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ΔΗΛΩΗ ΑΤΘΕΝΣΙΚΟΣΗΣΑ  

 

 

 

«Ο πξνπηπρηαθφο θνηηεηήο πνπ εθπφλεζε ηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία θέξεη 

νιφθιεξε ηελ επζχλε πξνζδηνξηζκνχ ηεο δίθαηεο ρξήζεο ηνπ πιηθνχ, ε νπνία 

νξίδεηαη ζηε βάζε ησλ εμήο παξαγφλησλ: ηνπ ζθνπνχ θαη ραξαθηήξα ηεο ρξήζεο (κε-

εκπνξηθφο, κε-θεξδνζθνπηθφο, αιιά εθπαηδεπηηθφο-εξεπλεηηθφο), ηεο πάζεο θχζεο 

ηνπ πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί (ηκήκαηα ηνπ θεηκέλνπ, πίλαθεο, ζρήκαηα, εηθφλεο 

θ.ι.π.), ηνπ πνζνζηνχ θαη ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ηκήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ζε 

ζρέζε κε φιν ην θείκελν ππφ copyright,  θαη ησλ πηζαλψλ ζπλεπεηψλ ηεο ρξήζεο ζηελ 

αγνξά ή ηελ γεληθφηεξε αμία ηνπ ππφ copyright θεηκέλνπ». 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

ηελ παξνχζα εξγαζία ζα αλαιχζνπκε ηελ θεληξηθή ηεο Διιάδνο. πγθεθξηκέλα 

ζηελ πξψηε θαη δεχηεξε ελφηεηα ζα παξνπζηάζνπκε ηελ δνκή ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ηα είδε ησλ ηξαπεδψλ. Θα αθνινπζήζεη ε αλάιπζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ αιιά θαη ηεο ηξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο, φπνπ ζα γίλεη πην εθηελήο πεξηγξαθή ζηελ έβδνκε ελφηεηα. Έπεηηα 

πεξηιεπηηθά ζα αλαθεξζνχκε ζην λνκνζεηηθφ– θαλνληζηηθφ- ζεζκηθφ πιαίζην πνπ 

δηέπεη ηηο ηξάπεδεο, θαη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα γεληθφηεξα. ελψ αμίδεη λα ηνλίζνπκε 

ηελ παξνπζίαζε ηεο ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο ηξάπεδαο ηεο Διιάδνο απφ ηελ πεξίνδν 

ηνπ κεζνπνιέκνπ (1928-1941) έσο θαη ηα ηειεπηαία γεγνλφηα. Σέινο ζα αλαιπζεί ε 

δνκή ηεο ηξάπεδαο ηεο Διιάδνο σο πξνο ηα φξγαλα πνπ ηελ απνηεινχλ θαζψο θαη νη 

ιεηηνπξγίεο ηεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: ηξάπεδα ηεο Διιάδνο, δνκέο ηεο ηξάπεδαο, ιεηηνπξγίεο ηεο ηξάπεδαο 
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ΕΙΑΓΩΓΗ  

 

 

Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο είλαη ε θεληξηθή ηξάπεδα ηεο Διιάδαο. Ηδξχζεθε ην 1927, 

βάζεη ελφο Παξαξηήκαηνο ηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο Γελεχεο, επί Πξνεδξίαο ηεο 

Γεκνθξαηίαο ηνπ Παχινπ Κνπληνπξηψηε θαη Πξσζππνπξγίαο ηνπ Αιεμάλδξνπ 

Εαΐκε. Ζ έδξα ηεο βξίζθεηαη ζηελ Αζήλα. (Wikipedia) 

Απφ ην 1928 έσο ην 2002, είρε ην απνθιεηζηηθφ εθδνηηθφ πξνλφκην ραξηνλνκηζκάησλ 

ζηελ Διιάδα θαη ήηαλ ππεχζπλε γηα ηε ράξαμε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο 

ρψξαο. Απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ επξψ θαη κέρξη ζήκεξα, ηνλ ξφιν απηφ ηνλ έρεη 

αλαιάβεη ε Δπξσπατθή  Κεληξηθή Σξάπεδα. (mikropragmata.lifo.gr) 

Κχξηνο ξφινο ηεο Σξάπεδαο είλαη ε επνπηεία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

κέζσ ησλ δηαθφξσλ νξγάλσλ ηεο, ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 

ηφρνη ηεο επνπηείαο είλαη ε ζηαζεξφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα  ηνπ πηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη γεληθφηεξα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Καηά ηελ 

άζθεζε ηεο επνπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ππνρξενχληαη λα 

