λοιπών χρηματοοικονομικών οργανισμών και των αγορών χρήματος 

και κεφαλαίου. 

Πρέπει να τονιστεί πως βασική αρχή για την επιτυχία των στόχων του 

Ευρωσυστήματος αποτελεί η ανεξαρτησία του από παρεμβάσεις στο έργο της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών από τα 

όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τα κράτη μέλη. Όροι του καταστατικού της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως η πενταετής τουλάχιστον διάρκεια της 

θητείας των διοικητών Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών, η οκταετής τουλάχιστον 

θητεία των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και η σχεδόν αδύνατη, πλην της 

περίπτωσης παραπτώματος, παύση των μελών στοχεύουν ακριβώς στην ανεξαρτησία 

της. 

Οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες του Ευρωσυστήματος, δηλαδή των κρατών μελών 

που έχουν υιοθετήσει το ευρώ και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαμορφώνουν 

και υλοποιούν τη νομισματική πολιτική των χωρών που συμμετέχουν στη ζώνη του 

ευρώ, διενεργούν πράξεις συναλλάγματος, κατέχουν και διαχειρίζονται τα επίσημα 

συναλλαγματικά διαθέσιμα των κρατών μελών, προωθούν και επιβλέπουν την ομαλή 

λειτουργία των συστημάτων πληρωμών. 

Η νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας διαμορφώνεται από τα 

βασικά επιτόκια που χρησιμοποιεί. Τα επιτόκια αυτά αποτελούν το ελάχιστο επιτόκιο 

προσφοράς των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης (main refinancing operations 

minimum bid rate), το επιτόκιο διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (marginal 

lending facility) και το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (deposit 

facility). 

Η διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων είναι πάγια διευκόλυνση του 

Ευρωσυστήματος, βάσει της οποίας πραγματοποιούνται καταθέσεις μίας ημέρας από 

τα πιστωτικά ιδρύματα στις κεντρικές τράπεζες με προκαθορισμένο επιτόκιο. Η 

διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης είναι και αυτή πάγια διευκόλυνση του 
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Ευρωσυστήματος βάσει της οποίας τα πιστωτικά ιδρύματα λαμβάνουν πίστωση μίας 

ημέρας από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες με προκαθορισμένο επιτόκιο. Πάγια 

διευκόλυνση είναι η διευκόλυνση που παρέχει κάθε Εθνική Κεντρική Τράπεζα σε 

πιστωτικά ιδρύματα μετά από δική τους επιλογή. 

Η πράξη κύριας αναχρηματοδότησης είναι τακτική πράξη  ανοικτής αγοράς 

διενεργούμενη από το Ευρωσύστημα με τη μορφή repo ή reverse repo, δηλαδή μίας 

συναλλαγής μέσω της οποίας μία κεντρική τράπεζα αγοράζει με συμφωνία 

επαναπώλησης ή πωλεί με συμφωνία επαναγοράς περιουσιακά της στοιχεία ή η 

πράξη με την οποία πραγματοποιεί πιστωτικές πράξεις με ενέχυρους τίτλους. Οι 

πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης διενεργούνται μέσω εβδομαδιαίων δημοπρασιών 

ανταγωνιστικού επιτοκίου και έχουν διάρκεια δύο εβδομάδων. Το ελάχιστο επιτόκιο 

των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της Ε.Κ.Τ. αποτελεί το βασικό επιτόκιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστό και σαν Eurorate. 

 

 

3.2.3 Διοίκηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

Τα όργανα διοίκησης και χάραξης της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, η Εκτελεστική Επιτροπή και το Γενικό 

Συμβούλιο. Στο διοικητικό συμβούλιο συμμετέχουν τα μέλη της Εκτελεστικής 

Επιτροπής και οι διοικητές των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών των κρατών-μελών 

που συμμετέχουν στη ζώνη ευρώ. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο: 

1. Διαμορφώνει τις βασικές πολιτικές για την επιτυχία των σκοπών του 

Ευρωσυστήματος. 

2. Χαράσσει και εξειδικεύει την νομισματική πολιτική των κρατών-μελών της 

ζώνης του ευρώ. 

3. Προσδιορίζει τα μέτρα υλοποίησης της νομισματικής πολιτικής και των 

απαραίτητων κατευθυντήριων γραμμών για την εκτέλεσή τους.  

Η εκτελεστική επιτροπή έχει ως κύριο ρόλο την: 

1. Την υλοποίηση της νομισματικής πολιτικής βάσει των αποφάσεων του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με 

καθοδήγηση και σε συνεργασία με τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες. 

2. Την άσκηση των μεταβιβαζόμενων από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας καθηκόντων. 
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Στην Εκτελεστική Επιτροπή πέραν του προέδρου και του αντιπροέδρου της, 

συμμετέχουν τέσσερα επιπλέον μέλη, με αναγνωρισμένη γνώση και εμπειρία στο 

χρηματοοικονομικό χώρο και ιδιαίτερα σε αντικείμενα σχετικά με το νομισματικό και 

τραπεζικό περιβάλλον. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής διορίζονται με τη 

σύμφωνη γνώμη των κρατώ 

 

3.3 Τραπεζικά Ιδρύματα. 

Τα πιστωτικά ιδρύματα αποτελούν τον κύριο χρηματοοικονομικό οργανισμό σε κάθε 

οικονομία. Στη χώρα μας το πρώτο πιστωτικό ίδρυμα που ιδρύθηκε ήταν η Ιονική 

Τράπεζα, το 1834 και ακολούθησε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, το 1841. Το 

θεσμικό πλαίσιο για τα πιστωτικά ιδρύματα στη χώρα μας άρχισε να διαμορφώνεται 

με το νόμο 5076/1931 «Περί Ανωνύμων Εταιριών και Τραπεζών». Τράπεζα είναι η 

επιχείρηση που κατά. κύριο επάγγελμα ενεργεί πιστωτικές εργασίες δηλαδή 

συγκεντρώνει χρηματικά διαθέσιμα και τα διοχετεύει, με κέρδος, προς διάφορους και 

ποικίλους κλάδους της οικονομίας. 

Η έννοια, η ίδρυση, η λειτουργία και οι εργασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων στη 

χώρα μας ρυθμίζονται από την πρώτη τραπεζική οδηγία 77/1980 καθώς και από την 

δεύτερη τραπεζική οδηγία 89/646 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν 

ενσωματωθεί στην ελληνική τραπεζική νομοθεσία με το νόμο 2076/1992. Οι δύο 

τραπεζικές οδηγίες καθώς και σειρά άλλων που αναφέρονται στην ανάληψη και την 

άσκηση δραστηριότητας ιδρυμάτων έχουν ενοποιηθεί στην οδηγία 2000/12/ΕΚ. 

Το ελάχιστο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο των πιστωτικών ιδρυμάτων που ιδρύονται 

στην Ελλάδα, πρέπει να ανέρχεται στα 18 εκατομμύρια ευρώ. Το αρχικό μετοχικό 

κεφάλαιο του πιστωτικού ιδρύματος κατατίθεται στην Τράπεζα της Ελλάδος πριν από 

τη χορήγηση της αδείας. Στη συνέχεια, κατά τη λειτουργία του, το απαιτούμενο ύψος 

των εποπτικών κεφαλαίων του κάθε πιστωτικού ιδρύματος προσδιορίζεται 

καθημερινά βάσει των αναλαμβανόμενων κινδύνων και των κανόνων της 

κεφαλαιακής επάρκειας που τίθενται από τις εποπτικές αρχές και κυρίως από την 

ΠΔΤΕ 2079/92 και την ΠΔΤΕ 2397/96. 

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του νόμου 2076/1992 τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που 

μπορούν να προσφέρουν τα πιστωτικά ιδρύματα είναι τα ακόλουθα: 

1. Αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων. 
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2. Χορήγηση πιστώσεων συμπεριλαμβανομένων και των πράξεων πρακτορείας 

επιχειρηματικών απαιτήσεων. 

3. Χρηματοδοτική μίσθωση. 

4. Πράξεις διενέργειας πληρωμών και μεταφοράς κεφαλαίων. 

5. Έκδοση και διαχείριση μέσων πληρωμής, όπως είναι οι πιστωτικές και οι 

χρεωστικές κάρτες, οι ταξιδιωτικές και οι τραπεζικές επιταγές. 

6. Εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων. 

7. Συναλλαγές για λογαριασμό του ιδίου ιδρύματος ή της πελατείας του σε: 

• Μέσα χρηματαγοράς όπως είναι τα αξιόγραφα και τα πιστοποιητικά 

καταθέσεων. 

• Συνάλλαγμα 

• Προθεσμιακά συμβόλαια χρηματοπιστωτικών τίτλων ή 

χρηματοοικονομικά δικαιώματα. 

• Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και νομισμάτων. 

• Κινητές αξίες. 

• Συμμετοχές σε εκδόσεις τίτλων και παροχή συναφών υπηρεσιών 

περιλαμβανομένων ειδικότερα και των υπηρεσιών αναδόχου εκδόσεων 

τίτλων. 

8. Παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις όσον αφορά τη διάρθρωση του 

κεφαλαίου, τη βιομηχανική στρατηγική και συναφή θέματα και συμβουλών 

καθώς και υπηρεσιών στον τομέα της συγχώνευσης και της εξαγοράς 

επιχειρήσεων. 

9. Συμμετοχές σε εκδόσεις τίτλων και παροχή συναφών υπηρεσιών 

περιλαμβανομένων ειδικότερα και των υπηρεσιών αναδόχου εκδόσεων 

τίτλων. Ειδικότερα στην ελληνική αγορά, οι κύριοι ανάδοχοι σε νέες 

εισαγωγές στο χρηματιστήριο είναι τραπεζικοί οργανισμοί. Επικουρικά, 

συμμετέχουν και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

10. Μεσολάβηση στις διατραπεζικές αγορές. 

11. Διαχείριση χαρτοφυλακίου ή παροχή συμβουλών για τη διαχείριση 

χαρτοφυλακίου. 

12. Φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών. 

13. Εμπορικές πληροφορίες περιλαμβανομένων και των υπηρεσιών αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας πελατών.  
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14. Εκμίσθωση θυρίδων. 

 

Στον Ελλαδικό χώρο δραστηριοποιούνται σημαντικός αριθμός Τραπεζικών 

Ιδρυμάτων τόσο εγχώριων όσο και αλλοδαπών. Σε άλλο κεφαλαίο της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας θα εξετάσουμε το κάθε ένα ξεχωριστά. Στο σημείο αυτό θα 

πρέπει να τονιστεί πως υπάρχουν εξαγορές εγχώριων τραπεζών από ξένα τραπεζικά 

ιδρύματα όσο και το αντίστροφο, ενώ σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν και σχήματα 

συνεργασίας Ελληνικών και ξένων τραπεζών.  

 

3.4 Εταιρίες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης. 

Οι εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing companies) είναι ανώνυμες εταιρείες 

που ιδρύονται με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια εργασιών χρηματοδοτικής 

μίσθωσης. Η χρηματοδοτική μίσθωση αποτελεί σύμβαση βάσει της οποίας η εταιρία 

χρηματοδοτικής μίσθωσης αγοράζει μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό ή πάγια και 

στη συνέχεια παραχωρεί τη χρήση τους στον αντισυμβαλλόμενο στη σύμβαση, που 

μπορεί να είναι επιχείρηση ή επαγγελματίας ή και φυσικό πρόσωπο. Η 

χρηματοδοτική μίσθωση επομένως αποτελεί μία μορφή χρηματοδότησης για την 

απόκτηση εξοπλισμού, παγίων ακόμα και κτηριακών εγκαταστάσεων. 

Η χρηματοδοτική μίσθωση χαρακτηρίζεται ως μία σύγχρονη μορφή χρηματοδότησης 

αφού, αν και γνωστή από την αρχαιότητα, η ανάπτυξη της ακολούθησε την ανάπτυξη 

των λοιπών μορφών χρηματοδοτήσεων. Κύριο χαρακτηριστικό και παράλληλα 

βασική διαφορά της από τον τραπεζικό δανεισμό αποτελεί το γεγονός ότι η εταιρία 

χρηματοδοτικής μίσθωσης διατηρεί την κυριότητα του εξοπλισμού ή του παγίου, 

παραχωρώντας στην επιχείρηση ή τον επαγγελματία μόνο τη χρήση του. Η 

παραχώρηση γίνεται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο με καταβολή από τον 

μισθωτή μισθώματος αντί δανείου, σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα. Στην 

Ελλάδα, η ίδρυση των εταιριών leasing και γενικότερα ο θεσμός της χρηματοδοτικής 

μίσθωσης εισήχθηκαν με το νόμο 1665/1986. Σύμφωνα με το νόμο για την ίδρυση 

των εταιριών χρηματοδοτικής μίσθωσης απαιτείται ειδική άδεια από την Τράπεζα της 

Ελλάδος από την οποία ελέγχονται και εποπτεύονται. Άδεια από την Τράπεζα της 

Ελλάδος απαιτείται και για την εγκατάσταση και λειτουργία στην Ελλάδα αλλοδαπών 

εταιριών χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών χρηματοδοτικής μίσθωσης πρέπει να 

είναι τουλάχιστον ίσο με το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο που απαιτείται για τη 
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σύσταση τραπεζικών εταιριών, πλην της περίπτωσης που η εταιρία χρηματοδοτικής 

μίσθωσης ελέγχεται κατά απόλυτη πλειοψηφία από τράπεζα, οπότε το ελάχιστο 

μετοχικό κεφάλαιο είναι ίσο με το τουλάχιστον προς το μισό του ελαχίστου 

μετοχικού κεφαλαίου που απαιτείται για τη σύσταση τραπεζικών εταιριών . Η 

χρηματοδοτική μίσθωση επεκτάθηκε και στα ακίνητα με το νόμο 2367/1995. Η 

λειτουργία των εταιριών χρηματοδοτικής μίσθωσης και οι σχετικές συμβάσεις 

αναμένεται να επηρεαστούν σημαντικά από την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων, αφού μεταβάλλεται η λογιστική παρακολούθηση των συμβάσεων τόσο 

για την εταιρία leasing όσο και για την επιχείρηση.  

Στον Ελλαδικό χώρο υπάρχουν πολλές εταιρίες leasing που δραστηριοποιούνται και 

κυρίως ασχολούνται με τον χρονομίσθωση εξοπλισμού και αυτοκινήτων. Ιδιαίτερη 

παρουσία έχουν τα αντίστοιχα τμήματα των τραπεζών όπως η Eurobank Leasing, 

Αγροτική Leasing, Πειραιώς Leasing (Best Leasing) και Εθνική Leasing. Στον χώρο 

των αυτοκινήτων σημαντική παρουσία υπάρχει από την Hertz και την Dirent Leasing 

 

3.5 Forfaiting. 

Εταιρίες Forfaiting είναι επιχειρήσεις του χρηματοοικονομικού χώρου που κύριο 

σκοπό έχουν την παροχή υπηρεσιών προεξόφλησης μακροπρόθεσμων απαιτήσεων, 

διάρκειας συνήθως από 6 μήνες μέχρι και αρκετά έτη. Οι απαιτήσεις αυτές 

δημιουργούνται από το εμπόριο με χώρες του εξωτερικού και ιδιαίτερα στις 

εισαγωγές μηχανολογικού εξοπλισμού που εξοφλείται με προθεσμιακό διακανονισμό. 

Η γνώση των διαδικασιών διακανονισμών του εξωτερικού εμπορίου και η 

διαμόρφωση της κατάλληλης οργανωτικής δομής αποτελούν βασική προϋπόθεση για 

της λειτουργία  της εταιρίας Forfaiting. Αξίζει να τονιστεί πως με την χρήση των 

υπηρεσιών Forfaiting αντικαθίσταται ο μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός για 

την αγορά του εξοπλισμού ή ο δανεισμός γενικότερα για τη χρηματοδότηση του 

εξωτερικού εμπορίου. 

Στην χώρα μας, το Forfaiting δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλές χρηματοοικονομικό 

προϊόν ακόμα και ανάμεσα στις τράπεζες, γεγονός που βέβαια αναμένεται να αλλάξει 

άμεσα στο μέλλον. Πάντως σημαντική παρουσία στον χώρο αυτό έχει η τράπεζα 

Marfin Bank, η οποία μία ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών προσεγγίζοντας 

έτσι τον όρο του universal banking. 
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3.6 Εταιρίες Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.) 

Οι Ανώνυμες Εταιρίες Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.) ιδρύονται 

με αποκλειστικό σκοπό τη λειτουργία και διαχείριση ενός η περισσοτέρων αμοιβαίων 

κεφαλαίων. Αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ομάδα περιουσίας, που αποτελείται από κινητές 

αξίες και μετρητά, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε 

περισσότερα του ενός πρόσωπα. Για την ίδρυση Α.Ε.Δ.Α.Κ. απαιτείται ειδική άδεια 

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία αποτελεί την εποπτική και ελεγκτική αρχή 

των Α.Ε.Δ.Α.Κ.. Μόνο οι εγκεκριμένες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

Α.Ε.Δ.Α.Κ., μπορούν να συγκροτούν και να διαχειρίζονται αμοιβαία κεφάλαια. 

Παράλληλα, κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο καθίσταται αντικείμενο διαχειρίσεως 

Ανωνύμου Εταιρίας Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων μετά από άδεια συστάσεως 

που χορηγείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.  

Τα αμοιβαία κεφαλαία και οι εταιρίες αμοιβαίων κεφαλαίων θεσμοθετήθηκαν στην 

Ελλάδα με το Ν.Δ.608/70 «περί εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και αμοιβαίων 

κεφαλαίων». Σήμερα η λειτουργία των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και των αμοιβαίων 

κεφαλαίων, διέπεται από το νόμο 1969/91, με τον οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό 

δίκαιο η κοινοτική οδηγία 85/611/ΕΟΚ, οι διατάξεις του οποίου έχουν τροποποιηθεί 

και συμπληρωθεί με το νόμο 2065/92, 2166/93, το Προεδρικό Διάταγμα 433/96, τους 

νόμους 2459/97 και 2533/97 και από τις διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρίες. 

Βασικά στοιχείο της λειτουργίας των Α.Ε.Δ.Α.Κ. και των αμοιβαίων κεφαλαίων 

αποτελεί και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΦΕΚ 615τ.Β του 

1998). 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε.Δ.Α.Κ. αποτελείται από μετρητά που καταβάλλονται 

ολοσχερώς έως την σύσταση της εταιρείας. Το ύψος και η σύνθεση του ελάχιστου 

απαιτούμενου μετοχικού κεφαλαίου καθορίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Σήμερα το ελάχιστο μετοχικό μίας Α.Ε.Δ.Α.Κ. πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε 

1,2 εκατομμύρια ευρώ, από το οποίο τουλάχιστον το 40% πρέπει να ανήκει σε 

ανώνυμη εταιρία ή σε πιστωτικό συνεταιρισμό που έχει ελάχιστο ολοσχερώς 

καταβεβλημένο μετοχικό ή συνεταιριστικό κεφάλαιο τουλάχιστον ίσο προς το 

εκάστοτε οριζόμενο ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο για την ίδρυση πιστωτικού 

ιδρύματος με τη μορφή ανώνυμης εταιρίας. Άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

απαιτείται και για κάθε τροποποίηση του καταστατικού της Α.Ε.Δ.Α.Κ., για κάθε 

αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και για κάθε μεταβολή της μετοχικής της 

σύνθεσης.  
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3.7 Θεσμικοί Επενδυτές. 

Από τους σημαντικότερους παράγοντες του χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι οι 

επενδυτές, δηλαδή οι μονάδες εκείνες της οικονομίας με πλεονάζοντα κεφάλαια με τα 

οποία τροφοδοτούν τις χρηματοπιστωτικές αγορές και μέσω αυτών τις ελλειμματικές 

μονάδες της οικονομίας. Οι επενδυτές διαχωρίζονται σε ιδιώτες και σε θεσμικούς. 

Θεσμικοί είναι οι επενδυτές που η συμμετοχή τους στις χρηματοοικονομικές αγορές 

πραγματοποιείται με σημαντικού ύψους κεφάλαια στα πλαίσια θεσμοθετημένου 

ελέγχου, εποπτείας και ενεργειών. Οι θεσμικοί επενδυτές επενδύουν είτε για 

λογαριασμό τους είτε για λογαριασμό των πελατών και γενικά κινούν σημαντικά 

χρηματικά ποσά σε διάφορες επενδύσεις ανάλογα των αποδόσεων και του ρίσκου που 

θέλουν να λάβουν. 

Θεσμικοί επενδυτές θεωρούνται τα Πιστωτικά Ιδρύματα (Τράπεζες), οι Ασφαλιστικές 

Εταιρίες, οι Ανώνυμες Χρηματιστηριακές Εταιρίες (Α.Χ.Ε.), οι Ανώνυμες 

Χρηματιστηριακές Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.), οι 

Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.), οι Εταιρίες 

Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και οι Ανώνυμες Εταιρίες Διαχειρίσεως Αμοιβαίων 

Κεφαλαίων και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. 

 

3.8 Ταμεία συντάξεως. 

Τα Ταμεία συντάξεως (Pension and Retirement Funds) συμπεριλαμβάνονται στους 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς αφού με τις τοποθετήσεις των κεφαλαίων τους σε 

τίτλους που εκδίδουν οι ελλειμματικές μονάδες της οικονομίας προσφέρουν στην 

οικονομία σημαντικού ύψους χρηματοδότηση. Αντλούν τα κεφάλαια τους από τις 

εισφορές των εργαζομένων και των εργοδοτών και καταβάλλουν συντάξεις στους 

ασφαλισμένους όταν αυτοί σταματήσουν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, να 

εργάζονται. Όπως και οι εταιρίες ασφάλισης ζωής μπορούν να προβλέψουν με 

σχετικά μεγάλη ακρίβεια τόσο της εισροές τους όσο και τις εκροές τους με 

αποτέλεσμα να είναι σε θέση να επενδύουν σε μακροπρόθεσμα αποδοτικούς τίτλους 

ή μετοχές. Αξίζει όμως να τονιστεί πως τα ταμεία επενδύουν σε επενδύσεις χαμηλού 

ρίσκου και χαμηλών αποδόσεων καθώς κύριο μέλημα τους είναι η παροχή σιγουριά 

στους συνταξιούχους μέσω χρηματικών ροών, χωρίς κίνδυνο απώλειας αυτών. Για το 

λόγο αυτό η δυνατότητα για τοποθετήσεις σε προϊόντα υψηλού κινδύνου ελέγχεται 

από τις εποπτικές αρχές. 
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Τα δημόσια ταμία που δραστηριοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο φαίνονται στον 

Πίνακα 3.1. 

 

Πίνακας 3.1: Δημόσια ταμεία σύνταξης και ασφάλισης. 

 

Α/Α 
ΤΑΜΕΙΑ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

1 Ι.Κ.Α. Ίδρυμα Κοινωνινών Ασφαλίσεων 

2 ΚΕΑ - ΕΕΕΚΕ 

Κεφάλαιο Επικουρικής Αποζημίωσης Ελεγκτών Εναέριας 

Κυκλοφορίας 

3 Ο.Α.Ε.Ε. Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών 

4 Ο.Α.Ε.Ε.-  Τ.Ε.Β.Ε. Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος 

5 ΕΔΟΕΑΠ Ασφαλιστικός Οργανισμός των Δημοσιογράφων 

6 Μ.Τ.Π.Υ. Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων 

7 Ο.Α.Π. Δ.Ε.Η. Οργανισμός Ασφάλισης Προσωπτικού Δ.Ε.Η. 

8 Τ.Α.Ε. Ταμείο Ασφάλειας Εμπόρων 

9 Τ.Σ.Α. Ταμείο Συντάξεων Αυτοκινηστών 

10 Τ.Σ.Α.Υ. Ταμείο Συτνάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών 

11 Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 

12 Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Ταμέιο Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων 

13 Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε. Ταμείο Ασφάλισης Προσωπτικού Ο.Σ.Ε. - Ε.Λ.Τ.Α. - Ο.Τ.Ε. 

14 Τ.Α.Π.Γ.Τ.Ε. Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπτικού Γ.τ.Ε. 

15 Τ.Α.Υ.Π. Ταμείο Αστυνομίας Πόλεων 

16 Ε.Τ.Χ Επικουρικό Ταμείο Χωροφυλακής 

17 Τ.Ε.Α.Χ. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών  

18 Μ.Τ.Σ. Μετοχικό Ταμείο Στρατού 

19 Ταμείο Νομικών Ταμείο Δικηγόρων και Συμβολαιογράφων 

20 Ταμείο Κληρικών Ταμείο Κληρικών 

21 Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσιών Υπαλλήλων 

22 Μ.Τ.Δ.Υ. Μετοχικό Ταμείο Δημοσίων Υπαλλήλων 

23 Ο.Γ.Α. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων 
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3.9 Ασφαλιστικές Εταιρίες. 

Οι ασφαλιστικές εταιρίες συμπεριλαμβάνονται στους χρηματοπιστωτικούς 

οργανισμούς αφού συμμετέχουν ενεργά και με σημαντικά ποσά στη μεταφορά των 

κεφαλαίων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Δεδομένης της δυνατότητας μεγάλων 

τοποθετήσεων σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, οι ασφαλιστικές εταιρίες 

συμπεριλαμβάνονται στους θεσμικούς επενδυτές. Διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, 

στις Εταιρίες Ασφάλισης Ζωής και στις Εταιρίες Ασφάλισης Ιδιοκτησίας και 

Ατυχημάτων. 

Οι Εταιρίες Ασφάλισης Ζωής (Life Insurance Companies) προσφέρουν ασφάλιση 

κατά των οικονομικών συνεπειών λόγω θανάτου. Αντλούν τα κεφάλαια τους από τις 

περιοδικές καταβολές των ασφαλισμένων βάσει συμβολαίων που έχουν υπογραφεί, 

συνήθως σε μακροχρόνια βάση. Δεδομένης της γνώσης, με μεγάλη ακρίβεια, των 

αναμενόμενων εισροών κεφαλαίων, αφού αυτές σχετίζονται με τα συμβόλαια που 

έχουν συνάψει και παράλληλα της δυνατότητας πρόβλεψης των εκροών τους, με τη 

χρήση στατιστικών μεθόδων, είναι σε θέση να επενδύουν σε μακροπρόθεσμους 

τίτλους απολαμβάνοντας και μεγαλύτερες αποδόσεις. Οι Εταιρίες Ασφάλισης Ζωής 

γνωρίζουν τα τελευταία χρόνια σημαντική ανάπτυξη στη χώρα μας. Συνήθως 

προσφέρουν συνολικά με την ασφάλεια ζωής και συνταξιοδοτικά προγράμματα. Η 

τάση αυτή, είναι καινούργια στη χώρα μας αλλά όχι και στις ανεπτυγμένες χώρες του 

εξωτερικού όπου ο κάθε εργαζόμενος φροντίζει να καθορίσει το συνταξιοδοτικό του 

πρόγραμμα σε συνεργασία με κάποια ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία. Επιπρόσθετα, σε 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, 

οι ίδιοι οι εργοδότες προσφέρουν ιδιαιτέρα ελκυστικά συνταξιοδοτικά προγράμματα 

στους εργαζόμενους τους ως μέρος των απολαβών που οι τελευταίοι λαμβάνουν. Η 

ίδια τάση αναμένεται να επικρατήσει και στη χώρα μας. Αξίζει να σημειωθεί 

ιδιαίτερα η συμβολή των εταιριών ασφάλισης και στην ανάπτυξη σύγχρονων 

χρηματοπιστωτικών προϊόντων όπως τα unit linked products ή τα προϊόντα 

bancassurance 

Οι Εταιρίες Ασφάλισης Ιδιοκτησίας και Ατυχημάτων (Property and Casualty 

Insurance Companies) προσφέρουν ασφάλιση σε περίπτωση ζημιάς από φωτιά. από 

θεομηνία, σε περίπτωση κλοπής, σε περίπτωση ατυχήματος καθώς και σε άλλες 

περιπτώσεις. Οι ασφαλιστικές εταιρίες έχουν αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό και εύρος 

τα προϊόντα τους και μπορούν να προσφέρουν ασφάλιση και για τα πλέον 

ασυνήθιστα περιστατικά . Αν και οι εισροές κεφαλαίων προβλέπονται με σχετικά 
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μεγάλη ακρίβεια, επειδή οι εκροές τους δεν είναι προβλέψιμες στον ίδιο βαθμό, οι 

εταιρίες αυτές προγραμματίζουν με ιδιαίτερη προσοχή τη ρευστότητα τους με 

αποτέλεσμα να επενδύουν κυρίως σε εύκολα ρευστοποιήσιμους τίτλους. 

Στον Πίνακα 3.2 παρουσιάζονται οι ασφαλιστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται 

στον ελληνικό χώρο και παράλληλα ή χώρα της έδρας τους. 

 

Πίνακας 3.2: Ασφαλιστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. 

 
 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΔΡΑ ΧΩΡΑΣ 

1 A.R.Α.G. ALLGEMEINE R.S.VERSICHERUNGS. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

2 ACTIVA INSURANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

3 ALLΙΑΝΖ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 

4 ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V. ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

5 AXA PROVINCIAL INSURANCE PLC ΑΓΓΛΙΑ 

6 AΜΕRΙCΑΝ LΙFΕ ΙΝSURΑΝCΕ CΟ. (ΑLΙCΟ) ΑΜΕΡΙΚΗ 

7 COMMERCIAL VALUE ΑΝΩΝ.ΑΣΦ.ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

8 DΑS ΗΕLLΑS ΑΝ.ΑΣΦ.ΕΤ.ΓΕΝ.ΝΟΜ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 

9 EFG EUROLIFE ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡ. ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦ. ΕΛΛΑΔΑ 

10 EFG EUROLIFE ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡ.ΑΣΦ.ΖΩΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 

11 EULER HERMES EMPORIKI AAE ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 

12 EURΟΡ ΑSSΙSΤΑΝCΕ ΓΑΛΛΙΑ 

13 GΕRLΙΝG-ΚΟΝΖΕRΝ VΑG ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

14 GΕΝΕRΑL ΤRUSΤ-ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ 

15 GΕΝΕRΑLΙ HΕLLΑS Α.Ε.Α.Ζ. ΕΛΛΑΔΑ 

16 GΕΝΕRΑLΙ LΙFΕ Α.Ε.ΑΣΦΑΛ.ΖΩΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 

17 HΑΜΒURG ΜΑΝΝΗΕΙΜΕR ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

18 I N G ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑ 

19 I N G ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝ. ΑΣΦ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 

20 I N G ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 

21 INTERASCO Α.Ε.Γ.Α. ΕΛΛΑΔΑ 

22 IΝCΗCΑΡΕ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΝ.ΕΤ.ΑΣΦ.ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑ 

23 IΝΤΕR ΡΑRΤΝΕR ΑSSΙSΤΑΝCΕ ΒΕΛΓΙΟ 

24 IΝΤΕRLΙFΕ Α.Α.Ε.Γ.Α. ΕΛΛΑΔΑ 

25 IΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL LIFE Α.Ε.Γ.Α. ΕΛΛΑΔΑ 

26 IΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL LΙFΕ A.E.A. ZΩΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 

27 LΑ VΙΕ ΑΝΩΝ.ΕΛΛ.ΑΣΦΑΛ.ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 

28 MARFIN ΖΩΗΣ Α.Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 
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29 MΑLΑΥΑΝ ΙΝSURΑΝCΕ CΟ.LΤD ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 

30 MΑΡFRΕ ΑSΙSΤΕΝCΙΑ CΟ.ΙΝΤΕRΝ.DΕ SΕGUR.SΑ ΙΣΠΑΝΙΑ 

31 MΙΤSUΙ ΜΑRΙΝΕ & FΙRΕ ΙΝS.CΟ.(ΕURΟΡΕ) LΤD ΑΓΓΛΙΑ 

32 NΑΤΙΟΝΑL UΝΙΟΝ ΙΝS.CΟ.ΟF ΡΙΤΤSΒ.ΡΑ-USΑ ΑΜΕΡΙΚΗ 

33 PΕRSΟΝΑL ΙΝSURΑΝCΕ Α.Ε.Γ.Α. ΕΛΛΑΔΑ 

34 RΟΥΑL - SUΝ ΑLLΙΑΝCΕ ΙΝSURΑΝCΕ ΡLC ΑΓΓΛΙΑ 

35 SBAI MONDIAL ASSISTANCE ΑΣΦ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΕΛΓΙΟ 

36 TOKIO ΜΑRΙΝΕ EURORE INSURANCE LIMITED ΑΓΓΛΙΑ 

37 UΝΙVΕRSΑ ΑLLGΕΜΕΙΝΕ VΕRSΙCΗΕRUΝG ΑΕ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

38 UΝΙVΕRSΑL LΙFΕ (ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΕΛΛΑΔΑ 

39 V.D.V. LΕΒΕΝ ΙΝΤΕRΝΑΤ.ΑΝ.ΕΤ.ΑΣΦ.ΖΩΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 

40 VΙCΤΟRΙΑ ΑΝΩΝ. ΑΣΦ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑ 

41 VΙCΤΟRΙΑ ΑΝΩΝ. ΑΣΦ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 

42 Α.Ε.Γ.Α. ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 

43 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 

44 ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 

45 ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

46 ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. ΕΛΛΑΔΑ 

47 ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡ.ΑΣΦΑΛ.ΖΗΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑ 

48 ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΑΔΑ 

49 Γ. Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ Α.Ε.Γ.Α. ΕΛΛΑΔΑ 

50 ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΕΛΛΑΔΑ 

51 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΩΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

52 ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α. ΕΛΛΑΔΑ 

53 ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Α. ΕΛΛΑΔΑ 

54 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΖΩΗΣ ΑΝΩΝ. ΑΣΦ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 

55 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ LLODYS ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΑΓΓΛΙΑ 

56 ΕΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑ 

57 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α.-ΑΣΦ.ΜΙΝΕΤΑ ΕΛΛΑΔΑ 

58 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΕΛΛΑΔΑ 

59 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. ΕΛΛΑΔΑ 

60 ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α. ΕΛΛΑΔΑ 

61 ΕΥΡΩΣΤΑΡ ΕΛΛ.ΑΝΩΝ.ΕΤ.ΑΣΦΑΛ.ΖΗΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑ 

62 Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝ.ΕΛΛ.ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝ.ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑ 

63 ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΕΛΛΑΔΑ 

64 ΙΜΠΕΡΙΟ ΛΑΙΦ Α.Ε.Α.Ε. ΖΩΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 

65 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛ.ΑΣΦΑΛ.ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΑΕ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

66 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛ.ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦ.ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

67 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε.Γ.Α. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
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68 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.E.Γ.Α. ΥΓΕΙΑΣ-ΒΟΗ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

69 ΚΥΠΡΟΥ ΑΣΦ.ΥΠ.ΕΛ.ΤΗΣ Γ/ΚΕΣ Α.ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ ΚΥΠΡΟΣ 

70 ΚΥΠΡΟΥ ΖΩΗΣ (ΥΠΟΚ. EUROLIFE LIMITED) ΚΥΠΡΟΣ 

71 ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦ.ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

72 ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α. ΕΛΛΑΔΑ 

73 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝ.ΕΛΛ.ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝ.ΑΣΦΑΛ. ΕΛΛΑΔΑ 

74 ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 

75 ΦΟΙΝΙΞ - MEΤROLIFE - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 

76 ΩΜΕΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

3.10 Εταιρίες Hedge Funds. 

Τα hedge funds εμφανίστηκαν στις ΗΠΑ στις αρχές της δεκαετίας του 1950 ως 

κερδοσκοπικά εργαλεία επενδυτικών κεφαλαίων. Στόχος τους ήταν και είναι η 

επίτευξη υψηλών κερδών μέσω επενδύσεων υψηλού κινδύνου. Τα hedge funds 

σήμερα επενδύουν σε ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων, 

συμπεριλαμβανομένων μετοχών, ομολόγων, ξένων νομισμάτων ή τίτλων του 

δημοσίου. Οι εποπτικές αρχές των εν λόγω κεφαλαίων επιβάλλουν αυστηρούς 

κανόνες λειτουργίας και εποπτείας. Για παράδειγμα στις ΗΠΑ, η SEC (Securities and 

Exchange Commission) έχει επιβάλλει αυστηρούς κανόνες λειτουργίας στα hedge 

funds στα οποία συμμετέχουν περισσότεροι των 100 επενδυτών. Οι όροι συμμετοχής 

κάποιου επενδυτή σε ένα hedge fund τίθενται από τον κανονισμό του και είναι 

ιδιαίτερα αυστηροί, με κύριο κριτήριο το μεγάλο ύψος του ελάχιστου απαιτούμενου 

προς επένδυση κεφαλαίου. Η τοποθέτηση ενός ή περισσοτέρων hedge funds σε 

συγκεκριμένη αγορά, πχ συναλλάγματος, μπορεί να επηρεάσει όχι μόνον την αγορά 

αλλά και την οικονομία συνολικά της χώρας στην οποία λειτουργεί η αγορά. 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η παρουσία των hedge funds όταν τοποθετούνται σε 

παράγωγα δεδομένης της μόχλευσης που τα προϊόντα αυτά έχουν. Στην χώρα μας δεν 

υπάρχει σημαντική δραστηριότητα hedge funds, είτε ελληνικών είτε ξένων, λόγω του 

γεγονότος ότι η χρηματιστηριακή αγορά είναι ρηχή, με μικρή κεφαλοποίηση σε 

σχέση με αντίστοιχες αγορές του εξωτερικού. 
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3.11 Εταιρίες Venture Capital 

Οι Εταιρίες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ.) ή Venture Capital 

Companies είναι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που ιδρύονται με κύριο αντικείμενο 

εργασιών τη χορήγηση κεφαλαίων σε επιχειρήσεις, που είναι γνωστά ως κεφάλαια 

επιχειρηματικών συμμετοχών, μέσω της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των 

επιχειρήσεων με τη δέσμευση για αποχώρηση, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, 

μέσω της πώλησης των μετοχών. Η συμμετοχή στο κεφάλαιο των 

χρηματοδοτούμενων εταιριών μπορεί να πραγματοποιηθεί με συμμετοχή κατά την 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο κατά την 

ίδρυση νέων επιχειρήσεων ή με εξαγορά υφιστάμενων μετοχών κατά την 

αναδιάρθρωση του μετοχικού τους κεφαλαίου. Η χρηματοδοτούμενη επιχείρηση 

μπορεί, εφόσον αποφασίσουν τα αρμόδια όργανα της, να πραγματοποιήσει και 

εισαγωγή των μετοχών της σε χρηματιστηριακή αγορά, γεγονός που διευκολύνει τις 

παραπάνω διαδικασίες. 

Η αμοιβή ή το κέρδος των Ε.Κ.Ε.Σ. προέρχεται από την αύξηση της αξίας της 

επιχείρησης και κατά συνέπεια της μετοχής της. Επομένως, μία εταιρία Venture 

Capital δεν δανείζει κεφάλαια στοχεύοντας σε τόκους ή άλλης μορφής περιοδικά 

έσοδα, ούτε παραμένει για μεγάλο χρόνο μέτοχος στη χρηματοδοτούμενη εταιρία 

αποσκοπώντας στην είσπραξη μερίσματος. Αντίθετα, επενδύει με μεσοπρόθεσμο 

επενδυτικό ορίζοντα και αφού προσθέσει αξία στην επιχείρηση αποχωρεί, 

ρευστοποιώντας τη συμμετοχή της, αποσκοπώντας σε κέρδος από πιθανή υπεραξία 

της μετοχής. Αξίζει να τονιστεί πως μία Εταιρία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών 

Συμμετοχών ως χρηματοδότης επιδιώκει την βελτίωση ή ανάπτυξη των μεγεθών της 

χρηματοδοτούμενης επιχείρησης ώστε η αξία της να αυξηθεί και να καταστεί δυνατή 

η ρευστοποίηση της συμμετοχής της μετά από κάποιο χρονικό διάστημα (συνήθως 

τρία ως οκτώ έτη) με πώληση των μετοχών ή μεριδίων στους άλλους μετόχους ή σε 

τρίτους με ιδιωτική τοποθέτηση ή εφόσον η χρηματοδοτούμενη επιχείρηση είναι 

εισηγμένη, μέσω χρηματιστηρίου.  

Συνεπώς, τα προσφερόμενα κεφάλαια των Ε.Κ.Ε.Σ. ή τα κεφάλαια επενδυτικού 

κινδύνου αποτελούν μία εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης ή άντλησης κεφαλαίων 

για τις επιχειρήσεις. Μία εταιρία Venture Capital αποτελεί έναν χρηματοδότη, ο 

οποίος συμμετέχοντας στο μετοχικό κεφάλαιο της χρηματοδοτούμενης επιχείρησης 

συμμετέχει παράλληλα και στον επιχειρηματικό κίνδυνο. Η καλή πορεία της 

χρηματοδοτούμενης επιχείρησης αποτελεί, κατά συνέπεια, κοινό στόχο τόσο των 
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παλαιών μετόχων όσο και της εταιρίας Venture Capital. Αξίζει να σημειωθεί πως η 

εταιρία Venture Capital βοηθά ενεργά στην ανάπτυξη της χρηματοδοτούμενης 

εταιρίας, ενισχύοντας την, πέραν των κεφαλαίων και με την τεχνογνωσία της και το 

ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει, καθώς δύναται ανάλογα με την συμφωνία, να 

αναλάβει και την διοίκηση (management) της εν λόγω χρηματοδοτούμενης 

επιχείρησης. 

Η επιχείρηση που δέχεται τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών βελτιώνει την 

εικόνα της διαμορφώνοντας ικανοποιητική σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια, 

αποφεύγοντας τους κινδύνους του υψηλού δανεισμού, εξασφαλίζοντας παράλληλα 

την υποστήριξη μιας εξειδικευμένης χρηματοδοτικής εταιρίας καθώς και τα θετικά 

αποτελέσματα της φήμης της,  

Οι εταιρίες Venture Capital επιλέγουν τις επιχειρήσεις που θα χρηματοδοτήσουν 

ανάλογα με την εξειδίκευσή τους και τους κινδύνους που στρατηγικά έχουν 

αποφασίσει να αναλάβουν. Συνήθως στρέφονται σε νέες δυναμικά αναπτυσσόμενες 

επιχειρήσεις, των οποίων καλύπτουν τις ανάγκες σε ίδια κεφάλαια για τη 

χρηματοδότηση της ανάπτυξής του ή σε επιχειρήσεις ενός δυναμικού κλάδου, όπως 

για παράδειγμα ο κλάδος της υψηλής τεχνολογίας, της φαρμακευτικής και της 

βιοιατρικής. Το χορηγούμενο κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών μπορεί να είναι 

αρχικό κεφάλαιο, κεφάλαιο στήριξης που χορηγείται μετά την ίδρυση και την έναρξη 

της λειτουργίας της χρηματοδοτούμενης επιχείρησης, κεφάλαιο επέκτασης μετά τη 

διαμόρφωση ενός πλαισίου ανάπτυξης, χρηματοδότηση προ της εισαγωγής στο 

χρηματιστήριο καθώς και άλλες ποικίλες μορφές χρηματοδότησης. 

Στο σημείο αυτό, πρέπει να σημειωθεί πως η χρηματοδότηση κατά την ίδρυση ή στα 

πρώτα στάδια λειτουργίας της επιχείρησης περικλείει και υψηλότερο κίνδυνο. Για την 

αποφυγή συνολικού υψηλού κινδύνου οι εταιρίες Venture Capital επενδύουν σε 

διαφορετικές επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης ή 

σε επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων ή σε επιχειρήσεις διαφορετικών γεωγραφικών 

περιοχών. 

Το κεφάλαιο των Ε.Κ.Ε.Σ. χρησιμοποιείται συχνά στην περίπτωση μεταβολής ή 

αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος μίας εταιρίας με την διαδικασία του 

management buy out. Σε κάθε περίπτωση βασικό στοιχείο της διαδικασίας άντλησης 

κεφαλαίων μέσω του κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών αποτελεί η παραίτηση 

των παλαιών μετόχων από την πραγματοποιούμενη αύξηση του μετοχικού ή 

εταιρικού κεφαλαίου υπέρ της Ε.Κ.Ε.Σ.. Εναλλακτικά, η Ε.Κ.Ε.Σ. μπορεί να 
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προσφέρει κεφάλαια και να αποκτήσει συμμετοχή σε μία επιχείρηση με την 

απόκτηση προνομιούχων μετοχών ή με τη συμμετοχή σε μετατρέψιμο ομολογιακό 

δάνειο. 

Ο θεσμός των εταιριών Venture Capital εισήχθη στη χώρα μας αρχικά με τους νόμους 

1775/88 και 2166/93, οι οποίοι αντικαταστάθηκαν με το νόμο 2367/95 καθώς και με 

το νόμο 2843/2000. Σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου οι εταιρίες Venture 

Capital είναι ανώνυμες εταιρίες που σκοπό έχουν τη συμμετοχή στο κεφάλαιο 

επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα, των οποίων οι μετοχές δεν είναι 

εισηγμένες σε χρηματιστήριο και ασκούν γεωργική, βιομηχανική, εκμεταλλευτική, 

βιοτεχνική, ξενοδοχειακή ή εμπορική δραστηριότητα, εξαιρουμένων των κτηματικών 

εταιριών, των επιχειρήσεων τεχνικών παιχνιδιών, των αθλητικών σωματείων και των 

οργανισμών κοινής ωφέλειας. Ως κύριες δραστηριότητες ορίζονται οι ακόλουθες: 

1. Επενδύσεις σε συμμετοχές στο κεφάλαιο επιχειρήσεων, των οποίων οι 

μετοχές δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. 

2. Επενδύσεις σε ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές που εκδίδονται από 

εταιρίες των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Η 

μετατροπή πρέπει να πραγματοποιείται εντός τριών ετών από την απόκτηση 

τους. 

3. Παροχή εγγύησεων για τη χορήγηση δανείων στις επιχειρήσεις στα οποίες 

συμμετέχει. 

4. Τοποθέτηση των διαθεσίμων τους σε καταθέσεις και βραχυχρόνιες κινητές 

αξίες, σε εγχώριο νόμισμα ή συνάλλαγμα, που αποτελούν αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης στη χρηματαγορά ή στην κεφαλαιαγορά, καθώς και σε 

οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

5. Παροχή υπηρεσιών στις επιχειρήσεις που μπορεί να προσφέρει κεφάλαια για 

έρευνα αγοράς και ανάλυση επενδυτικών προγραμμάτων. 

Μία εταιρία Venture Capital μπορεί κατ’ εξαίρεση, να συμμετέχει στο κεφάλαιο 

εταιρίας της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, εφόσον η 

συμμετοχή της είναι αποτέλεσμα της άσκησης δικαιώματος που απορρέει από 

προϋπάρχουσα επένδυσή της στην επιχείρηση και για χρονικό διάστημα όχι 

μεγαλύτερο των 5 ετών από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο. Ο νόμος επίσης 

ορίζει ότι: 

1. Οι μετοχές μίας εταιρίας Venture Capital είναι ονομαστικές και μπορούν να 

εισάγονται στο χρηματιστήριο. 
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2. Οι υποχρεώσεις των εταιριών αυτών δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 

κεφάλαια αυτών. 

Αξίζει να τονιστεί πως το φορολογικό καθεστώς των εταιριών παροχής επενδυτικού 

κεφαλαίου είναι σχεδόν πάντα ευνοϊκό και σήμερα ο συντελεστής φορολογίας έχει 

ορισθεί στο 20%. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ελάχιστες εταιρίες Venture Capital αμιγώς 

ελληνικών συμφερόντων. 

 

3.11.1 Οι Ελληνικές εταιρίες Venture Capital. 

Οι εταιρίες Venture Capital έχουν ιδρύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση Εταιριών 

Επιχειρηματικών Συμμετοχών (European Venture Capital Association) που στόχο 

έχει το συντονισμό των ευρωπαϊκών εταιριών Venture Capital και την προώθηση της 

λειτουργίας τους, συνεργαζόμενη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και άλλες ευρωπαϊκές αρχές. Στην Ελλάδα έχει ιδρυθεί η Hellenic 

Venture Capital Association (H.V.C.A.). 

Στον Ελλαδικό χώρο δραστηριοποιούνται 6 Εταιρίες Venture Capital, (κατά τη 

διάρκεια της συγγραφής της διπλωματικής αυτής εργασίας Μάιος-Αύγουστος 2007) 

οι οποίες κατά κύριο λόγο ανήκουν σε τραπεζικούς ομίλους. 

Η Alpha Venture, Athens η οποία ανήκει στην Alpha Bank, στοχεύει γεωγραφικά 

στην ανατολική Ευρώπη και συγκεκριμένα στη Βουλγαρία, στην Κύπρο, στην 

Ελλάδα, στη Ρουμανία, στη Σερβία, στο Μαυροβούνιο και στη Τουρκία. Η  Alpha 

Venture περιλαμβάνει δύο εταιρίες Venture Capital, την Alpha Ventures και την 

Alpha Equity Fund. Η Alpha Venture, αποτελεί μία εταιρία διαχείρισης, 

δημιουργήθηκε το 1990 και αποτελεί το Venture Capital κομμάτι της Alpha Bank και 

δραστηριοποιείται κυρίως στον Ελλαδικό χώρο. Τα χρηματικά διαθέσιμα της 

ανέρχονται στα 69.000.000€. Ουσιαστικά αποτελεί ένα Buy Out Fund και ασχολείται 

με Mid market buyouts (15 με 150 εκατομμύρια ευρώ μετοχικό κεφάλαιο), Large 

buyouts(150 με 300 εκατομμύρια ευρώ  μετοχικό κεφάλαιο) , Mega buyouts (πάνω 

από 300 εκατομμύρια ευρώ μετοχικό κεφάλαιο) 

ΗAlpha Equity Fund με χρηματικά διαθέσιμα 49.000.000€ η οποία αποτελεί ένα 

Development Fund, δραστηριοποιείται κυρίως στην βαλκάνια και στην ανατολική 

Ευρώπη σε επιχειρήσεις ανάπτυξης και ιδιαίτερα κατασκευές μεγάλων έργων, όπως 

γέφυρες και οικισμοί.  

Η Attica Ventures, Athens ανήκει στην τράπεζα Αττικής και έχει χρηματικά 

διαθέσιμα  30 εκατομμύρια ευρώ. Η εταιρία αυτή επενδύει σε ένα μεγάλο εύρος 
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εταιριών, οι οποίες βρίσκονται είτε στη φάση της δημιουργία τους είτε στην φάση της 

ανάπτυξης. Οι χρηματοδοτούμενες εταιρίες πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν ένα 

στρατηγικό πλεονέκτημα, μέσω τις υψηλής τεχνογνωσίας και εφευρετικότητας, που 

τις ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό. Η συγκεκριμένη εταιρία Venture Capital 

προσανατολίζεται κυρίως στις τηλεπικοινωνίες, στην ενέργεια, στο ηλεκτρονικό 

εμπόριο, στην πληροφορική, στην βιοιατρική και στα νέα και πρωτοποριακά υλικά. 

To 2005 η Attica Ventures αγόρασε το 33,4% της εταιρίας Mediterra, η οποία έχει 

στην ιδιοκτησία της τα καστήματα mastihashop. Η επένδυση αυτή έγινε για την 

μοναδικότητα του προϊόντος, η προοπτική της ανάπτυξης της παγκόσμιας αγοράς και 

τα μεγάλα περιθώρια κέρδους. Από την παραπάνω περίπτωση είναι σαφής η 

προσέγγιση που ακολουθούν οι εταιρίες Venture Capital. 

Η Global Finance SA, Athens διαθέτει τρία funds Venture Capital. Το Euromerchant 

Balkan Fund (SICAV) με χρηματικά διαθέσιμα 24.375.000 €, Global Capital 

Investors LP με χρηματικά διαθέσιμα 44.642.857 €, Black Sea Fund LP με χρηματικά 

διαθέσιμα 55.357.143 €, Baring Hellenic Ventures Fund με χρηματικά διαθέσιμα 

4.935.118 €. Οι παραπάνω εταιρίες στοχεύουν γεωγραφικά στον Ελλαδικό χώρο και 

στην Κύπρο, εκτός από το Black Sea Fund LP που στοχεύει στην περιοχή της 

Μαύρης Θάλασσας και επενδύουν κυρίως σε εταιρίες ανάπτυξης. 

Η NBGI Private Equity Ltd, Athens αποτελεί ένα Buy Out Fund και ασχολείται με 

Small buyout (μέχρι 15 εκατομμύρια ευρώ) Mid market buyouts (15 με 150 

εκατομμύρια ευρώ μετοχικό κεφάλαιο), Large buyouts(150 με 300 εκατομμύρια ευρώ  

μετοχικό κεφάλαιο). Έχει υπό διαχείριση τρία funds, το NBG South Eastern Europe 

Fund LP με χρηματικά διαθέσιμα 200 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο προσανατολίζεται 

γεωγραφικά στις χώρες τις ανατολικής Ευρώπης, το NBG Technology LP με 

χρηματικά διαθέσιμα 60 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο προσανατολίζεται σε εταιρίες 

ανάπτυξης και το NBG Private Equity Fund LP με χρηματικά διαθέσιμα 100 

εκατομμύρια ευρώ, το οποίο είναι ένα Buy Out Fund. 

Το New Economy Development Fund SA, Athens, έχει χρηματικά διαθέσιμα 150 

εκατομμύρια και επενδύει κυρίως σε Ελληνικές επιχειρήσεις που βρίσκονται στην 

έναρξη των δραστηριοτήτων τους. 

Η Notos Associates SA, Athens, ανήκει στην εμπορική εταιρία ΝΟΤΟΣ Συμμετοχές, 

η οποία είναι εισηγμένη στο Χ.Α.Α. 
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3.12 Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (Α.Ε.Ε.Α.Π.). 

Οι εταιρίες επενδύσεων ακίνητης περιουσίας είναι ένας νέος σχετικά θεσμός στο 

γενικότερο πλαίσιο των οργανισμών συλλογικής επένδυσης κινητών αξιών, που 

ξεκίνησε στα μέσα του 2005 με την εισαγωγή στο ΧΑΑ της πρώτης Α.Ε.Ε.Α.Π. από 

την τράπεζα Πειραιώς. Ουσιαστικά πρόκειται για εταιρίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων με 

σκοπό τις τοποθετήσεις σε ακίνητη περιουσία. Στη χώρα μας το πλαίσιο ίδρυσης των 

εν λόγω εταιρειών και των σχετικών αμοιβαίων κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας 

προσδιορίζεται από τις διατάξεις των νόμων 2778/1999 και 2992/2002. 

Μία Εταιρία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία είναι ανώνυμη εταιρία με 

αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και χαρτοφυλακίου 

επενδυτικών αξιογράφων του άρθρου 1 του νόμο 1969/1991. Για να εκδοθεί άδεια 

σύστασης μίας Α.Ε.Ε.Α.Π. απαιτείται να έχει χορηγηθεί προηγουμένως άδειας 

λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Το ελάχιστο ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, το οποίο συγκροτείται από 

εισφορές μετρητών, επενδυτικών αξιογράφων και ακινήτων, καθορίζεται με απόφαση 

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σήμερα έχει προσδιοριστεί στο ελάχιστο ύψος των 30 

εκατομμυρίων ευρώ και εισφέρεται συνολικά κατά τη σύσταση της εταιρίας. Άδεια 

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς απαιτείται και για την μετατροπή υφιστάμενης 

εταιρίας σε Εταιρία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία. Οι μετοχές των Α.Ε.Ε.Α.Π. 

εισάγονται στην χρηματιστηριακή αγορά. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των Α.Ε.Ε.Α.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 

2778/1999 είναι τα εξής: 

1. Οι Α.Ε.Ε.Α.Π. είναι εταιρείες ειδικού σκοπού που επενδύουν αποκλειστικά σε 

ακίνητα τα οποία είναι είτε εμπορικά (εμπορικά κέντρα, καταστήματα, 

γραφεία, αποθήκες και πρατήρια βενζίνης) είτε βιομηχανικά. 

2. Τα ακίνητα στα οποία επενδύουν οι Α.Ε.Ε.Α.Π. θα πρέπει να είναι διαθέσιμα 

για άμεση χρήση, είτε αυτή είναι εμπορική είτε βιομηχανική. 

3. Κάθε επένδυση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% της αξίας του 

χαρτοφυλακίου. 

4. Για κάθε επένδυση που πραγματοποιεί μία Α.Ε.Ε.Α.Π. απαιτείται χωριστή 

αποτίμηση από μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών (Σ.Ο.Ε.). 

5. Οι επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία δεν επιτρέπεται να αγοράζονται ή να 

πωλούνται κάτω της αξίας που προσδιορίζεται βάσει της αποτίμησης του 

Σ.Ο.Ε.. 
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6. Κάθε ακίνητο που αποτελεί μέρος των επενδύσεων της εταιρίας θα πρέπει να 

είναι στην κατοχή της για τουλάχιστον 12 μήνες πριν από οποιαδήποτε 

πώληση. 

7. Δεν επιτρέπεται στις Α.Ε.Ε.Α.Π. να λαμβάνουν μέρος στην κατασκευή 

ακινήτων, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία το εν λόγω ακίνητο 

αποτελεί αντικείμενο επένδυσης και μόνο όταν είναι διαθέσιμο για άμεση 

χρήση και εκμετάλλευση ή όταν βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσης ή 

επισκευής και εφόσον οι δαπάνες ολοκλήρωσης ή επισκευής δεν υπερβαίνουν 

το 25% της τελικής αξίας του ακινήτου. 

8. Η φορολογική επιβάρυνση των Α.Ε.Ε.Α.Π. περιορίζεται σε ποσοστό 0,3% επί 

της μέσης αξίας αποτίμησης των περιουσιακών τους στοιχείων (ακίνητα και 

χρηματικά διαθέσιμα) όπως και για τα αμοιβαία κεφάλαια. 

9. Τα ακίνητα των  Α.Ε.Ε.Α.Π. εξαιρούνται από τη διενέργεια αποσβέσεων κατά 

τα ισχύοντα με την κείμενη φορολογική νομοθεσία. 

 

3.13 Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. 

Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο το οποίο παρέχει κατ’ επάγγελμα προς τρίτους μια ή περισσότερες 

επενδυτικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τον Νόμο 2396/1996 που ενσωματώνει στο 

Ελληνικό Δίκαιο τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 93/6 και 93/22. Οι κύριες 

επενδυτικές υπηρεσίες όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του Νόμου2396/1996 είναι 

1. Λήψη και διαβίβαση για λογαριασμό επενδυτών εντολών για κατάρτιση 

συναλλαγών επί ενός η περισσοτέρων από τα κατωτέρω χρηματοπιστωτικά 

μέσα: 

• Κινητές αξίες και μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων. 

• Τίτλους της χρηματαγοράς. 

• Τίτλους προθεσμιακών χρηματοπιστωτικών συμβάσεων (futures), 

συμπεριλαμβανομένων των ισοδυνάμων τίτλων που παρέχουν 

δικαίωμα εκκαθάρισης τοις μετρητοίς. 

• Προθεσμιακά συμβόλαια επιτοκίου. 

• Συμβάσεις αλλαγής υποχρεώσεων με αντικείμενο επιτόκιο ή 

συνάλλαγμα ή συμβάσεις ανταλλαγής συνδεδεμένες με μετοχές ή με 

δείκτη  μετοχών. 
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• Δικαιώματα προαίρεσης για την αγορά ή πώληση οποιουδήποτε από 

τους ανωτέρω τίτλους, συμπεριλαμβανομένων των ισοδυνάμων τίτλων 

που παρέχουν δικαίωμα εκκαθάρισης τοις μετρητοίς. Στην κατηγορία 

αυτή περιλαμβάνονται ιδίως τα δικαιώματα προαίρεσης επί 

συναλλάγματος και επιτοκίων. 

2. Εκτέλεση των παραγγελιών και εντολών αυτών για λογαριασμό τρίτων. 

3. Διαπραγμάτευση και αγοροπωλησία για ίδιο λογαριασμό των τίτλων που 

αναφέρονται παραπάνω. 

4. Διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών, στα πλαίσια εντολής τους, 

εφόσον τα χαρτοφυλάκια συμπεριλαμβάνουν ένα ή περισσότερους από τους 

παραπάνω τίτλους. 

5. Αναδοχή της έκδοσης του συνόλου ή μέρους τίτλων που έχουν ήδη αναφερθεί 

παραπάνω. 

 

Στον Νόμο 2396/1996 και στο παράρτημα της οδηγίας 93/22 ορίζεται παράλληλα και 

η Παρεπόμενη Επενδυτική Υπηρεσία, την οποία για λόγους συνολικής παρουσίας 

αναφέρουμε στη συνέχεια. Παρεπόμενη Επενδυτική Υπηρεσία είναι οποιαδήποτε από 

τις κατωτέρω υπηρεσίες που παρέχονται προς επενδυτές. 

1. Φύλαξη ή και διακίνηση ενός ή περισσοτέρων τίτλων που έχουν αναφερθεί 

στην προηγούμενη παράγραφο. 

2. Ενοικίαση θυρίδων. 

3. Παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτές προς διενέργεια συναλλαγών σε 

τίτλους, εφόσον στις συναλλαγές αυτές παρεμβάλλεται η επιχείρηση η οποία 

παρέχει την πίστωση ή το δάνειο. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να θέτει 

κανόνες για την παροχή πιστώσεων και δανείων από τις Ε.Π.Ε.Υ. σε 

επενδυτές. 

4. Παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη λειτουργία τους, τη 

διαμόρφωση της επιχειρηματικής στρατηγικής και κάθε θέμα σχετιζόμενο με 

την επιχειρηματική τους δραστηριότητα καθώς και παροχή συμβουλών και 

υπηρεσιών στους τομείς της συγχώνευσης και της εξαγοράς επιχειρήσεων. 

5. Υπηρεσίες συνδεόμενες με την αναοδοχή έκδοσης. 

6. Παροχή συμβουλών στον τομέα επενδύσεων. 

7. Υπηρεσίες ξένου συναλλάγματος, εφόσον συνδέονται με την παροχή 

επενδυτικών υπηρεσιών. 
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Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία ως κινητές αξίες ορίζονται: 

1. Μετοχές και λοιπές αξίες με χαρακτηριστικά μετοχών καθώς και ομολογίες 

και λοιποί χρεωστικοί τίτλοι που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 

στην κεφαλαιαγορά.. 

2. Κάθε άλλος τίτλος ο οποίος αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης και ο 

οποίος παρέχει δικαίωμα απόκτησης άλλης κινητής αξίας μέσω εγγραφής ή 

ανταλλαγής ή που παρέχει δικαίωμα εκκαθάρισης τοις μετρητοίς. 

 

Ως τίτλοι χρηματαγοράς ορίζονται τα χρηματοπιστωτικά μέσα που συνήθως 

αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη χρηματαγορά. Οι κατηγορίες των 

Ε.Π.Ε.Υ. διαμορφώνονται βάσει των προσφερομένων, από αυτές, επενδυτικών 

υπηρεσιών, το απαιτούμενο ύψος ελάχιστων ιδίων κεφαλαίων και την αρτιότητα  της 

οργάνωσης και του εξοπλισμού της. Για παράδειγμα οι Ε.Π.Ε.Υ. που προσφέρουν το 

σύνολο των επενδυτικών υπηρεσιών υποχρεούνται σήμερα να έχουν ελάχιστα ίδια 

κεφάλαια €3.000.000. Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο μίας Ε.Π.Ε.Υ. ανέρχεται 

σήμερα στα €600.000. Το όριο αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του 

Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μετά από εισήγηση της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς. 

Οι Ε.Π.Ε.Υ. δεν έχουν τη δυνατότητα να διενεργούν απευθείας συναλλαγές στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Για την εξυπηρέτηση των πελατών τους στις 

υπηρεσίες αυτές συνεργάζονται με Ανώνυμες Χρηματιστηριακές Εταιρίες (Α.Χ.Ε.) ή 

με Ανώνυμες Χρηματιστηριακές Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών 

(Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.). 

Δεδομένου ότι τα Τραπεζικά Ιδρύματα καλύπτουν τα τυπικά κριτήρια, όπως το ύψος 

των ιδίων κεφαλαίων και παράλληλα δραστηριοποιούνται ή μπορούν να 

δραστηριοποιηθούν σε όλες τις παραπάνω αναφερόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, 

υπάγονται στις διατάξεις του Νόμου 2396/1996 και χαρακτηρίζονται από τον Νόμο 

Ε.Π.Ε.Υ.. 
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3.13.1 Χρηματιστηριακές Εταιρίες. 

Οι Ανώνυμες Χρηματιστηριακές Εταιρίες δραστηριοποιούνται στην εκτέλεση 

χρηματιστηριακών εντολών και συναλλαγών για λογαριασμό πελατών τους στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και παράλληλα στην παροχή συμβουλών στους 

πελάτες τους. Οι Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. προσφέρουν τις υπηρεσίες τους τόσο στις Ε.Π.Ε.Υ. 

όσο και στις Α.Χ.Ε.. Δηλαδή μπορούν να δραστηριοποιηθούν στην εκτέλεση 

χρηματιστηριακών εντολών και συναλλαγών για λογαριασμό πελατών τους στο 

Χ.Α.Α. και στην παροχή συμβουλών και στη διαχείριση χαρτοφυλακίων. 

Παράλληλα, εφόσον διαθέτουν το απαιτούμενο ύψος ιδίων κεφαλαίων το οποίο 

ανέρχεται σήμερα στα €3.000.000, μπορούν να προσφέρουν και υπηρεσίες αναδόχου 

(underwriting). Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο των Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ανέρχεται σήμερα 

στο €1.000.000. Μπορούν παράλληλα να γίνουν μέλη του Χρηματιστηρίου 

Παραγώγων Αθηνών (Χ.Π.Α.). 

Οι Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. μπορούν να διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια πελατών τους 

αποτελούμενα από μετρητά, χρηματιστηριακές αξίες και μερίδια αμοιβαίων 

κεφαλαίων και να καταθέτουν τα χρηματικά ποσά των πελατών τους σε τραπεζικούς 

λογαριασμούς επ’ονόματί τους, καθώς και να παρέχουν οποιαδήποτε κύρια ή 

παρεπόμενη επενδυτική υπηρεσία, όπως αυτές ορίζονται σε προηγούμενες 

παραγράφους. Επομένως τα στοιχεία που διαφοροποιούν τις Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. από τις 

ΑΧΕ είναι ότι οι πρώτες μπορούν να διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια πελατών τους, να 

προσφέρουν υπηρεσίες αναδόχου και να παρέχουν οποιαδήποτε Κύρια ή Παρεπόμενη 

Επενδυτική Υπηρεσία. 

Μία ΕΠΕΥ που έχει συσταθεί και έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο (πλην της 

Ελλάδος) κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πληρεί τις προϋποθέσεις 

που προβλέπονται από το άρθρο 18 του Νόμου 2396/1996 δύναται να αποκτήσει την 

ιδιότητα μέλους του Χ.Α.Α., χωρίς να έχει νόμιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, με 

απόφαση που λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α.Α. και 

γνωστοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Στον Ελλαδικό χώρο 

δραστηριοποιούνται 78 (Αύγουστος 2007) Ανώνυμες Χρηματιστηριακές Εταιρίες, εκ 

των οποίων οι 13 είναι χρηματιστηριακές εταιρίες που ανήκουν σε Τραπεζικά 

Ιδρύματα. Οι Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., οι Ε.Π.Ε.Υ. και οι Α.Χ.Ε. εποπτεύονται από την 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 
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Οι Ανώνυμες Εταιρίες Λήψης και Διαβίβασης Εντολών (Α.Ε.Λ.Δ.Ε.) είναι οι εταιρίες 

που σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 2396/1996, έχουν ως αποκλειστική 

δραστηριότητα τη λήψη και διαβίβαση για λογαριασμό επενδυτών εντολών για 

αγοροπωλησία μετοχών και μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων σε συνεργασία με Α.Χ.Ε. 

ή Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. Έχουν δηλαδή δυνατότητα λήψης και διαβίβασης εντολών μόνο 

μέρους από το σύνολο των χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι Α.Ε.Λ.Δ.Ε. δεν μπορούν 

να πραγματοποιήσουν οι ίδιες αγοροπωλησίες και δεν διακινούν τίτλους ή πληρωμές. 

Παράλληλα, δεν επιτρέπεται να προσφέρουν κάποια άλλη από τις επενδυτικές 

υπηρεσίες. 

Οι Α.Ε.Λ.Δ.Ε. έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη λήψη και διαβίβαση εντολών με 

αντικείμενο τη διενέργεια συναλλαγών επί κινητών αξιών και επί μεριδίων 

Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.). Μία 

Α.Ε.Λ.Δ.Ε. μπορεί να διαβιβάζει εντολές σε: 

1. Ε.Π.Ε.Υ. και Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο 

κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Πιστωτικά Ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

3. ΕΠΕΥ ή Πιστωτικά Ιδρύματα καθώς και σε υποκαταστήματα ΕΠΕΥ ή 

Πιστωτικών Ιδρυμάτων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σε τρίτη χώρα και 

υπόκεινται σε κανόνες προληπτικής εποπτείας τουλάχιστον ισοδύναμους με 

τους κανόνες που ισχύουν στην Ελλάδα. 

4. Ο.Σ.Ε.Κ.Α., Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου του Νόμου 1969/1991 και 

θεσμικούς επενδυτές που δικαιούνται να διαθέτουν μερίδια ή μετοχές στο 

κοινό. 
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3.14 Χρηματιστηριακή Αγορά. 

 

3.14.1 Πρωτογενής και Δευτερογενής Αγορά. 

Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί δραστηριοποιούνται τόσο σε πρωτογενείς (primary 

markets) όσο και στις δευτερογενείς αγορές (secondary markets). Πρωτογενής 

χαρακτηρίζεται η αγορά στην οποία εμφανίζεται για πρώτη φορά κάποιο 

χρηματοοικονομικό προϊόν. Η αγορά στην οποία πραγματοποιείται η δημόσια 

εγγραφή για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μίας επιχείρησης με έκδοση νέων 

μετοχών ή η αγορά που πραγματοποιείται η δημοπράτηση μίας νέας έκδοσης τίτλων 

του δημοσίου αποτελούν παράδειγμα πρωτογενών αγορών. Δευτερογενής 

χαρακτηρίζεται η αγορά στην οποία αγοράζονται ή πωλούνται τα ήδη υφιστάμενα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα. 

Η αγορά στην οποία εισάγονται και διαπραγματεύονται καθημερινά οι νέες μετοχές, 

δηλαδή το χρηματιστήριο αξιών, ή η αγορά στην οποία αγοράζονται και πωλούνται 

καθημερινά, αμέσως μετά την αρχική τους δημοπράτηση, οι τίτλοι του δημοσίου 

όπως η διατραπεζική αγορά ομολόγων αποτελούν παραδείγματα δευτερογενών 

αγορών.  Στη δευτερογενή αγορά οι κατεχόμενοι τίτλοι (ομόλογα ή χρεόγραφα) 

πωλούνται για ολόκληρο το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη τους, δηλαδή δεν 

υπάρχουν συμφωνίες επαναγοράς (όπως στα repos) και οι πωλήσεις είναι γνωστές 

σαν outrights. Η συμβολή των σύγχρονων, απελευθερωμένων από διοικητικές 

παρεμβάσεις και θεσμικά εμπόδια, χρηματοοικονομικών αγορών πρωτογενών ή 

δευτερογενών, στην ανάπτυξη των σημερινών οικονομιών είναι καθοριστική. Κάθε  

οικονομία δημιουργεί το θεσμικό πλαίσιο και τις προϋποθέσεις λειτουργίας και 

ανάπτυξης αξιόπιστων χρηματοοικονομικών αγορών στοχεύοντας στην εύκολη και 

συνεχή ροή των κεφαλαίων και παράλληλα στην τιμολόγηση των προϊόντων των 

αγορών, επιτοκίων, χρεογράφων και συναλλάγματος στις ίδιες τις αγορές βάσει των 

κανόνων της προσφοράς και ζήτησης. 

Στην πρωτογενή αγορά δραστηριοποιούνται κυρίως οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί 

που λειτουργούν ως ανάδοχοι (underwriters) ή ως βασικοί διαπραγματευτές (primary 

dealers), όπως οι εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, τα πιστωτικά ιδρύματα ή 

οι τράπεζες επενδύσεων. Στη δευτερογενή αγορά δραστηριοποιούνται κυρίως οι 

επενδυτές  τόσο ιδιώτες όσο και θεσμικοί. 
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3.14.2 Διαφορές της τρέχουσας αγοράς και της προθεσμιακής αγοράς 

Μία τρέχουσα συναλλαγή(spot transaction) αφορά την αγορά ή την πώληση ενός 

αγαθού ή ενός τίτλου, και συνεπάγεται την άμεση(on the spot) παράδοση και 

πληρωμή. Η αγορά στην οποία διακανονίζονται τέτοιες συναλλαγές ονομάζεται 

τρέχουσα αγορά(spot market ή cash market) ή αγορά πραγματικού χρόνου(real time 

market). Στη χώρα μας, η τρέχουσα αγορά αντιπροσωπεύεται από το Χρηματιστήριο 

Αξιών Αθηνών(ΧΑΑ), όπου εκεί διαπραγματεύονται οι μετοχές της ελληνικής 

κεφαλαιαγοράς. Η αγορά και η πώληση ενός μετοχικού τίτλου, στην τρέχουσα αγορά, 

συνεπάγεται την άμεση φυσική παράδοση των μετοχών και παράλληλα την πληρωμή 

του ανάλογου χρηματικού ποσού. Τόσο η παράδοση όσο και η χρηματική πληρωμή 

συμβαίνουν σύμφωνα με τους όρους του διακανονισμού, οι οποίοι είναι και 

τυποποιημένοι.  

Μία προθεσμιακή συναλλαγή(forward transaction) αφορά την αγορά ή την πώληση 

ενός προϊόντος ή ενός τίτλου, στην οποία τόσο η παράδοση όσο και η πληρωμή δεν 

είναι άμεσες αλλά συμφωνούνται, μεταξύ των αντισυμβαλλομένων, για μία 

μελλοντική στιγμή. Η αγορά στην οποία πραγματοποιούνται τέτοιου είδους 

συναλλαγές καλείται προθεσμιακή αγορά(future market). Η προθεσμιακή αγορά 

ταυτίζεται με την αγορά των παραγώγων(derivatives market). Μόνο στην αγορά 

παραγώγων υπάρχει η δυνατότητα για εκτέλεση προθεσμιακών πράξεων. Μάλιστα, 

στην αγορά παραγώγων πραγματοποιούνται προθεσμιακές πράξεις πάνω σε ένα 

μεγάλο πλήθος υποκείμενων μέσων, που περιλαμβάνουν τόσο εμπορεύματα όσο και 

χρηματοοικονομικά προϊόντα και εργαλεία. Όλες οι συναλλαγές που γίνονται στο 

χρηματιστήριο παραγώγων είναι προθεσμιακές με μελλοντική ημερομηνία 

παράδοσης και πληρωμής. Τόσο η παράδοση όσο και η πληρωμή γίνονται σύμφωνα 

με τους συγκεκριμένους όρους της αγοράς των παραγώγων. Στην χώρα μας η αγορά 

παραγώγων αντιπροσωπεύεται από το Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών(ΧΠΑ). 

Στο σχήμα 2.4 φαίνεται το «χρονικό βάθος» στη συμφωνία και στο διακανονισμό 

μίας συναλλαγής στην τρέχουσα αγορά, ενώ στο σχήμα 2.5 φαίνεται το βάθος χρόνου 

στη συμφωνία και στο διακανονισμό μίας συναλλαγής στην προθεσμιακή αγορά. 
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17 Μαΐου

Συμφωνία και εκπλήρωση μιας συναλλαγής
Στην τρέχουσα αγορά (spot market)

 

Σχήμα 3.1: Συμφωνία και εκπλήρωση μίας συναλλαγής στην τρέχουσα αγορά  

 

Συμφωνία μιας
προθεσμιακής
συναλλαγής

Εκπλήρωση μιας
προθεσμιακής
Συναλλαγής

(future transaction)

17 Μαΐου 28 Ιουλίου

 

Σχήμα 3.2: Συμφωνία και εκπλήρωση μίας συναλλαγής στην προθεσμιακή αγορά 

 

Η τρέχουσα αγορά λοιπόν, και η προθεσμιακή αγορά έχουν ορισμένες πολύ 

σημαντικές διαφορές, οι οποίες και παρατίθενται παρακάτω. 

1. Στην τρέχουσα αγορά, τόσο η συμφωνία για την αγορά και την πώληση, όσο 

και η παράδοση και η πληρωμή γίνονται άμεσα(on the spot), δηλαδή την ίδια 

χρονική στιγμή. Στην προθεσμιακή αγορά, η συμφωνία για την αγορά και την 

πώληση γίνεται άμεσα αλλά η πληρωμή και η παράδοση γίνονται στο μέλλον, 

σε μία συγκεκριμένη ημερομηνία. Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι 

ότι στην τρέχουσα αγορά η συναλλαγή συνεπάγεται την άμεση φυσική 

παράδοση του προϊόντος ή του τίτλου. Ένας αγοραστής μετοχικών τίτλων, θα 

καταβάλει ένα συγκεκριμένο ποσό και θα λάβει στην ηλεκτρονική του μερίδα 

τις μετοχές και τις οποίες αγόρασε. Στην προθεσμιακή αγορά, η φυσική 
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παράδοση των προϊόντων ή των τίτλων δεν είναι δεδομένη. Η παράδοση 

μπορεί να λάβει χώρα με δύο τρόπους, είτε με τη φυσική παράδοση των εν 

λόγω τίτλων η προϊόντων, είτε με χρηματικό διακανονισμό. Στο μεγαλύτερο 

ποσοστό των περιπτώσεων, οι προθεσμιακές πράξεις ολοκληρώνονται με 

χρηματικό διακανονισμό και λιγότερο συχνά με φυσική παράδοση. 

2. Η προθεσμιακή αγορά αναφέρεται σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα σε σχέση 

με την τρέχουσα αγορά, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται από περισσότερους 

παράγοντες και σε μεγαλύτερη ένταση. Παράλληλα, στην προθεσμιακή αγορά 

υπάρχει μία μεγαλύτερη μεταβλητότητα στην αποτίμηση των προϊόντων ή 

των τίτλων, γεγονός που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό, στην αυξημένη 

αβεβαιότητα που προκαλεί ο μεγάλος χρονικός ορίζοντας αναφοράς. Άλλωστε 

είναι γνωστό πως όσο μεγαλύτερος είναι ο χρονικός ορίζοντας, τόσο πιο 

παρακινδυνευμένες είναι οι προβλέψεις. 

3. Στην προθεσμιακή αγορά, η οποία αντιπροσωπεύεται από την αγορά των 

παραγώγων, το άθροισμα των ζημιών και των κερδών σε ένα συμβόλαιο είναι 

ίσο με μηδέν(zero sum game). Οι δύο αντισυμβαλλόμενοι παίρνουν αντίθετες 

θέσεις και η ζημία του ενός ισούται ακριβώς με το κέρδος του άλλου. Στην 

τρέχουσα αγορά η στην αγορά πραγματικού χρόνου, οι αντισυμβαλλόμενοι 

είναι πιθανό να κερδίζουν και οι δύο ή να χάνουν και οι δύο. Για παράδειγμα, 

σε μία ανοδική αγορά ένας επενδυτής αγοράζει μία μετοχή στην τιμή των 5€ 

και την πουλάει στα 5,2€, κερδίζοντας 0,2€ ανά μετοχή. Ένας άλλος 

επενδυτής αγοράζει την ίδια μετοχή στα 5,2€ και την πουλάει στα 5,8€, 

κερδίζοντας 0,6€ ανά μετοχή. Στο παράδειγμα αυτό, και οι δύο επενδυτές 

αποκόμισαν κέρδη από την ανοδική αγορά.   

Στο σημείο αυτό αξίζει να τονισθεί πως οι δύο αγορές, η τρέχουσα και η 

προθεσμιακή δεν είναι στεγανές μεταξύ τους. Αντίθετα, εξαρτώνται και επηρεάζονται 

έντονα μεταξύ τους. Η προθεσμιακή αγορά επηρεάζει άμεσα και σε καθημερινή βάση 

την τρέχουσα αγορά και αντίστροφα. Οι παράγοντες που συντελούν στην άνοδο ή 

στην πτώση της τρέχουσας αγοράς είναι οι ίδιοι παράγοντες που συντελούν στην 

άνοδο ή στην πτώση της προθεσμιακής αγοράς. Οι δύο αγορές μάλιστα, συχνά αλλά 

όχι πάντα, συμβαδίζουν στη φορά κίνησής τους. Βέβαια πρέπει να τονίσουμε πως στη 

διεθνή κοινότητα υπάρχει η άποψη πως η προθεσμιακή αγορά είναι εκείνη που 
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επηρεάζει πιο έντονα την τρέχουσα. Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους που παραθέτονται 

παρακάτω: 

1. Η προθεσμιακή αγορά, ακριβώς επειδή αναφέρεται σε μεγαλύτερο χρονικό 

ορίζοντα, αποτιμά σε χρηματιστηριακές τιμές όλες τις μελλοντικές 

οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις. Συνεπώς, η προθεσμιακή αγορά είναι πιο 

ευαίσθητη στις εξελίξεις και πρώτα αυτή τις ερμηνεύει οικονομικώ τω τρόπω. 

2. Η προθεσμιακή αγορά έχει πολύ μεγαλύτερη ρευστότητα από την τρέχουσα 

με αποτέλεσμα να είναι σε θέση να την επηρεάζει άμεσα. 

 

3.14.3 Το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 

Η τρέχουσα αγορά αντιπροσωπεύεται στη χώρα μας από το Χρηματιστήριο Αξιών 

Αθηνών(ΧΑΑ). Το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών είναι μία ανώνυμη εταιρία, με 

κύριο μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο. Το ΧΑΑ συμμετέχει στην οργάνωση και 

λειτουργία της κεφαλαιαγοράς στην Ελλάδα. Το ΧΑΑ μέσω της πρωτογενούς 

αγοράς, προσφέρει τη δυνατότητα αφενός στις επιχειρήσεις να αντλήσουν τα 

κεφάλαια που χρειάζονται μέσω της έκδοσης κινητών αξιών και αφετέρου στους 

επενδυτές να διαθέσουν τα αποταμιευτικά τους κεφάλαια σε αυτά τα χρεόγραφα. 

Προσφέρει επίσης μία οργανωμένη δευτερογενή αγορά για τη διαπραγμάτευση των 

εισηγμένων χρεογράφων, παρέχοντας τη δυνατότητα στους επενδυτές να τα 

ρευστοποιούν άμεσα και με μικρό κόστος, έχοντας παράλληλα ένα σημείο αναφοράς 

για την τρέχουσα αξία των επενδύσεων τους. Ειδικότερα στις αρμοδιότητες του ΧΑΑ 

περιλαμβάνονται: 

1. Η έγκριση εισαγωγής κινητών αξίων, τόσο νεοεισαγόμενων όσο και ήδη 

εισηγμένων εταιριών στο χρηματιστήριο βάση των προβλεπόμενων 

προϋποθέσεων και διαδικασιών. 

2. Η έγκριση του διορισμού των χρηματιστηριακών εκπροσώπων και των 

αντικριστών. Οι χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι και οι αντικριστές είναι 

εκείνοι που εισάγουν τις εντολές στο σύστημα και αντιπροσωπεύουν τις 

χρηματιστηριακές εταιρίες απέναντι στο ΧΑΑ. 

3. Η επιμέλεια της ομαλής διεξαγωγής των συναλλαγών. 

 49



4. Η παρακολούθηση των Μελών του ΧΑΑ κατά τη διάρκεια της ημερήσιας 

διαπραγμάτευσης των μετοχών. 

5. Η παρακολούθηση των περιοδικών εκθέσεων και ανακοινώσεων στον τύπο 

των εισηγμένων εταιριών αναφορικά με τις εξελίξεις και τις προοπτικές τους 

και τον τρόπο χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων. 

6. Η έγκριση νέων εκδόσεων χρηματιστηριακών τίτλων των εισηγμένων 

εταιριών, οι οποίες συνίσταται στην αύξηση των  μετοχικών κεφαλαίων και 

στην έκδοση ομολογιακών τίτλων. Επιπρόσθετα, η παρακολούθηση και η 

εφαρμογή των προβλεπομένων διαδικασιών. 

7. Η επιβολή ποινών στα Μέλη του για παραβάσεις της χρηματιστηριακής 

νομοθεσίας. 

8. Η αναστολή διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών και η ένταξη εταιριών σε 

καθεστώς επιτήρησης εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενοι λόγοι. 

9. Τέλος, η παρακολούθηση των εταιρικών πράξεων. 

Το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ΚΑΑ). 

Το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ΚΑΑ) έχει συσταθεί το Φεβρουάριο του 1991 ως 

ανώνυμη εταιρία ιδιωτικού δικαίου. Η εταιρία ελέγχεται από την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, τη Διεύθυνση Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, το 

Τμήμα Χρηματιστηριακών Αξιών του ΥΠΕΘΟ και τη διεύθυνση Ανωνύμων 

Εταιριών και Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το Χρηματιστήριο Αξιών 

Αθηνών είναι ο κύριος του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, ενώ το υπόλοιπο 

μετοχικό κεφάλαιο είναι μοιρασμένο στις παρακάτω εταιρίες: 

1. Εισηγμένες στο ΧΑΑ τράπεζες 

2. Ανώνυμες εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων 

3. Ανώνυμες εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου 

4. Ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρίες 

Το ΚΑΑ διαδραματίζει ένα ιδιαίτερο σημαντικό ρόλο στην ελληνική 

χρηματιστηριακή αγορά. Οι δραστηριότητες του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών είναι 

οι παρακάτω: 
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1. Η εκκαθάριση των χρηματιστηριακών συναλλαγών του ΧΑΑ καθώς και κάθε 

άλλη δραστηριότητα που είναι συναφής με το σκοπό αυτό. 

2. Η καταχώρηση των αξιών που είναι καταχωρημένες στο ΧΑΑ και είναι 

αποϋλοποιημένες, δηλαδή βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή και όχι σε 

φυσική. Παράλληλα, η καταχώρηση των συντελούμενων μεταβιβάσεων και 

ενεργειών που σχετίζονται με τους μετοχικούς τίτλους του ΧΑΑ. 

3. Η παροχή υπηρεσιών σε θέματα όπως είναι η διανομή μερισμάτων, η 

εξόφληση τοκομεριδίων, η διανομή αξιόγραφων και η διαμεσολάβηση στη 

μεταβίβαση δικαιωμάτων επί των μετοχικών τίτλων. 

4. Τέλος, η εκκαθάριση των συναπτόμενων στο ΧΑΑ συναλλαγών επί άϋλων 

τίτλων του Δημοσίου.  

Το Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης (ΧΚΘ). 

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθούμε στο Χρηματιστηριακό Κέντρο 

Θεσσαλονίκης. Το ΧΚΘ λειτουργεί από το 1996 ως θυγατρική εταιρία του ΧΑΑ. Οι 

κύριο στόχοι του είναι οι παρακάτω: 

1. Η αποκέντρωση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς μέσω της ανάπτυξης μίας 

αγοράς στη Βόρεια Ελλάδα. Η ενότητα της κεφαλαιαγοράς διασφαλίζεται με 

τη συνεχή ηλεκτρονική σύνδεση με το σύστημα συναλλαγών του ΧΑΑ. 

2. Η εξέταση των αιτήσεων εισαγωγής για την Κύρια, την Παράλληλη και τη 

Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά του ΧΑΑ που υποβάλλονται από εταιρίες της 

Βόρειας Ελλάδος.  

3. Η προσέλκυση δυναμικών εταιριών από γειτονικά κράτη, προσφέροντας τους 

το συνδυασμό των πλεονεκτημάτων μίας αγοράς που λειτουργεί εντός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και που παράλληλα συνορεύει γεωγραφικά μαζί τους. 

4. Η διοργάνωση σεμιναρίων και γενικότερα η παροχή εκπαίδευσης στους 

επιχειρηματικούς φορείς αλλά και στο επενδυτικό κοινό. 

Στο σημείο αυτό, πρέπει να τονισθεί πως όλοι οι παραπάνω φορείς έχουν ως στόχο τη 

δημιουργία μίας αξιόπιστης και εύρυθμης χρηματιστηριακής αγοράς. Το 

χρηματιστήριο αποτελεί εξ’ ορισμού ένα θεσμό. Παράλληλα όμως, αποτελεί και μία 

εταιρία η οποία πρέπει να έχει κάποιο ικανοποιητικό κύκλο εργασιών και 

επιπρόσθετα να πραγματοποιεί κέρδη. Συνεπώς, στόχος του Χρηματιστηρίου Αξίων 
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Αθηνών και κάθε χρηματιστηρίου είναι να προσελκύσει, όσον το δυνατόν 

περισσότερες εταιρίες και όσον το δυνατόν περισσότερους επενδυτές. Κάθε 

χρηματιστήριο έχει ως απώτερο στόχο τη δημιουργία μία αξιόπιστης 

χρηματιστηριακής αγοράς που θα αποτελεί σημείο αναφοράς σε διεθνές επίπεδο. 

Βέβαια, η δημιουργία ενός χρηματιστηρίου παγκόσμιας εμβέλειας προϋποθέτει μία 

μεγάλη ποικιλία προϊόντων καθώς και μία μεγάλη ρευστότητα. Στόχος λοιπόν, του 

ΧΑΑ είναι να αποτελέσει σε πρώτη φάση την πιο σημαντική αγορά της 

νοτιοανατολικής Ευρώπης και αργότερα μία από τις σημαντικές Ευρωπαϊκές 

χρηματιστηριακές αγορές. Κύριος λοιπόν στόχος του Χρηματιστηριακού Κέντρου 

Θεσσαλονίκης είναι να προσελκύσει εταιρίες προς εισαγωγή από την Βόρειο Ελλάδα 

και παράλληλα να δημιουργήσει μία κοινή χρηματιστηριακή πλατφόρμα για τη 

περιοχή των Βαλκανίων. Αργότερα αν οι προσπάθεις αυτές έχουν θετικό αποτέλεσμα 

μπορεί στο μέλλον να δημιουργηθεί μία κοινή χρηματιστηριακή αγορά για την 

Ανατολική Ευρώπη. 

 

3.14.4 Ο τρόπος λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών 

Στο σχήμα 2.3 παριστάνεται γραφικά ο τρόπος λειτουργίας του Χρηματιστηρίου 

Αξιών Αθηνών. Σύμφωνα λοιπόν με το νόμο ένας επενδύτης δεν μπορεί απ’ ευθείας 

να πραγματοποιήσει χρηματιστηριακές πράξεις στο ΧΑΑ από μόνος του, αλλά πρέπει 

να το πράξει αυτό, μέσω μίας χρηματιστηριακής εταιρίας. Ένας λοιπόν επενδυτής 

δίνει μία εντολή αγοράς ενός συγκεκριμένου μετοχικού τίτλου στη χρηματιστηριακή 

εταιρία με την οποία συνεργάζεται. Η χρηματιστηριακή εταιρία διαβιβάζει την 

εντολή στο ΧΑΑ και τοποθετεί τη δήλωση αγοράς στο ηλεκτρονικό ταμπλό του 

ΧΑΑ. Από την αντίθετη μεριά, ένας πωλητής δίνει μία εντολή πώλησης σε μία 

χρηματιστηριακή εταιρία η οποία, με τη σειρά της, διαβιβάζει την εντολή στο ΧΑΑ. 

Αν οι δύο εντολές βρίσκονται σε συμφωνία όσον αφορά το χρηματικό αντίτιμο, τότε 

πραγματοποιείται η πράξη. Βέβαια δεν είναι γνωστό αν οι εντολές θα ικανοποιηθούν 

ολόκληρες ή ένα μέρος αυτών. Για παράδειγμα, αν ένας επενδυτής πουλάει 1000 

μετοχές ενός συγκεκριμένου υποκείμενου τίτλου προς 3€ έκαστη και ένας άλλος 

επενδυτής αγοράζει 200 μετοχές του ίδιου τίτλου στην τιμή των 3€, η δήλωση αγοράς 

θα πραγματοποιηθεί ολόκληρη ενώ η δήλωση πώλησης δε θα πραγματοποιηθεί στο 

σύνολό της καθώς θα μείνουν 800 μετοχές χωρίς να έχουν πουληθεί. 
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Οι χρηματιστηριακές εταιρίες λοιπόν, διαβιβάζουν εντολές αγοράς και πώλησης εκ 

μέρους των πελατών τους στο ΧΑΑ. Αν πραγματοποιηθεί μία συναλλαγή, η 

χρηματιστηριακή εταιρία που μεταβίβασε τη δήλωση αγοράς πληρώνει το ανάλογο 

τίμημα στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών το οποίο, με τη σειρά του, μεταβιβάζει το 

χρηματικό ποσό σε εκείνη τη χρηματιστηριακή εταιρία από την οποία προήλθε η 

πώληση των μετοχικών τίτλων. Στη συνέχεια, η χρηματιστηριακή εταιρία που δέχεται 

τα χρήματα μεταβιβάζει το ποσό αυτό στον πωλητή των μετοχών. Είναι προφανές 

πως προκειμένου ένας επενδυτής να αγοράσει ένα συγκεκριμένο μετοχικό τίτλο 

πρέπει να καταβάλει το αντίστοιχο τίμημα στη χρηματιστηριακή εταιρία με την οποία 

συνεργάζεται. Κατά τη σύναψη μίας χρηματιστηριακής συναλλαγής γνωστοποιούνται 

μόνο οι αντισυμβαλλόμενες χρηματιστηριακές εταιρίες και όχι οι τελικοί επενδυτές οι 

οποίοι συνάπτουν τη χρηματιστηριακή πράξη. Οι χρηματιστηριακές εταιρίες λοιπόν, 

συνδέονται με το ΧΑΑ τόσο με σχέσεις αγοράς και πώλησης μετοχών όσο και με 

χρηματικές σχέσεις. 