παξέρνπλ ζηελ Σξάπεδα θάζε ζηνηρείν θαη πιεξνθνξία. Ζ Σξάπεδα κπνξεί λα 

επηβάιιεη θπξψζεηο πξνο φια ηα ππνθείκελα ζε επνπηεία ηδξχκαηά γηα πξάμεηο  ηνπο 

πνπ αληηβαίλνπλ ζηηο δηαηάμεηο. 
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ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΔΟΜΗ ΣΟΤ ΣΡΑΠΕΖΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

 

Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζηελ Διιάδα απνηειείηαη απφ ηελ  Κεληξηθή- Δθδνηηθή 

Σξάπεδα φπνπ είλαη ε θεληξηθή ηξάπεδα ηεο Διιάδνο φπνπ ηεξαξρηθά είλαη ε 

επηθεθαιήο ησλ ηξαπεδψλ θαη αθνινπζνχλ ππφ ηελ επνπηεία ηεο νη ελδηάκεζνη 

ρξεκαηνδνηηθνί  νξγαληζκνί, νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο, νη ζπλεηαηξηζηηθέο θαη νη εηδηθνί 

πηζησηηθνί νξγαληζκνί. (Π.Δ Πεηξάθεο, 2003) 

 

 

Εικόνα 1:πηγή dailyeconomics.gr 

 

Ζ θάζε ηξάπεδα έρεη θαη ππνθαηαζηήκαηα ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ επνπηεία 

ηελ θεληξηθήο δηνίθεζεο ηεο θάζε ηξάπεδαο. Καη ε θάζε ηξάπεδα ιεηηνπξγεί ππφ ηελ 

επνπηεία ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο ηεο Διιάδνο.  

ΕΝΟΣΗΣΑ 2: ΣΑ ΕΙΔΗ ΣΩΝ ΣΡΑΠΕΖΩΝ 

 

Σξάπεδα είλαη ε νηθνλνκηθή επηρείξεζε πνπ δηαρεηξίδεηαη θαη έρεη φζν πξντφλ ην 

ρξήκα. Ζ θπξηφηεξε ιεηηνπξγία ηεο ηξάπεδαο είλαη νη ρνξεγήζεηο-ν έληνθνο 

δαλεηζκφο αιιά θαη ε απνηακίεπζήο θεθαιαίσλ πειαηψλ-νη θαηαζέζεηο. Δπίζεο 

ζεσξείηαη σο ν κεζάδνληαο κεηαμχ θεθαιαηνχρσλ, πνπ δεηνχλ λα επελδχζνπλ 
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θεθάιαηα, θαη εθείλσλ νη νπνίνη έρνπλ αλάγθε δαλεηζκνχ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. (Π.Κηφρν- Γ.Παπαληθνιάνπ 1990).  

 

Τπάξρνπλ δηάθνξα είδε ηξαπεδψλ φπσο ε Κεληξηθή Σξάπεδα, ε Δκπνξηθή ηξάπεδα, ε 

Δπελδπηηθή ηξάπεδα, ε Σξάπεδα Κνηλνηηθήο Αλάπηπμεο, ην  Σαρπδξνκηθφ 

Σακηεπηήξην, ε  Ηδησηηθή Σξάπεδα, ε  Corporate Banking θαη νη  πλεηαηξηζηηθέο 

ηξάπεδεο. (Wikipedia) 

 

Η Κεληξηθή Σξάπεδα είλαη ππεχζπλε γηα ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο πηζησηηθήο 

θαη ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο πνιηηηθήο ελψ ηαπηφρξνλα έρεη ην πξνλφκην ηεο έθδνζεο 

ηξαπεδνγξακκαηίσλ. Παξαδείγκαηα θεληξηθψλ ηξαπεδψλ είλαη ε Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο, ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα. 

 

Οη εκπνξηθέο ηξάπεδεο είλαη επηρεηξήζεηο-νξγαληζκνί παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ. Με ζθνπφ ην θέξδνο απφ  θαηαζέζεηο, ρνξεγήζεηο θαη άιιεο ηξαπεδηθέο 

ππεξεζίεο. Οη βαζηθέο εκπνξηθέο ηξάπεδεο είλαη ε Ζ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ε 

Eurobank EFG, ε Σξάπεδα Πεηξαηψο θαη ε Alpha Bank. 

 

Οη επελδπηηθέο ηξάπεδεο είλαη ελ κέξεη νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο πνπ φκσο είλαη 

εμεηδηθεπκέλεο γηα ηελ εμππεξέηεζε εηαηξηψλ. πγθεθξηκέλα δίλνπλ εγγπεηηθέο 

επηζηνιέο, ζπκβνπιεχνπλ γηα ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο θαη γεληθφηεξα ιεηηνπξγνχλ 

γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ επελδπηηθψλ δηαδηθαζηψλ.  

 

Σα Σαρπδξνκηθά Σακηεπηήξηα είλαη ηακηεπηήξηα πνπ ζπλδένληαη κε ηα εζληθά 

ηαρπδξνκηθά ζπζηήκαηα. ηελ Διιάδα ην 1900 ηδξχζεθε ην Σαρπδξνκηθφ 

Σακηεπηήξην φπνπ ηε ζπλέρεηα ην 2013 ππφ ηνλ φκηιν Eurobank ηδξχζεθε ην Νέν 

Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην. (Wikipedia) 
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Οη ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο έρνπλ σο ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε θαη πξνψζεζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηνπο θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ πεξηνρψλ. Οη 

ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθέο 

πεξηνρέο θαη σο εθ ηνχηνπ αληινχλ θεθάιαηα απφ ηηο απνηακηεχζεηο ηεο πεξηνρήο 

ηνπο. Οη  ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα ζήκεξα είλαη ε 

πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Γξάκα, πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Έβξνπ, ε πλεηαηξηζηηθή 

Σξάπεδα Ζπείξνπ, ε πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Θεζζαιίαο, ε πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα 

Καξδίηζαο, ε Παγθξήηηα πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα, ε πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα 

Πηεξίαο, ε ζπλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα εξξψλ, ε πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Υαλίσλ. 

 

ΕΝΟΣΗΣΑ 3 : ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΣΩΝ ΣΡΑΠΕΖΩΝ 

 

3.1 Eνεργητικέσ δραςτηριότητεσ 

 

Χο ελεξγεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ελλννχκε ζηηο εξγαζίεο πνπ απνηεινχλ ζηνηρεία 

θπξίσο ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ ηξαπεδψλ. ε απηέο πεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο 

αμηνπνίεζεο ησλ θαηαζέζεσλ θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κε ηε κνξθή 

ρξεκαηνδνηήζεσλ, ρνξήγεζεο δαλείσλ θαζψο θαη νη επελδχζεηο θάζε κνξθήο θαη νη 

ηνπνζεηήζεηο ζε ρξεφγξαθα ή μέλα λνκίζκαηα. (Π.Δ Πεηξάθεο, 2003) 

 

Χορηγήςεισ 

 

Λέγνληαο ρνξήγεζε ελλννχκε ηελ κεηάβαζε κέξνπο ηεο ηνπ ρξήκαηνο ηεο ηξάπεδαο 

κε ηε κνξθή δαλείνπ γηα ρξήζε απφ ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν. Σ ν ζχλνιν ησλ 

εξγαζηψλ ηεο παξνρήο ησλ δαλείσλ, πηζηψζεσλ θαη εγγπήζεσλ απνηεινχλ ηηο 

πηζηνδνηηθέο εξγαζίεο ησλ ηξαπεδψλ ε αιιηψο πηζησηηθή ιεηηνπξγία. 
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3.2 Παθητικέσ δραςτηριότητεσ 

 

Παζεηηθέο εξγαζίεο είλαη απηέο πνπ απνηεινχλ ζηνηρεία θπξίσο ηνπ παζεηηθνχ ησλ 

ηξαπεδψλ, ζε απηέο πεξηιακβάλνληαη νη θάζε κνξθήο θαηαζέζεηο (φςεσο, 

ηακηεπηεξίνπ, πξνζεζκίαο θιπ) θαζψο θαη θάζε άιιε δξαζηεξηφηεηα γηα άληιεζε θαη 

πξνζέιθπζε θεθαιαίσλ. (Π.Δ Πεηξάθεο, 2003) 

 

Καταθέςεισ 

 

Οη θαηαζέζεηο είλαη ε παξάδνζε ρξεκάησλ ζε κεηξεηά, επηηαγέο ή άιια αμηφγξαθα 

κεηαηξέςηκεο ρξεκαηηθήο αμίαο θαη απνηεινχλ ηελ ζεκαληηθφηεξε πεγή 

εμνηθνλφκεζεο ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ γηα ηελ άζθεζε πηζηνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο 

θάζε ηξάπεδαο. 

Οη θαηαζέζεηο κπνξεί λα είλαη:  

 θαηαζέζεηο ηακηεπηεξίνπ 

Πεξηιακβάλνπλ θαηαζέζεηο ηηο νπνίεο θάλνπλ θπζηθά πξφζσπα ιακβάλνληαο σο 

αληακνηβή ηφθνπο. Όηαλ ην επηηφθην είλαη πςειφ απνηειεί θίλεηξν γηα απνηακίεπζε. 