Το Κεντρικό Αποθετήριο Αθηνών(ΚΑΑ) διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο 

στη σύγχρονη χρηματιστηριακή αγορά. Στη χρηματιστηριακή αγορά, οι μετοχές 

διακρίνονται σε ονομαστικές και ανώνυμες. Στις ονομαστικές μετοχές αναφέρεται το 

όνομα του κατόχου, ενώ στις ανώνυμες όχι. Παλαιότερα, η κατοχή μετοχών 

συνεπάγετο τη φυσική κατοχή των χρεογράφων, γεγονός που ήταν επικίνδυνο 

ιδιαίτερα όσον αφορά τους ανώνυμους μετοχικούς τίτλους. Το Κεντρικό Αποθετήριο 

Αξιών αναλαμβάνει την τήρηση αυτών των χρεογράφων εκ μέρους των επενδυτών. Η 

τήρηση των χρεογράφων δε γίνεται πλέον με φυσικό τρόπο αλλά με ηλεκτρονικό 

τρόπο. Κάθε επενδυτής έχει μία ηλεκτρονική μερίδα στην οποία τηρούνται όλοι οι 

μετοχικοί τίτλοι που διαθέτει. Η χρηματιστηριακή εταιρία η οποία χειρίζεται τις 

μετοχές του επενδυτή χαρακτηρίζεται ως ο χειριστής της ηλεκτρονικής μερίδας. 

Μετά την ολοκλήρωση λοιπόν, της χρηματιστηριακής πράξης, το Χρηματιστήριο 

Αξιών ενημερώνει το Κεντρικό Αποθετήριο για την αγορά και την πώληση των 

μετοχικών τίτλων καθώς και για τα στοιχεία των αντισυμβαλλομένων. Το ΚΑΑ τότε 

μεταφέρει τους συγκεκριμένους μετοχικούς τίτλους  από τις ηλεκτρονικές μερίδες 

των πωλητών στις ηλεκτρονικές μερίδες των αγοραστών.  Με την τήρηση της 

ηλεκτρονικής μερίδας του επενδυτή η τήρηση των χρεογράφων είναι ιδιαίτερα 

ασφαλής. Παράλληλα καθώς οι τίτλοι είναι σε ηλεκτρονική μορφή είναι εύκολη η 

μεταφορά τους από μία χρηματιστηριακή εταιρία σε μία άλλη. Τόσο το 
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Χρηματιστήριο Αξιών όσο και το Κεντρικό Αποθετήριο επιτηρούνται από την 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών. 

 

Χρηματιστήριο
Αξιών
Αθηνών
(ΧΑΑ)

Αγοραστής Πωλητής

Χρηματιστηριακή
Εταιρία

Χρηματιστηριακή
Εταιρία

Κεντρικό
Αποθετήριο

Αξιών
(ΚΑΑ)

Μερίδα
Πωλητή

Μερίδα
Αγοραστή

Δηλώσεις
αγοράς

Ροή
μετοχικών
τίτλων

Ροή χρημάτωνΡοή χρημάτων

Δηλώσεις
πώλησης

Ροή
μετοχικών
τίτλων

Ροή
μετοχικών
τίτλων

Ροή
μετοχικών
τίτλων

 

Σχήμα 3.3: Ο τρόπος λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.  

 

 

 54



3.14.5 Χρηματιστηριακοί δείκτες. 

Στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών υπάρχουν δείκτες μετοχών, δηλαδή ομάδες 

μετοχών, οι οποίοι εκφράζουν εύκολα και συνοπτικά την πορεία συγκεκριμένων 

κατηγοριών μετοχών ή του χρηματιστηρίου γενικότερα. Στο Χ.Α.Α. υπάρχουν 28 

συνολικά δείκτες μετοχών, οι οποίοι και κατηγοριοποιούνται ανά κατηγορία ή ανά 

ειδικά χαρακτηριστικά. Η σύνθεση των δεικτών γίνεται έτσι ώστε η τιμή του κάθε 

δείκτη να επηρεάζεται από εκείνες τις μετοχές που αντιπροσωπεύουν καλύτερα και 

πιο αντικειμενικά την συγκεκριμένη κατηγορία μετοχών ή το χρηματιστήριο 

γενικότερα. Στον Πίνακα 3.3 παρατίθενται όλοι οι χρηματιστηριακοί δείκτες καθώς 

και οι τιμές τους (τιμές κλεισίματος της 15 Μαΐου 2007). 

 

Πίνακας 3.3: Χρηματιστηριακοί δείκτες καθώς και οι τιμές αυτών. 

 
Α/Α ΔΕΙΚΤΕΣ Τιμές κλεισίματος (15/05/2007) 

1 Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. 4868,25 

2 FTSE/ X.A. 20 2614,51 

3 FTSE/ X.A .Mid 20 6131,86 

4 FTSE/ X.A. SmallCap 80 1017,97 

5 FTSE/ X.A. International 6954,56 

6 FTSE/ X.A. 140 5938,06 

7 FTSE/ X.A. Med 100 11403,89 

8 
Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη 

Χ.Α. 
5917,92 

9 
Δείκτης Υψηλής Κυκλοφοριακής Ταχύτητας 

Χ.Α. 
494,99 

10 Eurobank Mid Cap Private Sector 50 Index 2584,18 

11 FTSE/ X.A. Τράπεζες 7123,97 

12 FTSE/ X.A. Ασφάλειες 6010,56 

13 FTSE/ X.A. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 10485,04 

14 FTSE/ X.A. Βιομηχανικά Προίοντα Υπηρεσίες 8409,05 

15 FTSE/ X.A. Εμπόριο 7147,6 

16 FTSE/ X.A. Προσωπικά Οικιακά Προιόντα 7403,26 

17 FTSE/ X.A. Τρόφιμα Ποτά 7569,03 

18 FTSE/ X.A. Πρώτες Ύλες 9457,97 

19 FTSE/ X.A. Κατασκευές Υλικά 7277,49 
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20 FTSE/ X.A. Πετρέλαιο Αέριο 4995,54 

21 FTSE/ X.A. Χημικά  14177,2 

22 FTSE/ X.A. Μέσα Ενημέρωσης 5165,41 

23 FTSE/ X.A. Ταξίδια Αναψυχή 5515,16 

24 FTSE/ X.A. Τεχνολογία  4459,32 

25 FTSE/ X.A. Τηλεποικωνίες 6041,4 

26 FTSE/ X.A. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 5458,09 

27 FTSE/ X.A. Υγεία 13587,52 

28 Δείκτης Όλων των Μετοχών του Χ.Α. 1638,69 

 

 

3.14.6 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρμόδια για την εποπτεία της εφαρμογής των 

διατάξεων της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά.  

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με ίδιους 

πόρους, λειτουργεί αποκλειστικά χάριν του δημοσίου συμφέροντος και απολαύει 

λειτουργικής ανεξαρτησίας και διοικητικής αυτοτέλειας. Η λειτουργία της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς δεν βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, οι δε πόροι της 

προέρχονται από τέλη και εισφορές που βαρύνουν τους εποπτευόμενους φορείς. Ο 

προϋπολογισμός της Επιτροπής συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και 

εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς απολαύουν κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, δεσμευόμενα μόνον 

από το νόμο και τη συνείδησή τους και δεν εκπροσωπούν τους φορείς που τους 

πρότειναν. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υποβάλλει έκθεση πεπραγμένων στον 

Πρόεδρο της Βουλής και στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Πρόεδρος 

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καλείται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο από την 

αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, προκειμένου να την ενημερώνει για θέματα της 

κεφαλαιαγοράς. 

Στόχος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποτελεί η διασφάλιση της ακεραιότητας της 

αγοράς, ο περιορισμός του συστηματικού κινδύνου, και η προστασία του επενδυτικού 

κοινού με την προώθηση της διαφάνειας.  

Στους εποπτευόμενους φορείς από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς περιλαμβάνονται οι 

Ανώνυμες Χρηματιστηριακές Εταιρίες και οι Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής 

Επενδυτικών Υπηρεσιών, οι Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, 

 56



οι Ανώνυμες Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, οι Ανώνυμες Εταιρίες 

Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας και οι Ανώνυμες Εταιρίες Επενδυτικής 

Διαμεσολάβησης. Οι εισηγμένες εταιρίες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εποπτεύονται 

επίσης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως προς τη τήρηση της χρηματιστηριακής 

νομοθεσίας αναφορικά με τα θέματα νομιμότητας των πράξεων που συνδέονται με 

την προστασία των επενδυτών. Τα μέλη διοικητικών συμβουλίων και τα διευθυντικά 

στελέχη όλων των προαναφερόμενων φορέων υπόκεινται σε εποπτικές υποχρεώσεις 

προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Στους εποπτευόμενους από την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς φορείς περιλαμβάνονται επίσης οι οργανωμένες αγορές και οι φορείς 

εκκαθάρισης, όπως η Αγορά Αξιών Χ.Α., η Αγορά Παραγώγων Χ.Α., και η ΕΧΑΕ ως 

φορέας εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών επί κινητών αξιών και επί 

παραγώγων αλλά και τα συστήματα αποζημίωσης επενδυτών και διασφάλισης 

συναλλαγών, όπως το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο και το Επικουρικό Κεφάλαιο. 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρμόδια για την έγκριση ενημερωτικών δελτίων 

όσον αφορά τις ανάγκες πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού κατά τη διενέργεια 

δημοσίων προσφορών και την εισαγωγή κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά.  

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει την αρμοδιότητα να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις 

(επίπληξη, χρηματικό πρόστιμο, αναστολή λειτουργίας, αφαίρεση άδειας) σε 

εποπτευόμενα νομικά και φυσικά πρόσωπα που παραβαίνουν τη νομοθεσία για την 

κεφαλαιαγορά. 

Ως εθνική εποπτική αρχή, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνάπτει διμερείς και 

πολυμερείς συμφωνίες με άλλες εποπτικές αρχές για την ανταλλαγή εμπιστευτικών 

πληροφοριών και τη συνεργασία σε θέματα της αρμοδιότητάς της. Είναι ενεργό 

μέλος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών της Κεφαλαιαγοράς 

(Committee of European Securities Regulators - C.E.S.R.) και του Διεθνούς 

Οργανισμού Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς - IOSCO).  
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3.14.7 Οργανωμένη και Over The Counter (OTC) αγορά. 

Τα παράγωγα προϊόντα διακρίνονται σε δύο κύριες κατηγορίες με κριτήριο το είδος 

των αγορών στις οποίες διαπραγματεύονται 

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα παράγωγα μέσα τα οποία αποτελούν αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης σε οργανωμένα χρηματιστήρια. Τέτοια είναι τα προϊόντα που 

διαπραγματεύονται σε όλα τα χρηματιστήρια παραγώγων ανά τον κόσμο καθώς και 

στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών. Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα 

εξωχρηματιστηριακά παράγωγα μέσα, τα οποία δε συναντώνται μέσα σε οργανωμένα 

μέρη διαπραγμάτευσης στα οποία η προσφορά και η ζήτηση συγκεντρώνονται σε ένα 

χώρο. Οι τιμές τους δεν προκύπτουν από τις συνήθεις χρηματιστηριακές διαδικασίες, 

αλλά αποφασίζονται μετά από διαπραγμάτευση των δύο συμβαλλομένων, άρα τα 

εξωχρηματιστηριακά παράγωγα μέσα δεν υπόκεινται σε τυποποιημένη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης. 

Τα προθεσμιακά και τα παράγωγα μέσα προαιρετικής βάσης μπορούν να 

διαπραγματεύονται είτε σε ένα οργανωμένο χρηματιστήριο, όπου και αναφέρονται ως 

χρηματιστηριακά παράγωγα μέσα, είτε και έξω από χρηματιστήρια όπου και 

αναφέρονται ως εξωχρηματιστηριακά παράγωγα μέσα(OTC-Over The Counter). Η 

εξωχρηματιστηριακή αγορά υπολογίζεται ότι είναι πέντε φορές μεγαλύτερη από τη 

χρηματιστηριακή με βάση την αρχική αξία των υπό διαπραγμάτευση προϊόντων. 

Ένα χρηματιστήριο είναι ένα νομικό και εταιρικό πρόσωπο που έχει οργανωθεί με 

σκοπό τη διαπραγμάτευση χρεογράφων, προθεσμιακών συμβολαίων ή δικαιωμάτων. 

Όχι μόνο παρέχει ένα φυσικό χώρο στους διαπραγματευτές για να ασκήσουν την 

δραστηριότητά τους, αλλά καθορίζει επίσης και ένα σύνολο από κανόνες και αρχές 

που ρυθμίζουν τις συναλλαγές, με σκοπό τη διατήρηση της τάξης, της δικαιοσύνης 

και της διαφάνειας στην αγορά. Στις αγορές των παραγώγων, τα οργανωμένα 

χρηματιστήρια αναπτύχθηκαν ως αντιστάθμισμα στην έλλειψη τυποποίησης και 

ρευστότητας στις εξωχρηματιστηριακές αγορές. 

Η εξωχρηματιστηριακή αγορά είναι μία ενεργής και ανθούσα αγορά που γενικά 

αποτελείται από ένα χαλαρά συνδεδεμένο δίκτυο από χρηματιστές και 

διαπραγματευτές που συναλλάσσονται άμεσα μεταξύ τους μεταξύ τηλεφώνου και 

διαδικτύου. Οι εξωχρηματιστηριακές αγορές κυριαρχούνται από χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα όπως τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρίες που συναλλάσσονται είτε με 
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εταιρικούς πελάτες είτε με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.. Αυτή η αγορά δεν έχει 

καθορισμένο τόπο η ωράριο διαπραγμάτευσης. Οι διαπραγματευτές δεν συναντώνται 

αυτοπροσώπως για να συναλλαχθούν και η αγορά είναι ανοιχτή εικοσιτέσσερις ώρες 

την ημέρα και επτά ημέρες την εβδομάδα. 

Το κύριο χαρακτηριστικό των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων είναι ότι μπορούν 

να σχεδιαστούν σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του πωλητή και του αγοραστή. 

Κατά συνέπεια, τα προϊόντα αυτά είναι αρκετά πιο περίπλοκα από τα τυποποιημένα 

καθώς ανάλογα με την περίπτωση προστίθενται ειδικά χαρακτηριστικά στις βασικές 

ιδιότητες των χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων(options) και των προθεσμιακών 

συμβολαίων(futures). Οι κυριότερες διαφορές τους συνοψίζονται στον πίνακα 3.4 

καθώς και στον πίνακα 3.5 
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Πίνακας 3.4: Κυριότερες διαφορές των χρηματιστηριακών και OTC μέσων. 

 

Κριτήριο διάκρισης Χρηματιστηριακά μέσα 

Εξωχρηματιστηριακά 

μέσα 

Τυποποιημένοι συμβατικοί 

όροι 

Ιδιότητες προϊόντων 

Περιορισμένος αριθμός 

Προσαρμοσμένα στις 

ιδιότητες των 

συμβαλλομένων 

Διακανονισμός 

συναλλαγών 

Μέσω εταιρίας 

εκκαθάρισης συναλλαγών 

Μεταξύ των 

συμβαλλομένων 

Αποτίμηση θέσεων Καθημερινά Σύμφωνα με τις συνήθειες 

της αγοράς 

Κόστος συναλλαγών Χαμηλό Υψηλό 

Ιδιότητες αγοράς Και δευτερογενής αγορά Χωρίς δευτερογενής αγορά

Συναλλασσόμενοι 

Θεσμικοί και ιδιώτες 

επενδυτές 

Θεσμικοί και ιδιώτες 

επενδυτές 

Συνήθης σκοπός 

συναλλασσομένων 

Κερδοσκοπία-

Αντιστάθμιση 

Κερδοσκοπία-

Αντιστάθμιση 

Αγοράς Πιστωτικός 

Λειτουργικός Αγοράς  

Ρευστότητας 

Λειτουργικός 

Κίνδυνοι 

  

Νομικός 

 

Πίνακας 3.5: Εποτεία χρηματιστηριακών και OTC μέσων.  

 

Εποπτεία   

Αγοράς 

Προϊόντων 

Υψηλή Χαμηλή 

Συναλλασσομένων 

Εξαρτάται από την 

ιδιότητα 

Εξαρτάται από την 

ιδιότητα 
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Στο σημείο αυτό, κρίνεται αναγκαίο να επεξηγήσουμε μερικά από τα χαρακτηριστικά 

των χρηματιστηριακών και εξωχρηματιστηριακών παράγωγων μέσων που 

αναφέρονται στους πίνακες 3.4 και 3.5. 

1. Τα προθεσμιακά και προαιρετικά παράγωγα προϊόντα που διαπραγματεύονται 

στα οργανωμένα είναι απόλυτα τυποποιημένα ως προς όλους τους όρους τους, 

εκτός από την τιμή, η οποία άλλωστε είναι και το αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης. Αντίθετα, οι εξωχρηματιστηριακές προθεσμιακές πράξεις 

είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων ως προς 

όλους τους όρους της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένης και της τιμής. 

2. Στην οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, υπάρχει ένας οργανισμός 

εκκαθάρισης, ο οποίος και εγγυάται ότι τα συμβαλλόμενα μέρη θα τηρήσουν 

όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύναψη των 

χρηματοοικονομικών πράξεων. Ο εκκαθαριστικός φορέας γίνεται ο κεντρικός 

αντισυμβαλλόμενος, δηλαδή ο αγοραστής απέναντι στον πωλητή και ο 

πωλητής απέναντι στον αγοραστή. Συνεπώς, η ταυτότητα και η αξιοπιστία 

των μελών είναι κατά κάποιον τρόπο δευτερεύουσας σημασίας. Στην 

εξωχρηματιστηριακή όμως αγορά, κάθε μέρος υπέχει την απόλυτη ευθύνη 

έναντι του άλλου και γι’ αυτό οι ταυτότητες των μερών είναι μέγιστης 

σημασίας. 

3. Οι πράξεις στα οργανωμένα χρηματιστήρια εκκαθαρίζονται καθημερινά. Τα 

κέρδη πιστώνονται καθημερινά στους λογαριασμούς που έχουν κερδοφόρες 

θέσεις, ενώ οι ζημιές χρεώνονται καθημερινά στους λογαριασμούς που έχουν 

ζημιογόνες θέσεις. Στις εξωχρηματιστηριακές αγορές οι χρηματικές πιστώσεις 

και χρεώσεις λαμβάνουν χώρα, τις περισσότερες φορές, στη λήξη των 

συμβολαίων. 

4. Οι χρηματιστηριακές αγορές βρίσκονται κάτω από τις ρυθμιστικές 

αρμοδιότητες των κυβερνητικών και ρυθμιστικών αρχών. Οι κανονισμοί και 

οι αρχές λειτουργίας είναι πολύ συγκεκριμένοι και λεπτομερείς. Αντίθετα, 

στις OTC αγορές, οι κανονισμοί δεν είναι τυποποιημένοι, αλλά εξαρτώνται 

από το προϊόν καθώς και τα αντισυμβαλλόμενα μέρη. 

5. Η χρηματική αξιοπιστία των οργανωμένων αγορών εξασφαλίζεται, εν μέρει, 

και από την κατάθεση χρημάτων ή μετοχικών τίτλων ή ομολογιών ως 
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περιθωρίου ασφάλισης. Το περιθώριο ασφάλισης είναι διεθνώς γνωστό ως 

margin account. Μέσω λοιπόν της δημιουργίας του περιθωρίου ασφάλισης και 

παράλληλα μέσω της καθημερινής εκκαθάρισης και ανάλογης 

αναπροσαρμογής του περιθωρίου ασφάλισης, δημιουργείται μία αξιόπιστη και 

ασφαλής χρηματιστηριακή αγορά. Στις αγορές OTC δεν απαιτούνται συνήθως 

λογαριασμοί περιθωρίου ασφάλισης με αποτέλεσμα οι αντισυμβαλλόμενοι να 

επιδιώκουν να  κάνουν πράξεις με μέλη των οποίων η αξιοπιστία και 

φερεγγυότητα είναι εγγυημένη. Βέβαια πρέπει να τονισθεί πως τις 

περισσότερες φορές στις εξωχρηματιστηριακές αγορές μετέχουν 

χρηματοπιστωτικοί φορείς με μεγάλο κύρος και σημαντική ρευστότητα. 

Συνεπώς λοιπόν, οι χρηματιστηριακές και οι εξωχρηματιστηριακές αγορές έχουν 

πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Οι διαφορές τους συνοψίζονται στο γεγονός ότι οι 

χρηματιστηριακές αγορές παρέχουν μία οργανωμένη αγορά, με πλήρως 

τυποποιημένα προϊόντα με αποτέλεσμα να είναι πιο ασφαλείς ως προς την τήρηση 

των κανόνων και των υποχρεώσεων των αντισυμβαλλόμενων. Η έλλειψη της 

τυποποίησης των προϊόντων στις εξωχρηματιστηριακές αγορές τις καθιστά 

ελκυστικές σε πρόσωπα ή φορείς που χρειάζονται πλήρως customized προϊόντα, για 

να ικανοποιήσουν τις ιδιαίτερες χρηματοπιστωτικές ανάγκες τους. 

Στην χώρα μας, προς το παρόν, δεν υπάρχει ανεπτυγμένη εξωχρηματιστηριακή αγορά 

καθώς οι απαιτήσεις για customized προϊόντα παραμένουν περιορισμένες. 

Παράλληλα τα χρηματιστηριακά προϊόντα παρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια σε όλους 

τους εμπλεκόμενους και ιδιαίτερα στους επενδυτές καθώς είναι πιο κατανοητά και 

παρέχουν, μεγαλύτερη ρευστότητα. Είναι βέβαιο πάντως ότι με την ανάπτυξη της 

αγοράς και παράλληλα με τον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των τραπεζών τα 

εξωχρηματιστηριακά προϊόντα θα αναπτυχθούν σημαντικά προκειμένου να 

καλύψουν τις μελλοντικές ανάγκες εταιριών για την διαχείριση των κινδύνων και την 

τοποθέτησης των διαθεσίμων κεφαλαίων. 
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4. Τα Τραπεζικά Ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας. 

 

4.1 Ο ρόλος των χρηματοπιστωτικών οργανισμών. 

Με την παρέμβαση των χρηματοπιστωτικών οργανισμών επιλύονται τα προβλήματα 

που αναδύονται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα κατά την εφαρμογή της άμεσης 

χρηματοδότησης και ιδιαίτερα εκείνα που σχετίζονται με την ποσοτική και χρονική 

διαφοροποίηση των προσφερόμενων και ζητούμενων κεφαλαίων. Οι 

χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί επεξεργάζονται τα προσφερόμενα, ή πλεονάζοντα 

κεφάλαια τόσο κατά τη διαδικασία της άντλησης όσο και κατά τη διαδικασία της 

πώληση, μεταμορφώνοντας τα σε εύχρηστα και ελκυστικά, για τους δανειστές και 

τους δανειζόμενους, χρηματοοικονομικά προϊόντα. Παράλληλα, με την παρέμβαση 

τους περιορίζουν τους κινδύνους της ροής ή μεταφοράς των κεφαλαίων, ιδιαίτερα τον 

πιστωτικό κίνδυνο. 

Στους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς στρέφονται κυρίως οι κάτοχοι κεφαλαίων 

ή οι επενδυτές που δεν επιθυμούν να αναλάβουν τους αυξημένους κινδύνους των 

άμεσων τοποθετήσεων στις αγορές (είτε πρωτογενείς είτε δευτερογενείς) 

χρηματοπιστωτικών μέσων, μετοχών, ομολόγων ή άλλων σχετικών προϊόντων, οι 

οποίοι προέρχονται κυρίως από τη μεταβλητότητα των τιμών και των εισοδημάτων 

των αγορών αυτών και παράλληλα από την πιθανή δυσκολία μεταπώλησης των εν 

λόγω προϊόντων. Στους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς απευθύνονται επίσης οι 

κάτοχοι κεφαλαίων που δεν διαθέτουν την εμπειρία και τις γνώσεις που θα τους 

επέτρεπαν εύκολη πρόσβαση σε εξειδικευμένες  χρηματοοικονομικές αγορές. 

Μπορούν πολύ εύκολα να ανοίξουν ένα καταθετικό λογαριασμό σε μία τράπεζα ή να 

τοποθετήσουν το ίδιο εύκολα τα κεφάλαια τους σε μερίδια ενός αμοιβαίου 

κεφαλαίου, το οποίο διαχειρίζεται μια εξειδικευμένη εταιρία διαχείρισης αμοιβαίων 

κεφαλαίων. Δεν είναι όμως καθόλου εύκολο να διαμορφώσουν μόνοι τους ένα 

σύνθετο χρηματοοικονομικό προϊόν, όπως για παράδειγμα ένα προϊόν που θα 

εξασφαλίζει το κεφάλαιο που επενδύουν, κάτι που πολύ εύκολα κάνει ένας 

χρηματοπιστωτικός οργανισμός. 

Την ίδια στιγμή εκείνοι που έχουν ανάγκη κεφαλαίων, επιχειρήσεις ή ιδιώτες, αντί να 

στραφούν στους κατόχους κεφαλαίων, απευθύνονται στους χρηματοπιστωτικούς 

οργανισμούς, ώστε να αντλήσουν από αυτούς τα κεφάλαια που χρειάζονται, αφού η 

διαδικασία άντλησης είναι απλή και τα κεφάλαια προσφέρονται σε μορφή που 
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καλύπτει επακριβώς τις ανάγκες τους. Αποφεύγουν έτσι την πολύπλοκη διαδικασία 

και τους κινδύνους της απευθείας χρηματοδότησης από τους κατόχους κεφαλαίων. 

Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, λόγω του μεγέθους και της εξειδίκευσής τους, 

είναι σε θέση να διαμορφώσουν χρηματοοικονομικά προϊόντα άντλησης και 

τοποθέτησης κεφαλαίων ή χαρτοφυλάκια χρηματοοικονομικών προϊόντων τέτοια που 

αφενός περιορίζουν τον πιστωτικό και τους λοιπούς κινδύνους και αφετέρου 

αυξάνουν την απόδοση των επενδύσεων. Ο έλεγχος και η αντιμετώπιση των κινδύνων 

επιβάλλονται και από τις εποπτικές αρχές που θέτουν συγκεκριμένους κανόνες τόσο 

για τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών οργανισμών όσο και για το ύψος των 

κινδύνων, ανάλογα με τα ίδια κεφάλαια και τα στοιχεία του ενεργητικού τους, 

δηλαδή με τις επενδύσεις τους, που μπορούν να αναλάβουν κάθε χρονική στιγμή. Με 

τη μέτρηση του πιστωτικού και των λοιπών κινδύνων, και ταυτοχρόνως με τους 

τιθέμενους κανόνες ελέγχου και παρακολούθησης αυτών, περιορίζεται ή μηδενίζεται 

ο κίνδυνος για τους επενδυτές και τους τελικούς χρήστες των κεφαλαίων. 

Οι δυνατότητες αυτές των χρηματοπιστωτικών οργανισμών σε συνδυασμό με τον 

αυξανόμενο, στα πλαίσια των σημερινών διεθνών αγορών, ανταγωνισμό μειώνουν το 

κόστος χρήσεως των κεφαλαίων με προφανείς θετικές επιπτώσεις στην οικονομική 

ανάπτυξη. Παράλληλα, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί είναι αναγκαίοι για την 

οικονομική ανάπτυξη καθώς ο ρόλος τους στη διαμόρφωση της πολιτικής προσφοράς 

του χρήματος σε μία οικονομία είναι καθοριστικός. Χωρίς τα πιστωτικά ιδρύματα δεν 

θα πραγματοποιούντο εύκολα οι λειτουργίες της προσφοράς του χρήματος στην 

οικονομία και του ελέγχου της ποσότητας αυτού, αφού δεν θα μπορούσαν να 

εφαρμοστούν νομισματικά μέσα, όπως των ελάχιστων αποθεμάτων των τραπεζών 

στην Κεντρική Τράπεζα, ούτε ο πολλαπλασιαστής χρήματος ή η πολιτική της 

ανοικτής αγοράς. 
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4.2 Κατηγορίες Τραπεζικών Ιδρυμάτων. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε τις κατηγορίες των Τραπεζικών Ιδρυμάτων που 

υπάρχουν στην χώρα μας. Οι τράπεζες διακρίνονται στις Εμπορικές, στις Αγροτικές, 

στις Ναυτιλιακές, και στις Κτηματικές Τράπεζες. Παράλληλα υπάρχουν οι Τράπεζες 

Επενδύσεων και τα Ειδικά Πιστωτικά Ιδρύματα. Η κατηγοριοποίηση τους γίνεται με 

βάση το κύρια δραστηριότητα που παρουσιάζουν. Η διαφοροποίηση αυτή των 

Τραπεζικών Ιδρυμάτων ήταν στο παρελθόν τόσο θεσμική όσο και ουσιαστική. Στις 

μέρες μας πλέον δεν ισχύει αυτή η κατηγοριοποίηση καθώς κάθε Τραπεζικό Ίδρυμα 

μπορεί να προσφέρει κάθε τραπεζικό προϊόν ή υπηρεσία που αυτό επιθυμεί. Έτσι 

κάθε τράπεζα προσφέρει από στεγαστικά δάνεια μέχρι αναδοχές εταιριών για την 

εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο. Παρακάτω εξετάζουμε τις κατηγορίες Τραπεζικών 

Ιδρυμάτων που υπήρχαν ή υπάρχουν στον Ελλαδικό  χώρο. 

 

4.2.1 Εμπορικές Τράπεζες 

Μέχρι την απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των 

προσφερόμενων σε αυτό υπηρεσιών και προϊόντων, οι εμπορικές τράπεζες 

αποτελέσαν τη σημαντικότερη μορφή χρηματοπιστωτικού οργανισμού με δυνατότητα 

προσφοράς των περισσότερων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Η εμπειρία αυτή των 

εμπορικών τραπεζών, σε συνδυασμό με το μέγεθος τους, αποτελεί το συγκριτικό τους 

πλεονέκτημα στις σημερινές απελευθερωμένες αγορές με αποτέλεσμα την άμεση 

υιοθέτηση και προσφορά υπηρεσιών άλλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών και τη 

γρήγορη μετεξέλιξη τους στο σύγχρονο πιστωτικό ίδρυμα του νόμου 2396/1996.  

Είναι προφανές ότι οι λοιποί οργανισμοί δεν μπορούν να αναλάβουν το ίδιο εύκολα 

την προσφορά των πολύπλοκων προϊόντων και υπηρεσιών μίας εμπορικής τράπεζας. 

Η εμπειρία των εμπορικών τραπεζών σχετίζεται τόσο με την άντληση κεφαλαίων, 

πέραν των καταθέσεων, και με τη χρήση πολλών άλλων προϊόντων άντλησης όσο και 

με τη διοχέτευση των κεφαλαίων αυτών στην οικονομία με τη χορήγηση κάθε 

μορφής χρηματοδότησης  και με κάθε μορφή επένδυσης, διαμορφώνοντας έτσι το 

πλέον ευρύ χαρτοφυλάκιο τοποθετήσεων. 

Στις τελευταίες δεκαετίες οι εμπορικές τράπεζες κάλυψαν τρία στάδιο ή περιόδους 

όσον αφορά στην άντληση και τοποθέτηση κεφαλαίων. Τα στάδιο αυτά 

περιλαμβάνουν το στάδιο της διαχείρισης του ενεργητικού, το στάδιο διαχείρισης του 

παθητικού και το σύγχρονο στάδιο διαχείρισης ενεργητικού παθητικού. Παραδοσιακά 
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οι εργασίες των εμπορικών τραπεζών διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες, οι οποίες και 

περιγράφονται παρακάτω. 

Παθητικές Εργασίες 

Στις παθητικές εργασίες δηλαδή στις εργασίες που αποτελούν στοιχεία κυρίως του 

παθητικού τους,  περιλαμβάνονται οι κάθε μορφής καταθέσεις (όψεως, ταμιευτηρίου, 

προθεσμίας κλπ) καθώς και κάθε άλλη μορφή δραστηριότητας για την εύρεση 

κεφαλαίων από την αγορά. 

Μεσολαβητικές Εργασίες 

Στις μεσολαβητικές εργασίες περιλαμβάνονται όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από 

τις εμπορικές τράπεζες έναντι αμοιβής ή προμήθειας, εκτός του επιτοκίου, όπως 

κίνηση κεφαλαίων, εισπράξεις αξιών, μεσολάβηση στις εισαγωγές εξαγωγές, φύλαξη 

τίτλων, ενοικίαση θυρίδων, αγορά και πώληση συναλλάγματος. 

Ενεργητικές Εργασίες 

Στις ενεργητικές εργασίες, δηλαδή στις εργασίες που αποτελούν στοιχεία κυρίως του 

ενεργητικού τους, περιλαμβάνονται οι χρηματοδοτήσεις και οι λοιπές εργασίες 

παροχής πίστης όπως οι εγγυητικές επιστολές ή οι ενέγγυες πιστώσεις. Παράλληλα, 

στις ενεργητικές εργασίες περιλαμβάνονται και οι επενδύσεις κάθε μορφής όπως οι 

τοποθετήσεις σε χρεόγραφα ή ξένα νομίσματα. 

 

Γνωστές εμπορικές τράπεζες που λειτούργησαν ή λειτουργούν στη χώρα μας είναι η 

Ιονική Τράπεζα της Ελλάδος (ιδρύθηκε το 1834, εξαγοράστηκε το 1999 από την 

Alpha Bank με την οποία συγχωνεύτηκε το 2000), η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (η 

οποία ιδρύθηκε το 1841), η Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος (η οποία ιδρύθηκε το 1936 

και συγχωνεύθηκε με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος), η Εμπορική Τράπεζα της 

Ελλάδος η οποία ιδρύθηκε το 1907, η Alpha Bank (πρώην Τράπεζα Πίστεως η οποία 

ιδρύθηκε το 1879) και η Γενική Τράπεζα της Ελλάδας που ιδρύθηκε το 1937 και 

εξαγοράστηκε το 2003. Επιπρόσθετα, Εμπορικές Τράπεζες είναι η Τράπεζα Πειραιώς 

(ιδρύθηκε το 1961) και η EFG Eurobank Ergasias (που ιδρύθηκε το 1990 με αρχική 

επωνυμία Ευρωεπενδυτική Τράπεζα). 
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4.2.2 Αγροτικές Τράπεζες. 

Βασικός στόχος των αγροτικών τραπεζών είναι η χρηματοδότηση και η ανάπτυξη του 

γεωργικού τομέα. Σχετική τράπεζα στη χώρα μας είναι η Αγροτική Τράπεζα της 

Ελλάδος, η οποία ιδρύθηκε το 1929. 

Με πρόσφατες αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων οι δραστηριότητες της 

απελευθερώθηκαν και σήμερα πλέον δραστηριοποιείται στη χρηματοδότηση και 

άλλων κλάδων της οικονομίας αλλά και στο σύνολο των κύριων επενδυτικών 

υπηρεσιών. Είναι προφανές ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα της συνεργασίας της με 

επιχειρήσεις και φορές του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας παραμένει. 

Αξίζει να τονιστεί πώς η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος εντάσσεται και στην 

κατηγορία των Ειδικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων, όπου και θα εξεταστεί. 

 

5.2.2 Ναυτιλιακές Τράπεζες. 

Οι Ναυτιλιακές Τράπεζες εξειδικεύονται στη χρηματοδότηση της ναυτιλίας, τόσο της 

ποντοπόρου όσο και της ακτοπλοΐας. Παράλληλα εξυπηρετούν και τις ανάγκες των 

ναυτιλιακών εταιριών και των ναυτικών και σε όλα τα τραπεζικά προϊόντα και 

υπηρεσίες. Η χρηματοδότηση των ναυτιλιακών εταιριών για κατασκευή και αγορά 

πλοίων ακόμη και για κεφάλαιο κίνησης αποτελούν επενδύσεις εντάσεως κεφαλαίου 

καθώς τα χρηματικά διαθέσιμα που απαιτούνται είναι ιδιαίτερα σημαντικά. 

Παράλληλα στις ναυτιλιακές εταιρίες απαιτείται μεγάλη εξειδίκευση  καθώς η νομική 

τους μορφή διαφέρει σε πολλά σημεία από αυτή των λοιπών εταιριών.  

Επιπρόσθετα, σε πολλές περιπτώσεις στις διαδικασίες χρηματοδότησης και στις 

σχετικές συμβάσεις, κύριες και παρεπόμενες, παρεμβάλλεται το δίκαιο χωρών 

περισσοτέρων της μίας. Για παράδειγμα η εγγραφή ναυτικής υποθήκης απαιτεί 

αρκετά πιο σύνθετη διαδικασία από αυτή της εγγραφής απλής υποθήκης σε κάποιο 

ακίνητο. Στη χώρα μας στην κατηγορία των Ναυτιλιακών Τραπεζών, 

δραστηριοποιούνται έντονα ο όμιλος Eurobank, η Citibank, η AEGEAN BALTIC 

BANK καθώς και η Royal Bank of Scotland. 
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4.2.3. Κτηματικές Τράπεζες. 

Κύρια δραστηριότητα των Κτηματικών Τραπεζών αποτελεί η χορήγηση στεγαστικών 

δανείων, δηλαδή η χρηματοδότηση ιδιωτών για αγορά ή ανέγερση κατοικίας. Στη 

χώρα μας σε συνεργασία μ το δημόσιο, κάλυψαν μεταξύ άλλων τις ανάγκες αγοράς ή 

ανέγερσης πρώτης κατοικίας με επιδότηση του δανείου των επιτοκίων. Παράλληλα, 

δραστηριοποιούνται στη χρηματοδότηση παγίων εγκαταστάσεων. 

Τα κεφάλαια των Κτηματικών Τραπεζών είναι συνήθως μακροπρόθεσμου χαρακτήρα 

όπως για παράδειγμα προθεσμιακές καταθέσεις. Σήμερα στεγαστικά δάνεια για 

πρώτη κατοικία με επιδοτούμενο επιτόκιο ή για κατοικία προς εκμετάλλευση ή 

επένδυση χορηγούνται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα. 

Οι στεγαστικές τράπεζες που λειτούργησαν στη χώρα μας είναι οι δύο ακόλουθες: 

1. Εθνική Κτηματική Τράπεζα. 

2. Εθνική Στεγαστική Τράπεζα. 

Αξίζει να σημειωθεί πως και οι δύο αυτές τράπεζες έχουν συγχωνευθεί με άλλες 

τράπεζες. 

 

4.2.4 Τράπεζες Επενδύσεων. 

Οι Τράπεζες Επενδύσεων (Investment Banks) δραστηριοποιούνται στη 

χρηματοδότηση μεγάλων επιχειρήσεων μέσω κοινοπρακτικών η ομολογιακών 

δανείων καθώς και με άλλες μορφές μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων, στη 

συμμετοχή σε αρχικές δημόσιες εγγραφές με την ιδιότητα του αναδόχου 

(underwriter) και την εισαγωγή μετοχών στα χρηματιστήρια και στη χρηματοδότηση 

μεγάλων έργων. Παράλληλα, δραστηριοποιούνται στη συμμετοχή, με την ιδιότητα 

του συμβούλου, στις ιδιωτικοποιήσεις, στις εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων 

και στην παροχή συμβουλών διαχείρισης ενεργητικού-παθητικού. 

Δεδομένου του διαμορφούμενου από τις παραπάνω τοποθετήσεις μακροπρόθεσμου 

χαρακτήρα του ενεργητικού τους, τα κεφάλαιά τους, πέραν των ιδίων κεφαλαίων, 

αντλούνται κυρίως με προθεσμιακές καταθέσεις, με έκδοση τραπεζικών ομολόγων ή 

με άλλους σχετικούς τίτλους. Οι τράπεζες επενδύσεων που έχουν λειτουργήσει στη 

χώρα μας είναι οι ακόλουθες: 

1. Η Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως (Ε.Τ.Β.Α.). Η τράπεζα αυτή 

ιδρύθηκε το 1973 και το 2001 εξαγοράστηκε από την Τράπεζα Πειραιώς. 

2. Η Ελληνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.Β.Α.), η 

οποία ιδρύθηκε το 1961 
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3. Η Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία ιδρύθηκε το 1962. Τόσο η Ε.Τ.Ε.Β.Α. όσο 

και η Τράπεζα Επενδύσεων απορροφήθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος. 

Με βάση τις μεταβολές στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα και ιδιαίτερα της 

θεσμικής και ουσιαστικής κατάργησης και διαφοροποίησης της εμπορικής και 

επενδυτικής τραπεζικής, οι υπηρεσίες των Επενδυτικών Τραπεζών μπορούν να 

προσφέρονται από κάθε πιστωτικό ίδρυμα με την ίδρυση και λειτουργία επενδυτικής 

υπηρεσίας. Αυτό δεν συνεπάγεται βέβαια τον αποκλεισμό ενός πιστωτικού ιδρύματος 

από την πιθανή επιλογή του να εξειδικευθεί αποκλειστικά ή κυρίως στην παροχή 

υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής. 

 

4.2.6 Ειδικά Πιστωτικά Ιδρύματα, 

Στον Ελλαδικό χώρο λειτουργούν δύο Ειδικοί Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί που 

καλύπτουν ο καθένας συγκεκριμένες ανάγκες της οικονομίας και οι οποίοι έχουν 

εξαιρεθεί από την εφαρμογή του νόμου 2079/1992. Κύριο χαρακτηριστικό των 

Ειδικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων είναι ότι κύριος μέτοχος είναι το Ελληνικό Δημόσιο. 

Στις μέρες μας γίνεται προσπάθεια μειώσεως της συμμετοχής του δημοσίου και 

μετατροπής των δύο αυτών Ειδικών Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών σε σύγχρονα 

πιστωτικά ιδρύματα με δυνατότητα προσφοράς του συνόλου των υπηρεσιών και 

προϊόντων του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του 

νόμου 2079/1992. 

Τα Ειδικά Πιστωτικά Ιδρύματα είναι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων καθώς 

και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο της. Αρκετά συχνά στα Ειδικά Πιστωτικά Ιδρύματα 

συμπεριλαμβάνεται η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. 

 

 69



4.3 Τα πιστωτικά Ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. 

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται 40 Τραπεζικά Ιδρύματα, εκ των οποίων τα 18 είναι 

Ελληνικά ενώ τα υπόλοιπα 22 είναι αλλοδαπά. Εκ των 18 Ελληνικών Τραπεζών το 

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ανήκουν 

στην κατηγορία των Ειδικών Πιστωτικών Οργανισμών. Στην ίδια κατηγορία 

τοποθετείται συχνά και η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας. Δεδομένου όμως ότι η 

Αγροτική Τράπεζα είναι πλέον μία Εμπορική Τράπεζα καθώς ασκεί κάθε 

δραστηριότητα και προσφέρει κάθε υπηρεσία που προσφέρεται από μία Εμπορική 

Τράπεζα.  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η Εγνατία Τράπεζα καθώς και η Λαϊκή 

Τράπεζα Α.Ε. έχουν απορροφηθεί από την MARFIN Τράπεζα αποτελώντας έναν 

τραπεζικό οργανισμό. Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν τόσο η Εγνατία 

Τράπεζα Α.Ε. όσο και η Λαϊκή Τράπεζα Α.Ε. με τη μορφή που είχαν μέχρι το 2006 

προκειμένου ο αναγνώστης να έχει μία εικόνα της ιστορικής εξέλιξης των πιστωτικών 

αυτών ιδρυμάτων. Παράλληλα, η Γενική Τράπεζα και η Εμπορική Τράπεζα ανήκουν 

πλέον σε ξένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και θα ήταν μάλλον πρέπων να 

αναφερθούν στο κεφάλαιο των Αλλοδαπών Τραπεζικών Ιδρυμάτων της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας. Δεδομένου όμως ότι η εξαγορά των τραπεζικών ιδρυμάτων 

έχει γίνει πολύ πρόσφατα και δεδομένου διατηρούν ακόμη την αρχική τους δομή και 

τον αρχικό τρόπο λειτουργίας, τα τραπεζικά αυτά ιδρύματα θα εξεταστούν στο 

κεφάλαιο των Ελληνικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων.  

 

 70



4.3.1 Ελληνικές Εμπορικές Τράπεζες. 

Παρακάτω παραθέτουμε τα Ελληνικά Τραπεζικά Ιδρύματα που δραστηριοποιούνται 

στην χώρα μας. Για κάθε μία τράπεζα γίνεται τόσο μία ιστορική αναφορά όσο και μία 

αναφορά στα προϊόντα και υπηρεσίες που η κάθε μία προσφέρει. Στο παρόν κεφάλαιο 

δεν θα αναφερθούν η κεφαλαιοποίηση τους και ο αριθμός των μετοχών που έχουν 

καθώς αυτό θα γίνει στο κεφάλαιο 6.  

ALPHA BANK A.E. 

Η ALPHA BANK ιδρύθηκε το 1918 στην Καλαμάτα με την αρχική επωνυμία 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΛΑΜΩΝ η οποία άλλαξε το 1924 σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ. Οι μετοχές της τράπεζας διαπραγματεύονται στο Χ.Α.Α. 

από το 1925. Μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η επωνυμία άλλαξε σε ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΠΙΣΤΕΩΣ και το 1994 σε Alpha Τράπεζα Πίστεως. Τη σημερινή της επωνυμία έλαβε 

το 2000 μετά την εξαγορά και απορρόφηση της Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα Ελλάδος 

Α.Ε.. Το 2001 απορρόφησε την συνδεδεμένη εταιρία παροχής επενδυτικών 

υπηρεσιών Alpha Finance A.E., το 2003 απορρόφησε την Alpha Εταιρεία 

Συμμετοχών Ρουμανίας  A.E. και την Alpha Επενδύσεων A.E., ενώ το 2005 

απορρόφησε τη συνδεδεμένη εταιρία πληροφορικής Delta Singular Α.Ε.Π.. 

Πρόκειται για μία από τις πέντε μεγαλύτερες εγχώριες εμπορικές τράπεζες η οποία 

διαθέτει παρουσία σε όλους τους τομείς τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, είτε 

απευθείας ή μέσω θυγατρικών εταιριών, αλλά και σημαντική παρουσία στο 

εξωτερικό. Επίσης διαθέτει παρουσία στο χώρο του real estate με την Alpha Αστικά 

Ακίνητα και στον τομέα των συμβούλων επιχειρήσεων (ICAP A.E.). Στην Ελλάδα το 

δίκτυο καταστημάτων αριθμεί 383 μονάδες πλέον 744 μονάδων ATMs, ενώ στο 

εξωτερικό διαθέτει 176 καταστήματα μέσω θυγατρικών εταιριών. Η τράπεζα είναι 

από τις πρώτες ελληνικές τράπεζες που ανέπτυξαν δραστηριότητα στις όμορες 

Βαλκανικές χώρες και συγκεκριμένα έχουν ιδρυθεί οι εξής θυγατρικές: Alpha Bank 

Romania SA, Alpha Bank Skopje,  Alpha Bank AD Beograd, Alpha Bank London 

LTD. 

Η ALPHA BANK A.E. είναι μία Εμπορική Τράπεζα που ασκεί τραπεζική και 

επιχειρηματική πίστη για μικρές επιχειρήσεις και επιχειρηματική πίστη για μεσαίες 

και μεγάλες επιχειρήσεις. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στα ναυτιλιακά δάνεια, στο 

private banking & asset management, και στο investment banking. Επιπρόσθετα έχει 

έντονη δραστηριότητα στην στεγαστική πίστη, στη καταναλωτική πίστη και στην 

έκδοση πιστωτικών καρτών. Οι πιστωτικές κάρτες τις οποίες εκδίδει είναι η 
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American Express, Visa και MasterCard. Διαθέτει προσωπικό 6.928 ατόμων και τα 

έσοδα της για το 2005 ανήλθαν στα €1.594.680.000. 

 

ASPIS BANK A.E. 

Η ASPIS BANK A.E. ιδρύθηκε το 1992 με την αρχική επωνυμία ΑΣΠΙΣ 

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. η οποία άλλαξε το 2001 στη σημερινή. Πρόκειται 

για μία από τις νεότερες τράπεζες του ιδιωτικού τομέα η οποία αρχικά ειδικεύτηκε 

στη στεγαστική πίστη και σήμερα λειτουργεί ως εμπορική τράπεζα. Διαθέτει 67 

καταστήματα στον Ελλαδικό χώρο. Κύριοι μέτοχοι είναι η Commercial Value 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. και η ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε. Γενικών Ασφαλειών. 

Σημειώνεται ότι το 2002 εξαγόρασε σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων της ABN 

AMBRO BANK στην Ελλάδα (λιανική τραπεζική και καταναλωτική τράπεζα), ενώ 

το 2003 εξαγόρασε τις τραπεζικές δραστηριότητες της STANDARD CHARTERED 

GRINDLAYS BANK στην Ελλάδα, η οποία διέθετε δύο καταστήματα και ανέπτυσσε 

δραστηριότητα στο wholesale banking. 

Η ASPIS BANK A.E. είναι μία εμπορική τράπεζα που οι προσφερόμενες υπηρεσίες 

της είναι η έκδοση πιστωτικών καρτών, οι χρηματιστηριακές συναλλαγές, η 

διαχείριση χαρτοφυλακίου, η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, οι χρηματοδοτικές 

μισθώσεις, οι αναδοχές και τα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα. Διαθέτει προσωπικό 

892 ατόμων και τα έσοδα της για το 2005 ανέρχονταν στα €86.196.000. 

 

EFG EUROBANK ERGASIAS ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 

Ιδρύθηκε το 1925 με την αρχική επωνυμία ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΤΡΑΠΕΖΑ 

Β.ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ Α.Ε.. Το 1952 η επωνυμία άλλαξε σε ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΤΟ 1992 σε ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.. 

Η τράπεζα αυτή τελούσε υπό τον έλεγχο της HANWA FIRST INVESTMENT CO. 

B.V. και προ του 1993 υπό τον έλεγχος της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Το 1998 

εξαγόρασε την ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. και ακολούθησε συγχώνευση των δύο 

τραπεζών. Στη συνέχεια ακολούθησε η εξαγορά της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΡΗΤΗΣ  Α.Ε. και 

το 2000 η εξαγορά της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε., οπότε η επωνυμία άλλαξε στη 

σημερινή. 

Ακολούθησαν η εξαγορά της ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε. (2002), η 

απορρόφηση της ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε. (2003), η απορρόφηση της 

ERGOINVEST ADVISERS A.E. (2003), η απορρόφηση της ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
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ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΕΕΧ (2003), η εξαγορά και απορρόφηση της UNITBANK 

ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (2003), η απορρόφηση της TELESIS DIRECT A.E. (2005), η 

απορρόφηση της ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε. (2005), και η 

απορρόφηση της INTERTRUST ΑΕΔΑΚ (2006). 

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες εγχώριες 

τράπεζες με διεθνή παρουσία, η οποία ελέγχεται από τον όμιλο επιχειρήσεων Λάτση 

(EFG Bank Group, έδρα Γενεύη) που περιλαμβάνει πληθώρα εταιριών στην Ελλάδα 

και στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα η τράπεζα διαθέτει, παρουσία άλλων, στον τομέα 

venture capital-private equity (Global Διαχείρισης Κεφαλαίων ΑΕΠΕΥ), στο real 

estate και στον τομέα συμβούλων επιχειρήσεων. 

Στο εξωτερικό διαθέτει παρουσία στο Λουξεμβούργο, στην Πολώνια, στη Σερβία, 

στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία, ενώ πρόκειται να εξαγοράσει την πλειοψηφία των 

μετοχών της UNIVERSAL BANK (Ουκρανία), την πλειοψηφία των μετοχών της 

TEKFENBANK (Γερμανία) και της DZI BANK (Βουλγαρία). Το δίκτυο της 

τράπεζας στην Ελλάδα αριθμεί 304 καταστήματα και 750 ATMs . 

Η EFG EUROBANK ERGASIAS ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. είναι εμπορική τράπεζα και οι 

υπηρεσίες που προσφέρει είναι η παροχή τραπεζικών και χρηματοοικονομικών 

προϊόντων και υπηρεσιών στη λιανική τραπεζική το corporate banking καθώς και το 

private banking. Παράλληλα, προσφέρει υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής και 

τραπεζοασφαλιστικής. Απασχολεί 6.900 άτομα και τα έσοδα της για το 2005 ανήλθαν 

στα €2.565.000.000. 

 

FBB-ΠΡΩΤΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 

Η FBB-ΠΡΩΤΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. είναι εμπορική τράπεζα, έχει 

προσωπικό 193 ατόμων (στοιχεία 2006) και τα έσοδα της για το 2005 ήταν 

€44.619.000. Ιδρύθηκε στα τέλη του 2001 και ανέλαβε τις δραστηριότητες στον 

Ελλαδικό χώρο της BANK OF NOVA SCOTIA. Μέτοχοι είναι η Αγροτική Τράπεζα 

της Ελλάδος Α.Ε. και σημαντικός αριθμός επιχειρηματιών του ναυτιλιακού και 

εμπορο-βιομηχανικού τομέα. Διαθέτει 10 καταστήματα ανά την Ελλάδα και 

ειδικεύεται στην επιχειρηματική πίστη. 
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MARFIN BANK A.T.E. 

Η MARFIN BANK A.T.E. έχει ως κύρια δραστηριότητα την διαχείριση περιουσία 

πελατών καθώς και γενικές τραπεζικές υπηρεσίες. Ιδρύθηκε το 1981 με την αρχική 

επωνυμία ΓΑΛΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. η οποία το 1994 άλλαξε σε CREDIT LYONNAIS GREECE A.E., το 

1998 σε CREDIT LYONNAIS ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε και το 2002 σε ΠΕΙΡΑΙΩΣ PRIME 

BANK ATE. 

H MARFIN BANK A.T.E. προέκυψε από την από την εξαγορά της ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

PRIME BANK ATE και τη μετέπειτα συγχώνευση της με την πρώην MARFIN 

ΑΕΠΕΥ (εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών). Μέτοχος είναι η εταιρία 

MARFIN FINANCIAL GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Σήμερα η τράπεζα 

δραστηριοποιείται σε όλους τους τραπεζικούς τομείς. Τον Σεπτέμβριο του 2006 

ανακοινώθηκε η συγχώνευση της τράπεζας με την Εγνατία Τράπεζα και την Λαϊκή 

Τράπεζα με σκοπό τη δημιουργία ενός ισχυρού τραπεζικού ομίλου και την ενίσχυση 

του δικτύου λιανικής τραπεζικής. Μέχρι το 2006 απασχολούσε 172 άτομα και τα 

έσοδα της για το 2005 ανήλθαν στα €33.707.000. 

 

PROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 

Ιδρύθηκε στα μέσα του 2002. Η διοίκηση της τράπεζας απαρτίζεται από πρώην 

στελέχη της τράπεζας Εργασίας καθώς και καταξιωμένα στελέχη του 

επιχειρηματικού κόσμου και του ναυτιλιακού τομέα Διαθέτει δίκτυο 61 

καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Έχει προσωπικό 790 ατόμων και τα έσοδα της 

ανήλθαν για το 2005 στα €75.784.000. Πρόκειται για εμπορική τράπεζα έχει ως κύρια 

δραστηριότητα τις τραπεζικές εργασίες μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την λιανική 

τραπεζική, την στεγαστική πίστη, τη διαχείριση κεφαλαίων και τις 

τραπεζοασφαλιστικές υπηρεσίες. 

 

PROTON  ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 

Πρόκειται για μία εμπορική και επενδυτική τράπεζα που παράλληλα προσφέρει 

χρηματιστηριακές και επενδυτικές υπηρεσίες. Η PROTON  ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 

ιδρύθηκε το 2001 με την αρχική επωνυμία ARROW ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 

η οποία άλλαξε στη σημερινή το 2002. Το 2005 απορρόφησε τις ARROW ΑΕΕΧ 

ΕΥΡΩΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕΧ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕΕΧ και τον Σεπτέμβριο του 2006 

απορρόφησε την ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. καθώς και την PROTON SECURITIES 

 74



Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.. Μέτοχος της τράπεζας είναι η ΩΜΕΓΑ FINANCE A.E.. Διαθέτει 17 

καταστήματα ανά την Ελλάδα. Σημειώνεται ότι η ΩΜΕΓΑ Τράπεζα είχε ιδρυθεί το 

2001. 

 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος είναι μία εμπορική τράπεζα που προσφέρει ένα 

πλήρες φάσμα τραπεζικών προϊόντων και εργασιών. Ιδρύθηκε το 1929 ως Νομικό 

Πρόσωπο και το 1991 η νομική της μορφή άλλαξε στη σημερινή. Το 2006 ο 

διακριτικός τίτλος της τράπεζας άλλαξε από Α.Τ.Ε. Α.Ε. σε ΑΤΕΒΑΝΚ. Διαθέτει 

458 καταστήματα ανά την Ελλάδα και 562 ATMs, καθώς και πέντε καταστήματα στη 

Γερμανία. Συμμετέχει με σημαντικό ποσοστό στη FIRST BUSINESS BANK A.E. το 

οποίο ανέρχεται στο 49%. Λόγω της παράδοσης που έχει στη χρηματοδότηση του 

αγροτικού τομέα διαθέτει συμμετοχές σε σημαντικό αριθμό συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων όπως η ΣΕΚΑΠ Α.Ε., η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε., η 

ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε., η Αγροτική Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου καθώς και σε πολλές 

άλλες. Το προσωπικό της είναι 6.333 άτομα (στοιχεία 2006), ενώ τα έσοδα της για το 

2005 ανήλθαν στα €820.115.000. 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 

Ιδρύθηκε το 1925. Μέτοχοι της τράπεζας είναι το Ταμείο Συντάξεως Μηχανικών και 

Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) σε ποσοστό 41,96%, το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων σε ποσοστό 19,13% και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 

Ελλάδος Τραπεζική Α.Ε.. Οι μετοχές της τράπεζας διαπραγματεύονται στο Χ.Α.Α. 

από το 1964. Το δίκτυο της αριθμεί 64 καταστήματα ανά την Ελλάδα. 

Η Αττικής Τράπεζα είναι μία εμπορική τράπεζα η οποία προσφέρει ένα πλήρες 

φάσμα τραπεζικών προϊόντων και εργασιών. Έχει προσωπικό 1120 ατόμων (στοιχεία 

2006) και τα έσοδα της για το 2005 ανήλθαν στα €132.899.802. 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

Η Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ιδρύθηκε το 1937 και οι μετοχές της 

διαπραγματεύονται στο Χ.Α.Α. από το 1963. Πρόκειται για εμπορική τράπεζα της 

οποίας κύριος μέτοχος ήταν το Μετοχικό Ταμείο Στρατού. Από το 2004 κύριος 

μέτοχος είναι η γαλλική εμπορική τράπεζα Societe Generale  SA με ποσοστό 52,32%. 

Η συμμετοχή του Μετοχικού Ταμείου Στρατού ανέρχεται στα 10,44%, ενώ ποσοστό 
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3,9% ελέγχεται από άλλα ασφαλιστικά ταμεία. Το δίκτυο της τράπεζας αριθμεί 121 

καταστήματα και 194 ATMs στην Ελλάδα. Απασχολεί 2.139 εργαζόμενους και τα 

έσοδα της για το 2005 ανήλθαν στα €194.963.000. 

 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (νυν MARFIN BANK). 

Κύριος μέτοχος της  Εγνατία Τράπεζα της Ελλάδος από τον Μάρτιο του 2006 είναι ο 

όμιλος MARFIN FINANCIAL GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που ελέγχει και την 

MARFIN BANK. Το ποσοστό του ομίλου MARFIN FINANCIAL GROUP 

ανέρχεται στα 39,74%. Η Εγνατία Τράπεζα ιδρύθηκε το 1991 με έδρα τη 

Θεσσαλονίκη. Το 1999 εξαγόρασε την ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  Α.Ε. η 

οποία είχε ιδρυθεί το 1936 με αρχική επωνυμία ΑΦΟΙ ΜΟΥΖΕΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.. 

Ακολούθησε απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη και αλλαγή επωνυμίας της 

δεύτερης στη σημερινή. Οι μετοχές της τράπεζας διαπραγματεύονται στο Χ.Α.Α. από 

το 1991. Το δίκτυο της αριθμούσε 71 καταστήματα και 78 ATMs, ενώ είχε 

προσωπικό 1378 ατόμων (στοιχεία 2006). Τα έσοδα της για το 2005 ανήλθαν στα 

€159.368.000. 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1841 και είναι το 

παλαιότερο και μεγαλύτερο πιστωτικό ίδρυμα της χώρας. Το 1998 απορρόφησε την 

ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.. Το 2000 απορρόφησε 

την ΕΘΝΟΦΑΚΤ Α.Ε. και την ΑΣΤΗΡ Α.Ξ.Ε.. Το 2002 απορρόφησε την BANQUE 

NATIONALE DE GRECE SA καθώς και την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε. (ΕΤΕΒΑ ΑΕ).  

Το δίκτυο της τράπεζας στην Ελλάδα αριθμεί 567 καταστήματα και περίπου 1300 

ATMs. Στο εξωτερικό η τράπεζα διαθέτει 257 καταστήματα σε 14 χώρες (στοιχεία 

2006). Διαθέτει προσωπικό 13.794 ατόμων (2006) και τα έσοδα της για το 2005 

ανήλθαν στα €2.153.971.000. Οι μετοχές της τράπεζας διαπραγματεύονται στο 

Χ.Α.Α. από το 1880 ενώ από το 1999 οι μετοχές της διαπραγματεύονται στο 

Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις συμμετοχές της τράπεζας περιλαμβάνεται 

πληθώρα επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού και εμπορο-βιομηχανικού τομέα 

καθώς και εταιρίες στον τομέα των υπηρεσιών (πληροφορική, επικοινωνίες, 

σύμβουλοι επιχειρήσεων, ασφάλειες κτλ). Όσον αφορά την παρουσία της τράπεζας 

στο χρηματοπιστωτικό τομέα στο εξωτερικό αναφέρονται οι εξής τράπεζες: ΕΘΝΙΚΗ 
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ΤΡΑΠΕΖΑ Της ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) LTD, NBG INTERNATIONAL LTD 

(London), UNITED BULGARIAN BANK AD, BANCA ROMANEASKA SA, THE 

SOUTH AFRICAN BANK OF ATHENS LTD (Johannesburg), STOPANSKA 

BANKA AD SKOPJE, FINANSBANK (Turkey).  

 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ CREDICOM Α.Ε. 

Ιδρύθηκε το 2003. Μέτοχοι είναι οι SOFINCO SA CREDIT AGRICOLE SA με 

ποσοστό 50% και η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. με ποσοστό 

50%. Πρόκειται για πιστωτικό οργανισμό που δραστηριοποιείται στην καταναλωτική 

πίστη, ιδιαίτερα δε στη χρηματοδότηση αγορών αυτοκινήτων. Διαθέτει καταστήματα 

στη Θεσσαλονίκη, Πάτρα  και Ηράκλειο Κρήτης. Συνεργάζεται στενά με την 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.. Έχει προσωπικό 77 ατόμων 

(στοιχεία 2006) και τα έσοδα της για το 2005 ανήλθαν στα €11.225.549. 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. 

Ιδρύθηκε το 1907. Οι μετοχές της διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών 

Αθηνών από το 1909. Το 2004 απορρόφησε τις συγγενείς εταιρίες ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε., EMPORIKI VENTURE CAPITAL A.E., 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε. και ΕΜΠΟΡΙΚΗ FACTORING ΑΕ. Οι παραπάνω 

ενέργειες πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια εξορθολογισμού των δραστηριοτήτων του 

ομίλου με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση του λειτουργικού κόστους και την 

καλύτερη κατανομή των κεφαλαίων. Από τον Αύγουστο το 2006 κύριος μέτοχος της 

τράπεζας είναι η CREDIT AGRICOLE SA με έδρα το Παρίσι. Το δίκτυο της 

τράπεζας αριθμεί 370 καταστήματα και 12 ανταλλακτήρια συναλλάγματος στην 

Ελλάδα. Στο εξωτερικό διαθέτει ένα κατάστημα στο Λονδίνο και μέσω των 

θυγατρικών της 12 καταστήματα στην Κύπρο, τέσσερα στη Γερμανία, τέσσερα στην 

Αλβανία, εννέα στην Βουλγαρία και επτά στη Ρουμανία. Το δίκτυο ATMs της 

τράπεζας αριθμεί 710 μονάδες. Η Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος έχει συμμετοχές 

σε πληθώρα επιχειρήσεων του εμπορο-βιομηχανικού τομέα, αλλά και του τομέα των 

υπηρεσιών και ειδικότερα στις ασφάλειες (ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΡΟΛΑΪΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

Α.Ε., ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΖΩΗΣ Α.Ε.). Έχει προσωπικό 6.317 ατόμων (στοιχεία 2006) και 

τα έσοδα της για το 2005 ανήλθαν στα €905.521.000. 
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ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

Η Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. είναι μία επενδυτική και εμπορική τράπεζα 

που ειδικεύεται στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και στις χρηματιστηριακές 

συναλλαγές. Ιδρύθηκε στις αρχές του 2000. Το 2004 απορρόφησε την MARFIN 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΧΕΠΕΥ και το 2006 την ΕΓΝΑΤΙΑ FINANCE ΑΧΕΠΕΥ μετά την 

πρόσφατη εξαγορά της Εγνατίας Τράπεζας από τον όμιλο MARFIN. Κύριοι μέτοχοι 

είναι οι MARFIN FINANCIAL GROUP AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με ποσοστό 45,5%, η 

MARFIN BANK ΑΤΕ με ποσοστό 14,99% και η Ευρωπαϊκή Εταιρία Επενδύσεων & 

Συμμετοχών ΑΕ με ποσοστό 10%. Η τράπεζα αποτελεί τον βραχίονα του ομίλου 

MARFIN στον τομέα του investment banking. Απασχολεί 155 άτομα και τα έσοδα 

της για το 2005 ανήλθαν στα €5.594.000. 

  

ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. (νυν MARFIN BANK). 

Η Λαϊκή Τράπεζα ιδρύθηκε το 1992. Κύριοι μέτοχοι ήταν μέχρι πρόσφατα η ΛΑΪΚΗ 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ LTD με ποσοστό 77,70% και η HSBC BANK PLC με 

ποσοστό 6%. Σημειώνεται ότι τον Μάρτιο του 2006 ο όμιλος MARFIN FINANCIAL 

GROUP AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ απέκτησε τον έλεγχο της τράπεζας αυτής μαζί με την 

Εγνατία Τράπεζα, ενώ το Σεπτέμβριο του 2006 ανακοινώθηκε η απορρόφησή της στα 

πλαίσια της διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του προαναφερθέντος ομίλου ως μια 

πλήρης εμπορική τράπεζα με σημαντικό δίκτυο καταστημάτων. Το προσωπικό της 

τράπεζας το 2006 ήταν 700 άτομα ενώ τα έσοδα της για το 2005 ανήλθαν στα 

€125.011.000. 

 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 

Ιδρύθηκε το 1916 στον Πειραιά. Το 2000 απορρόφησε κατόπιν εξαγορά την Τράπεζα 

Μακεδονίας-Θράκης ΑΕ και την Τράπεζα Χίου ΑΕ. Στο διάστημα 1997-2000 

εξαγόρασε τα καταστήματα των τραπεζών CHASE MANHATTAN, CREDIT 

LYONNAIS GRECE και NATIONAL WESTEMINSTER στην Ελλάδα. Το 2003 

απορρόφησε κατόπιν εξαγοράς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΕ (ΕΤΒΑ ΑΕ) και το 2004 απορρόφησε τις ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE 

AE, ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΕ, και ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ. Το 2005 απορρόφησε την ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

REAL ESTATE DEVELOPMENT FINANCING AE και την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
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ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΕ. Επίσης έχει απορροφήσει την ΕΤΒΑ 

FINANCE ΑΕ. 

Πρόκειται για μία από τις πέντε μεγαλύτερες εμπορικές τράπεζες στην Ελλάδα βάσει 

ενεργητικού και χορηγήσεων (2005) η οποία αναπτύσσεται δυναμικά τα τελευταία 

χρόνια. Μεταξύ των μετόχων συγκαταλέγονται σημαντικοί παράγοντες του εγχώριου 

επιχειρείν όπως όμιλος Γκολέμη, όμιλος Φουρλή, όμιλος Βασιλάκη και όμιλος 

Βαρδινογιάννη. Οι μετοχές της τράπεζας διαπραγματεύονται στο Χ.Α.Α. από το 

1918. Στα πλαίσια  στρατηγικής συνεργασίας με το διεθνή χρηματοπιστωτικό όμιλο 

ING Group περιλαμβάνεται και συμμετοχή των ING  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΑΕ ΖΩΗΣ και ING ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (από το 2002). 

Το δίκτυο της τράπεζας αριθμεί 250 καταστήματα ανά την Ελλάδα. Επίσης έχει 

δημιουργήσει υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής με την πλατφόρμα WinBank. Στις 

συμμετοχές της τράπεζας περιλαμβάνονται πληθώρα επιχειρήσεων του εμπορο-

βιομηχανικού τομέα οι οποίες προέκυψαν από τη μακρόχρονη παρουσία της στην 

εγχώρια επιχειρηματική πίστη, στις στρατηγικές κινήσεις που πραγματοποίησε για 

την επέκτασή της στην εγχώρια αγορά (ανταλλαγές μετοχών σε εξαγορές) και την 

απορρόφηση της πρώην ΕΤΒΑ. Η Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος είναι μία 

εμπορική τράπεζα που παρέχει υπηρεσίες λιανικής τραπεζικής όπως στεγαστική και 

καταναλωτική πίστη. Παράλληλα, ασχολείται με την επιχειρηματική πίστη 

μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων ,με τα ναυτιλιακά δάνεια, την επενδυτική 

τραπεζική και την διαχείριση κεφαλαίων. Τέλος προσφέρει υπηρεσίες ηλεκτρονικής 

τραπεζικής καθώς και τραπεζο-ασφαλιστικά προϊόντα. Διαθέτει προσωπικό 4.502 

ατόμων (στοιχεία 2006) και τα έσοδα της για το 2005 ανήλθαν στα €982.048.000. 

 

5.3.2 Συνεταιριστικές Τράπεζες. 

Ο θεσμός των συνεταιριστικών Τραπεζών είναι πολύ διαδεδομένος σε πολλές χώρες 

του εξωτερικού και σήμερα υπολογίζεται ότι ο αριθμός τους υπερβαίνει τις 50.000 

τράπεζες διεθνώς. Στον Ευρωπαϊκό χώρο η μορφή αυτή του πιστωτικού ιδρύματος 

συναντάται για πρώτη φορά πριν από 150 χρόνια, ενώ σήμερα υπολογίζεται ότι 

υπάρχουν περίπου 11.000 Συνεταιριστικές Τράπεζες σε 22 Ευρωπαϊκές χώρες με 

περισσότερα από 50.000 καταστήματα και με μέλη που ο αριθμός τους ανέρχεται 

περίπου σε 35.000.000 (Παναγιώτης Χρ. Αγγελόπουλος, 2005,  Τράπεζες και 

Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, σελ:71). Ελέγχουν ένα ποσοστό που ανέρχεται στο 

20% της τραπεζικής αγοράς και των προσφερομένων τραπεζικών προϊόντων. Το 
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ποσοστό αυτό σε πολλές χώρες είναι ακόμα υψηλότερο. Στην Γαλλία, την Αυστρία 

και στην Κύπρο το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το 30%. 

Η ίδρυση, οργάνωση και η λειτουργία των Τραπεζών αυτών στηρίζονται στις αρχές 

της συνεταιριστικής επιχείρησης. Προσφέρουν δηλαδή υπηρεσίες στα μέλη τους 

ανάλογα με τις συνεταιριστικές μερίδες που έχουν. Κυρίαρχο όργανο τους είναι η 

Γενική Συνέλευση, τις αποφάσεις της οποίας υλοποιεί το Διοικητικό Συμβούλιο το 

οποίο απαρτίζεται από εκλεγμένα μέλη. Σκοπός των Συνεταιριστικών Τραπεζών είναι 

η εξυπηρέτηση και προώθηση των συμφερόντων των μελών τους. Δεδομένου ότι 

δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, αντλούν κεφάλαια 

κυρίως από τις αποταμιεύσεις της περιοχής τους και με τη χρηματοδότηση των μελών 

τους, που η επιχειρηματική τους δραστηριότητα καλύπτει την ίδια περιοχή,  

ουσιαστικά αξιοποιούν τα κεφάλαια αυτά για την ανάπτυξή της. 

Στη χώρα μας οι Συνεταιριστικές Τράπεζες άρχισαν να αναπτύσσονται από την αρχή 

της δεκαετίας του 1990 και έχουν τη νομική μορφή του Πιστωτικού Συνεταιρισμού 

Περιορισμένης Ευθύνης. Η ίδρυση και λειτουργία τους διέπεται από τις διατάξεις του 

Νόμου 1667/1986 και 2076/1992 καθώς και από τις διατάξεις των Π.Δ.Τ.Ε. 

2258/1993 και 2413/1997. Με βάση αυτά τα δύο Προεδρικά Διατάγματα 

καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες μετεξέλιξης των Πιστωτικών 

Συνεταιρισμών του Νόμου 1667/1986  σε Συνεταιριστικές Τράπεζες. Βάση του 

παραπάνω θεσμικού πλαισίου τα κύρια χαρακτηριστικά ίδρυσης, οργάνωσης και 

λειτουργίας των Συνεταιριστικών Τραπεζών είναι: 

1. Οι Πιστωτικοί Συνεταιρισμοί του Νόμου 1667/1986 εφόσον υποβάλλουν 

αίτηση και τους χορηγηθεί άδεια, μπορούν να διενεργούν εργασίες που 

αποτελούν αντικείμενο δραστηριότητας των Εμπορικών Τραπεζών που 

λειτουργούν στην Ελλάδα. 

2. Οι διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων στην 

Ελλάδα εφαρμόζονται ανάλογα και στα πιστωτικά ιδρύματα με τη μορφή 

πιστωτικών συνεταιρισμών . 

3. Οι Πιστωτικοί Συνεταιρισμοί συναλλάσσονται αποκλειστικά με τα μέλη τους, 

με άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα και με το Ελληνικό Δημόσιο. 

4. Το ύψος της πάσης φύσεως πιστωτικών διευκολύνσεων και συμμετοχών στο 

ίδιο μέλος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 5% των ιδίων κεφαλαίων στις της 

συνεταιριστικής τράπεζας. 
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5. Οι χρηματοδοτήσεις προς κάθε μέλος διέπονται από το ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο (Π.Δ.Τ.Ε. 1955/1991) αλλά πάντα εντός του ορίου του 5%. 

6. Οι επενδύσεις σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και μετοχικών τίτλων δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το 10% των ιδίων κεφαλαίων. 

7. Απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών αναδόχου έκδοσης τίτλων 

(underwritting) για την εισαγωγή στο χρηματιστήριο. 

8. Οι πιστωτικοί συνεταιρισμοί μπορούν να τηρούν τρεχούμενους λογαριασμούς 

στην Τράπεζα της Ελλάδος και να συμμετέχουν στις διατραπεζικές αγορές. 

9. Οι πιστωτικοί συνεταιρισμοί μπορούν να προεξοφλούν συναλλαγματικές και 

γραμμάτια εις διαταγήν της Τράπεζας της Ελλάδος και να χρηματοδοτούνται 

από την Τράπεζα της Ελλάδος έναντι ενεχύρων τίτλων του Δημοσίου. 

10. Οι καταθέσεις τους υπόκεινται σε υποχρεωτικές δεσμεύσεις. 

11. Ο συντελεστής φερεγγυότητας των Συνεταιριστικών Τραπεζών πρέπει να 

ανέρχεται τουλάχιστον σε 10%. 

 

Μέλη των Συνεταιριστικών Τραπεζών μπορούν να γίνουν φυσικά και νομικά 

πρόσωπα που έχων κατοικία ή έδρα, αντίστοιχα, το γεωγραφικό διαμέρισμα που 

προσδιορίζεται βάσει των ιδίων κεφαλαίων. Η ίδια προϋπόθεση ισχύει και για τα 

μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Εποπτικού Συμβουλίου και δύο ατόμων που θα 

έχουν την ευθύνη λειτουργίας και διαχείρισης του Συνεταιρισμού. 

Το ελάχιστο κεφάλαιο των Πιστωτικών Συνεταιρισμών καθορίζεται βάσει της 

γεωγραφικής περιοχής δραστηριοποίησης του και σήμερα ανέρχεται  

1. Στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ για τους συνεταιρισμούς που έχουν μέλη 

κατοίκους του νομού της έδρας τους,  

2. Στα 7,3 εκατομμύρια ευρώ για συνεταιρισμούς που έχουν μέλη κατοίκους του 

νομού της έδρας τους και των όμορων νομών ή της διοικητικής περιφέρειας 

της έδρας τους. 

3. Στα 11,7 εκατομμύρια ευρώ για συνεταιρισμούς που έχουν μέλη από όλη τη 

χώρα και για συνεταιρισμούς που έχουν μέλη μόνο σε Αττική και 

Θεσσαλονίκη. 

 

Με συνολικά μεγέθη αντίστοιχα αυτών μίας μικρής τράπεζας και έντονη παρουσία 

στην επαρχία, οι Συνεταιριστικές Τράπεζες φιλοδοξούν να παίξουν ενεργό ρόλο στις 

τοπικές αγορές. Οι βασικοί μέτοχοι αποτελούνται από τους τοπικούς επιχειρηματίες, 
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ενώ σημαντική είναι  η συμμετοχή μεγάλου αριθμού μικρομετόχων που αποτελούν 

την πελατεία των τραπεζών αυτών. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 295 

εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα συνολικά κέρδη τους ανέρχονται στα 30 περίπου 

εκατομμύρια ευρώ. Έχουν συνολικό ενεργητικό που πλησιάζει τα 2.000 εκατομμύρια 

ευρώ, ενώ οι καταθέσεις ύψους 1.493 εκατομμύρια ευρώ είναι περίπου στο ίδιο ύψος 

με τις χορηγήσεις, οι οποίες ανέρχονται στα 1.478 εκατομμύρια ευρώ. (Στοιχεία 

2006). Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται με ταχύ ρυθμό και το 2001 προχώρησαν 

στην ίδρυση της Πανελλήνιας Τράπεζας που παίζει τον ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας 

των Συνεταιριστικών Τραπεζών καθώς διευκολύνει την πρόσβαση τους σε σύγχρονα 

τραπεζικά προϊόντα και αγορές.  

Παράλληλα, αναπτύσσεται αυτόνομα σε όλο το φάσμα των τραπεζικών 

δραστηριοτήτων με 18 υποκαταστήματα και παρουσία σε 13 γεωγραφικές 

περιφέρειες, εκεί όπου δεν δραστηριοποιούνται άλλες Συνεταιριστικές Τράπεζες. 

Συνολικά το δίκτυο του ομίλου αριθμεί 133 υποκαταστήματα. Η Πανελλήνια 

Τράπεζα τον Φεβρουάριο του 2006, υπέγραψε συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας 

με την Γερμανική DZ Bank, που είναι η πέμπτη μεγαλύτερη, σε κεφαλαιοποίηση, 

τράπεζα της χώρας. Συγκεκριμένα η DZ Bank εισέρχεται στο μετοχικό κεφάλαιο της 

Πανελλήνιας Τράπεζας με ποσοστό 10%. 

 

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται συνολικά 17 Συνεταιριστικές Τράπεζες, ο οποίες 

είναι: 

1. Αχαϊκή  Συνεταιριστική Τράπεζα. 

2. Συνεταιριστική Τράπεζα της Δράμας. 

3. Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου. 

4. Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Έβρου. 

5. Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Ευβοίας. 

6. Συνεταιριστική Τράπεζα Ιωαννίνων «Ο Στόχος». 

7. Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Καρδίτσας. 

8. Συνεταιριστική Τράπεζα Κοζάνης. 

9. Συνεταιριστική Τράπεζα Κορινθίας. 

10. Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας. 

11. Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου-Λήμνου. 

12. Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα  

13. Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας. 
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14. Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Σερρών. 

15. Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Τρικάλων. 

16. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. 

17. Πανελλήνια Τράπεζα. 

 

Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα. 

Η Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα είναι από τις μεγαλύτερες σε κεφαλαιοποίηση 

συνεταιριστικές Τράπεζες. Διαθέτει 10.103 μέλη και δίκτυο έξι καταστημάτων. 

Εμφανίζει υψηλότερες χορηγήσεις από καταθέσεις (80,2 εκατομμύρια ευρώ έναντι 

63,1 εκατομμύρια ευρώ) και κέρδη 2,5 εκατομμύρια ευρώ με σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων 28,5 εκατομμύρια ευρώ. Η Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα 

πρωτοστάτησε στην ίδρυση της Πανελλήνιας Τράπεζας της οποία κατέχει το 8% στο 

μετοχικό της κεφάλαιο. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο κ. Φλωράτος. 

Η Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα έχει δύο θυγατρικές μία ασφαλιστική εταιρία και 

μία ΕΛΔΕ. 

 

Συνεταιριστική Τράπεζα της Δράμας. 

Ιδρύθηκε το 1996 με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Δράμας και τη συνεργασία 

των επαγγελματικών οργανώσεων του νομού. Είναι από τις μικρότερες καθώς 

διαθέτει δύο υποκαταστήματα και το συνολικό της ενεργητικό είναι στα 28 

εκατομμύρια ευρώ. Είναι σταθερά κερδοφόρος και το 2004 τα προ φόρων κέρδη ήταν 

ύψους 0,5 εκατομμύρια ευρώ. Διαθέτει 2.842 μέλη και επικεφαλής της τράπεζας είναι 

ο κ. Αλεξανδρίδης. 

 

Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου. 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα από 

απόψεως μελών  τα οποία ανέρχονται σε 15.147 μέλη και έχει  έδρα τη Ρόδο και 

παρουσία σε Κω, Κάλυμνο, Κάρπαθο, Νίσυρο, Τήλο, Κάσο και Λέρο. Συνολικά 

διαθέτει 15 υποκαταστήματα. Είναι από τους βασικούς μετόχους της Πανελλήνιας 

Τράπεζας με μερίδιο 8%. Εμφανίζει καταθέσεις 128,2 εκατομμύρια ευρώ και 

χορηγήσεις 117,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα κέρδη της το 2004 ήταν 1,6 

εκατομμύρια ευρώ. Πρόεδρος είναι οκ. Μηναΐδης. 
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Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Έβρου. 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Έβρου διαθέτει κεντρικό κατάστημα στην 

Αλεξανδρούπολη και άλλα δύο στην Ορεστιάδα και στο Διδυμότειχο. Έχει 3.563 

μέλη και ίδια κεφάλαια ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ τα προ φόρων κέρδη της το 

2004 ανέρχονταν στο 1 εκατομμύριο ευρώ έναντι 0,5 εκατομμύρια ευρώ το 2003. 

Πρόεδρος της τράπεζας είναι ο κ. Δαστερίδης. 

Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Ευβοίας. 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Ευβοίας έχει να επιδείξει σταθερή υψηλή κερδοφορία 

με τα προ φόρων κέρδη το 2004 να ανέρχονται σε 1,3 εκατομμύρια ευρώ και να 

διαμορφώνουν την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων, ύψους 7,7 εκατομμύρια ευρώ σε 

13%. Διαθέτει κεντρικό κατάστημα στη Χαλκίδα και υποκαταστήματα σε Αλιβέρι, 

Κάρυστο και Ιστιαία καθώς και θυρίδα στο Μαρμάρι. Έχει πάνω από 4.300 μέλη και 

πρόεδρος είναι ο κ. Σταύρου. 

 

Συνεταιριστική Τράπεζα Ιωαννίνων «Ο Στόχος». 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ιωαννίνων είναι από τις παλαιότερες και από τις 

μικρότερες με σύνολο ενεργητικού 34,4 εκατομμύρια ευρώ, έχει χορηγήσει δάνεια  

ύψους 27,2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι καταθέσεις της ανέρχονται σε 26,6 

εκατομμύρια ευρώ. Διαθέτει 5.697 μέλη και έχει δίκτυο τριών καταστημάτων, δύο εκ 

των οποίων είναι ιδιόκτητα. Πρόεδρος της είναι ο κ. Ζωνίδης. 

 

Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Καρδίτσας. 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική καθώς με ένα 

κατάστημα στην Καρδίτσα έχει συγκεντρώσει καταθέσεις ύψους 23 εκατομμυρίων 

ευρώ και έχει χορηγήσει δάνεια ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ. Τα προ φόρων κέρδη 

της το 2004 ήταν περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ και τα ίδια κεφάλαια ανέρχονταν στα 

8 εκατομμύρια ευρώ. Τα μέλη της είναι πάνω από 3.3.70 άτομα και πρόεδρος είναι ο 

κ. Παλάσκας. 

 

Συνεταιριστική Τράπεζα Κοζάνης. 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Κοζάνης επέστρεψε στην κερδοφορία το 2004 

εμφανίζοντας οριακά κέρδη. Διαθέτει κεντρικό κατάστημα και τρεις κινητές μονάδες. 

Απασχολεί 17 υπαλλήλους και έχει χορηγήσει δάνεια ύψους 13,5 εκατομμύρια ευρώ 
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τη στιγμή που οι καταθέσεις της ανέρχονται σε 11,2 εκατομμύρια ευρώ. Τα μέλη της 

είναι 2.559 άτομα και πρόεδρος της τράπεζας είναι ο κ. Αποστολίδης. 

 

Συνεταιριστική Τράπεζα Κορινθίας. 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Κορινθίας έχει ίδια κεφάλαια ύψους 6,2 εκατομμυρίων 

ευρώ που είναι και τα χαμηλότερα μεταξύ των Συνεταιριστικών Τραπεζών. Διαθέτει 

ένα κατάστημα στην Κόρινθο και δύο κινητές μονάδες. Αν και οριακά είναι σταθερά 

κερδοφόρος, με τα προ φόρων  κέρδη το 2004 να πλησιάζουν τα 0,5 εκατομμύρια 

ευρώ. Με καταθέσεις ύψους 11.2 εκατομμύρια ευρώ έχει χορηγήσει δάνεια ύψους 

17,6 εκατομμύρια ευρώ. Διαθέτει 1.875 μέλη. Πρόεδρος της είναι ο κ. Δαλακλείδης. 

 

Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας. 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας είναι από τις μεγαλύτερες Συνεταιριστικές 

Τράπεζες. Ο αριθμός των μελών είναι πάνω από 13.390. Οι χορηγήσεις της 

ανέρχονται στα 67 εκατομμύρια ευρών και ξεπερνούν σε σημαντικό βαθμό της 

καταθέσεις της οι οποίες και ανέρχονται σε 53,2 εκατομμύρια ευρώ. Πρόεδρος της 

είναι ο κ. Δασκαλόπυλος. 

 

 

Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου-Λήμνου. 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου-Λήμνου διαθέτει έξι υποκαταστήματα. Τα ίδια 

κερφάλαια της ανέρχονται σε 7,2 εκατομμύρια ευρώ, οι χορηγήσεις της σε 37 

εκατομμύρια ευρώ και εμφανίζει κέρδη μόλις 0,3 εκατομμύρια ευρώ. Ο αριθμός των 

μελών της είναι 3.250 και πρόεδρος της τράπεζας είναι ο κ. Καλογρίδης. 

 

Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα  

Η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα είναι η μεγαλύτερη Συνεταιριστική Τράπεζα 

με δίκτυο 42 καταστημάτων και παρουσία εκτός από την Κρήτη, σε Αθήνα, Πειραιά 

και Μήλο. Στην Κρήτη είναι η τρίτη σε μέγεθος τράπεζα. Τα μέλη της ανέρχονται σε 

55.622 και διαθέτει ίδια κεφάλαια ύψους 89,1 εκατομμύριων ευρώ. Το 2004 η 

απόδοση της τράπεζας ξεπέρασε το 17% καθώς είχε κέρδη 15,3 εκατομμύρια ευρώ. 

Οι καταθέσεις ανέρχονται σε 610,2 εκατομμύρια ευρώ και τα δάνεια σε  596,2 

εκατομμύρια ευρώ. Κατέχει το 49% της Πανελλήνιας Τράπεζας και πρόεδρος της 

είναι ο κ. Λεμπεδάκης. 
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Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας. 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας είναι από τις μικρότερες Συνεταιριστικές 

Τράπεζες και διαθέτει ένα μόνο κατάστημα στην Κατερίνη και απασχολεί συνολικά 

εννέα άτομα. Το σύνολο του ενεργητικού της ανέρχεται στα 23 εκατομμύρια ευρώ, τα 

ίδια κεφάλαια σε 6,1 εκατομμύρια ευρώ και τα προ φόρων κέρδη της για το 2004 

ήταν 0,5 εκατομμύρια ευρώ. Έχει 2.510 μέλη και πρόεδρος της είναι ο κ. Μηλιώτης. 

 

Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Σερρών. 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα των Σερρών είναι η μοναδική ζημιογόνος το 2004, με 

ζημιές ύψους 0,6 εκατομμύρια ευρώ. Είναι από τις νεότερες Συνεταιριστικές 

Τράπεζες καθώς ιδρύθηκε το 2003. Αριθμεί 1.524 μέλη, έχει ίδια κεφάλαια ύψους 7,5 

εκατομμύρια ευρώ, καταθέσεις 10,3 εκατομμύρια ευρώ και χορηγήσεις 15,3 

εκατομμύρια ευρώ. Διαθέτει ένα κατάστημα στις Σέρρες και πρόεδρός της είναι ο κ. 

Χατζηλιάδης. 

 

Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Τρικάλων. 

Τα μέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Τρικάλων ανέρχονται σε 4.559. Η τράπεζα 

έχει καταθέσεις ύψος 41,5 εκατομμύρια ευρώ και χορηγήσεις 41,1 εκατομμύρια 

ευρώ, ενώ διαθέτει τρία καταστήματα. Εμφανίζει εντυπωσιακή αύξηση κερδοφορίας 

τα τελευταία χρόνια με τα κέρδη προ φόρων το 2004 να ανέρχονται στα 1,8 

εκατομμύρια ευρώ. Πρόεδρος της τράπεζας είναι ο κ. Λάππας 

 

Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων είναι η δεύτερη μεγαλύτερη Συνεταιριστική 

Τράπεζα της Κρήτης με 14.372 μέλη και ίδια κεφάλαια ύψους 30,4 εκατομμύρια 

ευρώ. Διαθέτει δίκτυο 17 καταστημάτων με παρουσία σε Κρήτη, Αττική και Κύθηρα. 

Κατέχει το 14,2% της Πανελλήνιας Τράπεζας. Έχει θυγατρική την εταιρία ανάπτυξης 

ακινήτων Κρητικά Ακίνητα με κεφαλαίο 9 εκατομμύρια ευρώ, η οποία 

δραστηριοποιείται στην Κρήτη. Πρόεδρος της τράπεζας είναι ο κ. Μαρακάκης 
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4.3.3 Ειδική Κατηγορία Πιστωτικών Ιδρυμάτων 

Στην κατηγορία των Ειδικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων ανήκουν δύο πιστωτικά 

ιδρύματα το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 

της Ελλάδος. Παλαιοτέρα στην κατηγορία αυτή εντάσσονταν και η Αγροτική 

Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. αλλά πλέον αποτελεί μία καθαρώς εμπορική τράπεζα 

καθώς παρέχει όλες τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που προσφέρουν οι υπόλοιπες 

εμπορικές τράπεζες της χώρας μας. 

 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων  

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ιδρύθηκε με το Νόμο 1608 του 1919. 

Αποτελεί αυτόνομο χρηματοπιστωτικό διαχειριστικό οργανισμό (Ν.Π.Δ.Δ.) 

περιφερειακής ανάπτυξης με δική του περιουσία, κίνδυνο και πίστη, ο οποίος 

λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών, για την εξυπηρέτηση του 

Δημόσιου και Κοινωνικού συμφέροντος. Αρχικός σκοπός της ιδρύσεως του ήταν η 

αποκλειστική φύλαξη και διαχείριση κάθε είδους παρακαταθήκης. 

Σκοποί του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων είναι: 

1. Η ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης με χρηματοπιστωτική και τεχνική 

υποστήριξη της Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των 

επιχειρήσεων τους καθώς και άλλων Νομικών Προσώπων και Οργανισμών 

Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου. Συγκεκριμένα χορηγεί δάνεια σε: 

• Οργανισμούς Τοπικής και Νομαρχιακής Διοίκησης. 

• Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Άρδευσης 

• Δημοτικές και Κοινοτικές επιχειρήσεις εκτός Δ.Ε.Υ.Α. 

2. Η χορήγηση στεγαστικών δανείων για απόκτηση ή αποπεράτωση πρώτης 

κατοικίας σε δημόσιους υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ. κλπ καθώς και στους 

συνταξιούχους των παραπάνω κατηγοριών. 

3. Η εκτέλεση τραπεζικών εργασιών και η λειτουργία θησαυροφυλακίου για 

μίσθωση θυρίδων. 

4. Η αποκλειστική φύλαξη κάθε είδους παρακαταθήκης, χρηματικής ή 

αυτούσιας (τίτλοι δημοσίου, έντοκα γραμμάτια, τιμαλφή κτλ). 