 ηηο θαηαζέζεηο φςεσο 

πλήζσο γίλνληαη απφ επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δηελεξγνχλ ηαπηφρξνλα θαη αλαιήςεηο 

ψζηε λα ηθαλνπνηνχλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ έλαληη ηξίησλ. Ζ θίλεζε ηνπ 

ινγαξηαζκνχ γίλεηαη ζπλήζσο κε επηηαγέο. 

 ηηο θαηαζέζεηο ζε ηξερνχκελν ινγαξηαζκφ 

Απνηεινχλ παξαιιαγή ηεο θαηάζεζεο ηακηεπηεξίνπ. Πξφθεηηαη γηα ινγαξηαζκνχο 

πνπ αλνίγνληαη κφλν ζε θπζηθά πξφζσπα θαη είλαη θπξίσο κηζζνδνηηθνί. Ζ θίλεζε 

ηνπ ινγαξηαζκνχ γίλεηαη θπξίσο κε επηηαγέο ηηο νπνίεο ρνξεγεί ε ηξάπεδα γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ησλ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαη γηα απηφ ην επηηφθην είλαη κηθξφηεξν 

απφ απηφ ηνπ ηακηεπηεξίνπ. 
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 ηηο πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο 

Δίλαη νη θαηαζέζεηο πνπ ζπκθσλείηε κεηαμχ θαηαζεηψλ θαη ηξάπεδαο, λα 

παξακείλνπλ ζηελ ηξάπεδα γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ρσξίο λα γίλεη 

αλάιεςε κε πςειφηεξν επηηφθην ζρεηηθά κε ηνλ άιινλ εηδψλ ησλ θαηαζέζεσλ. ε 

πεξίπησζε πνπ γίλεη αλάιεςε πξηλ ηελ ιήμε ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο ηφηε επηβάιιεηαη ζηνλ θαηαζέηε πνηλή αλάινγε κε ην ρξφλν πνπ 

ππνιείπεηαη κέρξη ηε ιήμε ηνπο.  

 

 ηηο πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ζπλαιιάγκαηνο 

 

3.3 Βοηθητικέσ εργαςίεσ 

 

Έκδοςη εγγυητικών επιςτολών 

 

ην πιαίζην θάζε  επηρεηξεκαηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο παξέρεηε ε 

δπλαηφηεηα έθδνζεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαη αλνίγκαηνο Δλέγγπσλ Πηζηψζεσλ ζε 

Δπξψ θαη ζπλάιιαγκα απφ ηηο ηξάπεδεο. 

 

Έκδοςη επιταγών και εντολών 

 

Ζ Δπηηαγή είλαη αμηφγξαθν πνπ ν εθδφηεο δεζκεχεηαη κέζσ ελφο πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο- ηξάπεδαο λα θαηαβάιιεη έλα ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηηθφ πνζφ ζηνλ 

δηθαηνχρν ηεο επηηαγήο. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα κηα εληνιή πιεξσκήο πξνο κηα 

ηξάπεδα κε ρξήκαηα ηα νπνία έρεη ήδε ζέζεη ζηε δηάζεζε ηεο ν εληνιέαο γηα λα 

εμνθιήζεη ηνλ δηθαηνχρν. (euretirio.com) 
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 Είςπραξη αξιών για λογαριαςμό τρίτων 

 

Αμηφγξαθα, είλαη  έγγξαθα πνπ ελζσκαηψλνπλ ρξεκαηηθή αμία, ε νπνία κπνξεί λα 

ξεπζηνπνηεζεί είηε άκεζα είηε ζε πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σα πνην 

ζπλεζηζκέλα αμηφγξαθα είλαη: 

α) νη επηηαγέο, 

β) νη πηζησηηθνί ηίηινη (γξακκάηηα, ζπλαιιαγκαηηθέο, ππνζρεηηθέο επηζηνιέο) 

γ) ηα θνξησηηθά έγγξαθα 

 

Αγορά χρεογράφων για λογαριαςμό τρίτων 

 

Σν θάζε Υξεφγξαθν έρεη νξηζκέλν ηχπν πνπ θαλεξψλεη θξαηηθφ δάλεην, ή Γάλεην 

Σξαπέδεο, ή άιιεο επηρείξεζεο θαη αλήθεη ζε απηφλ πνπ ην έρεη (π.ρ. θξαηηθφ 

νκφινγν, έληνθα γξακκάηηα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, κεηνρέο εηαηξηψλ θ.ι.π.). Γηα ηελ 

δηαθίλεζε ησλ ρξενγξάθσλ ππάξρεη ζην θεληξηθφ θαηάζηεκα ηεο ηξάπεδάο 

νξγαλσκέλν ηκήκα θαζψο θαη  Δηδηθή Τπεξεζία (ΣΑΜΔΗΟ ΣΗΣΛΧΝ) πνπ 

αλαιακβάλεη έλαληη πξνκήζεηαο ηελ θχιαμε ησλ παξαπάλσ ρξενγξάθσλ. 