5. Η άσκηση της ταμειακής διαχείρισης των κεφαλαίων των Ο.Τ.Α., των 

Ν.Π.Δ.Δ. και των Ειδικών Ταμείων καθώς και η διενέργεια της ταμειακής 

υπηρεσίας άλλων νομικών προσώπων. 
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6. Η πληρωμή αποζημιώσεων από απαλλοτρίωση ή προσκύρωση ακινήτου. 

 

Ο θεσμός της παρακαταθήκης δημιουργήθηκε από τις ανάγκες της συναλλαγής και 

αποβλέπει να διασφαλίσει τα δικαιώματα πάνω στη παρακατάθεση. Πριν το 1919 

προβλεπόταν περιπτώσεις στις οποίες ήταν υποχρεωτική ή αναγνωρίζονταν σαν 

τρόπος εξόφλησης χρέους η παρακατάθεση στο Δημόσιο Ταμείο χρηματικών 

κεφαλαίων ή αξιών. Με αυτό τον τρόπο προστατεύονταν τα δικαιώματα και τα 

συμφέροντα τόσο του παρακαταθέτη όσο και εκείνου υπέρ του οποίου γίνονταν η 

παρακατάθεση.  

Διαχρονικά και παράλληλα με την εξέλιξη της λειτουργίας του Κράτους και της 

Εθνικής Οικονομίας, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, πέρα από τη 

διαφύλαξη της Δημόσιας παρακατάθεσης, ανέπτυξε και άλλες δραστηριότητες και 

κυρίως στον τομέα διαχείρισης κεφαλαίων διαφόρων φορέων του Δημοσίου. Από το 

σύνολο των δραστηριοτήτων του δημιουργήθηκαν τα περιθώρια διάθεσης κεφαλαίων 

υπό μορφή δανείων και θεσμοθετήθηκαν οι κατηγοριες δανειζομένων όπως 

εξελίχθηκαν μέχρι σήμερα για να καλύψουν κοινωνικές ανάγκες που ήταν αναγκαίο 

και εφικτό. 

Η συμβολή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στην οικονομική ανάπτυξη 

του τόπου περιλαμβάνει ουσιαστικά τρεις διακριτές φάσεις συμμετοχής στην 

αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας. 

 

Η πρώτη φάση, από την ίδρυσή του (και ειδικότερα από το 1925) μέχρι το δεύτερο 

παγκόσμιο πόλεμο, χαρακτηρίζεται από έναν ιδιαίτερο δυναμισμό στη χορήγηση 

δανείων για την εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας. Ειδικότερα την περίοδο αυτή 

δανειοδοτεί έργα ύδρευσης, αποξήρανσης ελών, ηλεκτροφωτισμού, κατασκευής 

λιμένων, οδοποιίας, ανέγερσης δικαστικών μεγάρων, διδακτηρίων, στρατώνων κτλ. 

Σημαντικά επίσης ποσά διατέθηκαν πριν από τον πόλεμο για την ασφάλεια της χώρας 

και ειδικότερα για την αγορά όπλων και την κατασκευή οχυρωματικών έργων. 

 

Η δεύτερη φάση, από την λήξη του πολέμου και μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 80 

και παρόλη τη δυσμενή θέση που βρέθηκε με τον πόλεμο (απώλεια του μεγαλύτερου 

μέρους του αποθεματικού του κεφαλαίου) χαρακτηρίζεται από προσπάθεια 

ανασχηματισμού διαθεσίμων κεφαλαίων και επεκτείνει τις αρμοδιότητες του σε νέους 

τομείς δράσης. Την περίοδο αυτή είναι που αρχίζει να ασκεί την Ταμειακή Υπηρεσία 
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των Δήμων και Κοινοτήτων καθώς και άλλων Νομικών Προσώπων, τη διαχείριση 

των Νομαρχιακών και άλλων Ταμείων. Η συγκέντρωση σημαντικών διαθέσιμων 

κεφαλαίων επιτρέπει πλέον στο Ταμείο να χορηγήσει σημαντικά δάνεια, τόσο σε 

Δημόσιους Υπάλληλους για τις στεγαστικές τους ανάγκες, όσο και στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση και σε διάφορα άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου και Ιδιωτικού 

Δικαίου για πάσης φύσης έργα κοινής ωφέλειας. Το Ταμείο εξελίχθηκε πάλι σ΄ ένα 

ισχυρό Ειδικό Πιστωτικό Οργανισμό για την εξυπηρέτηση του Δημόσιου και 

Κοινωνικού Συμφέροντος. 

 

Η τελευταία φάση, (δεκαετίες ΄80 και ΄90), χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη των 

Νέων Θεσμών στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το Ταμείο διαδραματίζει 

στο πλαίσιο αυτό πρωτεύοντα ρόλο. Δανειοδοτεί Δημοτικές και Κοινοτικές 

Επιχειρήσεις και Αναπτυξιακές Εταιρείες παντός σκοπού και συμβάλλει έτσι με το 

δικό του τρόπο στην προώθηση της Τοπικής Ανάπτυξης και των τοπικών 

παραγωγικών πρωτοβουλιών. Συμμετέχει δε το ίδιο σε Αναπτυξιακές Εταιρείες 

(ΕΕΤΑΑ, ΕΤΑΝΑΜ). Παράλληλα υποστηρίζει τους Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης καλύπτοντας τους την ίδια συμμετοχή για προγράμματα και 

επενδύσεις που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία (ΕΑΠΤΑ Ι & ΙΙ, 

δίκτυα και βιολογικοί καθαρισμοί των ΔΕΥΑ, Περιφερειακά Επιχειρησιακά 

Προγράμματα, Ταμείο Συνοχής κλπ.). Την ίδια περίοδο παίρνει πρωτοβουλίες που 

ενισχύουν τον Ευρωπαϊκό Προσανατολισμό. 

1. Συνάπτει δάνεια δάνεια πολλών δισεκατομμυρίων, σε διαφορετικά χρονικά 

διαστήματα, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τα οποία μεταβιβάζει 

στη συνέχεια σε Δήμους, Κοινότητες και ΔΕΥΑ, καθώς και σε φορείς που 

συμμετείχαν στην ανασυγκρότηση της Καλαμάτας μετά τους σεισμούς του 

1986 (ΟΕΚ, ΔΕΑΚ, ΑΔΕΚ). 

2. Αναλαμβάνει την Οικονομική Διαχείριση του 1ου & 2ου Ειδικού 

Αναπτυξιακού Προγράμματος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΑΠΤΑ Ι & ΙΙ). 

3. Αναπτύσσει τις σχέσεις του με την Credit Local de France (Αυτοδιοικητική 

Πίστη Γαλλίας) δημιουργώντας ένα δίκτυο ανταλλαγής εμπειριών. 

4. Ενισχύει ο χαρτοφυλάκιο του αποκτώντας μετοχές των τραπεζών Ελλάδος, 

Ιονικής, Εθνικής, Εμπορικής, Αττικής καθώς και άλλων οικονομικών 

μονάδων των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών 

Αθηνών. 
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Στον Πίνακα 4.1  παρουσιάζονται τα οικονομικά μεγέθη του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων 

 

Πίνακας 4.1 : Οικονομικά στοιχεία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΟΣΑ ΣΕ € 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 8.023.629 

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 3.126.035 

ΧΡΕΩΧΡΑΦΑ 4.253.678 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 137.801 

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ 1.539.553 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ  5.110.039 

ΑΠΟΘΕΤΜΑΤΙΚΑ 918.699 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 455.338 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (2006) 262.089 

 

 

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο της Ελλάδος 

Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ιδρύθηκε στη χώρα μας με το Νόμο 495 του 1914 κατά 

τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Βέβαια, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο λειτουργούσε από το 

1900 στην Σάμο και από το 1902 στα Χανιά, Κρήτης χωρίς όμως να επεκταθεί στην 

ηπειρωτική Ελλάδα. Από την ίδρυση του, λειτουργούσε ως ίδρυμα καταθέσεων που 

δεχόταν και το πιο μικρό χρηματικό ποσό. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί πως 

παλαιότερα τα Τραπεζικά Ιδρύματα είχαν ένα ελάχιστο όριο στο ποσό κατάθεσης. 

Συνεπώς το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο παρείχε την δυνατότητα σε κάθε πολίτη να 

αποταμιεύσει οποιοδήποτε πόσο όσο μικρό και να ήταν αυτό.  

Στις μέρες μας το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο συνεχίζει την πρωτογενή του 

δραστηριότητα αλλά και παράλληλα προσφέρει όλες τις υπηρεσίες λιανικής 

τραπεζικής. Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο είναι εισηγμένο στο Χρηματιστήριο Αξιών 

Αθηνών από το 2006. Ανήκει στον Τραπεζικό Κλάδος και στην Κατηγορία της 

Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης, ενώ συμμετέχει σε πολλούς χρηματιστηριακούς δείκτες. 

Έχει 140.866.770 μετοχές ενώ η κεφαλαιοποίηση του στις 27/09/2007 ήταν 

€2.211.608.289. Το Ελληνικό Δημόσιο είναι ο κύριος μέτοχος, καθώς διαθέτει άμεσα 

το 34,43% του μετοχικού κεφαλαίου. Μάλιστα αν υπολογιστεί και το 10% που 
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κατέχουν τα ΕΛ.ΤΑ., το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει το 44,43% του Ταχυδρομικού 

Ταμιευτηρίου. 

Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο της Ελλάδος αποτελεί πλέον μία εμπορική τράπεζα και 

ειδικεύεται στην λιανική τραπεζική όπως στην καταναλωτική και στεγαστική πίστη 

και στις πιστωτικές κάρτες καθώς και στα αμοιβαία κεφάλαια. Συγκεκριμένα 

προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες. 

 

1. Καταθέσεις Επενδύσεις. Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο προσφέρει τα εξής 

καταθετικά προγράμματα: 

• Ταμιευτηρίου Απλός Λογαριασμός 

• Αποταμιευτικός λογαριασμός Ταμιευτήριο Plus 

• Προθεσμιακές καταθέσεις 

• Καταθέσεις Συναλλάγματος 

2. Παροχή Δανείων. Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο προσφέρει ένα σημαντικό 

αριθμό δανείων στα πρότυπα μίας μεγάλης εμπορικής τράπεζας. 

• Στεγαστικά Δάνεια 

• Επισκευαστικά Δάνεια 

• Καταναλωτικά Δάνεια 

• Επιδοτούμενα Δάνεια 

• Δάνεια για απόκτηση επαγγελτικής στέγης 

• Επιδοτούμενα Δάνεια 

• Μαθητικά-Φοιτητικά Δάνεια 

3. Πιστωτικές κάρτες. Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο συνεργάζεται με τον διεθνή 

χρηματοπιστωτικό οργανισμό Visa και εκδίδει δύο πιστωτικές κάρτες, την 

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Visa Classic και Gold. Η κάρτα Visa Gold έχει 

μεγαλύτερο πιστωτικό όριο σε σχέση με την Classic. Παράλληλα με κάθε 

λογαριασμό καταθέσεων προσφέρεται εντελώς δωρεάν η χρεωστική κάρτα ΤΤ 

Visa Electron. Στην κάρτα αυτή, όλες οι συναλλαγές του κατόχου 

εξοφλούνται με απευθείας χρέωση του καταθετικού λογαριασμού του χωρίς 

τόκους και συνδρομές.  

4. Μηχανήματα ATMs. Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο διαθέτει ένα εκτεταμένο 

δίκτυο μηχανημάτων ATM το οποίο ξεπερνά τις 150 μονάδες. 
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5. Αμοιβαία Κεφάλαια. Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και τα Ελληνικά 

Ταχυδρομεία έχουν δημιουργήσει την Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης 

Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου-Ελληνικών 

Ταχυδρομείων. Σκοπός της εταιρίας είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών 

στον τομέα των επενδύσεων, στους πελάτες των δύο οργανισμών καθώς και 

επίσης και στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Κύριο στοιχείο είναι η προσεκτικά 

επιλεγμένη διάρθρωση του χαρτοφυλακίου που στοχεύει στην κάλυψη των 

αναγκών αποταμίευσης και επένδυσης των πελατών του καθ’ όλη τη διάρκεια 

της επενδυτικής τους δραστηριότητας. Η μετοχή σύνθεση της Ανώνυμης 

Εταιρίας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου-

Ελληνικών Ταχυδρομείων είναι: Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 51% και ΕΛ.ΤΑ. 

49%. Προσφέρονται τρεις τύποι Αμοιβαίων Κεφαλαίων, οι οποίοι 

παρατίθενται παρακάτω. 

• Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων 

Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Το Αμοιβαίο αυτό Κεφάλαιο είναι 

χαμηλού επενδυτικού ρίσκου και απευθύνεται σε επενδυτές που 

επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η αγορά 

χρήματος από τις μεταβολές των επιτοκίων. Τα διαθέσιμα κεφαλαία 

τοποθετούνται κυρίως σε καταθέσεις υψηλού τόκου, repos και 

δευτερευόντως σε ομολογιακούς τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου. 

• Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μεικτό Εσωτερικού. Το Αμοιβαίο αυτό 

Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές που στοχεύουν στην επίτευξη 

υψηλών αποδόσεων από υπεραξία και διατεθειμένοι να αναλάβουν τον 

σχετικό κίνδυνο. Το ενεργητικό του επενδύεται σε ένα 

διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο του Ελληνικού και των Ευρωπαϊκών 

Χρηματιστηρίων καθώς επίσης σε ομόλογα και μέσα χρηματαγοράς. 

• Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολογιών Εσωτερικού. Το προϊόν αυτό 

απευθύνεται σε επενδυτές που αποβλέπουν στην, κατά το δυνατόν, 

υψηλότερη απόδοση των κεφαλαίων τους με τον χαμηλότερο δυνατόν 

επενδυτικό κίνδυνο. Τα διαθέσιμα επενδύονται σε ένα 

διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο αξιών, κυρίως τίτλων Ελληνικού 

Δημοσίου και βραχυπρόθεσμων καταθέσεων. 
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6. Εμβάσματα, τα οποία αποτελούν ασφαλείς μεταφορά κεφαλαίων μέσω του 

δικτύου των καταστημάτων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου σε πίστωση 

λογαριασμού καταθέσεων. 

7. Συναλλαγματικές υπηρεσίες. Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο παρέχει τις 

τυπικές υπηρεσίες συναλλάγματος όπως η αγορά ξένων τραπεζογραμματίων, 

τραπεζικών επιταγών και ταξιδιωτικών επιταγών. 

8. Κίνηση Κεφαλαίων στα Βαλκανικά Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια. Σε 

συνεργασία με τα Βαλκανικά Ταμιευτήρια (Αλβανίας, Βουλγαρίας, πρώην 

Γιουγκοσλαβίας και Ρουμανίας) και την Τράπεζα Πειραιώς, το Ταχυδρομικό 

Ταμιευτήριο εξασφαλίζει τη γρήγορη και ασφαλή μεταφορά χρημάτων από 

και προς τις παραπάνω γειτονικές χώρες. 

9. Σπουδαστικό Συνάλλαγμα. Ένα μεγάλο δικτύου με 3.500 σημεία 

εξυπηρέτησης, αποτέλεσμα της συνεργασίας του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 

με Βαλκανικά Ταμιευτήρια διευκολύνει τους Έλληνες που φοιτούν στο 

εξωτερικό. Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο συνεργάζεται με τα Ταμιευτήρια της 

Banc Post SA Ρουμανίας, DSK Bank Βουλγαρίας και Postanska Stedionica 

AD της Γιουγκοσλαβίας. Ο σπουδαστής δικαιούται έως €2.000 τον μήνα για 

δαπάνες διατροφής και για δαπάνες διδάκτρων και άλλων εξόδων.  

10. Μίσθωση Θυρίδων Θησαυροφυλακίου. Συνεχίζοντας μια μακρά παράδοση 

στη φύλαξη αξιών, πολύτιμων εγγράφων, τιμαλφθών και γενικά αντικειμένων 

ιδιαίτερης αξίας και χρησιμότητας το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο διαθέτει 

2.850 θυρίδες στην Κεντρική του Υπηρεσία (Πεσμαζόγλου 2-6, Αθήνα) και 

1.530 θυρίδες στο Κεντρικό Κατάστημα στον Πειραιά (Αλκιβιάδου 122). 
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4.3.4 Αλλοδαπά Πιστωτικά Ιδρύματα. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε τα Αλλοδαπά Τραπεζικά Ιδρύματα που 

δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Αξίζει να τονιστεί πως τα περισσότερα από αυτά 

συνεργάζονται με εγχώριους πιστωτικούς φορείς οι οποίοι συχνά συμμετέχουν και 

στο μετοχικό κεφάλαιο προκειμένου να διευρύνουν τις δραστηριότητες και τον κύκλο 

εργασιών τους. Όπως είχαμε αναφέρει και στο κεφάλαιο 5.3.1 σημαντικός αριθμός 

ξένων τραπεζών που είχαν παρουσία στον Ελλαδικό χώρο απορροφήθηκε από 

αντίστοιχες ελληνικές προκειμένου οι τελευταίες να αυξήσουν το ενεργητικό τους. 

Όπως και στο κεφάλαιο 5.3.1, αναφέρουμε ένα σύντομο ιστορικό της κάθε τράπεζας 

και παράλληλα τις κύριες τραπεζικές δραστηριότητες που αυτές επιτελούν. 

 

ABN AMPRO BANK N.V. 

Η ABN AMPRO BANK N.V. ιδρύθηκε το 1974 ως υποκατάστημα αλλοδαπής 

εταιρίας με την αρχική ονομασία ALGEMENE BANK NEDERLAND N.V., η οποία 

άλλαξε στη σημερινή το 1991 μετά την απορρόφησή της από την ABN AMPRO 

BANK. Σημειώνεται ότι από το 2002 η τράπεζα έχει επικεντρωθεί στην 

επιχειρηματική πίστη (wholesale-corporate banking), ενώ τη δραστηριότητα λιανικής 

τραπεζικής ανέλαβε η ASPIS Bank. Στα πλαίσια αυτής της αναδιάρθρωσης η τράπεζα 

σήμερα ελέγχει το 5,48% της ASPIS Bank. Διαθέτει προσωπικό 84 ατόμων (στοιχεία 

2005). 

 

AEGEAN BALTIC BANK. 

Η AEGEAN BALTIC BANK ιδρύθηκε το Οκτώβριο του 2002. Μέτοχοι είναι η HSH 

NOFDBANK A.G. με ποσοστό 50% με έδρα τη Γερμανία και ένας αριθμός 

επιχειρηματιών ως ιδιώτες. Βασική δραστηριότητα της τράπεζας είναι η παροχή 

τραπεζικών υπηρεσιών προς το ναυτιλιακό τομέα. Το προσωπικό που διαθέτει είναι 

36 ατόμων ενώ τα έσοδα της για το 2005 ανήλθαν στα €4.882.000. 

 

AMERICAN BANK OF ALBANIA, GREEK BRANCH. 

Η AMERICAN BANK OF ALBANIA ιδρύθηκε το 2004 και λειτουργεί ως 

υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρίας στην Ελλάδα (AMERICAN BANK OF 

ALBANIA, ίδρυση 19/05/1998 με έδρα τα Τίρανα Αλβανίας). Διαθέτει ένα 

καταστήματα στην Αθήνα (έδρα) και ένα στη Θεσσαλονίκη. Το προσωπικό που 

διαθέτει είναι 34 ατόμων ενώ τα έσοδα της για το 2004 ανήλθαν στα €265.366. 
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AMERICAN EXPRESS BANK LTD. 

Η AMERICAN EXPRESS BANK LTD ιδρύθηκε το 1921, έχει έδρα τη Νέα Υόρκη 

και λειτουργεί στην Ελλάδα ως υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρίας. Διαθέτει δύο 

καταστήματα στην Αθήνα και στον Πειραιά και αποτελεί μία εμπορική τράπεζα. 

Απασχολεί προσωπικό 99 ατόμων. 

 

BANK OF AMERICA NATIONAL. 

Η BANK OF AMERICA NATIONAL ιδρύθηκε το 1968 με την αρχική ονομασία 

BANK OF AMERICA NATIONAL TRUST & SAVINGS ASSOCIATION, η οποία 

άλλαξε στη σημερινή το 1999. Λειτουργεί ως υποκατάστημα αλλοδαπής (της 

ομώνυμης) εταιρίας με έδρα την Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Ειδικεύεται στις τραπεζικές 

εργασίες μεγάλων επιχειρήσεων και στην επενδυτική τραπεζική (wholesale banking), 

ενώ απασχολεί 28 άτομα (στοιχεία 2006). 

 

BANK SADERAT IRAN. 

Η BANK SADERAT IRAN ιδρύθηκε το 1977 και λειτουργεί στην Ελλάδα ως 

υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρίες με έδρα το Ιράν (ίδρυση το 1952). Πρόκειται για 

μία εμπορική τράπεζα που απασχολεί 19 εργαζόμενους και τα έσοδα της για το 2004 

ανήλθαν στα €4.981.789. 

 

BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK AG 

Η BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK AG ιδρύθηκε το 1989 και 

λειτουργεί στην Ελλάδα ως υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρίας (έδρα Μόναχο, 

Γερμανία). Διαθέτει δύο καταστήματα στην Αθήνα και στον Πειραιά εκτός από την 

έδρα της, ενώ ειδικεύεται στην επιχειρηματική πίστη (wholesale banking) και την 

επενδυτική τραπεζική. Απασχολεί 60 άτομα (στοιχεία 2006). 

 

BNP PARIBAS. 

Η BNP PARIBAS ιδρύθηκε το 1981 με την αρχική ονομασία BANQUE NATIONAL 

DE PARIS η οποία άλλαξε στη σημερινή με την απορρόφηση της εταιρίας 

PARIBAS. Λειτουργεί στην Ελλάδα ως υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρίας (BNP 

PARIBAS με έδρα το Παρίσι Γαλλίας). Διαθέτει τέσσερα υποκαταστήματα, εκτός 
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της έδρας της, στην Αθήνα. Επίσης ελέγχει την εταιρία ΟΠΣΙΟΝ RENT-A-CAR 

A.E.E.. Απασχολεί 185 εργαζομένους. 

 

CETELEM S.A. 

Η CETELEM S.A. είναι μία εμπορική τράπεζα που απασχολεί 85 εργαζομένους 

(στοιχεία 2006). Ιδρύθηκε το 2001 ως υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρίας στην 

Ελλάδα με έδρα τη Γαλλία και ξεκίνησε τις δραστηριότητες της τον Ιανουάριο του 

2002. Πρόκειται για θυγατρική εταιρία της εμπορικής τράπεζας BNP PARIBAS η 

οποία ειδικεύεται στην καταναλωτική πίστη και προωθεί τα προϊόντα της μέσω 

συνεργασιών με δίκτυα λιανικής. Σημειώνεται ότι η CETELEM συμμετέχει σε μία 

ακόμη εταιρία καταναλωτικής πίστης, την Cofidis, από κοινού με την 3 Suisses 

International (όμιλος που ειδικεύεται στις τηλεπωλήσεις). Η εταιρία αυτή παρέχει 

χρηματοδοτήσεις εξ’ αποστάσεως μέσω τηλεφώνου και ιντερνέτ. Στην Ελλάδα 

λειτουργεί με την επωνυμία  Cofidis Hellas AE και δραστηριοποιείται ως εταιρία 

παροχής πιστώσεων (όχι ως πιστωτικό ίδρυμα) σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την 

Τράπεζα της Ελλάδος. Απασχολεί συνολικά 85 άτομα (στοιχεία 2006). 

 

CITIBANK 

Η CITIBANK ιδρύθηκε το 2002 και λειτουργεί ως υποκατάστημα αλλοδαπής 

εταιρίας στην Ελλάδα (CITIBANK INTERNATIONAL PLC, ίδρυση 1972 με έδρα 

το Λονδίνο). Παρέχει όλο το φάσμα των τραπεζικών εργασιών (επιχειρηματική, 

καταναλωτική, στεγαστική πίστη, λιανική τραπεζική) καθώς και ναυτιλιακή πίστη και 

τραπεζο-ασφαλιστικές υπηρεσίες. Επίσης ελέγχει την Diners Club of Greece Finance 

Company AE. Απασχολεί 1200 άτομα (στοιχεία 2006). 

 

EUROHYPO A.G. 

Η EUROHYPO A.G. ιδρύθηκε το 2004 ως υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρίας στην 

Ελλάδα (EUROHYPO A.G. με έδρα την Φρανκφούρτη Γερμανίας). Απασχολεί 4 

άτομα, ενώ απασχολεί 4 άτομα. Η EUROHYPO A.G. ειδικεύεται στο real estate και 

στην εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας (χρηματοδότηση κατασκευών). 

 

FCE BANK PLC. 

Η FCE BANK PLC ιδρύθηκε το 1995 ως υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρίας (Ford 

Credit Europe PLC πρώην Ford Motor Credit Company LTD, έδρα Ηνωμένο 
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Βασίλειο) και μέχρι το 1998 είχε αυτή την επωνυμία. Βασική δραστηριότητα είναι η 

χρηματοδότηση των απαιτήσεων της μητρικής εταιρίας από τους αντιπροσώπους 

αυτοκινήτων καθώς και η παροχή καταναλωτικών δανείων για την αγορά των 

ομώνυμων αυτοκινήτων. Απασχολεί 31 άτομα και τα έσοδα της για το 2004 ανήλθαν 

στα  €13.914.806. 

 

FIDIS BANK GESELLSCHAFT MBH. 

Η FIDIS BANK GESELLSCHAFT MBH ιδρύθηκε το 2000 με την αρχική επωνυμία 

FIAT BANK GESELLSCHAFT MBH η οποία άλλαξε στη σημερινή το 2002. 

Λειτουργεί ως υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρίας (FIAT BANK GESELLSCHAFT 

MBH με έδρα την Βιέννη, Αυστρία). Κύρια δραστηριότητα είναι τα καταναλωτικά 

δάνεια για την αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων της μάρκας 

FIAT . Απασχολεί 18 άτομα και τα έσοδα της για την περίοδο του 2004 ανήλθαν στα 

€1.043.204. 

 

GMAC BANK G.M.B.H. 

Η GMAC BANK G.M.B.H. ιδρύθηκε το 1996 και λειτουργεί ως υποκατάστημα 

αλλοδαπής εταιρίας (OPEL BANK GmbH) με έδρα τη Γερμανία. Βασική 

δραστηριότητα είναι η χρηματοδότηση και η παροχή καταναλωτικών δανείων για την 

αγορά των ομώνυμων αυτοκινήτων από εταιρίες και ιδιώτες. Απασχολεί συνολικά 27 

άτομα (στοιχεία 2006). 

 

HSBC BANK PLC 

Η HSBC BANK PLC ιδρύθηκε το 1999. Ουσιαστικά πρόκειται για τράπεζα που 

λειτουργεί στην Ελλάδα ως υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρίας και συγκεκριμένα της 

ομώνυμης τράπεζας με έδρα το Λονδίνο (Βρετανία). Η αρχική τράπεζα (MIDLAND 

BANK PLC) εξαγοράστηκε από τον τραπεζικό όμιλο HONG KONG & SHANGHAI 

BANKING CORPORATION, ενώ η δραστηριότητα στην Ελλάδα περιλαμβάνει 

(κατόπιν εξαγοράς) το δίκτυο και τη δραστηριότητα της BARCLAYS BANK PLC 

(επίσης βρετανική). Στην Ελλάδα διαθέτει 22 καταστήματα στην Αθήνα, τον Πειραιά, 

τη Λάρισα και τη Θεσσαλονίκη. Ειδικεύεται στην λιανική τραπεζική, στην 

επιχειρηματική πίστη καθώς και στη στεγαστική και καταναλωτική πίστη. Απασχολεί 

συνολικά 500 άτομα. 
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MILLENNIUM BANK A.E. 

Ιδρύθηκε το 2000 με την επωνυμία NOVABANK ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., η οποία άλλαξε 

στη σημερινή της στις 10/11/2006. Πρόκειται για θυγατρική της BANCO 

COMMERCIAL PORTUGUES S.A. με έδρα το Πόρτο της Πορτογαλίας. Πρόκειται 

για εμπορική τράπεζα και η βασική της δραστηριότητα είναι η λιανική τραπεζική. 

Διαθέτει 95 καταστήματα, 3 κέντρα private banking καθώς και 11 μονάδες business 

banking factoring, τομείς όπου έχει επεκταθεί από το 2003. Ελέγχει την Sitebank A.S. 

με έδρα την Κωνσταντινούπολη. 

 

ROYAL BANK OF SCOTLAND, THE, PLC 

Η ROYAL BANK OF SCOTLAND, THE, PLC ιδρύθηκε το 1974 με την αρχική 

επωνυμία WILLIAMS AND GLYN’S BANK LTD η οποία άλλαξε στη σημερινή το 

1995. Λειτουργεί στην Ελλάδα ως υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρίας με έδρα το 

Εδιμβούργο, Βρετανία. Στην Ελλάδα ειδικεύεται στη ναυτιλιακή πίστη, αλλά σε 

διεθνές επίπεδο παρέχει όλο το φάσμα εργασιών μίας εμπορικής τράπεζας. Στην 

Ελλάδα απασχολεί 75 άτομα. 

 

SAN PAOLO IMI S.P.A. 

Η SAN PAOLO IMI S.P.A.είναι μία εμπορική τράπεζα που απασχολεί στη χώρα μας 

22 εργαζομένους. Ιδρύθηκε το 1993 με την αρχική επωνυμία INSTITUTO 

BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO-INSTITUTO MOBILIARE ITALIANO 

SPA. Λειτουργεί στην Ελλάδα ως υποκατάστημα (αλλοδαπής εταιρίας) της Ιταλικής 

Τράπεζας INSTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO SPA (ίδρυση 1563 

στο Τορίνο). Στις 05/10/1999 η επωνυμία της εταιρίας άλλαξε στη σημερινή. 

 

UNION CREDITOS INMOBILIARIOS S.A. ESTABLECIMIENTO 

FINANCIERO DE CREDITO. 

Η UNION CREDITOS INMOBILIARIOS S.A. ESTABLECIMIENTO 

FINANCIERO DE CREDITO ιδρύθηκε το 2003 και λειτουργεί στην Ελλάδα ως 

υποκατάστημα της ομώνυμης τράπεζας η οποία εδρεύει στη Μαδρίτη της Ισπανίας 

(ίδρυση το 1980). Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα η UCI προέκυψε από τη συνεργασία 

της Ισπανικής τράπεζας Santander Central Hispano και της Γαλλικής τράπεζας BNP 

Paridas. Στην Ελλάδα η δραστηριότητά της ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2004  και 

ήδη έχει συνάψει συμφωνίες με περίπου 400 κτηματομεσιτικά γραφεία, τα οποία 
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αποτελούν το κύριο κανάλι προώθησης των προϊόντων της. Σε διεθνές επίπεδο η 

εταιρία αυτή έχει παρουσία στις εξής χώρες: Ισπανία(ως UCI), Πορτογαλία (ως 

UCB), Γαλλία (ως UCB), Ιταλία (ως UCB), Ολλανδία (ως UCB) και Νορβηγία (ως 

UCB). Στην Ελλάδα απασχολεί 38 άτομα. 

 

VOLKSWAGEN BANK G.M.B.H. 

Η VOLKSWAGEN BANK G.M.B.H. ιδρύθηκε το 2004 και λειτουργεί στην Ελλάδα 

ως υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρίας (VOLKSWAGEN BANK G.M.B.H., 

Γερμανία) και αποτελεί μία εμπορική τράπεζα. Απασχολεί 28 εργαζόμενους και τα 

έσοδα της για το 2005 ανήλθαν στα €1.625.219. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ιδρύθηκε το 1974 με την 

αρχική επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΙΜΙΤΕΔ η οποία άλλαξε στη σημερινή 

το 2005. Λειτουργεί στην Ελλάδα ως υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρίας (έδρα 

Λευκωσία Κύπρος). Το δίκτυο της τράπεζας αριθμεί 20 καταστήματα στην Αττική, 4 

στη Θεσσαλονίκη, και ένα στα Ιωάννινα. Η μητρική εταιρία διαθέτει 80 καταστήματα 

στη Κύπρο, 16 θυγατρικές εταιρίες και γραφεία αντιπροσωπείας στη Νότια Αφρική 

και στη Ρωσία. Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρία είναι μία εμπορική τράπεζα 

που απασχολεί 408 άτομα στον Ελλαδικό χώρο. 

 

ΚΥΠΡΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ 

Η ΚΥΠΡΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ιδρύθηκε το 1930 στην Κύπρο 

με τον νόμο 18/1922 με τη νομική μορφή ΛΙΜΙΤΕΔ, αλλά υπήρχε από το 1899 με 

την επωνυμία ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ και από το 1912 με την επωνυμία 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ. Το 2004 η επωνυμία της άλλαξε στη σημερινή. 

Πρόκειται γία μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές τράπεζες της Κύπρου, η παρουσία 

της οποίας στην Ελλάδα χρονολογείται από το 1990. Τον Αύγουστο του 2000 έγινε 

εισαγωγή του 12% των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.  

Στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας συμμετέχει η Τράπεζα Πειραιώς με ποσοστό 

8,19%. Στην Ελλάδα ουσιαστικά ελέγχει 115 καταστήματα. Στην Κύπρο διαθέτει 147 

καταστήματα, ενώ στο εξωτερικό διαθέτει παρουσία στη Βρετανία (6 καταστήματα), 

στην Αυστραλία (10 καταστήματα) και στα Channel Islands (1 κατάστημα). 

Πρόκειται για μία από τις πλέον δυναμικές εμπορικές τράπεζες που 
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δραστηριοποιούνται στη χώρα μας προσφέροντας πλήρες φάσμα τραπεζικών 

προϊόντων και υπηρεσιών. Η Κύπρου, Τράπεζα Δημόσια έχει προσωπικό 5.576 

ατόμων, τα έσοδα για την περίοδο του 2005 ανήλθαν στα €1.012.239.000 και 

βρίσκεται μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων βάσει του συνόλου του ενεργητικού και 

καταθέσεων (στοιχεία 2005). 

 

ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΕΛΛΑΔΟΣ). 

Πρόκειται για μία εμπορική τράπεζα. Ιδρύθηκε το 1990 με την αρχική επωνυμία  

ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ (Υποκατάστημα Ελλάδος) η οποία άλλαξε στη σημερινή 

το 2004. Λειτουργεί στην Ελλάδα ως υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρίας (ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ, έδρα Λευκωσία ως άνω). Πρόκειται για την αρχική παρουσία της 

Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα η οποία ενισχύθηκε με τη δυναμική είσοδο της 

μητρικής στη χώρα μας μετά την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο 

Αξιών Αθηνών το 2000. Διαθέτει προσωπικό 2000 ατόμων και τα έσοδα της για το 

2005 ανήλθαν στα €371.820.000. 
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5. Τραπεζικά Προϊόντα 

 

5.1 Λογαριασμοί Καταθέσεων. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε στο τραπεζικό προϊόν των Λογαριασμών 

Καταθέσεων που είναι ιδιαίτερα δημοφιλές μεταξύ των Τραπεζικών Ιδρυμάτων. Οι 

τραπεζικές καταθέσεις αποτελούν τον πλέον παραδοσιακό και εύκολο τρόπο 

μεταφοράς κεφαλαίων εντός του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Με τις καταθέσεις 

οι τράπεζες αντλούν κεφάλαια από τις πλεονασματικές οικονομικές μονάδες της 

οικονομίας και αφού τα επεξεργαστούν κατάλληλα διαμορφώνοντας τα σε 

χρηματοδοτικά προϊόντα, τα μεταφέρουν στις οικονομικές μονάδες που τα ζητούν 

προς κάλυψη των αναγκών τους. 

Οι καταθέσεις αποτελούν για τις τράπεζες στοιχεία του παθητικού τους και ως εκ 

τούτου οι εργασίες άντλησης καταθέσεων καλούνται παθητικές εργασίες. Η θέση που 

λαμβάνει μία τράπεζα με το άνοιγμα το άνοιγμα του λογαριασμού είναι αρνητική 

(short position), αφού η κατάθεση αποτελεί υποχρέωση, ενώ η θέση του καταθέτη 

είναι θετική (long position). Από νομική άποψη, κατάθεση είναι μία σύμβαση με τη 

οποία ο καταθέτης παραχωρεί για κάποιο χρονικό διάστημα σε ένα Πιστωτικό 

Ίδρυμα ένα χρηματικό ποσό για χρήση και παράλληλα για εξασφάλιση. Για τη χρήση 

που παραχωρεί, ο καταθέτης απολαμβάνει κάποιας αμοιβής, του τόκου. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι η πιστωτική 

λειτουργία της σύμβασης κατάθεσης, αφού αναφέρεται σε παραχώρηση της χρήσης 

αγοραστικής δύναμης και το δεύτερο είναι η υπογράμμιση της παρακαταθήκης, που 

προκύπτει από την εξασφάλιση εκ μέρους της τράπεζας, του ποσού της κατάθεσης.  

Σύμφωνα με τον Νόμο 2976/1992, οι τράπεζες έχουν το προνόμιο της αποδοχής 

καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων. Συγκεκριμένα στο άρθρο 4 του 

παραπάνω Νόμου αναφέρεται ότι απαγορεύεται σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις που δεν 

αποτελούν πιστωτικά ιδρύματα η κατ’ επάγγελμα αποδοχή καταθέσεων χρημάτων ή 

άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό. Με τον ίδιο νόμο ισχύει η ίδια 

απαγόρευση σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, πλην του Ταχυδρομικού 

Ταμιευτήριο και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων καθώς και στις ανώνυμες 

εμπορικές και βιομηχανικές εταιρίες πλην των Τραπεζικών Ιδρυμάτων. 

Εξαίρεση από την παραπάνω διάταξη αποτελούν ορισμένα Νομικά Πρόσωπα στα 

οποία με αποφάσεις η Τράπεζα της Ελλάδος τους έχουν επιτραπεί να δέχονται 
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κάποιες καταθέσεις. Τα Νομικά αυτά πρόσωπα είναι κυρίως Ασφαλιστικά Ταμεία 

όπως το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και άλλα. 

Με την  ΠΔ/ΤΕ 2485/2002, με την οποία τίθενται οι προϋποθέσεις παροχής άδειας 

για την ίδρυση και λειτουργία Εταιριών Παροχής Πιστώσεων στην Ελλάδα καθώς και 

οι κανόνες εποπτείας των εταιριών αυτών από την Τράπεζα της Ελλάδος, τονίζεται 

και πάλι ο αποκλειστικός αυτός ρόλος των τραπεζών. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται : 

«Διευκρινίζεται ότι η απαγόρευση αποδοχής από το κοινό καταθέσεων ή άλλων 

επιστρεπτέων κεφαλαίων από πρόσωπα ή επιχειρήσεις που δεν αποτελούν πιστωτικά 

ιδρύματα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου 2076/1992, όπως ισχύει αφορά και τις 

Εταιρίες Παροχής Πιστώσεων». 

Ο έντονος ανταγωνισμός που επικρατεί στο τραπεζικό σύστημα, σε συνδυασμό με το 

βελτιωμένο θεσμικό πλαίσιο και την απελευθέρωση των αγορών, έχει οδηγήσει τις 

τράπεζες στη δημιουργία και προσφορά νέων προϊόντων καταθέσεων με σκοπό την 

προσέλκυση πελατών. Έτσι, οι μορφές των καταθέσεων που δέχονται οι τράπεζες 

συνεχώς εξελίσσονται, ώστε να καλύπτουν τις εξειδικευμένες ανάγκες των πελατών 

τους. 

Οι σύγχρονες συνθήκες ανταγωνισμού έχουν οδηγήσει στην βελτίωση της 

ευρηματικότητας των τραπεζών. Πολλές φορές το ίδιο καταθετικό προϊόν οι τράπεζες 

το εμφανίζουν με διαφορετικό όνομα ή με μικρή διαφοροποίηση. Σημαντική πάντως 

είναι η αξιοποίηση των καταθέσεων στη δημιουργία σύνθετων προϊόντων εγγυημένου 

κεφαλαίου. 

Όσον αφορά τώρα το καταθετικό προϊόν τα χαρακτηριστικά του είναι κοινά μεταξύ 

των Τραπεζικών Ιδρυμάτων. Ο πελάτης δανείζει στην τράπεζα τα κεφάλαια του 

έναντι κάποιας αμοιβής (τόκων). Η τράπεζα είναι υποχρεωμένη να πληρώσει τους 

τόκους στον πελάτη και να του επιστρέψει τα χρήματα σε πρώτη ζήτηση ή σε κάποια 

προκαθορισμένη χρονική στιγμή στο μέλλον. Η κατάταξη των καταθέσεων σε 

κατηγορίες γίνεται βάσει κριτηρίων, όπως ο χρόνος επιστροφής των κατατεθειμένων 

κεφαλαίων, η ιδιότητα και η νομική μορφή του καταθέτη και το νόμισμα της 

κατάθεσης. 

Οι καταθέσεις βάσει του Χρόνου Επιστροφής του κεφαλαίου διακρίνονται στις εξής 

κατηγορίες: 

• Καταθέσεις Πρώτης Ζήτησης. 

• Καταθέσεις Προθεσμιακές. 
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• Καταθέσεις Υπό Προειδοποίηση. 

 

Οι καταθέσεις Πρώτης Ζήτησης χαρακτηρίζονται από το συμβατικό όρο για 

δυνατότητα κατάθεσης ή ανάληψης από το υφιστάμενο υπόλοιπο, οποτεδήποτε, 

οιουδήποτε ποσού. Οι καταθέσεις αυτές διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες. 

1. Καταθέσεις Ταμιευτηρίου. Οι καταθέσεις Ταμιευτηρίου αποτελούν την κύρια 

και την πλέον γνωστή μορφή καταθέσεων. Κατάθεση Ταμιευτηρίου μπορούν 

να δέχονται οι Εμπορικές Τράπεζες, οι Κτηματικές Τράπεζες, η Αγροτική 

Τράπεζα της Ελλάδος και τα Ειδικά Πιστωτικά Ιδρύματα. Καταθέσεις 

Ταμιευτηρίου μπορούν να τηρούν μόνο φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

Οι αναλήψεις από τον λογαριασμό Ταμιευτηρίου γίνονται σε πρώτη ζήτηση 

και μόνο από τον ίδιο τον καταθέτη ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο 

αντιπρόσωπό του. Ο λογαριασμός Ταμιευτηρίου δεν μπορεί να κινείται με 

επιταγές. Το επιτόκιο των λογαριασμών καθορίζεται από τις τράπεζες. Οι 

τόκοι των καταθέσεων Ταμιευτηρίου λογίζονται συνήθως ανά ημερολογιακό 

εξάμηνο. Με το άνοιγμα λογαριασμού Ταμιευτηρίου χορηγείται από την 

τράπεζα βιβλιάριο καταθέσεων. 

2. Καταθέσεις Όψεως. Οι καταθέσεις Όψεως αποτελούν ένα προϊόν το οποίο 

έχει ως σκοπό τη διευκόλυνση των συναλλαγών των επιχειρήσεων και των 

επαγγελματιών. Επομένως, κάτοχοι τέτοιων λογαριασμών είναι κυρίως οι 

επιχειρήσεις, χωρίς να απαγορεύεται να ανοίγονται από φυσικά πρόσωπα. 

Οι λογαριασμοί αυτοί κινούνται συνήθως με επιταγές, οι οποίες χορηγούνται 

από την τράπεζα με το άνοιγμα του λογαριασμού. Εφόσον ο δικαιούχος του 

λογαριασμού εκδίδει ακάλυπτες επιταγές, αποκλείεται από την τήρηση 

τέτοιων λογαριασμών και τη χορήγηση μπλοκ επιταγών. Ο χρόνος 

απαγόρευσης εξαρτάται από το ύψος και τη συχνότητα έκδοσης ακάλυπτων 

επιταγών. 

Μέχρι και τις αρχές του 1990 οι λογαριασμοί αυτοί ήταν άτοκοι και αυτό 

αποτελούσε ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά τους. Σήμερα επιτρέπεται η 

χορήγηση επιτοκίων στους λογαριασμούς καταθέσεων όψεως. Το επιτόκιο 

είναι ελεύθερα καθοριζόμενο από τις τράπεζες. Συνήθως καθορίζεται σε 

χαμηλότερο ύψος από αυτών των καταθέσεων Ταμιευτηρίου. Επιπρόσθετα, 

είναι δυνατή η χρηματοδότηση μέσω υπεραναλήψεων από τους λογαριασμούς 
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όψεως το οποίο συνεπάγεται βέβαια την δημιουργία χρεωστικού υπολοίπου 

με κάποια χρέωση. 

3. Τρεχούμενοι Λογαριασμοί Καταθέσεων. Οι τρεχούμενοι λογαριασμοί 

καταθέσεων λειτουργούν όπως οι λογαριασμοί όψεως, αλλά προσφέρονται 

μόνο σε φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του εμπόρου. Το 

επιτόκιο στους λογαριασμούς αυτούς μπορεί να είναι χαμηλότερο ή 

υψηλότερο από αυτό των καταθέσεων ταμιευτηρίου. Με το άνοιγμα του 

λογαριασμού χορηγείται προαιρετικά μπλοκ επιταγών. Οι αναλήψεις γίνονται 

με επιταγές ή με εντολές.  

Συνήθως οι λογαριασμοί για την πληρωμή των εργαζομένων από τις 

επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται. Σύμφωνα με παράγοντες τις αγοράς, 

είναι πολύ σημαντικό για τις τράπεζες να προσελκύουν επιχειρήσεις και να 

πραγματοποιούνται οι πληρωμές του προσωπικού μέσω τρεχούμενων 

λογαριασμών καθώς έτσι και σημαντικά χρηματικά διαθέσιμα αποκτούν και 

έχουν πρόσβαση σε νέες πελατειακές βάσεις. 

 

Όσον αφορά τώρα τις Καταθέσεις Υπό Προειδοποίηση, αυτές μπορούν να γίνονται 

σε Εμπορικές Τράπεζες, σε Κτηματικές Τράπεζες, στην Αγροτική Τράπεζα της 

Ελλάδος και στους Ειδικούς Πιστωτικούς Οργανισμούς. Τις καταθέσεις αυτές 

μπορούν να τις πραγματοποιούν φυσικά και νομικά πρόσωπα ανεξάρτητα αν 

χρηματοδοτούνται από το πιστωτικό σύστημα. Στους καταθέτες χορηγείται βιβλιάριο 

καταθέσεων ανάλογο με αυτό των καταθέσεων ταμιευτηρίου. Οι αναλήψεις γίνονται 

μόνο με ειδοποίηση. Το έγγραφο για την ανάληψη πρέπει να κατατίθεται σε 

συγκεκριμένο χρόνο πριν από την ανάληψη.  

 

Οι τράπεζες που δέχονται καταθέσεις προθεσμίας και οι δυνάμενοι να τις 

πραγματοποιήσουν είναι οι ίδιοι που αναφέρονται στις καταθέσεις υπό 

προειδοποίηση. Όπως υποδηλώνει άλλωστε ο χαρακτηρισμός οι καταθέσεις αυτές 

γίνονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο χρόνος και το επιτόκιο καθορίζονται 

από τις τράπεζες. Οι τράπεζες μπορούν να επιστρέφουν τις καταθέσεις αυτές πριν από 

τη λήξη τους με όρους που προκαθορίζονται και κυρίως με κάποια αμοιβή. Οι 

τράπεζες υποχρεούνται για τις προθεσμιακές τους  καταθέσεις να εκδίδουν ομολογίες, 

που μπορεί αν είναι και διαπραγματεύσιμες. Τέτοιες καταθέσεις είναι γνωστές ως 

Certificates of Deposit. 

 104



5.2 Δάνεια. 

 

5.2.1 Στεγαστικά Δάνεια 

Τα Στεγαστικά Δάνεια αποτελούν ένα από τα κύρια προϊόντα της λιανικής 

τραπεζικής. Όλες οι εμπορικές τράπεζες προσφέρουν πλέον διάφορα προϊόντα 

στεγαστικής πίστης τόσο με σταθερό όσο και με κινούμενο επιτόκιο. Τα στεγαστικά 

δάνεια αναπτύχθηκαν δυναμικά σχετικά πρόσφατα και συγκεκριμένα στο διάστημα 

2000-2005, μετά δηλαδή από την εισαγωγή του Euro. Η εξέλιξη αυτή δεν είναι 

τυχαία, αφού το νέο νόμισμα δημιούργησε συνθήκες σταθερότητας και 

προβλεψιμότητας για το καταναλωτικό κοινό. Ενώ αρχικά οι τρεις μεγαλύτερες 

εμπορικές τράπεζες της χώρας έλεγχαν περίπου το 60% της συγκεκριμένης αγοράς, 

πρόσφατα έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους οι μεσαίες και οι μικρότερες 

τράπεζες με πληθώρα προσφορών και μεγαλύτερη ευελιξία στη δομή των δανείων. 

Σύμφωνα με παράγοντες του χώρου, τα στεγαστικά δάνεια είναι το πλέον 

διαφημιζόμενο πιστωτικό προϊόν. 

Τα στεγαστικά δάνεια αφορούν τη χρηματοδότηση αγοράς διαμερίσματος, μεζονέτας, 

ή οικοπέδου, τη χρηματοδότηση ανέγερσης, προσθήκης, αποπεράτωσης ή επισκευής 

ακινήτου και τη μεταφορά στεγαστικού δανείου από μία τράπεζα σε μία άλλη. Η 

δομή των στεγαστικών δανείων δεν διαφέρει πολύ από τα αντίστοιχα στις πλέον 

ανεπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ποσό της χρηματοδότησης φθάνει 

μέχρι και 100% της εμπορικής αξίας του ακινήτου σε αντίθεση με την πρακτική 

χρηματοδότησης του 70% της αντικειμενικής αξίας που ίσχυε πριν μερικά έτη.  

Η εξασφάλιση των δανείων γίνεται με την εγγραφή προσημείωσης και το ποσοστό 

της προσημείωσης σχετίζεται περισσότερο με την εξασφάλιση της τράπεζας από 

πιθανές μεταγενέστερες προσημειώσεις. Σήμερα κυμαίνεται στο 120% της αξίας του 

δανείου που παίρνει ο πελάτης. Η διάρκεια των στεγαστικών δανείων είναι μέχρι 40 

έτη. Ο τρόπος αποπληρωμής αποτελεί πραγματικό πεδίο ανταγωνισμού, αφού σήμερα 

οι τράπεζες δίνουν τη δυνατότητα στον πελάτη να πληρώνει μόνο τους τόκους για 

κάποιο χρονικό διάστημα, τη δυνατότητα να αναβάλει προσωρινά την αποπληρωμή 

του δανείου αν αντιμετωπίσει οικονομικές δυσχέρειες αλλά και τη δυνατότητα να 

αποπληρώσει περισσότερες δόσεις πρόωρα χωρίς επιβάρυνση.  

Παράλληλα, οι τράπεζες δίνουν τη δυνατότητα στον πελάτη να της πρόωρης 

εξόφλησης του δανείου χωρίς επιβάρυνση ή ποινή, τη δυνατότητα μεταβολής-

επιμήκυνσης της διάρκειας του δανείου, τη δυνατότητα να σταθεροποιηθεί το 
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επιτόκιο για μία μεγάλη χρονική περίοδο καθώς και τη δυνατότητα μετατροπής του 

επιτοκίου από σταθερό σε μεταβαλλόμενο κα αντίστροφα. Σε περίπτωση ανέγερσης 

κατοικίας δίδεται η δυνατότητα τμηματικής εκταμίευσης του δανείου έτσι ώστε να 

μην επιβαρύνεται ο δανειολήπτης με το σύνολο του ποσού κατά τη διάρκεια 

ανέγερσης. Ακόμη οι τράπεζες προσφέρουν συνοδευτικά καταναλωτικά δάνεια και 

προεγκεκριμένες πιστωτικές κάρτες με σκοπό τη διακράτηση του πελάτη και την 

ανάπτυξη μίας συνολικής και ευρύτερης σχέσης. 

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο των στεγαστικών δανείων είναι η μειωμένη εισφορά 

του Νόμου 128 στο επιτόκιο στο 0,12%. Έτσι, το επιτόκιο που πληρώνει ένας 

πελάτης ενός στεγαστικού δανείου είναι το Επιτόκιο Της Κεντρικής Τράπεζας συν το 

0,12% συν το ποσοστό κέρδους της τράπεζας. Στο Σχήμα 5.1 φαίνεται η ιστορική 

εξέλιξη του επιτοκίου της ΕΚΤ. 

 
Σχήμα 5.1 : Η πορεία του επιτοκίου της ΕΚΤ. 

 

 
  

 

Τα αρχικά απαραίτητα δικαιολογητικά είναι η ταυτότητα του υποψήφιου 

δανειολήπτη, το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας και μία βεβαίωση αποδοχών 

από τον εργοδότη του. Η έγκριτη διαδικασία περιλαμβάνει εκτίμηση του ακινήτου 

από νομικής και τεχνικής πλευράς, με τη συνδρομή είτε θυγατρικών υπηρεσιών ή 

μέσω συνεργαζόμενων μηχανικών. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου γίνεται η 

υπογραφή της σύμβασης και ακολουθεί η εγγραφή προσημείωσης πριν την 

εκταμίευση του δανείου. 
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Η προώθηση των στεγαστικών δανείων γίνεται είτε από το δίκτυο καταστημάτων των 

τραπεζών, είτε από τα εναλλακτικά κανάλια (μεσίτες, κατασκευαστές, λογιστικά 

γραφεία, σύμβουλοι κτλ) σε συνδυασμό με τα call centers και το web-banking. 

Περίπου το 20% των στεγαστικών δανείων προέρχεται από τα εναλλακτικά κανάλια 

και 80% από το δίκτυο καταστημάτων. 

 

5.2.2 Καταναλωτικά Δάνεια. 

Η καταναλωτική πίστη περιλαμβάνει όλα τα δάνεια ιδιωτών εκτός από τα στεγαστικά 

και εντάσσεται στην λιανική τραπεζική. Μία από τις σημαντικότερες θεσμικές 

εξελίξεις των τελευταίων ετών που επηρέασαν άμεσα τον τομέα αυτό ήταν η 

απελευθέρωση της καταναλωτικής πίστης το 2003. Μέχρι τα μέσα του 2003 η 

καταναλωτική πίστη διέπονταν από την ΠΔΤΕ 1955/1991. Η πράξη αυτή 

τροποποιήθηκε από την ΠΔΤΕ 2553/2003 που τέθηκε σε ισχύ από τις 20/07/2003. Με 

την πράξη αυτή, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που επιτρέπεται να προσφέρουν 

καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες, έχουν την ελευθερία να καθορίζουν 

τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης καταναλωτικών δανείων σύμφωνα με 

τραπεζικά κριτήρια και ειδικότερα σύμφωνα με την πιστοληπτική αξιολόγηση του 

υποψήφιου δανειολήπτη. 

Με την παραπάνω θεσμική τροποποίηση, καταργήθηκαν τα πιστωτικά όρια στα 

προσωπικά δάνεια όλων των τύπων (που ήταν μέχρι €3.000), ενώ τα καταναλωτικά 

δάνεια με δικαιολογητικά σήμερα είναι δάνεια ειδικού σκοπού και αφορούν την 

αγορά αυτοκινήτου, την αγορά οικιακού εξοπλισμού κλπ. Δεν είναι πλέον 

απαραίτητη η προσκόμιση δικαιολογητικών δαπάνης, αλλά πρακτικά τούτο γίνεται 

διότι χορηγούνται μέσω συνεργαζόμενων εμπορικών δικτύων όπως αντιπροσωπείες 

αυτοκινήτων και καταστήματα διαρκών καταναλωτικών αγαθών. 

Μια ακόμη εξέλιξη που επηρέασε τόσο την πορεία των καταναλωτικών δανείων όσο 

και των δανείων προς τις μικρές επιχειρήσεις, ήταν η θεσμοθέτηση ανώτατου 

περιθωρίου για τον τόκο υπερημερίας στο 2,5% πάνω από το συμβατικό επιτόκιο που 

έγινε το 2001. Πρακτικά, όλες οι τράπεζες εφαρμόζουν πλέον αυτό το περιθώριο 

παρόλο που είναι το ανώτατο όριο. Επίσης δεν θα πρέπει να παραληφθεί η σημασία 

της κατάργησης του Ειδικού Φόρου Τραπεζικών Εργασιών (ΕΦΤΕ) που ήταν σε 

εφαρμογή μέχρι το 2000 και επιβάρυνε το κόστος χρήματος με ποσοστό 3% επί των 

τόκων των δανείων, τόσο των επιχειρηματικών όσο και των ιδιωτών. Για μεν τις 

επιχειρήσεις, που είναι μία σχετικά ώριμη αγορά, η εξέλιξη αυτή δεν είχε τόσο 
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μεγάλη επίπτωση, αλλά για τα δάνεια ιδιωτών ήταν πολύ σημαντικό, δεδομένου ότι η 

συνολική επιβάρυνση ήταν ήδη υψηλή την εποχή εκείνη. Όπως είναι φυσικό, τόσο η 

μείωση της εισφοράς του Νόμου 128 όσο και η κατάργηση του ΕΦΤΕ σε συνδυασμό 

με την εισαγωγή του ευρώ έδωσαν σημαντική ώθηση στην καταναλωτική πίστη. 

Η εφαρμογή του Λευκού Τειρεσία ήταν προϋπόθεση για την απελευθέρωση της 

καταναλωτικής πίστης διότι κατέστησε δυνατή τη διασταύρωση στοιχείων των 

υποψηφίων δανειοληπτών που μέχρι τότε βασίζονταν σε κατά δήλωση πληροφορίες, 

κυρίως όσον αφορά τη συνολική πιστωτική επιβάρυνση των δανειοληπτών. Μέχρι 

τότε η πιστοληπτική αξιολόγηση βασίζονταν στις δηλούμενες πληροφορίες, στα 

συστήματα credit scoring (με βάση τη φορολογική ενημερότητα τω υποψηφίων 

πιστούχων) και στα ιστορικά δυσμενή στοιχεία. Επομένως, δεν υπήρχε τρόπος 

αντικειμενικής αξιολόγησης της συνολικής δανειακής επιβάρυνσης του πιστούχου 

από άλλες τράπεζες και από άλλα πιστωτικά προϊόντα.  

Το γεγονός αυτό, αρχικά δημιούργησε στρεβλώσεις στην αγορά, κυρίως διότι τα 

ανώτατα όρια στα καταναλωτικά δάνεια έστρεψαν το κοινό στις πιστωτικές κάρτες με 

συνέπεια την αύξηση του αριθμού των πιστωτικών καρτών ανά ιδιώτη. Η εφαρμογή 

του Λευκού Τειρεσία έχει εξαλείψει τις στρεβλώσεις αυτές, διότι μετά το 2003 

παρατηρείται σταδιακή ωρίμανση του κοινού όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο, 

ενώ η εξέλιξη των προϊόντων έχει σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό των πιστωτικών 

καρτών και τον περιορισμό των δανείων ανά πελάτη-πιστούχο. 

Στο σημείο αυτό, πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την αρχή της εφαρμογής του νέου 

αυτού συστήματος τα στοιχεία ήταν πολύ περιορισμένα διότι η βάση δεδομένων 

ξεκινήσει από το μηδέν και άρχισε να εμπλουτίζεται με την καταχώριση στοιχείων 

από νέες χορηγήσεις. Με την πάροδο του χρόνου τα στοιχεία του Τειρεσία 

αναμένεται να είναι πληρέστερα και η συμβολή του συστήματος στην πιστοληπτική 

αξιολόγηση των υποψήφιων δανειοληπτών θα καθίσταται μεγαλύτερη.  

Πρέπει εδώ να τονιστεί πως η Τειρεσίας ΑΕ ιδρύθηκε το 1997 ως μη κερδοσκοπική 

εταιρία με μετόχους σχεδόν το σύνολο των Ελληνικών Τραπεζών και σκοπό την 

ανάπτυξη και διαχείριση αξιόπιστου αρχείου δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς. 

Λειτουργεί από το 1997 και έχει αναπτύξει τα εξής πληροφορικά συστήματα: 

1. Σύστημα Οικονομικής Συμπεριφοράς. 

2. Σύστημα Συγκέντρωσης Κινδύνων. 

3. Σύστημα Καταγγελθεισών Συμβάσεων Επιχειρήσεων. 

4. Σύστημα ταυτοτήτων και διαβατηρίων που έχουν απολεσθεί ή κλαπεί. 
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Στις μέρες μας όλες οι Εμπορικές Τράπεζες και τα Ειδικά Πιστωτικά ιδρύματα 

προσφέρουν έναν μεγάλο αριθμό καταναλωτικών δανείων με διάφορα επιτόκια και 

αρκετές ευκολίες στην αποπληρωμή αυτών. Κάθε τράπεζα προσφέρει κάποια 

ιδιαίτερα καταναλωτικά δάνεια που καλύπτουν κάποιες συγκεκριμένες απαιτήσεις 

των καταναλωτών και ξεφεύγουν από τα τυποποιημένα προϊόντα του παρελθόντος. 

 

5.2.3 Επιχειρηματικά Δάνεια. 

Ένα άλλο πολύ σημαντικό χρηματοπιστωτικό προϊόν που προσφέρουν τα Τραπεζικά 

Ιδρύματα είναι τα Επιχειρηματικά Δάνεια. Τα προϊόντα αυτά, δεν αναφέρονται στην 

λιανική τραπεζική καθώς αφορούν σημαντικά χρηματικά ποσά που χρησιμοποιούνται 

από τις επιχειρήσεις και επομένως ενέχουν και σημαντικούς κινδύνους. 

Με την νέα δομή των Εμπορικών Τραπεζών, η ανάπτυξη και η εξυπηρέτηση της 

επιχειρηματικής πίστης διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες, οι οποίες και αναφέρονται 

στις τρεις κατηγορίες των επιχειρήσεων, τις μικρές, τις μεσαίες και τις μεγάλες. Τα 

όρια ενδέχεται να διαφέρουν από τράπεζα σε τράπεζα αλλά σε γενικές γραμμές είναι 

τα εξής: 

1. Μικρές ονομάζονται οι επιχείρησες με ετήσιο κύκλο εργασιών έως και € 3 

εκατομμύρια και πιστωτικά όρια έως € 1 εκατομμύριο όπως άλλωστε 

προβλέπει και η 2η Συνθήκη της Βασιλείας. Οι επιχειρήσεις αυτές 

εξυπηρετούνται από το δίκτυο των καταστημάτων των τραπεζών με την 

συνδρομή ειδικών συμβούλων μικρών επιχειρήσεων. 

2. Μεσαίες ονομάζονται οι επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από € 3 

εκατομμύρια και μέχρι € 50 εκατομμύρια και πιστωτικά όρια μέχρι €50 

εκατομμύρια. Οι επιχειρήσεις αυτές εξυπηρετούνται από περιφερικά 

επιχειρηματικά κέντρα (ή κέντρα επιχειρηματικής πίστης) τα οποία 

στεγάζονται σε επιλεγμένα καταστήματα του δικτύου των τραπεζών στα 

αστικά κέντρα.. Ο αριθμός τους υπολογίζεται σε μερικές εκατοντάδες. 

3. Μεγάλες ονομάζονται οι επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από € 

50 εκατομμύρια και πιστωτικά όρια άνω των € 50 εκατομμυρίων. Οι 

επιχειρήσεις αυτές εξυπηρετούνται από χωριστή κεντρική διεύθυνση και ο 

αριθμός τους υπολογίζεται σε μερικές εκατοντάδες. 
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Τα πιστωτικά προϊόντα και ο τρόπος διάθεσης και διαχείρισης διαφέρουν σημαντικά 

σε κάθε κατηγορία, ιδιαίτερα δε στις μικρές επιχειρήσεις. Σε γενικές γραμμές τα 

δάνεια μικρών επιχειρήσεων προσεγγίζουν τα προϊόντα καταναλωτικής πίστης ενώ τα 

δάνεια των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. 

Στο σημείο αυτό θα εξετάσουμε τα επιχειρηματικά δάνεια της κάθε κατηγορίας 

επιχειρήσεων. 

 

Επιχειρηματικά Δάνεια για Μικρές Επιχειρήσεις. 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει δάνεια για κεφαλαίου κίνησης, δάνεια για 

επαγγελματικό εξοπλισμό (μεσοπρόθεσμα) και δάνεια για επαγγελματική στέγη 

(μακροπρόθεσμα). Τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης διακρίνονται περεταίρω σε: 

1. Ανακυκλούμενα δάνεια αόριστης διάρκειας μέχρι ενός ορίου (περίπου 

€50.000), χωρίς δεσμεύσεις, με κυμαινόμενο επιτόκιο και τη δυνατότητα 

σταδιακής εκταμίευσης ανάλογα με τις ανάγκες τις επιχείρησης. 

2. Δάνεια κεφαλαίου κίνησης ορισμένης διάρκειας μέχρι ενός ορίου, 

αποπληρωτέα είτε σε μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, είτε εφάπαξ, μέχρι 3 

έτη με σταθερό επιτόκιο ανάλογα με τη διάρκεια του δανείου. 

3. Ανακυκλούμενα δάνεια ενίσχυσης της ταμειακής ρευστότητας της 

επιχείρησης, με αόριστη διάρκεια και πληρωμή μόνο των τόκων ανά τρίμηνο. 

Τα δάνεια αυτά συνδέονται και με τον καταθετικό λογαριασμό της 

επιχείρησης που κινείται με επιταγές οι οποίες είναι το προϊόν του 

παραγωγικού-συναλλακτικού κυκλώματος της επιχείρησης και έχουν σκοπό 

την εξομάλυνση της εποχικότητας ή των έκτακτων εκταμιεύσεων. Τα δάνεια 

αυτά προσφέρονται με επιστροφή μέρους των τόκων στο τέλος κάθε έτους και 

δίδουν στην επιχείρηση τη δυνατότητα να επιλέξει τον χρόνο εξόφλησης. 

4. Δάνεια για άμεση κάλυψη των αναγκών ανάπτυξης της επιχείρησης με 

διάρκεια έως 6 έτη και επιλογή σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου που 

προσφέρουν και κάποια ευελιξία στην εξυπηρέτηση με τη μετάθεση 

ορισμένων δόσεων. 

 

Τα δάνεια επαγγελματικού εξοπλισμού είναι δάνεια ειδικού σκοπού (έπιπλα, 

ηλεκτρονικός εξοπλισμός, μηχανήματα, μεταφορικά μέσα) με τα οποία η επιχείρηση 

μπορεί να χρηματοδοτήσει μέχρι και το 100% του κόστους του εξοπλισμού και των 

δαπανών εγκατάστασης. Προσφέρονται με σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο, διάρκεια 
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αποπληρωμής έως 10 έτη, περίοδο χάριτος μέχρι 12 μήνες, προνομιακό σταθερό 

επιτόκιο εκκίνησης για το πρώτο έτος και επιστροφή μέρους των τόκων στο τέλος 

του κάθε έτους εφόσον η εξυπηρέτηση του λογαριασμού είναι επαρκείς. 

Τα δάνεια για επαγγελματική στέγη προσφέρουν χρηματοδότηση μέχρι 100% της 

αξίας του ακινήτου ή του προϋπολογισμού ανεγέρσεως, επισκευής ή βελτιώσεως, με 

διάρκεια αποπληρωμής έως 20 έτη, δυνατότητα επιλογής σταθερού η κυμαινόμενου 

επιτοκίου και περίοδο χάριτος έως 2 έτη.  

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί πως τα ανωτέρω Επιχειρηματικά Δάνεια 

διαφέρουν από τράπεζα σε τράπεζα όσον αφορά τη διάρκεια, την περίοδο χάριτος, 

τον τρόπο αποπληρωμής και το είδος του επιτοκίου, αλλά σε γενικές γραμμές 

αντιπροσωπεύουν τη γκάμα της προσφοράς στις μικρές επιχειρήσεις. Οι 

περισσότερες Εμπορικές Τράπεζες έχουν αναπτύξει ειδικά πακέτα επιχειρηματικής 

πίστης για ομάδες ελεύθερων επαγγελματιών (γιατροί, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, 

μηχανικοί κτλ) που αποτελούν παραλλαγές ή συνδυασμούς των παραπάνω 

προϊόντων. 

 

Επιχειρηματικά Δάνεια για Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις. 

Σήμερα η χρηματοδότηση των μεγάλων επιχειρήσεων (corporate and wholesale 

banking) εστιάζει κυρίως στις μεσοπρόθεσμες χορηγήσεις λόγω και της εφαρμογής 

του Δ.Λ.Π. που επιτάσσουν μια ισορροπημένη δομή του ισολογισμού. Η εφαρμογή 

του Νόμου 3156/2003 που κατήργησε την εισφορά του Νόμου 128/75 αποτέλεσε 

κίνητρο για τη μετατροπή μεγάλου μέρους των βραχυπρόθεσμων χορηγήσεων σε 

μεσοπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Ακόμη μία 

ενδιαφέρουσα εξέλιξη στον τομέα αυτό ήταν η αποδιαμεσολάβηση του εγχώριου 

τραπεζικού συστήματος για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις (πχ ΤΙΤΑΝ, ΔΕΛΤΑ, 

ΦΑΓΕ κτλ) που καλύπτουν τις δανειακές τους ανάγκες με ομολογιακές εκδόσεις που 

απορροφώνται απευθείας από επενδυτές του εξωτερικού.  

Οι εκδόσεις αυτές, πραγματοποιούνται είτε με ανεξάρτητη πιστοληπτική διαβάθμιση 

(credit rating), οπότε κατατάσσονται στα χαρτοφυλάκια θεσμικών επενδυτών ως 

ομόλογα κατηγορίας investment grade ή χωρίς πιστοληπτική διαβάθμιση, οπότε 

εμπίπτουν στην κατηγορία των high yield bonds και απορροφώνται από 

ειδικευμένους επενδυτές. Με την έννοια αποδιαμεσολάβηση νοείται η στροφή των 

τραπεζών από την πελατο-κεντρική αντιμετώπιση των μεγάλων επιχειρήσεων σε 

συναλλακτική αντιμετώπιση (Transactional vs. Relationship driven). 
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Η τιμολόγηση των χορηγήσεων των  μεγάλων επιχειρήσεων γίνεται είτε με βάση το 

Euribor ή το IRS (Interest Rate Swap) για περιόδους μεγαλύτερες του ενός έτους, 

πλέον ενός περιθωρίου και της εισφοράς του Νόμου 128.  

Στο επίπεδο του ανταγωνισμού σημειώνεται ότι ο τομέας corporate banking είναι μία 

ώριμη και αρκετά ομογενοποιημένη αγορά που χαρακτηρίζεται από συνθήκες πίεσης 

στα spreads και στην τιμολόγηση γενικότερα. Η διαπραγματευτική δύναμη στον 

τομέα του corporate banking είναι στους πελάτες και ο πληθυσμός των υγιών 

μεγάλων επιχειρήσεων είναι σχετικά περιορισμένος. Παρόλα αυτά, η προοπτική για 

τα επόμενα χρόνια είναι για ετήσια αύξηση της τάξης του 5% με 6%. Μεγαλύτερη 

δυναμική για τα επόμενα έτη εμφανίζει ο τομέας των μεσαίων επιχειρήσεων που 

εκτιμάται ότι είναι σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτος. Για το λόγο αυτό οι 

Εμπορικές Τράπεζες αναπτύσσουν πελατο-κεντρική προσέγγιση με τη δημιουργία 

των περιφερειακών επιχειρησιακών κέντρων. Τέλος πρέπει να σημειωθεί πως 

ιδιαίτερη παρουσία στον χώρο του corporate banking έχουν αναπτύξει οι Εμπορικές 

Τράπεζες EFG Eurobank και Alpha Bank. 

 

5.2.4 Βραχυπρόθεσμα Δάνεια. 

Τα δάνεια αυτού του τύπου καλύπτουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε κεφάλαια 

κίνησης και συνήθως έχουν διάρκεια μέχρι 12 μήνες, εκτός από ορισμένες 

περιπτώσεις κατά τις οποίες η χρηματοδότηση έχει μονιμότερο χαρακτήρα όπου η 

διάρκεια μπορεί να φθάσει μέχρι τα 3 χρόνια. Το επίτοκο και το περιθώριο είναι 

ελεύθερα διαπραγματεύσιμα και καθορίζονται ανάλογα με τις ανάγκες τις 

ιδιαιτερότητες του πελάτη, τις συνθήκες της αγοράς χρήματος και την οικονομική 

κατάσταση του πελάτη, πλέον της εισφοράς του Νόμου 128/75 που σήμερα είναι 

0,6%. Ανάλογα με τον σκοπό τα δάνεια αυτά διακρίνονται: 

1. Χρηματοδοτήσεις για κάλυψη παραγωγικών-εμπορικών λειτουργιών της 

επιχείρησης και συγκεκριμένα την αγορά πρώτων και βοηθητικών υλών και 

εμπορευμάτων, την πληρωμή εξόδων παραγωγής, την πληρωμή εξόδων 

διάθεσης και την πληρωμή άλλων λειτουργικών υποχρεώσεων. 

2. Χρηματοδοτήσεις για την προετοιμασία παραγγελιών εσωτερικού που 

πρακτικά αφορούν χρηματοδότηση προπώλησης η οποία σε ορισμένες 

περιπτώσεις μπορεί να είναι για συγκεκριμένη πράξη που είναι 

εξασφαλισμένη. Το ύψος της χορήγησης κυμαίνεται ανάλογα με το ύψος των 
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πωλήσεων ή της παραγγελίας και τον κλάδο δραστηριότητας, ενώ η διάρκεια 

είναι ανάλογη με τους όρους πίστωσης από τους προμηθευτές. 

3. Χρηματοδότηση για προετοιμασία παραγγελιών εξωτερικού: πρόκειται για 

χορηγήσεις σε εξαγωγικές επιχειρήσεις για την κάλυψη των αναγκών 

προετοιμασίας και εκτέλεσης συγκεκριμένων παραγγελιών. Το ύψος και η 

διάρκεια της χορήγησης καθορίζονται ανάλογα με τις χρηματοδοτήσεις 

παραγγελιών εσωτερικού. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και οι 

ανέκκλητες επιβεβαιωμένες πιστώσεις (irrevocable confirmed letter of credit) 

και το ποσοστό χρηματοδότησης φθάνει μέχρι και το 100% του ύψους της 

παραγγελίας. 

4. Χορηγήσεις για την πραγματοποίηση εισαγωγών: τα δάνεια αυτά χορηγούνται 

για τον διακανονισμό εισαγωγών εμπορευμάτων ή πρώτων υλών και 

λειτουργούν όπως και οι χρηματοδοτήσεις για κάλυψη παραγωγικών-

εμπορικών λειτουργιών της επιχείρησης.   

5. Χρηματοδότηση έναντι φορτωτικών εγγράφων του εξωτερικού: πρόκειται για 

δάνεια προς εξαγωγικές επιχειρήσεις και συγκεκριμένα προεξόφληση 

απαιτήσεων από πραγματοποιηθείσες πωλήσεις. Το ύψος της 

χρηματοδότησης είναι ανάλογο της πιστοληπτικής αξιολόγησης του πελάτη. 

6. Χρηματοδότηση για την εκτέλεση συμβάσεων του Δημοσίου ή Δημοσίων 

Οργανισμών: πρόκειται για δάνεια που χορηγούνται σε επιχειρήσεις οι οποίες 

αναλαμβάνουν την εκτέλεση συμβάσεων έργων ή προμήθειας του Ελληνικού 

Δημόσιου και έχουν τα χαρακτηριστικά των χορηγήσεων για προετοιμασία 

παραγγελιών. Απευθύνονται κυρίως σε κατασκευαστικές εταιρίες και 

επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν την προμήθεια αγαθών ή υλικών και την 

παροχή υπηρεσιών για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Το ύψος της 

χρηματοδότησης συναρτάται με το μέγεθος, τον τρόπο και τον τρόπο 

εκτέλεσης. 

7. Χρηματοδότηση έναντι ρευστοποιήσιμων στοιχείων (επιταγές ή 

συναλλαγματικές): πρόκειται για δάνεια ενίσχυσης της ρευστότητας των 

επιχειρήσεων που εξασφαλίζονται από επιταγές πελατείας των πιστούχων. Οι 

συναλλαγματικές δεν χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια λόγω του 

χαρτόσημου που τις καθιστά ασύμφορες. Το προϊόν αυτό διαφέρει από το 

factoring όπου χρηματοδοτούνται γεγενημένες απαιτήσεις (δηλαδή τιμολόγια) 
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και όχι επιταγές. Η διάρκεια και ο τρόπος αποπληρωμής είναι αναλόγως της 

ωρίμανσης των επιταγών. 

8. Χρηματοδότηση έναντι γεγενημένων απαιτήσεων: αφορά τη χρηματοδότηση 

έναντι πιστοποιήσεων τεχνικών έργων, επιδοτήσεων και διαφόρων 

απαιτήσεων από το Δημόσιο η τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Οι γεγενημένες 

απαιτήσεις είναι βεβαίας είσπραξης και προκύπτουν από την εκτέλεση 

συμβάσεων έργων ή προμηθειών. Το ποσοστό της χρηματοδότησης ανέρχεται 

μέχρι και το 90% της απαίτησης. 

 

5.2.5 Μέσο-μακροπρόθεσμα Δάνεια. 

Τα μέσο-μακροπρόθεσμα δάνεια αφορούν τη χρηματοδότηση των επενδυτικών 

προγραμμάτων των επιχειρήσεων όπως: ανέγερση, επέκταση ή συμπλήρωση των 

κτιριακών εγκαταστάσεων, απόκτηση καινούριου ή μεταχειρισμένου εξοπλισμού, 

εξαγορές κτλ. Το ύψος της χρηματοδότησης κυμαίνεται από 50% έως 80% του 

προϋπολογισμού της επένδυσης, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να φθάσει μέχρι 

το 100% του προϋπολογισμού. Οι όροι είναι συνάρτηση της κατηγορίας (κλάδος) και 

της μορφής της επιχείρησης, της πιστοληπτικής αξιολόγησης και των προοπτικών 

της. Το βασικό επιτόκιο δανείων είναι το Euribor ή το IRS (Interest Rate Swap) 

σταθερό για περιόδους μεγαλύτερες του ενός έτους, πλέον ενός περιθωρίου που 

κυμαίνεται  από 1% έως 4% και της εισφοράς του Νόμου 128/75 (0,6%). Το 

περιθώριο εξαρτάται από την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης, το ποσοστό 

ίδιας συμμετοχής στην επένδυση, το είδος της επένδυσης κλπ και είναι ελεύθερα 

διαπραγματεύσιμο.  

Ενδεικτικά ανάλογα με το σκοπό της επένδυσης τα δάνεια αυτά διακρίνονται 

περαιτέρω σε: δάνεια για αγορά οικοπέδου (για την ανέγερση κτηριακών 

εγκαταστάσεων), δάνεια για εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό. Η διάρκεια 

της χρηματοδότησης καθορίζεται ανάλογα με την εκτιμώμενη ωφέλιμη διάρκεια ζωής 

των παγίων και τη δυνατότητα αποπληρωμής της επιχείρησης. Η αποπληρωμή 

συνήθως γίνεται σε τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες δόσεις ενώ υπάρχει και η δυνατότητα 

επιδότησης του επιτοκίου για τα πρώτα 4 έτη στην περίπτωση χρηματοδότησης 

εξοπλισμού και για τα πρώτα 8 έτη στην περίπτωση χρηματοδότησης κτιριακών 

εγκαταστάσεων. 

Η χρηματοδότηση βραχυπρόθεσμων ή μεσο-μακροπρόθεσμων αναγκών 

περιλαμβάνει και δάνεια σε συνάλλαγμα με παρόμοιους όρους και προϋποθέσεις 
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όπως αναφέρθηκαν παραπάνω. Το επιτόκιο αποτελείται από ένα βασικό επιτόκιο 

αναφοράς (πχ Libor) για το συγκεκριμένο νόμισμα και τη συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο, πλέον ενός περιθωρίου που καθορίζεται με τον ίδιο τρόπο που εφαρμόζεται 

στις χρηματοδοτήσεις σε ευρώ. Τα δάνεια αυτά είναι κατάλληλα για επιχειρήσεις με 

εξαγωγικό χαρακτήρα που έχουν δεδομένη πηγή συναλλάγματος ώστε να 

αποφεύγεται η έκθεση σε συναλλαγματικές διακυμάνσεις κατά τη μετατροπή των 

εισροών και εκροών από ευρώ σε συνάλλαγμα και αντιστρόφως. 

 

6.3 Πιστωτικές Κάρτες. 

Οι Πιστωτικές Κάρτες είναι από τα πιο σημαντικά εργαλεία του σύγχρονου 

χρηματοπιστωτικού συστήματος που έχουν καταστήσει δυνατή και ασφαλή την 

διακίνηση του ηλεκτρονικού χρήματος. Με τον όρο ηλεκτρονικό χρήμα 

αναφερόμαστε στα χρηματικά διαθέσιμα που κινούνται σε ηλεκτρονική μορφή και 

όχι σε φυσική μορφή. Βέβαια το ηλεκτρονικό χρήμα αντιστοιχεί κάθε στιγμή σε ίδιας 

αξίας χρήμα φυσικής μορφής (χαρτονομίσματα). 

Ο κάτοχος μίας πιστωτικής κάρτας μπορεί να αγοράσει προϊόντα και υπηρεσίες 

απλώς προσκομίζοντας την πιστωτική του κάρτα χωρίς να χρειάζεται να εκταμιεύσει 

τα χρηματικά του διαθέσιμα. Κατά την αγοροπωλησία, η επιχείρηση που πουλάει το 

προϊόν η την υπηρεσία ουσιαστικά χρεώνει την πιστωτική κάρτα που είναι ιδιοκτησία 

ενός συγκεκριμένου Τραπεζικού Ιδρύματος. Στην συνέχεια ο Τραπεζικός Οργανισμός 

χρεώνει τον χρήστη με το συγκεκριμένο ποσό της αγοράς που πραγματοποίησε. 

Προκειμένου να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η αγοροπωλησία η επιχείρηση 

σκανάρει την μαγνητική ταινία που βρίσκεται στο οπίσθιο μέρος της πιστωτικής 

κάρτας και ζητάει ηλεκτρονικό τω τρόπω την έγκριση της τράπεζας που έχει εκδώσει 

την πιστωτική κάρτα προκειμένου να γίνει η χρέωση. Μόλις ολοκληρωθεί η 

συναλλαγή ενημερώνεται τόσο η τράπεζα όσο και ο ίδιος ο πελάτης.  

Κάθε μήνα ο πελάτης λαμβάνει έναν αναλυτικό λογαριασμό με τις αγορές που έχει 

πραγματοποιήσει. Στο σημείο αυτό έχει δύο δυνατότητες, είτε να εξοφλήσει το 

συνολικό χρεωστικό ποσό είτε να καταθέσει χρηματικά διαθέσιμα μικρότερης αξίας 

αφήνοντας κάποιο χρεωστικό υπόλοιπο. Βέβαια κάθε φορά που υπάρχει κάποιο 

χρεωστικό υπόλοιπο ανεξόφλητο χρεώνεται κάποιος τόκος. Στο σημείο αυτό αξίζει 

να τονιστεί πως κάθε πιστωτική κάρτα έχει ένα συγκεκριμένο πιστωτικό όριο 

ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη ή ανάλογα με το ρίσκο που θέλει 

κάθε τράπεζα να αναλαμβάνει. 
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Οι πιστωτικές κάρτες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, στην VISA και στην 

MASTERCARD. Αυτές προέρχονται από τα αντίστοιχα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

του εξωτερικού και συγκεκριμένα των Η.Π.Α.. Τα χρηματοπιστωτικά αυτά ιδρύματα 

είναι εκείνοι οι φορείς οι οποίοι εφεύραν το εργαλείο της πιστωτικής κάρτας και 

συνεπώς έχουν τα δικαιώματα χρήσης. Τόσο η VISA όσο και η MASTERCARD 

έχουν δώσει το δικαίωμα σε όλες τις πιστοποιημένες τράπεζες του κόσμου να 

χρησιμοποιούν το όνομα τους και να εκδίδουν μαζί με αυτές πιστωτικές κάρτες που 

φέρουν το όνομα της τράπεζας καθώς και το σήμα της VISA ή της MASTERCARD. 

Παράλληλα με τις κάρτες VISA και MASTERCARD υπάρχουν και άλλες πιστωτικές 

κάρτες όπως η Diners και ηAmerican Express, οι οποίες προσφέρονται μόνο μέσω 

συγκεκριμένων Τραπεζικών Ιδρυμάτων. Οι κάρτες αυτές παραδοσιακά αναφέρονται 

σε πελάτες με υψηλή πιστοληπτική ικανότητα. Στις μέρες μας βέβαια προσφέρονται 

με την ίδια ευκολία όπως και οι υπόλοιπες πιστωτικές κάρτες. 

 

Στις μέρες μας όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα προσφέρουν πιστωτικές κάρτες. Οι 

ονομασία των καρτών αυτών διαφέρει και εξαρτάται από το πιστωτικό όριο που 

προσφέρουν στον χρήστη και από το αν είναι Visa ή MasterCard. 

 

• Η Alpha Bank εκδίδει τις πιστωτικές κάρτες Alpha Bank Visa και Alpha Bank 

MasterCard. Επιπρόσθετα εκδίδει τις πιστωτικές κάρτες American Express 

(Πράσινη Κάρτα), American Express (Χρυσή Κάρτα) καθώς και την 

πιστωτική κάρτα Blue της American Express. Παράλληλα προσφέρει την 

χρεωστική κάρτα Alpha Bank Enter όπου όλες οι συναλλαγές του κατόχου 

εξοφλούνται με απευθείας χρέωση του καταθετικού λογαριασμού του. 

• Στο σημείο αυτό αξίζει να τονιστεί πως η Alpha Bank συνεργάζεται με 

ορισμένες επιχειρήσεις και εκδίδει σε συνεργασία με αυτές κάποιες 

πιστωτικές κάρτες όπως είναι Dynamic Visa και Wind Bonus American 

Express, όπου ο χρήστης έχει ορισμένα ιδιαίτερα προνόμια χρησιμοποιώντας 

τις κάρτες αυτές στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Τέλος η Alpha Bank 

συνεργάζεται με πολλές επιχειρήσεις και εταιρίες προσφέροντας στους 

πελάτες της άτοκες δόσεις αλλά και εκπτώσεις όταν οι τελευταίοι 

χρησιμοποιούν τις πιστωτικές της κάρτες. 
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• Η Αγροτική Τράπεζα εκδίδει τις πιστωτικές κάρτες Silvestar Visa, Goldstar 

Visa, Silvermast MasterCard, Goldmast MasterCard, ATE Electron Visa. 

Παράλληλα εκδίδει τις ABG Telepassport Visa Silver και Gold, οι οποίες 

προσφέρουν σημαντικές εκπτώσεις στους χρήστες τους σε συνεργασία με την 

εταιρία τηλεπικοινωνιών Telepassport.  

• Η Αττικής Τράπεζα εκδίδει τις πιστωτικές κάρτες Attica Card Visa, Attica 

Card Electron Visa, Technocard Visa, και Attica Gift Card Visa. 

• Η Citibank εκδίδει τις πιστωτικές κάρτες Citibank Visa και Citibank 

MasterCard. Παράλληλα εκδίδει την Diners, η οποία είναι μία πιστωτική 

κάρτα που απευθύνεται κυρίως σε πελάτες που πραγματοποιούν 

αγοροπωλησίες υψηλών χρηματικών αποτιμήσεων. 

• Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο συνεργάζεται με τον διεθνή χρηματοπιστωτικό 

οργανισμό Visa και εκδίδει δύο πιστωτικές κάρτες, την Ταχυδρομικό 

Ταμιευτήριο Visa Classic και Gold. Η κάρτα Visa Gold έχει μεγαλύτερο 

πιστωτικό όριο σε σχέση με την Classic. Παράλληλα με κάθε λογαριασμό 

καταθέσεων προσφέρεται εντελώς δωρεάν η χρεωστική κάρτα ΤΤ Visa 

Electron. Στην κάρτα αυτή, όλες οι συναλλαγές του κατόχου εξοφλούνται με 

απευθείας χρέωση του καταθετικού λογαριασμού του χωρίς τόκους και 

συνδρομές.  

• Η EFG Eurobank εκδίδει διάφορες πιστωτικές κάρτες Visa και MasterCard με 

διάφορα πιστωτικά όρια. Παράλληλα, έχει δημιουργήσει το πρόγραμμα 

«Επιστροφή» όπου ένα ποσοστό των αγορών που κάνει ο πελάτης με την 

χρήση της πιστωτικής κάρτας της Eurobank επιστρέφει σε αυτόν με τη μορφή 

δώρου. Επιπρόσθετα η κάθε κάρτα της τράπεζας αυτής μπορεί να 

διακοσμηθεί με την αγαπημένη φωτογραφία του χρήση (photocard), 

δημιουργώντας έτσι μοναδικές κάρτες και όχι τυποποιημένες. Η EFG 

Eurobank προσφέρει και χρεωστικές κάρτες Visa Electron.  

• Η Τράπεζα Πειραιώς εκδίδει διάφορες πιστωτικές κάρτες Visa και 

MasterCard με διάφορα πιστωτικά όρια. Κάποιες πιστωτικές της κάρτες 

επικεντρώνονται σε διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες όπως η πιστωτική κάρτα 

Miles & More όπου σε συνεργασία με την αεροπορική εταιρία Lufthansa 

προσφέρονται εκπτώσεις σε αεροπορικά εισιτήρια, όταν γίνεται βέβαια η 

χρήση της συγκεκριμένης κάρτας. Παράλληλα, Τράπεζα Πειραιώς 
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συνεργάζεται με πολλές επιχειρήσεις και εταιρίες προσφέροντας στους 

πελάτες της άτοκες δόσεις αλλά και εκπτώσεις όταν οι τελευταίοι 

χρησιμοποιούν τις πιστωτικές της κάρτες. 

• Η Proton Bank (η οποία έχει απορροφήσει την Ωμέγα Τράπεζα) εκδίδει τις 

πιστωτικές κάρτες Proton Bank MasterCard Standard, Proton Bank 

MasterCard Gold, Proton Bank MasterCard Platinum. Όσον αφορά τις κάρτες 

Visa η τράπεζα εκδίδει τις πιστωτικές κάρτες Proton Bank Business Visa, 

Proton Bank Classic Visa, Proton Bank Gold Visa καθώς και Proton Bank 

Platinum Visa. Η σειρά Platinum απευθύνεται σε εκείνους τους πελάτες που 

έχουν διακεκριμένα εισοδήματα και χρησιμοποιούν την πιστωτική τους κάρτα 

για να πραγματοποιήσουν αγορές μεγάλης αξίας. Παράλληλα εκδίδει την 

χρεωστική κάρτα Proton Bank Electron Visa. 

Η Proton Bank εκδίδει επιπρόσθετα και τις εξής Co-Branded Classic Cards: 

1. Notos Galleries Visa. 

2. Emporio Visa. 

3. ΧΑΝΘ Visa. 

Παράλληλα εκδίδει τις εξής Co-Branded Gold Cards: 

1. Metropolitan Hospital Proton bank Visa. 

2. Visa Αποφοίτων Βαρβακείου Σχολής. 

Στο σημείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εξετάσουμε την Metropolitan 

Hospital Proton Bank Visa καθώς αποτελεί μία νέα τάση στην λιανική 

τραπεζική όπου οι τράπεζες συνεργάζονται με ιδιωτικά νοσοκομεία ή κλινικές 

και εκδίδουν πιστωτικές κάρτες οι οποίες προσφέρουν ιδιαίτερα προνόμια 

στους χρήστες σε περίπτωση νοσηλείας. Συγκεκριμένα η Metropolitan 

Hospital Protonbank Visa προσφέρει τα εξής: 

1. Διπλό πιστωτικό όριο: ένα όριο για γενική χρήση και ένα επιπλέον 

όριο για ειδική χρήση αποκλειστικά στο Metropolitan Hospital για την 

κάλυψη του κόστους νοσηλείας και των ιατρικών πράξεων, 

εξοφλούμενο σε άτοκες μηνιαίες δόσεις.  

2. Δωρεάν παροχή ιατρικών οδηγιών και συμβουλών 24 ώρες το 24ωρο. 

3. Οργάνωση επίσκεψης ιατρού κατ’ οίκον σε 24ωρη βάση με 

προσυμφωνημένη ιατρική αμοιβή. 

4. Δωρεάν 30 ιατρικές επισκέψεις ετησίως του κατόχου της, σε ιατρούς 

διαφόρων ειδικοτήτων. Εάν εκδοθεί πρόσθετη κάρτα, οι δωρεάν 
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επισκέψεις αφορούν σε όλα τα κατιόντα μέλη της οικογένειας με το 

αριθμό των οποίο πολλαπλασιάζονται, π.χ 3 μελής οικογένεια 

δικαιούται 90 δωρεάν ιατρικές επισκέψεις ετησίως. 

5. Δωρεάν ιατρική επίσκεψη στα επείγοντα περιστατικά - που καθιστά 

δύσκολο τον προγραμματισμό της ιατρικής επίσκεψης, ο κάτοχος της 

κάρτας μπορεί να απευθυνθεί (7 ημέρες την εβδομάδα καθ΄ όλο το 

24ωρο) στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών που υποστηρίζεται από 

τα ακόλουθα Ιατρικά Τμήματα: Αναισθησιολογικό, Καρδιολογικό, 

Καρδιοχειρουργικό, Ορθοπεδικό, Παθολογικό, Χειρουργικό.  