 

3.4  Άλλεσ υπηρεςίεσ 

 

Πληρωμέσ μέςω παγίων εντολών 

 

Ζ πιεξσκή ινγαξηαζκψλ θαη νη ηαθηηθέο νθεηιέο γίλεηαη απηφκαηα κε ρξέσζε ηνπ 

ινγαξηαζκνχ ή ηεο πηζησηηθήο θάξηαο ζπκπιεξψλνληαο κφλν κία αίηεζε ζε θάπνηα 

ηξάπεδα. Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ησλ «πάγησλ εληνιψλ» πνπ 

θαζηζηνχλ ηελ επηινγή ηνπο εμαηξεηηθά ζπκθέξνπζα είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

γίλεηαη ε πιεξσκή θαζψο ηα ρξήκαηα γηα ηελ πιεξσκή ρξεψλνληαη ηελ ηειεπηαία 

εκέξα ηεο πξνζεζκίαο θαη νη πξνκήζεηεο ησλ ηξαπεδψλ είλαη κεδακηλέο.  
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Εργαςίεσ ςυναλλάγματοσ 

 

Αθνξά ηηο αγνξέο θαη πσιήζεηο ραξηνλνκηζκάησλ αιιά θαη θαηαζέζεηο ζε 

ζπλάιιαγκα θαζψο θαη ηελ κέζσ εληνιψλ θαη επηηαγψλ κεηαθνξά θεθαιαίσλ κεηαμχ 

ρσξψλ.  

 

Κίνηςη κεφαλαίων 

 

Λέγνληαο θίλεζε θεθαιαίσλ ελλννχκε ηε κεηαθνξά δηαζέζηκσλ απφ ην έλα 

ππνθαηάζηεκα κηαο ηξάπεδαο ζε άιιν κε ζθνπφ λ’ απνδνζνχλ ζε ηξίην. Σα θεθάιαηα 

απηά κεηαθέξνληαη ινγηζηηθά θαη απνδίδνληαη ζηνλ νξηδφκελν δηθαηνχρν γηα ρξήζε. 

Ζ εξγαζία απηή, ηεο κεηαθνξάο θεθαιαίσλ, πεξηιακβάλεη θεθάιαηα πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηδησηηθή απνηακίεπζε ή θαη θεθάιαηα πξνεξρφκελα απφ ην Γεκφζην Σνκέα ή 

απφ ηξάπεδα. 

 

Θυρίδεσ θηςαυροφυλακίου 

 

Δίλαη ν εηδηθά δηακνξθσκέλνο θαη αζθαιήο ρψξνο, κέζα ζην θαηάζηεκα ηεο 

Σξάπεδαο, φπνπ ππάξρνπλ αξηζκεκέλεο ζέζεηο-θηβψηηα κεηαιιηθά ζε δηάθνξα κεγέζε 

θαη ηα νπνία δηαζέηεη ε ηξάπεδα έλαληη ελνηθίνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε απφ ηνπο 

πειάηεο δηαθφξσλ πξνζσπηθψλ ηνπο εηδψλ ή αμηψλ θαη δελ ππνρξενχληαη λα ηα 

δειψζνπλ ζηελ Τπεξεζία ηεο Σξάπεδαο.  
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3.5 Εργαςίεσ Τράπεζασ τησ Ελλαδοσ 

 

Σν βαζηθφ θαζήθνλ ηεο σο ππξήλα ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο είλαη  λα ραξάδεη θαη λα 

εθαξκφδεη ηελ λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ζηε δψλε ηνπ επξψ κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ θαζνξίδνληαο ηα βξαρππξφζεζκα επηηφθηα. Δπίζεο βαζηθφ 

θαζήθνλ είλαη λα δηελεξγεί πξάμεηο ζπλαιιάγκαηνο θαη πξάμεηο δηαρείξηζεο, έθδνζεο 

θαη απνπιεξσκήο ηίηισλ. Ζ ηξάπεδα ηεο Διιάδνο αλαιακβάλεη ηελ εθαξκνγή ησλ 

νδεγηψλ ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ηελ άζθεζε ηεο επνπηείαο ζηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ζε άιινπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο, ηελ Σακεηαθή 

δηαρείξηζε ησ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη θαηαξηίδεη θαη δεκνζηεχεη 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη εθζέζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία κέζσ 

εμεηδηθεπκέλσλ ζηαηηζηηθέο εξεπλψλ. 