6. Διάφορες Εκπτώσεις: 40% στις διαγνωστικές εξετάσεις των 

εξωτερικών ιατρείων, 20% στα διάφορα Check – Ups (Γενικό, 

Καρδιολογικό, Υπερτασικό–Λιπιδαιμικό, Ρευματολογικό, 

Ορθοπεδικό, Θυροειδικής Λειτουργίας, Διαβητικού Ελέγχου,  1ος 

Έλεγχος Εγκυμοσύνης - Προγεννητικός Έλεγχος, 15% στα νοσήλια 

επί του τιμοκαταλόγου, 50% στον Προληπτικό Γυναικολογικό Έλεγχο, 

50% στον Έλεγχο Προστάτη, 15% στις φυσικοθεραπείες και 50% στις 

επισκέψεις σε Διευθυντές ιατρούς επιλογής του κατόχου κάρτας. 

7. 24ωρη τηλεφωνική γραμμή στην οποία έχουν πρόσβαση οι κάτοχοι 

καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους. 24ωρη ειδική τηλεφωνική 

γραμμή άμεσης επικοινωνίας για καρδιολογικά προβλήματα . 

8. Προτεραιότητα στα διαγνωστικά εργαστήρια και εξωτερικά ιατρεία, 

δυνατότητα ταχείας λήψης αποτελεσμάτων. 

9. Στις δωρεάν ιατρικές επισκέψεις δεν περιλαμβάνονται οι διαγνωστικές 

εξετάσεις όπως ακτινογραφίες, αιμοληψίες, ηλεκτροκαρδιογραφήματα 

κλπ, καθώς και ιατρικές πράξεις. 

10. Χρήση της κάρτας γίνεται σε 115.000 επιχειρήσεις στην Ελλάδα, και 

15.000.000 σε όλο τον κόσμο για αγορές προϊόντων και υπηρεσιών 

παντού όπου υπάρχει το σήμα Visa & Visa Electron. 

11. Μεταφορά υπολοίπου από άλλες πιστωτικές κάρτες με προνομιακό 

επιτόκιο 0% για 6 μήνες. 

12. Υψηλά πιστωτικά όρια. 

13. Άμεση αντικατάσταση κάρτας σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας. 

14. Μηνιαία ανάληψη μετρητών από όλα τα ΑΤΜ και ταμεία των 

Τραπεζών με το σήμα Visa στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
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15. Άτοκη περίοδο αγορών έως και 56 μέρες. 

16. Δωρεάν έκδοση Visa Electron Debit εφόσον έχετε λογαριασμό 

καταθέσεων στην Proton Bank. 

17. Προγράμματα άτοκων δόσεων από επιχειρήσεις που τις προσφέρουν. 

18. Δωρεάν πακέτο Ασφαλιστικών Καλύψεων (περιλαμβάνει ταξιδιωτική 

ασφάλιση, Ιατρική Βοήθεια, Νομική Βοήθεια στην Ελλάδα & το 

εξωτερικό). 

 

5.4 Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε ένα άλλο χρηματοοικονομικό προϊόν που 

προσφέρεται μέσω των τραπεζών. Αναφερόμαστε στα Ομόλογα του Δημοσίου που 

βέβαια δεν εκδίδονται από τις τράπεζες αλλά από το ίδιο το δημόσιο. Τα προϊόντα 

αυτά τα εμπορεύονται οι τράπεζες και τα πωλούν στους επενδυτές. Γενικά, πρόκειται 

για χρηματοοικονομικά προϊόντα που είναι χαμηλού ρίσκου και χαμηλών αποδόσεων. 

Πρόκειται για μία μακροχρόνια επένδυση και συνήθως τοποθετούνται σε αυτά τα 

προϊόντα σημαντικά χρηματικά ποσά. 

Γενικά υπάρχουν τα ομόλογα του δημοσίου (Treasury Bonds) και οι ομολογίες που 

εκδίδουν εταιρίες (Corporate Bonds). Τα ομόλογα του δημοσίου παρέχουν μεγάλη 

ασφάλεια της επένδυσης καθώς το δημόσιο έχει ιδιαίτερα σημαντική πιστοληπτική 

ικανότητα. Οι αποδόσεις βέβαια των ομολογιών του δημοσίου είναι κατά  κανόνα 

μικρότερες από τις αποδόσεις των εταιρικών ομολογιών καθώς οι εταιρίες έχουν 

μεγαλύτερο κίνδυνο οικονομικής κατάρρευσης. Τα ομόλογα όμως που εκδίδονται 

από εταιρίες έχουν δυνητικά μεγαλύτερες αποδόσεις σε σχέση με τις δημόσιες 

ομολογίες. Μάλιστα υπάρχουν ομολογίες εταιριών που είναι υψηλού ρίσκου υψηλών 

αποδόσεων και χαρακτηρίζονται ως Junk Bonds. Στις περιπτώσεις αυτές ο επενδυτής 

έχει σημαντικό κίνδυνο να χάσει τα λεφτά της επένδυσης του, γεγονός που 

αποτυπώνεται στις αποδόσεις που αυτά προσφέρουν. Στην Ελλάδα δεν εκδίδονται 

προς το παρόν εταιρικά ομόλογα και τα ομόλογα του υψηλού ρίσκου, υψηλών 

αποδόσεων θα αργήσουν να εμφανισθούν. 

Το ομόλογο περιλαμβάνει το κουπόνι το οποίο εκφράζει την ετήσια απόδοση δίνεται 

στον επενδυτή κάθε χρόνο, ενώ το αρχικά επενδυόμενο κεφάλαιο θα του αποδοθεί 

στη λήξη του ομολόγου. Όταν εκδίδεται ένα ομόλογο έχει συγκεκριμένη απόδοση και 

συγκεκριμένη τιμή. Η τιμή όμως του ομολόγου αρχίζει να μεταβάλλεται ανάλογα με 

τις συνθήκες που επικρατούν στην χρηματαγορά. 
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Οι υπεραξίες στα ομόλογα προέρχονται τόσο από την απόδοση της ομολογίας η 

οποία είναι συγκεκριμένη και γνωστή εκ των προτέρων αλλά και από την τιμή αγοράς 

αυτής. Η τιμή των ομολογιών μεταβάλλεται διαρκώς και είναι εξαρτάται άμεσα από 

όλους εκείνους τους παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των μετοχών και των 

παράγωγων προϊόντων. Σημαντική είναι η επιρροή των επιτοκίων στις τιμές των 

ομολόγων. Κατά κανόνα αύξηση των επιτοκίων οδηγεί σε μείωση των τιμών των 

ομολογιών και αντίστροφα. Η εξήγηση του παραπάνω κανόνα έγκειται στο ότι οι 

επενδυτές είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν ομόλογα και άρα σύμφωνα με τον 

κανόνα της προσφοράς και ζήτησης να οδηγήσουν τις τιμές των ομολόγων 

υψηλότερα, μόνον εφόσον τα υπάρχοντα επιτόκια της αγοράς δεν τους προσφέρουν 

ανάλογες αποδόσεις.  

Στην ελληνική αγορά υπάρχουν ομόλογα του δημοσίου με σταθερό επιτόκιο με 

διάρκειες 3, 5, 7, 10, 20 και 30 ετών. Όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια του ομολόγου, 

τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος και άρα τόσο μεγαλύτερη είναι η απόδοση που το 

ομόλογο προσφέρει. Τα παραπάνω εκφράζονται στον πίνακα 5.1 και οι τιμές αυτού 

αντιστοιχούν στις 10 Μαΐου 2007. 

 

Πίνακας 5.1: Διάρκεια, αποδόσεις και τιμή των Ομολογιών του Δημοσίου. 

 
Α/Α  Διάρκεια Απόδοση % Τιμή 

1 3 Έτη 4,24 98,31 

2 5 Έτη 4,30 98,98 

3 7 Έτη 4,34 100,96 

4 10 Έτη 4,45 98,67 

5 20 Έτη 4,57 114,43 

6 30 Έτη 4,72 97,70 

 

 

5.5 Έντοκα γραμμάτια του δημοσίου (Treasury Bills). 

Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε τα Έντοκα Γραμμάτια του Δημοσίου που 

προσφέρονται μέσω των τραπεζών. Τα χρηματοοικονομικά αυτά προϊόντα τα 

προμηθεύονται οι επενδυτές μέσω των τραπεζών. Αποτελούν χρηματοοικονομικά 

προϊόντα χαμηλού ρίσκου και χαμηλών αποδόσεων. Πρόκειται για μία μακροχρόνια 

επένδυση, όχι βέβαια στον ίδιο βαθμό με τα Ομόλογα του Δημοσίου. 
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Τα έντοκα γραμμάτια του δημοσίου είναι ανώνυμοι τίτλοι, εκδιδόμενοι από το 

κράτος στα πλαίσια της δημοσιονομικής πολιτικής και αποτελούν μέσο εσωτερικού 

δανεισμού ή μέσο μεταφοράς κεφαλαίων από τους επενδυτές στο δημόσιο. 

Αντιπροσωπεύουν κατά συνέπεια άμεση κρατική υποχρέωση και δεδομένης της 

υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας των ανεπτυγμένων τουλάχιστον διαθέτουν χαμηλό 

ή μηδενικό πιστωτικό κίνδυνο. 

Η διάρκεια τους είναι μικρή, συνήθως τριών, έξι ή δώδεκα μηνών. Εκδίδονται σε 

τακτά χρονικά διαστήματα και σε κάθε περίπτωση που το δημόσιο έχει ανάγκη 

κεφαλαίων, κυρίως μέσω δημοπρασιών πολλαπλών τιμών. Εξασφαλίζεται έτσι η 

συνεχής τιμολόγηση τους και η συνεχής μεταβολή των επιτοκίων που φέρουν 

συμβάλλοντας στη διαμόρφωση εργαλείων επιτοκίων αναφοράς όπως η καμπύλη 

επιτοκίων (yield curve). 

Τα έντοκα γραμμάτια του δημοσίου έχουν αρκετές ομοιότητες με τα ομόλογα του 

δημοσίου καθώς προσφέρουν συγκεκριμένες αποδόσεις και το ίδιο το Δημόσιο 

εγγυάται την τήρηση των συμφωνηθέντων. Μία σημαντική διαφορά είναι ότι τα 

έντοκα γραμμάτια του δημοσίου έχουν πολύ μικρότερη διάρκεια. Ένα άλλο 

σημαντικό τους γνώρισμα είναι ότι τα προϊόντα αυτά πωλούνται σε τιμή χαμηλότερη 

από την ονομαστική τους αξία και δεν καταβάλλεται κάποιο ποσό έως τη λήξη τους 

οπότε εισπράττονται τόσο οι τόκοι όσο και το κεφάλαιο. Τα προϊόντα αναφέρονται 

ως προϊόντα μηδενικού τοκομεριδίου (Zero Coupon Products).  

Τα έντοκα γραμμάτια, δεδομένου του χαμηλού κινδύνου που εμπερικλείουν, 

συναντώνται στα χαρτοφυλάκια ιδιωτών, επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικών 

οργανισμών και ειδικότερα σε επενδυτικά χαρτοφυλάκια χαμηλού αναλαμβανόμενου 

κινδύνου ή αμυντικά χαρτοφυλάκια. 

Στην Ελλάδα εκδίδονται τα έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου, τα οποία 

είναι ανώνυμοι τίτλοι, άυλης μορφής. Από το τέλος του 1997 διατίθενται, όπως σε 

όλες τις ανεπτυγμένες αγορές, μέσω δημοπρασιών, κυρίως με την υποβολή 

προσφορών από τους βασικούς διαπραγματευτές (primary dealers). 

Η απόδοση τους διαφέρει για κάθε συμμετέχοντα στη δημοπρασία, αφού είναι 

συνάρτηση της προσφοράς που αυτός έχει υποβάλει για την απόκτησή του. Η 

απόδοση που ανακοινώνει το αρμόδιο υπουργείο, μετά από κάθε δημοπρασία, είναι η 

μέση απόδοση που διαμορφώνεται από τις προσφορές. Σε κάθε περίπτωση η τελική 

απόδοση των έντοκων γραμματίων εξαρτάται από το ύψος της φορολόγησης, που 

σήμερα ανέρχεται στο 7,5% για τη χώρα μας. 
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Τα έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου αποτελούν ελεύθερα μεταβιβάσιμους 

τίτλους στη δευτερογενή αγορά και διαπραγματεύονται στο Χ.Α.Α. και στις τράπεζες 

απ’ όπου μπορούν να τα προμηθευτούν οι επενδυτές. Ο κάθε επενδυτής που αποκτά 

έντοκα γραμμάτια με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνει απόδοση που σχετίζεται με την τιμή 

την οποία η τράπεζα ή άλλος βασικός διαπραγματευτής προσέφερε στη δημοπρασία, 

αφού κατά την ημερομηνία λήξης τους εξοφλούνται στην ονομαστική τους αξία. 

Συνεπώς για την ίδια έκδοση οι αποδόσεις τους διαφέρουν. Οι θεσμικοί επενδυτές 

μπορούν να αγοράσουν έντοκα γραμμάτια και μέσω δημοπρασιών, στις οποίες 

συμμετέχουν μέσω των τραπεζών με προσφορές ενός ελάχιστου εκ των προτέρων 

προσδιορισμένου ποσού. 

Ο υπολογισμός όλων των μεγεθών των έντοκων γραμματίων, με δεδομένο ότι 

εκδίδονται σε προεξοφλητική βάση και στη λήξη τους εισπράττεται η ονομαστική 

τους αξία, στηρίζεται στη λογική της παρούσας αξίας. Η λογική της παρούσας αξίας 

εκφράζεται από τη σχέση: 

 

( )nr
FVPV
+

=
1

 

PV: Present Value 

FV: Future Value 

r: Επιτόκιο 

n: Αριθμός περιόδων 

Οι τόκοι υπολογίζονται με έτος βάσις 360 ημερών και μήνα 30 ημερών. 

 

5.6 Bancassurance (Τραπεζοασφάλειες). 

Οι τραπεζοασφάλειες είναι ένα νέο χρηματοοικονομικό  προϊόν που έχει εισαχθεί 

δυναμικά στην Ελληνική αγορά. Πρόκειται για την πώληση ασφαλιστικών προϊόντων 

μέσω τραπεζών και τραπεζικών δικτύων ή και τραπεζικών προϊόντων μέσω 

ασφαλιστικών εταιρών. Ουσιαστικά εκφράζει την εκμετάλλευση της πελατείας μίας 

ασφαλιστικής εταιρίας από μία τράπεζα και το αντίστροφο. Προκειμένου μία τέτοια 

συνεργασία να έχει επιτυχία είναι απαραίτητη η παροχή ευέλικτων και customized 

χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που να καλύπτουν τις ιδιαίτερες 

ανάγκες της πελατείας. 

Μέσα από τη συνεργασία αυτή, αφενός οι τράπεζες επεκτείνουν τις δραστηριότητες 

τους με προσέγγιση νέων πελατών και αγορών και αφετέρου οι ασφαλιστικές εταιρίες 
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εισέρχονται σε νέες αγορές. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί πως καθώς το 

πελατολόγιο είναι ήδη γνωστό (ανεξάρτητα από το αν προέρχεται από την τράπεζα ή 

την ασφαλιστική εταιρία), τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  στοιχεία του είναι 

καταγεγραμμένα. Έτσι καθώς το οικονομικό επίπεδο, οι προτιμήσεις και η 

γενικότερα η καταναλωτική συμπεριφορά είναι γνωστή από πριν, μία τράπεζα ή μία 

ασφαλιστική εταιρία μπορούν να προσφέρουν πολύ συγκεκριμένα προϊόντα και 

υπηρεσίες που θα ανταποκρίνονται στα παραπάνω χαρακτηριστικά και μάλλον θα 

τύχουν θετικής ανταπόκρισης. 

Η γρήγορη ανάπτυξη των προϊόντων Bancassurance οφείλεται σε παράγοντες, όπως η 

απελευθέρωση της προσφοράς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και η ανάπτυξη 

πολλαπλών δραστηριοτήτων από τη μεριά των τραπεζών. Παράλληλα, προς αυτήν 

την κατεύθυνση συντέλεσαν ο έντονος ανταγωνίσιμος, η μείωση των επιτοκίων 

καθώς και η άμεση και εύκολη μεταφορά των διαθέσιμων κεφαλαίων. Βασικά 

προϊόντα της κατηγορίας αυτής είναι η κάλυψη αποπληρωμής ενός δανείου από την 

ασφαλιστική εταιρία σε περίπτωση αδυναμίας του πιστούχου οφειλόμενης σε 

πρόβλημα υγείας ή η ασφάλεια ζωής που προσφέρεται μαζί με κάποιο σύνθετο 

καταθετικό προϊόν. 

Στον Ελλαδικό χώρο οι περισσότερες τράπεζες προφέρουν προϊόντα Bancassurance 

σε συνεργασία με κάποια ασφαλιστική εταιρία η οποία μπορεί και να ανήκει στον 

συγκεκριμένο τραπεζικό όμιλο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η Ελληνική 

Τράπεζα η οποία συνεργάζεται με την Αμερικανική Alico, η Εμπορική Τράπεζα 

συνεργάζεται με την Emporiki Life S.A. (η οποία ανήκει στην Εμπορική Τράπεζα), 

στην οποία συμμετέχει και η Γαλλική Credit Agricole καθώς και η Εθνική Τράπεζα 

που συνεργάζεται με την Εθνική Ασφαλιστική. Η Εγνατία Τράπεζα (τώρα πλέον 

Marfin Popular Bank) συνεργάζονταν μέχρι πρόσφατα με τον Όμιλο International 

life, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς έχει συνάψει δεκαετές συμβόλαιο με τη διεθνή 

ασφαλιστική εταιρία ING όσον αφορά τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων Ζωής, 

Ομαδικών Παροχών και Συνταξιοδοτικών προγραμμάτων. 
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5.7 Τραπεζικές Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 

Η εγχώρια αγορά διαθέτει 268 αμοιβαία κεφάλαια τα οποία διαχειρίζονται 28 

Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.). Ο θεσμός των 

εταιριών επενδύσεων στη χώρα μας ξεκίνησε το 1972 από την Ελληνική Τράπεζα 

Βιομηχανικής Αναπτύξεως που ίδρυσε την Ελληνική ΕΕΧ. Σήμερα η εγχώρια αγορά 

αριθμεί δέκα Ανώνυμες Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (Α.Ε.Ε.Χ.). Οι 

ΑΕΔΑΚ είναι φορείς διαχείρισης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων δηλαδή 

πραγματοποιούν επενδύσεις για λογαριασμό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ενώ οι 

ΑΕΕΧ είναι τα νομικά πρόσωπα των οποίων οι κινητές αξίες αποτελούν το 

αντικείμενο των επενδύσεων. Στο κεφάλαιο αυτό θα εξεταστούν οι Ανώνυμες 

Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.) που είναι θυγατρικές 

Τραπεζικών Ιδρυμάτων ή στις οποίες Τραπεζικά Ιδρύματα συμμετέχουν στην 

μετοχική τους σύνθεση. 

 

Alpha Trust Α.Ε.Δ.Α.Κ. 

Ιδρύθηκε το 1991 με την αρχική επωνυμία SCHWEIZ Fund  AE η οποία άλλαξε το 

1994 σε HAMBROS HELLENIC AE και το 1998 άλλαξε στη σημερινή. Τον Ιούνιο 

του2005 η εταιρία απορρόφησε την ΓΕΝΙΚΗ ΑΕΔΑΚ. Μέτοχοι είναι η Alpha Trust 

ΑΕΠΕΥ και Alpha Trust Συμμετοχών ΑΕ, με ποσοστό 50% έκαστη. Η εταιρία 

διαχειρίζεται 11 αμοιβαία κεφάλαια μεταξύ των οποίων και των αμοιβαίων 

κεφαλαίων της Γενικής Τράπεζας ΑΕ (στοιχεία 2006). 

 

Alpha Α.Ε.Δ.Α.Κ. 

Η Alpha Α.Ε.Δ.Α.Κ. ιδρύθηκε το 1989. Τον Οκτώβριο του 2000 απορρόφησε την 

ΙΟΝΙΚΗ ΑΕΔΑΚ, ενώ σύμφωνα με το ΦΕΚ 1820/2006 δημοσιεύθηκε σχέδιο 

απορρόφησης της εταιρίας ΑΛΦΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΕΠΕΥ. Η 

εταιρία ελέγχεται από την Alpha Bank και διαχειρίζεται 27 αμοιβαία 

κεφάλαια(στοιχεία 2006). 

 

Aspis International Α.Ε.Δ.Α.Κ. 

Ιδρύθηκε το 1990, αρχικά με την επωνυμία ΑΣΠΙΣ ΑΕΔΑΚ, η οποία το 2004 άλλαξε 

στη σημερινή. Παράλληλα, τον Δεκέμβριο του 2004 η εταιρία απορρόφησε την ABN 

AMBRO ΑΕΔΑΚ. Μέτοχοι είναι η ΑΣΠΙΣ Τράπεζα ΑΕ με ποσοστό 55% και η ABN 
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Asset Management BV με ποσοστό 45%. Η εταιρία διαχειρίζεται 10 αμοιβαία 

κεφάλαια. 

 

EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. 

Ιδρύθηκε το 1996 με την αρχική επωνυμία HANWHA HELLAS ΑΕΔΑΚ, η οποία το 

1999 άλλαξε στη σημερινή. Μέτοχοι είναι οι EFG Private Bank Luxembourg SA και 

η EFG Eurobank Ergasias Τράπεζα ΑΕ με ποσοστό 50% έκαστη. Σημειώνεται ότι 

διαχειρίζεται 35 αμοιβαία κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της 

Interamerican (13 σε αριθμό σύμφωνα με στοιχεία του 2006). 

 

HSBC (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.Δ.Α.Κ. 

Η HSBC Α.Ε.Δ.Α.Κ. ιδρύθηκε το 1991 με την αρχική επωνυμία 

ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΑΕΔΑΚ, η οποία άλλαξε τον Απρίλιο τού 1999 σε 

MIDDLAND ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΑΕΔΑΚ, κατόπιν σε MIDDLAND ΑΕΔΑΚ 

και τον Οκτώβριο του 1999 στη σημερινή. Ελέγχεται από τον όμιλο HSBC Bank plc 

με έδρα τη Βρετανία. Η εταιρία διαχειρίζεται 10 αμοιβαία κεφάλαια. 

 

ING Α.Ε.Δ.Α.Κ. 

Η ING Α.Ε.Δ.Α.Κ. ιδρύθηκε το 1990 με την αρχική επωνυμία NATIONALE-

NEDERLANDEN ΑΕΔΑΚ, η οποία στην συνέχεια άλλαξε σε ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΑΕΔΑΚ και το 2006 στη σημερινή. Το 2005 η εταιρία απορρόφησε την ING 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT CO ΑΕΠΕΥ. Ελέγχεται από τον διεθνή 

χρηματοπιστωτικό όμιλο ING, ο οποίος στην Ελλάδα αναπτύσσει σημαντική 

δραστηριότητα στις ασφάλειες ζωής και τις γενικές ασφάλειες, σε συνεργασία με την 

Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ, ενώ εδρεύει στην Ολλανδία. Η εταιρία διαχειρίζεται 8 

αμοιβαία κεφάλαια 

 

MARFIN Α.Ε.Δ.Α.Κ. 

Ιδρύθηκε το 1999. Κύριοι μέτοχοι είναι η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Της 

ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ με ποσοστό 44,04% και η MARFIN BANK ATE επίσης με ποσοστό 

44.04%. Η εταιρία διαχειρίζεται 8 αμοιβαία κεφάλαια. 
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PROFUND Α.Ε.Δ.Α.Κ. 

Η PROFUND Α.Ε.Δ.Α.Κ. ιδρύθηκε το 2001 και ελέγχεται από τον όμιλο της 

PROBANK Τράπεζα ΑΕ. Η Εταιρία διαχειρίζεται 3 αμοιβαία κεφάλαια. 

 

PROTON Α.Ε.Δ.Α.Κ. 

Η PROTON Α.Ε.Δ.Α.Κ. ιδρύθηκε το 2002. Είναι θυγατρική της PROTON 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ και διαχειρίζεται 3 αμοιβαία κεφάλαια. 

 

ATE Α.Ε.Δ.Α.Κ. 

Η ATE Α.Ε.Δ.Α.Κ. ιδρύθηκε το 1992. Μέτοχοι είναι η Αγροτική Τράπεζα της 

Ελλάδος ΑΕ με ποσοστό 50% και η Αγροτική Ασφαλιστική ΑΕ με ποσοστό 46%. Η 

εταιρία διαχειρίζεται 10 αμοιβαία κεφάλαια. 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ. 

Ιδρύθηκε το 2000. Μέτοχοι είναι η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Της ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ με 

ποσοστό 40%, το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων με ποσοστό 30%, ο Οργανισμός 

Γεωργικών Ασφαλίσεων- ΟΓΑ με 15% και ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων 

Επαγγελματιών με ποσοστό 15%. Η εταιρία διαχειρίζεται δύο αμοιβαία κεφάλαια. 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. 

Η ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ιδρύθηκε το 2001 και ελέγχεται από τον Όμιλο της 

Τράπεζας Αττικής ΑΕ. Η εταιρία διαχειρίζεται 6 αμοιβαία κεφάλαια. 

 

ΔΙΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ. 

Η ΔΙΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ιδρύθηκε το 1972 και το 2000 απορρόφησε την 

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕΔΑΚ. Η εταιρία ελέγχεται από τον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας 

και διαχειρίζεται 26 αμοιβαία κεφάλαια με το διακριτικό τίτλο «ΔΗΛΟΣ». 

 

ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ. 

Η ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ιδρύθηκε το 1992 και ελέγχεται από την Εγνατία Τράπεζα 

ΑΕ (η οποία και απορροφήθηκε από τον Όμιλο MARFIN). Η εταιρία διαχειρίζεται 7 

αμοιβαία κεφάλαια. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΣΤ Α.Ε.Δ.Α.Κ. 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΣΤ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ιδρύθηκε το 2002 και είναι θυγατρική της 

Ελληνικής Τράπεζας Δημόσια Εταιρία ΛΤΔ. Η εταιρία διαχειρίζεται 8 αμοιβαία 

κεφάλαια. 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΡΜΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΕΡΜΗΣ 

Α.Ε.Δ.Α.Κ.). 

Ιδρύθηκε το 1972 και ελέγχεται από τον όμιλο της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΕ. 

Στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας συμμετέχουν η CREDIT AGRICOLE ASSET 

MANAGEMENT SA (η οποία συμμετέχει και στην Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος 

από το 2001) και η MERRIL LYNCH BANK & TRUST COMPANY (CAYMAN) 

LIMITED. Η εταιρία διαχειρίζεται 12 αμοιβαία κεφάλαια με τον διακριτικό τίτλο 

«ΕΡΜΗΣ». 

 

ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε.Δ.Α.Κ. 

Η ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ιδρύθηκε το 1998 και είναι θυγατρική της Τράπεζας 

Κύπρου Δημόσια Εταιρία ΛΤΔ. Η εταιρία διαχειρίζεται 5 αμοιβαία κεφάλαια. 

 

ΛΑΪΚΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ. 

Η ΛΑΪΚΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ιδρύθηκε το 1998 και ελέγχεται από τον όμιλο της Λαϊκής 

Τράπεζας ΑΕ (η οποία και απορροφήθηκε από τον Όμιλο MARFIN). Η εταιρία 

διαχειρίζεται 4 αμοιβαία κεφάλαια.  

 

Π&Κ Α.Ε.Δ.Α.Κ. 

Η Π&Κ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ιδρύθηκε το 1996 με την αρχική επωνυμία ΕΤΒΑ-NATWEST 

ΑΕΔΑΚ η οποία το 1999 άλλαξε σε ΕΤΒΑ Π&Κ ΑΕΔΑΚ και το 2003 άλλαξε στη 

σημερινή. Είναι θυγατρική της εταιρίας Π&Κ ΑΕΠΕΥ η οποία δραστηριοποιείται 

στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών χρηματιστηρίου. Η εταιρία αυτή 

ανήκει πλέον στον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας. Διαχειρίζεται 12 αμοιβαία κεφάλαια 

μεταξύ των οποίων και 8 της NOVABANK. 

 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΛΕΤΩΝ (πρώην ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.). 

Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ιδρύθηκε το 1993 με τη επωνυμία ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΔΑΚ, η 

οποία άλλαξε στη σημερινή τον Δεκέμβριο του 2004. Είναι θυγατρική της Τράπεζας 
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Πειραιώς ΑΕ και διαχειρίζεται 5 αμοιβαία κεφάλαια που περιλαμβάνουν όλα τα 

βασικά είδη με προσανατολισμό σε τοποθετήσεις του εσωτερικού. Σημειώνεται ότι το 

2005 είχε δημοσιευθεί σχέδιο σύμβασης απορρόφησης της εταιρίας από την ΕΤΒΑ 

Finance AE. 

 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ - ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

Α.Ε.Δ.Α.Κ. 

Ιδρύθηκε το 2002. Ελέγχεται από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο της Ελλάδος ΑΕ και 

από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) ΑΕ. Η εταιρία διαχειρίζεται 3 αμοιβαία 

κεφάλαια. 

 

ΩΜΕΓΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ. 

Η ΩΜΕΓΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ιδρύθηκε το 1992 με την αρχική ονομασία KOSMOS 

SOGEN AM AE, η οποία το 1999 άλλαξε σε SG ASSET MANAGEMENT GREECE 

ΑΕΔΑΚ και το 2003 άλλαξε στη σημερινή. Είναι θυγατρική της ΩΜΕΓΑ BANK AE, 

η οποία έχει απορροφηθεί από την PROTON BANK το Σεπτέμβριο του 2006. Η 

εταιρία διαχειρίζεται 8 αμοιβαία κεφάλαια μεταξύ των οποίων δύο με το διακριτικό 

τίτλο «INTERLIFE», ένα με το διακριτικό τίτλο «ΒΕΤΑ» και ένα με το διακριτικό 

τίτλο «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ» 
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5.8 Η παρουσία των Τραπεζικών Ιδρυμάτων στο Real Estate. 

Στην Ελλάδα υπάρχει σημαντικός αριθμός  Τραπεζικών Ιδρυμάτων που 

δραστηριοποιούνται στον χώρο των επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, είτε αυτόνομα 

είτε μέσω θυγατρικών εταιριών που είναι και η πιο δημοφιλής πρακτική. Οι 

σημαντικότερες από αυτές τις εταιρίες είναι  η  Eurobank Properties Ανώνυμη 

Εταιρία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (Α.Ε.Ε.Α.Π.), η Πειραιώς Α.Ε.Ε.Α.Π. και 

η Alpha Αστικά Ακίνητα .Όλες οι παραπάνω εταιρίες ανήκουν στους αντίστοιχους 

τραπεζικούς ομίλους. 

 

Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. 

Η Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ιδρύθηκε το 1952 με την επωνυμία «Εμπόριον, 

Βιομηχανία, Οικοδομαί (Ε.Β.Ο.) Α.Ε.» και είχε ως αρχική δραστηριότητα την 

εκμετάλλευση (εκμίσθωση) ακινήτου στο Μοσχάτο Αττικής. Το 1985 εξαγοράστηκε 

από την Τράπεζα Κρήτης Α.Ε. και το ίδιο έτος δημιουργήθηκε ένα βασικό 

χαρτοφυλάκιο από 14 ακίνητα τα οποία εκμισθώθηκαν στην Τράπεζα Κρήτης Α.Ε. 

για χρήση ως υποκαταστήματα τραπεζών. 

Το 1999 πραγματοποιήθηκε συγχώνευση δια απορροφήσεως της Τράπεζας Κρήτης 

Α.Ε. και της EFG Eurobank Α.Ε. και το 2000 η επωνυμία της εταιρίας άλλαξε σε 

EFG Eurobank Properties Α.Ε. Διαχείρισης Ακινήτων. Παράλληλα το αντικείμενο 

δραστηριότητας της εταιρίες διευρύνθηκε με την παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με 

ακίνητα, όπως εκτιμήσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες για επενδύσεις σε ακίνητα, 

διαχείριση περιουσίας, μεσιτεία, χρηματοδότηση έργων, υπηρεσίες ακινήτων προς 

εταιρίες, διαχείριση έργων και ακινήτων. Το ίδιο έτος η REIB Europe Investments 

Limited (του ομίλου Deutsche Bank AG) εξαγόρασε το 20% των μετοχών της 

εταιρίας και η Lamda Development SA (εταιρία συμμετοχών του Ομίλου Λάτση) το 

29,9%.  

Τον Οκτώβριο του 2004 η εταιρία μεταβίβασε τον κλάδο μεσιτείας και εκτιμήσεων 

ακινήτων στη Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων Α.Ε. και τον Αύγουστο του 2005 

διέκοψε την παροχή λοιπών συμβουλευτικών υπηρεσιών ακίνητης περιουσίας. 

Επίσης το 2005 προέβη στη συγχώνευση της θυγατρικής της ΕΛΔΕΠΑ Α.Ε. 

(αποθήκες, ψυκτικούς θαλάμους στα Οινόφυτα Βοιωτίας) και στην αποπληρωμή του 

τραπεζικού δανεισμού της που πραγματοποιήθηκε με αύξηση κεφαλαίου. 

Τον Σεπτέμβριο του 2005 η εταιρία έλαβε άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

για την άσκηση της σημερινής της δραστηριότητας που είναι και ο αποκλειστικός 

 130



εταιρικός σκοπός με παράλληλη αλλαγή της εταιρικής επωνυμίας στη σημερινή. Τον 

Απρίλιο του 2006 ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών. Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων της εταιρίας περιλαμβάνει 27 

ακίνητα με αγοραία αξία περίπου €271,3 εκατομμύρια, σύμφωνα με την εκτίμηση του 

Σ.Ο.Ε.. Η εταιρία έχει προσωπικό 7 άτομα και τα έσοδα του 2005 ανήλθαν στα 

€24.148.000. 

Η Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π έχει 24.400.000 μετοχές, ενώ η κεφαλαιοποίηση 

της στις 27/09/2007 ανέρχονταν στα €1337.208.000. Ανήκει στην κατηγορία 

Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης και στον κλάδο των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών. Η 

μετοχή της Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. συμμετέχει σε πολλούς 

χρηματιστηριακούς δείκτες μεταξύ των οποίων είναι και ο Γενικός Δείκτης. 

 

Πειραιώς Α.Ε.Ε.Α.Π. 

Η Πειραιώς Α.Ε.Ε.Α.Π. ιδρύθηκε το 1999 με την αρχική επωνυμία ANTIUM Α.Ε.. 

Τον Μάρτιο του 2003 έλαβε άδεια λειτουργίας ως Α.Ε.Ε.Α.Π. από την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς και η επωνυμία της άλλαξε στη σημερινή. Τον Σεπτέμβριο του ιδίου 

έτους υπέβαλε αίτηση εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών η οποία 

πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2005. Η Πειραιώς Επενδύσεις Ακίνητης 

Περιουσίας έχει 54.888.240 μετοχές, ενώ η κεφαλαιοποίηση της στις 27/09/2007 

ανέρχονταν στα €138.867.247,20. Ανήκει στην κατηγορία Μεγάλης 

Κεφαλαιοποίησης και στον κλάδο των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών. Η μετοχή 

της Πειραιώς Α.Ε.Ε.Α.Π. συμμετέχει στους δείκτες FTSE/X.A. 140, FTSE/X.A. 

International και στον δείκτη FTSE/X.A. Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών. 

Μέτοχοι είναι οι Sciens Holding SA με ποσοστό 37,2%, η Τράπεζα Πειραιώς με 

37,8% και το ευρύ επενδυτικό προσωπικό με ποσοστό 25%. Το χαρτοφυλάκιο 

επενδύσεων της εταιρίας περιλαμβάνει 29 ακίνητα στην Ελλάδα με αγοραία αξία 

περίπου €101 εκατομμύρια (στοιχεία ICAP 6/2006) σύμφωνα με την εκτίμηση του 

Σ.Ο.Ε.. Ποσοστό 43% του χαρτοφυλακίου ακινήτων βρίσκεται στην Αττική, 21% στη 

Θεσσαλονίκη, 15% στη λοιπή Μακεδονία-Θράκη, 12% στη Θεσσαλία, 5% στη 

Πελοπόννησο και 4% στη κεντρική και νησιωτική Ελλάδα. Η εταιρία έχει προσωπικό 

2 ατόμων και είχε έσοδα το 2005 €10.506.000. 

 

 131



Alpha Αστικά Ακίνητα. 

Η Alpha Αστικά Ακίνητα του ομίλου Alpha Bank ιδρύθηκε το 1942. Κύριο 

αντικείμενο της είναι η διαχείριση και εκμετάλλευσης ακινήτων ιδιοκτησίας της και 

τρίτων, η παροχή τεχνικών συμβουλών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών αξιοποιήσεως 

ακινήτων τρίτων πελατών (εταιριών, ιδιωτών, οργανισμών, ασφαλιστικών ταμείων 

κτλ). Μέτοχοι της εταιρίας είναι η Alpha Bank που κατέχει το80,62% ενώ λοιποί 

μέτοχοι κατέχουν το υπόλοιπο 19,38%. Το 1999 άρχισε η διαπραγμάτευση των 

μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Ο κωδικός στο Χ.Α.Α. είναι ΑΣΤΑΚ. 

Τα Alpha Αστικά Ακίνητα έχουν 14.000.000 μετοχές και η κεφαλαιοποίηση της 

εταιρίας στις 27/09/2007 ήταν στα €112.000.000. Η εταιρία συμμετέχει στους δείκτες 

FTSE/X.A. SmallCap 80, FTSE/X.A 140 και FTSE/X.A. Χρηματοοικονομικές 

Υπηρεσίες. 

Η Alpha Αστικά Ακίνητα με το εξειδικευμένο προσωπικό της και την μακρόχρονη 

εμπειρία της στις κτηματικές συναλλαγές, είναι σε θέση να προσφέρει όλο το φάσμα 

των υπηρεσιών που απαιτούνται. Συγκεκριμένα η Alpha Αστικά Ακίνητα προσφέρει  

τις εξής υπηρεσίες: 

1. Οικονομοτεχνικές μελέτες 

• Εκτιμήσεις ακινήτων 

• Μελέτες αξιοποίησης ακινήτων 

• Έρευνες αγοράς μισθώσεων και αγοροπωλησιών 

• Διαχείριση και επίβλεψη έργων 

2. Μισθώσεις Εκμισθώσεις 

• Εξεύρεση μισθίου και μισθωτού 

• Αξιολόγηση προσφορών 

• Διαπραγματεύσεις μισθώσεων 

• Είσπραξη μισθωμάτων 

3. Αγορές-Πωλήσεις 

• Εξεύρεση κατάλληλου ακινήτου 

• Αξιολόγηση προσφορών 

• Διαπραγματεύσεις 

• Συντονισμός ενεργειών ολοκλήρωσης της αγοροπωλησίας 

4. Εποπτεία-Διαχείριση ακινήτων 

• Είσπραξη μισθωμάτων 
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• Μέριμνα για την εφαρμογή κανονισμών ακινήτου 

• Τήρηση συμβατικών υποχρεώσεων μισθωτών 

• Επιθεωρήσεις ακινήτων 

5. Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση 

• Ψηφιοποίηση σχεδίων 

• Καταχώρηση δεδομένων 

• Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου ακινήτων 

• Δημιουργία ληξιλογίων μισθώσεων 

6. Υπηρεσίες Συμβούλου 

• Μισθώσεις-Εκμισθώσεις 

• Αγορές-Πωλήσεις 

• Εποπτεία-Διαχείριση ακινήτων 

• Ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβούλου 

 

Στον Πίνακα 5.2 παρουσιάζεται η σύνθεση των εσόδων της Alpha Αστικά Ακίνητα. 

 

Πίνακας 5.2 : Σύνθεση εσόδων Alpha Αστικά Ακίνητα. 

 

Έτος 2006 
Κύκλος εργασιών 2006 

(€) 

Α. Εκμετάλλευση 
Ακινήτων   

Ενοίκια 3.590.532 

Β. Παροχή Υπηρεσιών   

Εκτιμήσεις 8.016.375 

Μισθώσεις-Εκμισθώσεις 924.965 

Κατ' αποκοπήν αμοιβή 421.948 

Αγορές-Πωλήσεις 906.247 

Ασφαλιστικές εργασίες 80.000 

Διαχείριση κοινοχρήστων 51.462 

Διάφορες εργασίες 321.500 

Ειδικές εκκαθαρίσεις 54.547 

Λοιπά Έσοδα 95.156 

Σύνολο Β 10.872.200 

Σύνολο   14.462.732 
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5.9 Χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing). 

Στο διάστημα 2000-2005 επήλθαν σημαντικές αλλαγές στον κλάδο με την 

απορρόφηση ορισμένων εταιριών leasing και την εξαγορά άλλων. Οι αλλαγές αυτές 

είναι αποτέλεσμα των γενικότερων ανακατατάξεων στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα 

όπου οι μεγαλύτερες εγχώριες τράπεζες επεκτάθηκαν με την απορρόφηση των 

μικρότερων, ενώ ορισμένες τράπεζες του εξωτερικού είτε αποχώρησαν από την 

Ελλάδα είτε επέλεξαν να επικεντρώσουν τις δραστηριότητες τους σε συγκεκριμένα 

τμήματα της αγοράς (πχ retail, large corporates).  

Ειδικότερα η ABN AMRO Χρηματοδοτικής Μίσθωσης εξαγοράστηκε από τον όμιλο 

της Aspis Bank, η ERGOLEASING Α.Ε. απορροφήθηκε από τον όμιλο EFG 

Eurobank, η ΕΤΒΑ Leasing και η OTE-Leasing απορροφήθηκαν από όμιλο της 

Τράπεζας Πειραιώς. Επιπρόσθετα, η ΣΙΤΙ Leasing απορροφήθηκε από τον όμιλο της 

Γενικής Τράπεζας  στα πλαίσια επικέντρωσης της Citibank στη λιανική τραπεζική και 

η Ιονική Leasing απορροφήθηκε από τον όμιλο της Alpha Bank στα πλαίσια της 

εξαγοράς της Ιονικής Τράπεζας από την πρώτη. Στο ίδιο διάστημα ιδρύθηκαν και 

νέες εταιρίες Leasing όπως η PROBANK Χρηματοδοτικές μισθώσεις και η Αττική 

Leasing. 

Σήμερα η Ένωση Ελληνικών Εταιριών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης αριθμεί 14 μέλη 

από τα οποία τα 13 λειτουργούν ως χωριστά νομικά πρόσωπα και ένα ως διεύθυνση. 

Και τα 13 μέλη ανήκουν σε τραπεζικούς ομίλους. Παρακάτω παραθέτουμε ορισμένες 

πληροφορίες για τις εταιρίες αυτές. 

 

Alpha Leasing Α.Ε.  

Η Alpha Leasing Α.Ε. ιδρύθηκε το 1981 με την αρχική επωνυμία «ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΑΙ 

ΑΛΦΑ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ». Το 1987 η επωνυμία 

της άλλαξε σε «ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΑΙ ΑΛΦΑ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ» 

και το 1989 στη σημερινή. Τον Ιούλιο του 2001 απορρόφησε την Ιονική Leasing 

Α.Ε.. Είναι θυγατρική της τράπεζας Alpha Bank Α.Ε. και αποτελεί μία από τις 

παλαιότερες εταιρίες του κλάδου της οποίας οι μετοχές διαπραγματεύονται στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από το 1987. Διαθέτει προσωπικό 56 ατόμων και τα 

έσοδα για το 2005 ανέρχονταν στα €39.953.000. 
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ASPIS A.E. Χρηματοδοτικής Μίσθωσης. 

Η ASPIS A.E. Χρηματοδοτικής Μίσθωσης ιδρύθηκε το 1991, αρχικά με την 

επωνυμία ABN Χρηματοδοτικής Μίσθωσης A.E. η οποία μετονομάσθηκε σε ABN 

AMRO Χρηματοδοτικής Μίσθωσης A.E. και το 2003 η επωνυμία της άλλαξε στη 

σημερινή. Είναι θυγατρική της Aspis Bank Α.Ε., έχει προσωπικό 19 ατόμων και τα 

έσοδα της για το 2004 ήταν €24.788.213. 

 

ΑΤΕ Leasing Α.Ε. 

Η ΑΤΕ Leasing Α.Ε. ιδρύθηκε το 1991 και είναι θυγατρική της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., έχει 35 άτομα προσωπικό και τα έσοδα της για 

το 2005 ανήλθαν στα €16.152.000. 

 

EFG EUROBANK ERGASIAS Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. 

Η EFG EUROBANK ERGASIAS Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. ιδρύθηκε το 

1991. Πρόκειται για την εταιρία ERGOLEASING Α.Ε. η οποία το Φεβρουάριο του 

2002 απορρόφησε την EFG EUROBANK Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. και σαν 

αποτέλεσμα η επωνυμία άλλαξε στη σημερινή. Η εταιρία είναι θυγατρική του ομίλου 

EFG EUROBANK ERGASIAS ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.. Έχει προσωπικό 55 ατόμων και τα 

έσοδα της για το 2005 ανήλθαν στα €54.266.000. 

 

EMPORIKI LEASING A.E. 

Η EMPORIKI LEASING A.E. ιδρύθηκε το 1989 με την αρχική ονομασία BNP 

LEASING Α.Ε.. Τον Οκτώβριο του 1990 μετονομάσθηκε σε EUROLEASE A.E.και 

το 1985 η επωνυμία της άλλαξε στη σημερινή. Είναι θυγατρική της Εμπορικής 

Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.. Διαθέτει προσωπικό 40 ατόμων και τα έσοδα της για το 

2005 ανήλθαν στα €24.261.000. 

 

PROBANK Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. 

Ιδρύθηκε το 2002. Είναι θυγατρική της PROBANK Τράπεζα Α.Ε., η οποία είναι 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα πολυμετοχικού χαρακτήρα. Απασχολεί 14 άτομα στο 

προσωπικό της και το 2005 τα έσοδα της ανήλθαν στα €36.048.844. 
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ΑΤΤΙΚΗΣ LEASING A.E. 

Ιδρύθηκε το 2001 και είναι θυγατρική της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., έχει 

προσωπικό 11 άτομα και τα έσοδα της για το 2005 ανήλθαν στα €4.401.810. 

 

ΓΕΝΙΚΗ Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. 

Η ΓΕΝΙΚΗ Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. ιδρύθηκε το 1987, αρχικά με την 

επωνυμία ΣΙΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε.. Η εταιρία το 2001 

περιήλθε στον έλεγχο της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (η οποία ελέγχεται 

πλέον από τον γαλλικό τραπεζικό όμιλο SOCIETE GENERALE A.E.) και η 

επωνυμία της άλλαξε στη σημερινή. Έχει προσωπικό 14 ατόμων και τα έσοδα για τη 

χρονιά του 2005 ήταν €22.013.480. 

 

ΕΓΝΑΤΙΑ LEASING A.E. 

Η ΕΓΝΑΤΙΑ LEASING A.E. ιδρύθηκε το 2000 και είναι θυγατρική της ΕΓΝΑΤΙΑΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. (η οποία απορροφήθηκε από την MARFIN Τράπεζα). Διαθέτει 17 

άτομα προσωπικό και για το 2005 είχε έσοδα €4.709.991. 

 

ΕΘΝΙΚΗ LEASING A.E. 

Η ΕΘΝΙΚΗ LEASING A.E. ιδρύθηκε το 1990. Πρόκειται για την πρώην ΛΗΖΙΝΓΚ 

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΟΝΝΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ 

ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ (εταιρία joint venture των ομώνυμων τραπεζών), της οποίας η 

επωνυμία άλλαξε στη σημερινή το 1994, όταν η γαλλική τράπεζα CREDIT 

LYONNAIS  διέθεσε το μερίδιο της στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Α.Ε.. Η εταιρία διαθέτει προσωπικό 27 ατόμων και τα έσοδα του 2005 ήταν 

€18.712.891. 

 

ΚΥΠΡΟΥ Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. 

Η ΚΥΠΡΟΥ Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. ιδρύθηκε το 1997 και είναι θυγατρική 

της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία ΛΤΔ, η οποία ιστορείται από το 1930 και 

είναι μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές της Κύπρου. Η εταιρία έχει προσωπικό 74 

άτομα και τα έσοδα της για το 2005 ανήλθαν στα €201.353.312. 

 

 136



ΛΑΪΚΗ LEASING A.E. 

Η ΛΑΪΚΗ LEASING A.E. ιδρύθηκε το 1997 και ελέγχεται από την ΛΑΪΚΗ Τράπεζα 

(πλέον MARFIN) και την ΛΑΪΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ LTD. Έχει προσωπικό 34 

ατόμων και τα έσοδα της ανήλθαν €9.241.000. 

 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. 

Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. ιδρύθηκε το 1993 και είναι 

θυγατρική της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.. Τον Δεκέμβριο του 2002 απορρόφησε 

την Π. Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. (ίδρυση 1996) η οποία είναι η πρώην ΟΤΕ 

LEASING A.E.. Επίσης τον Δεκέμβριο του 2003 απορρόφησε την ΕΤΒΑ LEASING 

A.E., μία από τις παλαιότερες εταιρίες του κλάδου, η οποία περιήλθε στον έλεγχο του 

ομίλου ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Η εταιρία λειτουργεί με το διακριτικό τίτλο «ΠΕΙΡΑΙΩΣ  

LEASING».  

Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. συμμετέχει στην εταιρία ενοικιάσεως 

αυτοκινήτων ΠΕΙΡΑΙΩΣ BEST LEASING A.T.E.E.. Παράλληλα είναι η μόνη 

εταιρία που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Εισήχθη στις 

28/12/1995, ανήκει στην κατηγορία Μικρής και Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης. Η 

εταιρία έχει 24.260.760 μετοχές και η χρηματιστηριακή της αξία στις 18/09/2007 

ήταν στα €143.623.699,20. 

 

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί πως εκτός από τις παραπάνω εταιρίες, 

δραστηριότητα leasing αναπτύσσει και η τράπεζα BNP PARIBAS με το διακριτικό 

τίτλο BNP PARIBAS LEASING. Τη δραστηριότητα αυτή τη αναπτύσσει από το 

1996 ως διεύθυνση της τράπεζας, η οποία λειτουργεί ως υποκατάστημα της 

ομώνυμης γαλλικής τράπεζας στην Ελλάδα. Η διεύθυνση αυτή διαθέτει πενταμελή 

ομάδα και είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Εταιριών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης. 
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5.10 Σύνθετο Προϊόν: GENIKI FAMILY. 

Όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο κεφάλαιο οι τράπεζες στις ανεπτυγμένες 

χρηματαγορές του εξωτερικού  προσφέρουν πλέον προϊόντα και υπηρεσίες που 

καλύπτουν όλο το εύρος των χρηματοοικονομικών προϊόντων με αποτέλεσμα οι 

δραστηριότητες τους να χαρακτηρίζονται με τον όρο του Universal Banking. Η 

σύγχρονη αυτή πρακτική έχει αρχίσει να εφαρμόζεται και στην χώρα μας με 

αποτέλεσμα πολλές τράπεζες να προσφέρουν ένα σύνολο υπηρεσιών ως ένα αυτούσιο 

προϊόν με στόχο να ικανοποιήσουν όλες τις χρηματοπιστωτικές ανάγκες των πελατών 

τους. Στην παρούσα αυτή διπλωματική εργασία θα ήταν βέβαια αδύνατο να 

παρουσιάσουμε και να αναλύσουμε όλα αυτά τα προϊόντα της κάθε τράπεζας 

ξεχωριστά. Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε το σύνθετο προϊόν της Γενικής 

Τράπεζας (Societe Generale) που αποτελεί ένα πρωτοποριακό τραπεζικό προϊόν, 

χαρακτηριστικό των προϊόντων που θα έχουμε στο μέλλον στη χώρα μας. 

Το Geniki Family είναι μία ομπρέλα προϊόντων και υπηρεσιών που αφορά ολόκληρη 

την οικογένεια και συγκεκριμένα περιλαμβάνει: 

1. Στεγαστικό δάνειο με προνομιακό επιτόκιο που μειώνεται ανάλογα με την 

αριθμό των παιδιών στην οικογένεια (Geniki Σπίτι Euro). 

2. Επενδυτικό πρόγραμμα για τα παιδιά των πελατών που βασίζεται στο 

αμοιβαίο κεφαλαίο Agileo P2. 

3. Ασφαλιστικό πρόγραμμα Geniki Stririxi για τους γονείς που εξασφαλίζει τα 

παιδιά τους. 

4. Πιστωτική κάρτα Geniki Visa Gold. 

 

To Geniki Σπίτι Euro είναι το βασικό προϊόν του Geniki Family. Η καινοτομία 

έγκειται στο γεγονός ότι το περιθώριο επιτοκίου που χρεώνει η τράπεζα είναι 

εξαιρετικά χαμηλό και ανέρχεται στο 0,6%. Μάλιστα το επιτόκιο αυτό μειώνεται 

ακόμα περισσότερο (έως και 0,4%) ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που έχει ή θα 

αποκτήσει ο πελάτης. Μάλιστα, το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το εκμεταλλευτούν 

και τα νέα ζευγάρια που δεν έχουν παιδιά, μόλις οι τελευταίοι αποκτήσουν 

οικογένεια. Βέβαια πρέπει να επιλέξουν το πρόγραμμα Geniki Σπίτι Euro από την 

αρχή της σύναψης του δανείου. Στον Πίνακα 5.3 φαίνονται οι αντίστοιχες μειώσεις 

του επιτοκίου ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. 
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Πίνακας 5.3:  Μείωση του επιτοκίου με βάση των αριθμό παιδιών. 

 

 Τύπος Οικογένειας Μείωση Επιτοκίου 

1 Με 1 παιδί 0,1 

2 Με 2 παιδιά 0,15 

3 
Με 3 παιδιά και 

πάνω 
0,2 

 

Στους Πίνακες 5.4, 5.5 και 5.6 φαίνονται τα επιτόκια του προγράμματος Geniki Σπίτι 

Euro της Γενικής Τράπεζας  ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που έχει η 

οικογένεια. Παράλληλα, στους 5.7, 5.8 και 5.9 αναφέρονται τα επιτόκια του 

προγράμματος και για την μεταφορά των δανείων από άλλους τραπεζικούς 

οργανισμούς. 

 

Πίνακας 5.4:  Ισχύοντα επιτόκια του Geniki Σπίτι Euro για οικογένειες με ένα παιδί. 

 

Ποσό Δανείου Ποσοστό 
Χρηματοδότησης Εως 100.000€ Πάνω από 100.000€ 

Εως 75% ΕΚΤ+0,80%=4,30% ΕΚΤ+0,50%=4,00% 

Από 75% έως 100% ΕΚΤ+1,20%=4,70% ΕΚΤ+0,90%=4,40% 

 

Πίνακας 5.5: Ισχύοντα επιτόκια του Geniki Σπίτι Euro για οικογένειες με δύο παιδία. 

 

Ποσό Δανείου Ποσοστό 
Χρηματοδότησης Εως 100.000€ Πάνω από 100.000€ 

Εως 75% ΕΚΤ+0,75%=4,25% ΕΚΤ+0,45%=3,95% 

Από 75% έως 100% ΕΚΤ+1,15%=4,65% ΕΚΤ+0,85%=4,35% 

 

Πίνακας 5.6: Ισχύοντα επιτόκια του Geniki Σπίτι Euro για οικογένειες με τρία 

παιδία. 

 

Ποσό Δανείου Ποσοστό 
Χρηματοδότησης Εως 100.000€ Πάνω από 100.000€ 

Εως 75% ΕΚΤ+0,70%=4,20% ΕΚΤ+0,40%=3,95% 

Από 75% έως 100% ΕΚΤ+1,10%=4,60% ΕΚΤ+0,80%=4,30% 
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Πίνακας 5.7:  Ισχύοντα επιτόκια του Geniki Σπίτι Euro για οικογένειες με ένα παιδί 

για μεταφορά δανείου. 

 

Ποσό Δανείου 

Εως 100.000€ Πάνω από 100.000€ 

ΕΚΤ+0,80%=4,30% ΕΚΤ+0,50%=4,00% 

 

Πίνακας 5.8:  Ισχύοντα επιτόκια του Geniki Σπίτι Euro για οικογένειες με δύο παιδιά 

για μεταφορά δανείου. 

 

Ποσό Δανείου 

Εως 100.000€ Πάνω από 100.000€ 

ΕΚΤ+0,75%=4,25% ΕΚΤ+0,45%=3,95% 

 

Πίνακας 5.9:  Ισχύοντα επιτόκια του Geniki Σπίτι Euro για οικογένειες με τρία 

παιδιά για μεταφορά δανείου. 

 

Ποσό Δανείου 

Εως 100.000€ Πάνω από 100.000€ 

ΕΚΤ+0,70%=4,20% ΕΚΤ+0,40%=3,95% 

 

Το Agileo P2 είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα βασισμένο σε αμοιβαίο κεφάλαιο και 

προσφέρει μόνιμη και σταθερή προστασία. Προσφέρει για ένα αμοιβαίο κεφάλαιο 

Fund of Funds το οποίο προσφέρει εγγύηση των τοποθετημένων χρημάτων με βάση 

τις τιμές από την αρχή του χρόνου. Συγκεκριμένα η τράπεζα εγγυάται για το 90% του 

επενδυμένου ποσού στις τιμές που είχε το αμοιβαίο την 1η Ιανουαρίου της χρονιάς 

τοποθέτησης των χρημάτων. Οι πελάτες καταβάλουν τουλάχιστον 30€ το μήνα και 

τους δίνεται η δυνατότητα να συμμετάσχουν με επιπλέον χρηματικά διαθέσιμα. Η 

λειτουργία ως αποταμιευτικού προγράμματος είναι υποχρεωτική και ο πελάτης 

εκδίδει πάγια εντολή που εξουσιοδοτεί την τράπεζα να χρεώνει τον λογαριασμό του 

με το ελάχιστο ποσό συμμετοχής και να πραγματοποιεί αυτόματα αντίστοιχες 

συμμετοχές στο ίδιο αμοιβαίο κεφάλαιο, την κάθε πρώτη εργάσιμη ημέρα του μήνα. 

Μάλιστα προκειμένου να προβληθεί το προϊόν αυτό, η Γενική Τράπεζα δίνει δώρο το 
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αρχικό ποσό συμμετοχής που ανέρχεται στα 200€ συμπεριλαμβανομένων και τα 

έξοδα συμμετοχής (1,75%). 

Παράλληλα, το ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσφέρεται μέσω του Geniki family 

είναι το Stirixi 1,2 και 3, ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη. Πρόκειται για ένα 

ασφαλιστήριο ζωής για την αντιμετώπιση περιστατικών θανάτου από ατύχημα. Το 

προϊόν αυτό παρέχεται στους πελάτες σε συνεργασία με την  ασφαλιστική εταιρία 

Generali Life . 

To Geniki family προσφέρει τέλος την πιστωτική κάρτα Geniki Visa Gold με 

πιστωτικό όριο 1.500€ και δωρεάν συνδρομή για ένα χρόνο. Μάλιστα 

πραγματοποιώντας 5 συναλλαγές το μήνα, ανεξαρτήτως ποσού, το επιτόκιο μειώνεται 

κατά 0,50 μονάδες κάθε μήνα. Η μέγιστη συνολική μείωση είναι 3,5 μονάδες και 

μπορεί να επιτευχθεί σε 7 συνεχόμενους μήνες. Παράλληλα προσφέρεται δωρεάν 

οδική βοήθεια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε συνεργασία με την InterPartner 

Assistance καθώς και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια και νομική προστασία, εάν το 

εισιτήριο έχει χρεωθεί τουλάχιστον κατά το 50% της αξίας του στην πιστωτική 

κάρτα. Επιπρόσθετα, η Geniki Visa Gold προσφέρει έκπτωση 30% στην ενοικίαση 

των αυτοκίνητων της Hertz σε συνεργασία με την Hertz Rent a Car. 

Από τα παραπάνω μπορεί να γίνει κατανοητός στον αναγνώστη ο όρος του Universal 

Banking. Στο άμεσο μέλλον κάθε τράπεζα θα προσφέρει ένα σύνολο υπηρεσιών ως 

ένα ενιαίο προϊόν που θα περιλαμβάνει στεγαστικό δάνειο, επένδυση σε αμοιβαία 

κεφάλαια, ασφάλιση και παροχή πιστώσεων μέσω των δημοφιλών πιστωτικών 

καρτών. 
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5.11 Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες. 

Στον Ελλαδικό χώρο δραστηριοποιούνται 78 (Αύγουστος 2007)Ανώνυμες 

Χρηματιστηριακές Εταιρίες, εκ των οποίων οι 13 είναι χρηματιστηριακές εταιρίες 

που ανήκουν σε τραπεζικούς οργανισμούς. Στον Πίνακα 5.10 αναφέρονται οι 

χρηματιστηριακές εταιρίες που ανήκουν σε τραπεζικούς οργανισμούς. 

 

Πίνακας 5.10: Χρηματιστηριακές εταιρίες που ανήκουν σε τραπεζικούς ομίλους. 

 

A/A Χρηματιστηριακή Εταιρία Τραπεζικός Οργανισμός  

1 EFG Eurobank Χρηματιστηριακή EFG Eurobank 

2 HSBC Παντελάκεης ΑΧΕΠΕΥ HSBC Bank 

3 PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΧΕΠΕΥ PROTON 

4 ΤΡΑΠΕΖΑ  PROBANK ΑE PROBANK 

5 ASPIS BANK ATE ASPIS BANK 

6 ΑΛΦΑ FINANCE ΑΧΕΠΕΥ ALPHA BANK 

7 ΑΤΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΗΤΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

8 ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕ ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕ 

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ 

10 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 

11 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΑΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 

12 ΛΑΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΛΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

13 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΧΕΠΕΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 

Είναι προφανές πως εκείνες οι χρηματιστηριακές εταιρίες που ανήκουν σε 

τραπεζικούς οργανισμούς παρουσιάζουν και την μεγαλύτερη χρηματική 

δραστηριότητα. Έχουν ήδη έτοιμο πελατολόγιο από την παροχή όλων των 

τραπεζικών υπηρεσιών, όπως δάνεια και πιστωτικές κάρτες. Παράλληλα, οι 

τραπεζικές χρηματιστηριακές χειρίζονται, τις περισσότερες φορές, και τις μετοχές 

των εισηγμένων εταιριών. Αυτό αποτελεί κοινή πρακτική καθώς κάθε εταιρία 

μεγάλης ή μικρής κεφαλαιοποίησης, έχει κάποιες δανειακές υποχρεώσεις είτε 

βραχυπρόθεσμες είτε μακροπρόθεσμες. Οι τράπεζες λοιπόν, προσφέρουν κάποιες 

διευκολύνσεις στις εταιρίες αυτές, με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα χειρίζονται 

αυτές την πορεία της αντίστοιχης μετοχής.  
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Παράλληλα, πρέπει να σημειωθεί πως τα τραπεζικά ιδρύματα είναι τις περισσότερες 

φορές οι κύριο ανάδοχοι στις εταιρίες που πρόκειται να εισαχθούν στο χρηματιστήριο 

καθώς διαθέτουν σημαντικά χρηματικά διαθέσιμα καθώς και ένα ευρύ πελατολόγιο 

που μπορεί να απορροφήσει τις προσφερόμενες μετοχές. Επιπρόσθετα οι Εταιρίες 

Λήψης και Διαβίβασης εντολών είναι υποχρεωμένες να εκτελούν τις 

χρηματιστηριακές εντολές των πελατών τους μέσω Χρηματιστηριακών Εταιριών που 

συνήθως είναι οι Χρηματιστηριακές Εταιρίες των αντίστοιχων τραπεζικών 

οργανισμών. Αυτό συμβαίνει καθώς οι Χρηματιστηριακές Εταιρίες των τραπεζών 

μπορούν να επιτρέψουν σημαντικά ανοίγματα (ανοικτές αγορές) στις Εταιρίες Λήψης 

και Διαβίβασης εντολών χωρίς να ζητήσουν άμεσα τα χρήματα (άνοιγμα πίστωσης). 

 

 

Οι χρηματιστηριακές υπηρεσίες που προσφέρουν οι Τράπεζες μέσω των θυγατρικών 

τους Χρηματιστηριακών Εταιριών (είτε πρόκειται για Α.Χ.Ε. είτε για Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.) 

είναι οι ακόλουθες: 

1. Αγοροπωλησίες Ελληνικών Μετοχών και συναφείς υπηρεσίες. Από κάθε 

Τραπεζική Χρηματιστηριακή Εταιρία παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες: 

• Καθημερινή ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ελληνική 

Αγορά Κεφαλαίου. 

• Επενδυτικές προτάσεις για την Ελληνική αγορά σύμφωνα πάντα με το 

επενδυτικό προφίλ του κάθε επενδυτή. 

• Αγοροπωλησίες μετοχών του Χρηματιστήριου Αξιών Αθηνών είτε με 

μετρητά είτε με λογαριασμό περιθωρίου. 

2. Πράξεις πάνω στα Παράγωγα Προϊόντα. Οι πράξεις αυτές αφορά τα εξής 

προϊόντα του Χρηματιστήριου Παραγώγων:. 

• Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης πάνω στο δείκτη FTSE/ASE-

20. 

• Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης πάνω στο δείκτη FTSE/ASE 

Mid 40. 

• Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε μετοχές του Χ.Α.Α. 

• Δικαιώματα Προαίρεσης (Options) πάνω στο δείκτη FTSE/ASE-20. 

• Δικαιώματα Προαίρεσης (Options) πάνω στο δείκτη FTSE/ASE Mid 

40. 
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3. Δημόσιες Εγγραφές. Πρόκειται για την αγορά μετοχών εταιριών που 

εισέρχονται για πρώτη φορά στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 

4. Πράξεις πάνω στην τρέχουσα και στην προθεσμιακή αγορά σε αγορές του 

εξωτερικού. Αρκετές από τις Τραπεζικές Χρηματιστηριακές Εταιρίες 

προσφέρουν την δυνατότητα στους επενδυτές να τοποθετήσουν τα χρηματικά 

τους διαθέσιμα στις πιο σημαντικές χρηματαγορές του κόσμου. Συγκεκριμένα 

προσφέρεται πρόσβαση στις εξής αγορές: 

• Νέα Υόρκη, NASDAQ, AMEX 

• Στα σημαντικότερα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια (Λονδίνο, Ζυρίχη, 

Στοκχόλμη, Παρίσι, Κοπεγχάγη και Όσλο). 

• Τόκυο 

• Hong Kong  

Παράλληλα, ένας επενδυτής μπορεί να εκτελέσει πράξεις πάνω στα παράγωγα 

στα σημαντικότερα χρηματιστήρια παραγώγων του εξωτερικού και 

συγκεκριμένα στα εξής προϊόντα: 

• Συναλλαγματικές Ισοτιμίες (CME EUR/USD, EUR/JPY, USD/JPY, 

GBP/USD). 

• Ομόλογα και Επιτοκιακά Παράγωγα (EUREX, CBOT, CME). 

• Commodities (NYMEX (Energy), NYMEX (Metals) CBOT(Gold, 

Silver), CBOT (Agricultural)). 

5. Χρηματιστηριακές αναλύσεις 

6. Λογαριασμοί Περιθωρίου (Margin Accounts). Ο λογαριασμός περιθωρίου 

παρέχει την δυνατότητα στους επενδυτές να αγοράσουν περισσότερες μετοχές 

από εκείνες που θα τους επέτρεπε το διαθέσιμο κεφάλαιο τους 

χρησιμοποιώντας την τεχνική της μόχλευσης. Η αγορά μετοχών επί πίστωση 

είναι μία τεχνική που χρησιμοποιείται από επενδυτές που γνωρίζουν τη 

λειτουργία αυτού του εργαλείου. Η πίστωση δίνεται μόνον κατόπιν σχετικής 

έγγραφης σύμβασης μεταξύ της χρηματιστηριακής και του πελάτη και εφόσον 

ο τελευταίος παρέχει στο μέλος αντίστοιχη εξασφάλιση της πίστωσης, επί της 

οποίας υφίσταται νόμιμο ενέχυρο υπέρ του μέλους. 

Το πλαίσιο αγοράς μετοχών με πίστωση από μέλη του Χ.Α.Α. εκτιμάται ότι 

θα συμβάλλει στην πιο αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων και γενικότερα 

στην διαφάνεια και σταθερότητα της αγοράς. Για την εξασφάλιση της 
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εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παροχή πίστωσης για 

αγορά μετοχών, ο πελάτης παρέχει ως ασφάλεια κινητές αξίες ή μετρητά, το 

σύνολο των οποίων καλείται Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας.  

Το Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας αποτελείται υποχρεωτικά από τις μετοχές οι 

οποίες αγοράζονται με πίστωση ή και από άλλες κινητές αξίες, τις οποίες 

παρέχει συμπληρωματικά ο πελάτης ως ασφάλεια ώστε να τηρούνται τα όρια 

αρχικού ή και διατηρητέου περιθωρίου. Σε περίπτωση που στο Χαρτοφυλάκιο 

Ασφαλείας περιλαμβάνονται μετρητά, αυτά δεσμεύονται υπέρ του μέλους σε 

ειδικό λογαριασμό που τηρείται σε Πιστωτικό Ίδρυμα. 

7. Υπηρεσίες Ειδικού Διαπραγματευτή (Corporate Market Making). Ο θεσμός 

του Ειδικού Διαπραγματευτή στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποτελεί τον 

μηχανισμό με τον οποίο οι μετοχές μίας εισηγμένης εταιρίας αποκτούν 

μεγαλύτερη ρευστότητα, καθώς αυξάνεται η προσφορά και η ζήτηση για 

αυτές τις μετοχές λόγω της υποχρέωσης του Ειδικού Διαπραγματευτή να 

εισάγει ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης μετοχών, σε συγκεκριμένο 

εύρος τιμών και με δεδομένο μέγεθος εντολής (αριθμός ζητούμενων ή 

προσφερόμενων μετοχών). 

Υποχρέωση του Ειδικού Διαπραγματευτή είναι να παρακολουθεί την πορεία 

της μετοχής στην τρέχουσα αγορά και να εισάγει εντολές αγοράς και πώλησης 

σε συστηματική βάση. Το σημαντικότερο όφελος για την εισηγμένη εταιρία 

είναι ότι βελτιώνεται η χρηματιστηριακή συμπεριφορά της μετοχής της, με 

νόμιμο και διαφανεί τρόπο, μέσω της παρουσίας και των εντολών του Ειδικού 

Διαπραγματευτή στο σύστημα διαπραγμάτευσης. Συγκεκριμένα: 

• Βελτιώνεται η ρευστότητα ή το βάθος της μετοχής. 

• Αυξάνεται η εμπορευσιμότητα της μετοχής. 

• Περιορίζονται οι έντονες διακυμάνσεις της τιμής. 

• Αυξάνεται η αξιοπιστία της μετοχής και κατ’ επέκταση της ίδιας της 

εταιρίας. 

• Προβάλλεται η μετοχή με άμεσο αντίκτυπό στην βελτίωση της 

αναγνωσιμότητας της από την αγορά. 

Λόγω των παραπάνω πλεονεκτημάτων, γίνεται ευκολότερη η πρόσβαση των 

θεσμικών επενδυτών και γενικότερα μεγάλων επενδυτικών χαρτοφυλακίων, 
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καθώς και των ιδιωτών επενδυτών στη μετοχή, είτε για επένδυση, είτε για 

βραχυπρόθεσμες συναλλαγές. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να τονιστεί πως ο θεσμός του Ειδικού 

Διαπραγματευτή υπάρχει και στην αγορά των παραγώγων δηλαδή στο 

Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών όπου και είχε εμφανιστεί για πρώτη 

φορά. Εκεί κάθε Ειδικός Διαπραγματευτής είναι υποχρεωμένος να παρέχει 

στο σύστημα ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης για συγκεκριμένα 

παράγωγα προϊόντα. Οι εντολές αυτές πρέπει να έχουν ένα συγκεκριμένο 

εύρος τιμών (μέγιστη διαφορά στην τιμή) και παράλληλα να είναι ενός 

συγκεκριμένου μεγέθους. 

Βέβαια όταν υπάρχει μία σημαντική διεθνής ή πολιτική εξέλιξη οι Ειδικοί 

Διαπραγματευτές απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις τους καθώς είναι 

αδύνατο και για εκείνους να δώσουν τιμές αγοράς και πώλησης καθώς η 

πορεία της αγοράς είναι απρόβλεπτη. Αυτό είχε συμβεί το 2001, μετά το 

τρομοκρατικό χτύπημα στο World Trade Center όπου οι Ειδικοί 

Διαπραγματευτές έπαψαν να δίνουν τιμές στο σύστημα για ένα μεγάλο 

χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

8. Χρηματιστηριακές συναλλαγές μέσω internet. Ο επενδυτής χρησιμοποιώντας 

την ηλεκτρονική πλατφόρμα που του παρέχει η Τραπεζική Χρηματιστηριακή 

Εταιρία μπορεί να εκτελεί πράξεις στην τρέχουσα και στην προθεσμιακή 

αγορά χωρίς να απαιτείται η φυσική του παρουσία του πελάτη στην 

χρηματιστηριακή εταιρία. 
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6. Η σημαντικότητα των Τραπεζών στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα 

 

6.1 Η παρουσία των Ελληνικών Τραπεζών στο Χ.Α.Α. 

Όλα σχεδόν τα Ελληνικά Τραπεζικά ιδρύματα είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο 

Αξιών Αθηνών. Αυτό γίνεται καθώς από το χρηματιστήριο μπορούν να αντληθούν 

σημαντικά χρηματικά ποσά χωρίς να χρειάζεται η τράπεζα να καταφεύγει στον 

δανεισμό. Οι τράπεζες στην χώρα μας θεωρούνται ως επενδύσεις χαμηλό ρίσκου και 

αποδόσεων. Τα τελευταία όμως έτη προτιμούνται από σχεδόν ολόκληρο το 

επενδυτικό κοινό, είτε από θεσμικούς επενδυτές είτε από ιδιώτες, καθώς προσφέρουν 

σταθερότητα και σημαντικές αποδόσεις στις σύγχρονες έντονα μεταβαλλόμενες 

χρηματιστηριακές αγορές. 

Οι μετοχές των τραπεζών που είναι εισηγμένες στο Χ.Α.Α. είναι ονομαστικές και 

ανήκουν στην μεσαία και μεγάλη κεφαλαιοποίηση. Στον πίνακα 6.1 φαίνονται οι 

τράπεζες που είναι εισηγμένες στο Χ.Α.Α., οι κωδικοί τους στο ΟΑΣΗΣ, οι τιμές 

κλεισίματος (31/07/2007), και η συνολική χρηματιστηριακή τους αξία (σύμφωνα με 

τις τιμές κλεισίματος της 31/01/2007). Παράλληλα, στον πίνακα φαίνονται η 

βαρύτητα (ποσοστό συμμετοχής) με την οποία επηρεάζει η κάθε μετοχή την τιμή του 

δείκτη των τραπεζών καθώς και το ποσοστό στάθμισης που εξαρτάται από την 

διασπορά των μετοχών. Την μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση έχει η Εθνική Τράπεζα, 

ενώ την μικρότερη η Ασπίς Τράπεζα. 

 

Πίνακας 6.1: Μετοχές τραπεζών που διαπραγματεύονται στο Χ.Α.Α.. 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
Κωδικός 

Μετοχής 

Τιμή 

Κλεισίματος 

(31/7/07) 

%Στάθμισης Χρημ/κη Αξία 
% 

Συμμετ 

1 ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ 25 100 10.200.550.050,00 15,88 

2 ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΤ 3,52 40 89.378.999,42 0,14 

3 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ 3,88 20 702.624.888,54 1,09 

4 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤ 3,94 20 104.114.228,93 0,16 

5 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΤΕ 6,92 40 161.617.815,15 0,25 

6 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΜΠ 20,8 30 826.122.760,32 1,29 

7 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΕ 43,4 100 20.627.465.304,60 32,12 

8 EUROBANK ΕΥΡΩΒ 26,4 75 9.124.507.656,00 14,21 
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9 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡ 12,88 100 7.242.118.203,04 11,28 

10 MARFIN BANK ΜΑΡΦΒ 9,72 75 5.807.817.349,56 9,04 

11 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡ 26,4 100 7.133.148.818,40 11,11 

12 PROBANK ΠΡΟ 10,38 75 487.993.554,27 0,76 

13 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΤ 16,3 75 1.722.096.263,25 2,68 

 

 

6.2 Δείκτες του Χ.Α.Α. όπου συμμετέχουν Τραπεζικά Ιδρύματα. 

Η πορεία κάθε χρηματιστηρίου εκφράζεται από συγκεκριμένους χρηματιστηριακούς 

δείκτες. Κάθε χρηματιστηριακός δείκτης εκφράζει ένα συγκεκριμένο κλάδο εταιριών 

και απαρτίζεται από συγκεκριμένες εισηγμένες εταιρίες. Η χρηματιστηριακή πορεία 

των εταιριών αυτών επηρεάζει με ένα συγκεκριμένο συντελεστή βαρύτητας (ο οποίος 

είναι μοναδικός για την κάθε εταιρία) την ίδια την πορεία του χρηματιστηριακού 

δείκτη. Οι εταιρίες που απαρτίζουν ένα δείκτη πρέπει να είναι οι πιο 

αντιπροσωπευτικές του χώρου έτσι ώστε ο δείκτης αυτό να έχει κάποιο νόημα και να 

εκφράζει πραγματικά την πορεία και την δυναμικότητα ενός κλάδου επιχειρήσεων 

(πχ πληροφορικής, τραπεζών κ.ο.κ.). Ο συντελεστής βαρύτητας με τον οποίο 

επηρεάζει μία μετοχή τον χρηματιστηριακό δείκτη στον οποίο συμμετέχει είναι 

μοναδικός και καθορίζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από τις αρχές του 

Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Παράλληλα, η σύνθεση των δεικτών, δηλαδή το 

ποιες εταιρίες θα αποτελέσουν το καλάθι των μετοχών που απαρτίζουν τον δείκτη 

εξετάζεται συχνά προκειμένου να συμμετέχουν μόνο οι πιο αντιπροσωπευτικές  

εταιρίες του κλάδου. 

Τα τραπεζικά ιδρύματα παραδοσιακά συμμετέχουν στους πιο σημαντικούς 

χρηματιστηριακούς δείκτες. Αυτό οφείλεται στους παρακάτω λόγους: 

 

1. Τα τραπεζικά ιδρύματα παραδοσιακά έχουν σημαντική κεφαλαιοποίηση, με 

αποτέλεσμα να συγκαταλέγονται στην κατηγορία μεγάλης κεφαλαιοποίησης ή 

στην κατηγορία μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης. 

2. Τα τραπεζικά ιδρύματα θεωρούνται οι πιο φερέγγυες και αξιόπιστες εταιρίες. 

Οι περισσότερες τράπεζες έχουν ιστορία αρκετών δεκάδων ετών. 

3. Οι έλεγχοι και οι κανονισμοί των τραπεζών είναι οι πιο αυστηροί και 

απαιτητικοί σε σχέση με κάθε άλλη κατηγορία επιχειρήσεων. 
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4. Οι τράπεζες αποτελούν τον θεμέλιο λίθο κάθε χρηματοπιστωτικού 

συστήματος καθώς χρηματοδοτούν τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες. 

 

 

Στον Πίνακα 6.2 παρουσιάζονται όλες οι Ελληνικές Τράπεζες που είναι εισηγμένες 

στο Χ.Α.Α. και συγκεκριμένα ο αριθμός των μετοχών τους, η κεφαλαιοποίηση τους 

(την 25/09/2007) καθώς και την κατηγορία στην οποία ανήκουν. Στον Πίνακα 6.3 

παρουσιάζονται όλοι οι χρηματιστηριακοί δείκτες στους οποίους συμμετέχουν 

Τραπεζικά Ιδρύματα. Στο σημείο αυτό κρίνεται αναγκαία να εξετάσουμε τους 

συγκεκριμένους χρηματιστηριακούς δείκτες.  

 

FTSE/X.A.40 (FTSEM). 

Περιλαμβάνει 40 μετοχές εταιριών Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης εισηγμένων στο 

Χρηματιστήριο Αξιών. Στα κριτήρια συμμετοχής στον δείκτη περιλαμβάνονται η 

κεφαλαιοποίηση, η εμπορευσιμότητα και η διασπορά των μετοχών. Ο δείκτης 

σχεδιάστηκε από το Χ.Α. σε συνεργασία με την FTSE Intl. Ltd και ξεκίνησε τον 

Δεκέμβριο του 1999. Ελέγχεται από ανεξάρτητη συμβουλευτική επιτροπή, στην 

οποία συμμετέχουν το Χ.Α., η FTSE Intl. Ltd και εκπρόσωποι εγχώριων και ξένων 

θεσμικών επενδυτών. Η επιτροπή αναθεωρεί τον δείκτη δύο φορές τον χρόνο, το 

Χ.Α. είναι υπεύθυνο για τον καθημερινό υπολογισμό του και η FTSE Intl.Ltd για τον 

έλεγχο του σε πραγματικό χρόνο. 

 

FTSE/X.A.International (FTSEI). 

Αποτελεί τον αντιπροσωπευτικό δείκτη όλων των αποδεκτών αξιών, Ελληνικών και 

μη Ελληνικών, οι οποίες διαπραγματεύονται στην κοινή πλατφόρμα 

διαπραγμάτευσης του Χ.Α. και είναι αποδεκτές για την συμμετοχή τους στην 

Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης  (Big Cap) του Χ.Α.. Ο δείκτης σχεδιάστηκε 

από το Χ.Α. σε συνεργασία με την FTSE Intl. Ltd και ξεκίνησε να υπολογίζεται τον 

Δεκέμβριο του 2005. Ελέγχεται από ανεξάρτητη συμβουλευτική επιτροπή στην οποία 

συμμετέχουν το Χ.Α., η FTSE Intl. Ltd και εκπρόσωποι εγχώριων και ξένων 

θεσμικών επενδυτών. Η επιτροπή αναθεωρεί τον δείκτη δύο φορές τον χρόνο, το 

Χ.Α. είναι υπεύθυνο για τον καθημερινό υπολογισμό του και η FTSE Intl.Ltd για τον 

έλεγχο του σε πραγματικό χρόνο. 
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Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α. (ΣΑΓΔ). 

Απεικονίζει την συνολική απόδοση του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χ.Α., 

λαμβάνοντας υπόψη την επανεπένδυση των μερισμάτων και των μετοχών που 

συμμετέχουν σε αυτόν. Συμμετέχουν οι 60 μεγαλύτερες εταιρίες Blue Chip της 

κατηγορίας Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης. Στα κριτήρια συμμετοχής στον δείκτη 

συμπεριλαμβάνονται: 

1. Συμμετοχή μιας μόνο κατηγορίας κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών για 

κάθε εταιρία. 

2. Συνεχής παρουσία τουλάχιστον 6 μηνών στον Αγορά Μετοχών . 

 

FTSE/X.A. SmallCap 80 (FTSES). 

Περιλαμβάνει 80 μετοχές εταιριών Μικρής Κεφαλαιοποίησης εισηγμένων στο 

Χρηματιστήριο Αξιών. Στα κριτήρια συμμετοχής στον δείκτη περιλαμβάνονται η 

κεφαλαιοποίηση, η εμπορευσιμότητα και η διασπορά των μετοχών. Ο δείκτης 

σχεδιάστηκε από το Χ.Α. σε συνεργασία με την FTSE Intl. Ltd και ξεκίνησε τον 

Ιούνιο του 2001. Ελέγχεται από ανεξάρτητη συμβουλευτική επιτροπή, στην οποία 

συμμετέχουν το Χ.Α., η FTSE Intl. Ltd και εκπρόσωποι εγχώριων και ξένων 

θεσμικών επενδυτών. Η επιτροπή αναθεωρεί τον δείκτη δύο φορές τον χρόνο, το 

Χ.Α. είναι υπεύθυνο για τον καθημερινό υπολογισμό του και η FTSE Intl.Ltd για τον 

έλεγχο του σε πραγματικό χρόνο. 

 

FTSE/X.A. 20 (FTSE). 

Υψηλής κεφαλαιοποίησης δείκτης που περιλαμβάνει τις 20 μεγαλύτερες εισηγμένες 

εταιρίες (Blue Chip) στο Χ.Α.. Στα κριτήρια συμμετοχής στον δείκτη 

περιλαμβάνονται η κεφαλαιοποίηση, η εμπορευσιμότητα και η διασπορά των 

μετοχών. Ο δείκτης σχεδιάστηκε από το Χ.Α. σε συνεργασία με την FTSE Intl. Ltd 

και ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 1997. Ελέγχεται από ανεξάρτητη συμβουλευτική 

επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν το Χ.Α., η FTSE Intl. Ltd και εκπρόσωποι 

εγχώριων και ξένων θεσμικών επενδυτών. Η επιτροπή αναθεωρεί τον δείκτη δύο 

φορές τον χρόνο, το Χ.Α. είναι υπεύθυνο για τον καθημερινό υπολογισμό του και η 

FTSE Intl.Ltd για τον έλεγχο του σε πραγματικό χρόνο. 
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FTSE/X.A. 140 (FTSEA). 

Αποτελεί τον αντιπροσωπευτικό δείκτη όλων των αποδεκτών αξιών, Ελληνικών και 

μη Ελληνικών, οι οποίες διαπραγματεύονται στην κοινή πλατφόρμα 

διαπραγμάτευσης του Χ.Α. Ο δείκτης σχεδιάστηκε από το Χ.Α. σε συνεργασία με την 

FTSE Intl. Ltd και ξεκίνησε να υπολογίζεται τον Δεκέμβριο του 2005. Ελέγχεται από 

ανεξάρτητη συμβουλευτική επιτροπή στην οποία συμμετέχουν το Χ.Α., η FTSE Intl. 

Ltd και εκπρόσωποι εγχώριων και ξένων θεσμικών επενδυτών. Η επιτροπή 

αναθεωρεί τον δείκτη δύο φορές τον χρόνο, το Χ.Α. είναι υπεύθυνο για τον 

καθημερινό υπολογισμό του και η FTSE Intl.Ltd για τον έλεγχο του σε πραγματικό 

χρόνο. Ο Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών συμβολίζεται με ΓΔ ενώ ο 

κλαδικός δείκτης των τραπεζών εκφράζεται με τον σύμβολο ΔΤΡ,  

 



 
 
 
 
 
Πίνακας 6.2 : Κεφαλαιοποίηση και αριθμός μετοχών τραπεζών που διαπραγματεύονται στο Χ.Α.Α. 
 
 

  ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΚΕΦΑΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΤΙΣ 26/09/2007 ΣΕ € ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 132.124.656 570.778.513,92 ΜΕΣΑΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ  
2 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 58.387.939 350.327.634 ΜΕΓΑΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ  
3 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD 796.682.764 7.680.021.844,96 ΜΕΓΑΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ  
4 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ  Α.Τ.Ε. 140.866.770 2.236.964.307,60 ΜΕΓΑΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ  
5 PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 62.683.822 660.687.483,88 ΜΕΓΑΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ  
6 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 905.444.444 3.621.777.776,80 ΜΕΓΑΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ  
7 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ Limited 562.276.258 7.017.207.699,84 ΜΕΓΑΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ  
8 ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 63.479.403 201.864.501,54 ΜΕΓΑΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ  
9 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 408.022.002 10.053.662.129,28 ΜΕΓΑΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ  
10 EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε. 522.278.216 13.056.955.400,00 ΜΕΓΑΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ  
11 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 337.743.789 8.443.594.725,00 ΜΕΓΑΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ  
12 MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 288.625.066 1.760.612.902,60 ΜΕΓΑΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ  
13 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 15.891.909 1.470.796.177,95 ΜΕΣΑΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ  
14 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 132.391.468 2.727.264.240,80 ΜΕΓΑΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ  
15 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 475.287.219 21.064.729.546,08 ΜΕΓΑΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ  
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Πίνακας 6.3: Χρηματιστηριακοί δείκτες στους οποίους μετέχουν Τραπεζικά Ιδρύματα 
 
 

  ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΓΔ ΔΤΡ ΣΑΓΔ FTSE FTSEA FTSES FTSEM FTSEI 

1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                 
2 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.                 
3 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD                 
4 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ  Α.Τ.Ε.                 
5 PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.                 
6 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.                 
7 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ Limited                 
8 ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.                 
9 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.                 

10 EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε.                 
11 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.                 
12 MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.                 
13 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.                 
14 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.                 
15 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.                 

 
 
 

 



6.3 Συμπεράσματα. 

Σύμφωνα με τα όσα έχουν παρουσιαστεί στην διπλωματική αυτή εργασία είναι πολύ 

εύκολο να συνειδητοποιήσει κανείς, τον σημαντικό και θεμελιώδη ρόλο που 

διαδραματίζουν τα Ελληνικά Τραπεζικά Ιδρύματα στη χώρα μας.  

Πράγματι, νέα, ευέλικτα τραπεζικά προϊόντα παρουσιάζονται συνεχώς με απώτερο 

στόχο να καλύψου την κάθε ανάγκη του σύγχρονου επενδυτή. Τα τραπεζικά ιδρύματα 

αρχίζουν και αναπτύσσουν σημαντικές δραστηριότητες στον χώρου του Real Estate, 

του Leasing, του Forfaiting, του Factoring και στον χώρο των Τραπεζοασφαλειών. Η 

ανάπτυξη του χρηματιστήριου στην χώρα μας και η δημιουργία μίας ώριμης 

χρηματιστηριακής αγοράς, έδωσε το έναυσμα στα Τραπεζικά Ιδρύματα να παρέχουν 

χρηματιστηριακά προϊόντα εφάμιλλα των ανεπτυγμένων αγορών του εξωτερικού 

όπως τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης, τα δικαιώματα και το Short Selling. 

Τα Τραπεζικά Ιδρύματα έχουν σημαντική παρουσία στον χρηματιστηριακό χώρο. 

Σχεδόν όλες οι τραπεζικές μετοχές ανήκουν στην κατηγορία της Μεγάλης 

Κεφαλαιοποίησης και τα περισσότερα Τραπεζικά Ιδρύματα συμμετέχουν στους πιο 

σημαντικούς χρηματιστηριακούς δείκτες. Οι μετοχές των τραπεζών ανέκαθεν 

απολάμβαναν την εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού και τα μεγαλύτερα εγχώρια 

και ξένα θεσμικά χαρτοφυλάκια είχαν και έχουν πάντοτε στην κατοχή τους μετοχές 

Ελληνικών Τραπεζών.  

Είναι επομένως προφανές ότι οι Ελληνικές Τράπεζες είναι ο καθρέπτης του 

Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος της χώρας και κατ’ επέκταση ο 

καθρέπτης της Ελληνικής Οικονομίας. Οι επενδύσεις που γίνονται από τις τράπεζες, 

οι νέες υπηρεσίες που εισάγονται και ολόκληρη η δραστηριότητα που αυτές 

αναπτύσσουν εκφράζει τις οικονομικές και επιχειρηματικές προσδοκίες του τόπου. 

Όταν τα Τραπεζικά Ιδρύματα επενδύουν σε καινοτόμα προϊόντα και σε νέες αγορές, 

αυτό υποδηλώνει μία έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία έχει άμεση 

ανάγκη των υπηρεσιών αυτών. Όταν αντίθετα η τραπεζική δραστηριότητα 

περιορίζεται στην παροχή κοινών και τυποποιημένων προϊόντων, αυτό συνεπάγεται 

μία επιχειρηματική στασιμότητα. 

Τα Τραπεζικά επομένως Ιδρύματα, αποτελούν τους θεμελιώδεις λίθους του εγχώριου 

Χρηματοπιστωτικού Συστήματος και συνάμα μέσω των χρηματοπιστωτικών 

προϊόντων που αυτά προσφέρουν  μπορεί κανείς να εξάγει σημαντικά συμπεράσματα 

για τις επιχειρηματικές και οικονομικές τάσεις και προοπτικές που επικρατούν κάθε 

φορά στην Ελληνική πραγματικότητα. 
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7. Βιβλιογραφία. 

 

7.1 Βιβλιογραφία διαδικτύου. 

 

1. www.ase.gr Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 

2. www.adex.ase.gr Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών 

3. www.hcmc.gr, Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

4. www.bha.gr, Ελληνική Ένωση Τραπεζών 

5. www.bankofgreece.gr Τράπεζα της Ελλάδος 

6. www.piraeusbank.gr Τράπεζα Πειραιώς 

7. www.kathimerini.gr Εφημερίδα  H Καθημερινή 

8. www.mnec.gr Υπουργείο Οικονομικών 

9. www.hellenicbank.gr Ελληνική Τράπεζα 

10. www.nymex.com New York Mercantile Exchange 

11. www.nasdaq.com NASDAQ Index 

12. www.atebank.gr Αγροτική Τράπεζα 

13. www.alphaleasing.gr Alpha Leasing 

14. www.dirent.gr Dirent Leasing 

15. www.milleniumbank.gr Τράπεζα Millennium 

16. www.in.gr Portal του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη 

17. www.emporiki.gr Εμπορική Τράπεζα 

18. www.nbg.gr Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 

19. www.citibank.com Citibank Τράπεζα 

20. www.bankofcyprus.gr Τράπεζα Κύπρου 

21. www.marfinbank.gr Τράπεζα Marfin 

22. www.imerisia.gr Εφημερίδα Ημερησία 

23. www.naftemporiki.gr Εφημερίδα Η Ναυτεμπρορική 

24. www.eaee.gr Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος 

25. www.eurobank.gr Τράπεζα Eurobank 

26. www.aspisbank.gr Τράπεζα Ασπίς 

27. www.tanea.gr Εφημερίδα Τα Νέα 

28. www.ing.gr ING Greece Ασφαλιστική 

29. www.alico.gr Alico Ασφαλιστική 
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