Αλαιπηηθά νη εξγαζίεο ηεο ηξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζα αλαιπζεί ζην θεθάιαην επηά , 

φπνπ φια ηα παξαπάλσ ζα αλαιπζνχλ θαη ζα παξνπζηαζηνχλ κε ηηο απαξαίηεηεο 

ιεπηνκέξεηεο.   

 

 

ΕΝΟΣΗΣΑ 4: ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ-ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟ-ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

 

Σν ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ-ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΟ-ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ απνηειείηαη απφ ην 

Καηαζηαηηθφ ηεο Σξάπεδαο, Πξάμεηο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 

(ΠΓ/ΣΔ), Πξάμεηο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, Πξάμεηο ηνπ πκβνπιίνπ 

Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο (ΠΝΠ), Απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Μέηξσλ Δμπγίαλζεο, 

Απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Πηζησηηθψλ θαη Αζθαιηζηηθψλ Θεκάησλ (ΔΠΑΘ), θαζψο 

θαη Απνθάζεηο ηεο πξνγελέζηεξεο απηήο Δπηηξνπήο Πηζησηηθψλ θαη Σξαπεδηθψλ 

Θεκάησλ (ΔΣΠΘ). Δπίζεο Νφκνη, Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα θαη Τπνπξγηθέο 

Απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηεο Σξάπεδαο, θαζψο θαη νη Καλνληζκνί 

Λεηηνπξγίαο ησλ πζηεκάησλ Γηαθαλνληζκνχ θαη Γηαπξαγκάηεπζεο Σίηισλ πνπ 

ηεινχλ ππφ ηε δηαρείξηζε ηεο Σξάπεδαο.  
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ΕΝΟΣΗΣΑ 5: ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ 

ΕΛΛΑΔΟ 

 

5.1 Η περίοδοσ του μεςοπολέμου, 1928-1941 

 

Σν λνκηζκαηηθφ θαζεζηψο, πνπ θαζηεξψζεθε κε ηελ ίδξπζε ηεο TE θαη ηε ζχλδεζε 

ηεο δξαρκήο κε ηνλ θαλφλα ρξπζνχ-ζπλαιιάγκαηνο, εθαξκφζζεθε γηα βξαρχ κφλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ γεσγξαθηθή εμάπισζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε 

νπνία μεθίλεζε ην 1929 απφ ηηο ΖΠΑ, έπιεμε θαη ηελ εμαηξεηηθά αδχλακε ειιεληθή 

νηθνλνκία. Ζ ρξφληα ειιεηκκαηηθφηεηα ηνπ ηζνδπγίνπ εμσηεξηθψλ πιεξσκψλ 

επηδεηλψζεθε πεξαηηέξσ απφ ηε καδηθή θπγή θεθαιαίσλ πξνο ην εμσηεξηθφ πνπ 

έθζαζε ζε πξσηνθαλή χςε ην επηέκβξην ηνπ 1931, φηαλ ε ζηεξιίλα, κε ηελ νπνία ε 

δξαρκή ήηαλ ζπλδεδεκέλε, ηέζεθε εθηφο ηνπ ζπζηήκαηνο ρξπζνχ-ζπλαιιάγκαηνο. Ζ 

δξακαηηθή δηαξξνή ησλ εζληθψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ απνζεκάησλ νδήγεζε ηειηθά, 

χζηεξα απφ ακθηηαιαληεχζεηο θαη δηαθσλίεο ηεο δηνίθεζεο ηεο TE κε ηελ 

Κπβέξλεζε, ζηελ επηβνιή λνκηζκαηηθψλ θαη ζπλαιιαγκαηηθψλ πεξηνξηζκψλ Απφ ηηο 

αξρέο Οθησβξίνπ 1931 ζεζκνζεηήζεθε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο 

θαη ηνλ έιεγρν ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ πφξσλ ηεο ρψξαο έλα πιέγκα αλαγθαζηηθψλ 

λφκσλ θαη λνκνζεηηθψλ δηαηαγκάησλ, πνπ έιαβαλ ηελ νξηζηηθή κνξθή ηνπο, ην 1932. 

Με ηα δηαηάγκαηα απηά ππνρξέσλαλ ηελ TE λα ηεξεί θάιπκκα γηα ηα 

θπθινθνξνχληα ηξαπεδνγξακκάηηα ηεο θαη λα αληαιιάζζεη απηά απεξηφξηζηα κε 

μέλα λνκίζκαηα ρξπζήο λνκηζκαηηθήο βάζεο. Ζ θαηάξγεζε ηεο κεηαηξεςηκφηεηαο 

ηεο δξαρκήο θαη ε ζπλαθφινπζε επάλεηζαγσγή ηεο αλαγθαζηηθήο θπθινθνξίαο ησλ 

ηξαπεδνγξακκαηίσλ, ζεκαηνδφηεζαλ ηελ νξηζηηθή απνζχλδεζε ηνπ ειιεληθνχ 

λνκίζκαηνο απφ ηα πνιχηηκα κέηαιια θαη ηε κεηάβαζε έθηνηε ζην θαζεζηψο ηνπ 

«δηεπζπλφκελνπ» λνκηζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

Παξάιιεια ζεζπίζζεθαλ απζηεξνί έιεγρνη ζηελ αγνξά θαη πψιεζε ρξπζνχ, ρξπζψλ 

θαη αιινδαπψλ λνκηζκάησλ θαη εμσηεξηθνχ ζπλαιιάγκαηνο, θαζψο επίζεο θαη 

εθηεηακέλεο απαγνξεχζεηο θαη εμεηδηθεπκέλνη πεξηνξηζκνί αλαθνξηθά κε ηε 

ζπλνκνιφγεζε θαη εθπιήξσζε ζηελ εκεδαπή ρξεκαηηθψλ νθεηιψλ ζε λφκηζκα άιιν 

ηεο δξαρκήο. Ζ παξάβαζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ είρε σο ζπλέπεηα φρη κφλν ηελ 

αθπξφηεηα ησλ απαγνξεπκέλσλ δηθαηνπξαμηψλ θαη ζπλαιιαγψλ, αιιά θαη ηελ 

επηβνιή, επηπιένλ, απζηεξψλ πνηληθψλ θαη δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ζηνπο παξαβάηεο. 
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Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν ε δξαρκή θαη νη εγρψξηεο ρξεκαηαγνξέο πεξηραξαθψζεθαλ 

απφ ηε δηαζπλνξηαθή θίλεζε θεθαιαίσλ θαη ην ειιεληθφ λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα έγηλε 

θιεηζηφ θαη έληνλα πεξηνξηζηηθφ. 

Οη αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ δηαηάμεηο ησλ λφκσλ «πεξί πξνζηαζίαο ηνπ εζληθνχ 

λνκίζκαηνο», πνπ ζεζπίζζεθαλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, 

εδξαίσζαλ ην ξπζκηζηηθφ ξφιν ηεο λενζχζηαηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο ζην 

λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα. πγθεθξηκέλα παξαρσξήζεθαλ ζηελ TE γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ εθηεηακέλσλ λνκηζκαηηθψλ θαη ζπλαιιαγκαηηθψλ πεξηνξηζκψλ επξχηαηεο 

δεκφζηεο εμνπζίεο, ειεγθηηθήο θαη θπξσηηθήο θπξίσο θχζεο, παξφηη δελ είρε 

πεξηβιεζεί ηνλ νξγαληθφ καλδχα ηνπ θνξέα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

Σν ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα εδξαηψζεθε ζηαδηαθά θαη ε δεζπφδνπζα ζέζε ηεο TE ζην 

πηζησηηθφ ζχζηεκα. Ο δηαρσξηζκφο ηεο εθδνηηθήο απφ ηελ θεξδνζθνπηθή εκπνξηθή 

ηξαπεδηθή δξαζηεξηφηεηα, ηνλ νπνίν ζεκαηνδφηεζε ε εηζαγσγή ζηελ Διιάδα ηνπ 

ζεζκνχ ηεο ακηγνχο εθδνηηθήο-θεληξηθήο ηξάπεδαο κε ηελ ίδξπζε ηεο TE, δελ ήηαλ 

εχθνιε ζηελ πξάμε ιφγσ ηεο καθξάο πξνεγνχκελεο παξάδνζεο ζπλδπαζκνχ ησλ δχν 

δξαζηεξηνηήησλ απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα. ε απηφ ζπλέβαιε αξλεηηθά θαη ην 

γεγνλφο φηη ε TE κπνξνχζε βάζεη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο λα ρνξεγεί έληνθεο 

πηζηψζεηο, θάηη ην νπνίν έπξαμε ζε πεξηνξηζκέλε έθηαζε θαηά ηα πξψηα ρξφληα 

ιεηηνπξγίαο ηεο. Σελ θαηαλφεζε ηνπ δηαθξηηνχ ζεζκηθνχ ξφινπ ηεο TE, σο 

ξπζκηζηή/επφπηε θαη φρη αληαγσληζηή ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ, δηεπθφιπλε ε 

επηβνιή ζε φιεο ηηο άιιεο ηξάπεδεο ηεο ππνρξέσζεο λα ηεξνχλ θαηαζέζεηο ζηελ TE, 

ππνινγηδφκελεο βάζεη ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ησλ δηθψλ ηνπο θαηαζέζεσλ. Σν κέηξν 

ησλ ππνρξεσηηθψλ θαηαζέζεσλ ζπξξίθλσζε ηα ξεπζηά δηαζέζηκα ησλ εκπνξηθψλ 

ηξαπεδψλ θαη αλέδεημε ηε ζεκαζία ελφο άιινπ, αδξαλνχο κέρξη ηφηε, θαηαζηαηηθνχ 

εξγαιείνπ ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο γηα ηνλ έιεγρν ηεο λνκηζκαηηθήο θαη πηζησηηθήο 

θπθινθνξίαο, ηνπ πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ Οη εκπνξηθέο ηξάπεδεο αλαγθάζηεθαλ 

λα θαηαθεχγνπλ ζηνπο κεραληζκνχο πξνεμνθιεηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπο απφ ηελ 

TE, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο, πνπ δελ ήηαλ 

θαζφινπ ζπάληα κεηά ηελ πηψρεπζε αξθεηψλ ηξαπεδψλ ηε δηεηία 1929-1931 θαη ηελ 

εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο καδηθήο αλάιεςεο θαηαζέζεσλ (depositors run). Έηζη 

ε TE θαηνρχξσζε ζηελ πξάμε ηελ ηππηθή γηα κηα θεληξηθή ηξάπεδα ηδηφηεηα «ηνπ 

δαλεηζηή ηειεπηαίαο πξνζθπγήο» (lender of last resort) θαη θαηφξζσζε, κέζσ ησλ 

απμνκεηψζεσλ ηνπ πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ δαλεηζκνχ ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ, 

λα ειέγμεη ηελ πηζησηηθή επέθηαζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα θαη ζπλνιηθά ηελ εμέιημε 
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ησλ λνκηζκαηηθψλ κεγεζψλ ηεο νηθνλνκίαο. Ζ επηξξνή κάιηζηα ηεο TE ζην χςνο ησλ 

επηηνθίσλ θαη ζην θφζηνο δαλεηζκνχ ζεζκνπνηήζεθε απφ ην λνκνζέηε, δηα ηνπ 

νπνίνπ ην εθάζηνηε πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην ηεο TE αλαγνξεχζεθε ζε βάζε 

ππνινγηζκνχ ηνπ αλψηαηνπ επηηξεπηνχ νξίνπ ηνπ λφκηκνπ θαη ηνπ δηθαηνπξαθηηθνχ 

ηφθνπ. 

 

5.2 Η περίοδοσ τησ αναςυγκρότηςησ, 1944-1971 

 

Τπεξπιεζσξηζκόο θαη πξνγξάκκαηα λνκηζκαηηθήο εμπγίαλζεο  

 Ζ πιήξεο απαμίσζε ηεο δξαρκήο εμαηηίαο ηνπ θαηνρηθνχ ππεξπιεζσξηζκνχ, ε 

θαηάξξεπζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ θαη ε απνζάζξσζε θάζε παξαγσγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαηέζηεζαλ αλαγθαία ηελ εθαξκνγή δξαζηηθψλ πξνγξακκάησλ 

λνκηζκαηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ζηαζεξνπνίεζεο, ακέζσο κεηά ηελ απνρψξεζε ησλ 

γεξκαληθψλ ζηξαηεπκάησλ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1944. Με ηνπο λφκνπο "πεξί 

λνκηζκαηηθήο δηαξξπζκίζεσο", νη ξπζκίζεηο ησλ νπνίσλ πξνήιζαλ θαηά θχξην ιφγν 

απφ ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο εηζεγήζεηο ηεο ηφηε δηνίθεζεο ηεο TE επηδηψρζεθε εθ ησλ 

ελφλησλ ε αλαδηνξγάλσζε ηνπ λνκηζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δηζήρζε λέα δξαρκή, 

νξίζζεθε ε ζρέζε αληαιιαγήο ησλ ηξαπεδνγξακκαηίσλ λέαο θνπήο πξνο ηα θαηνρηθά 

ζε έλα πξνο πελήληα δηζεθαηνκκχξηα, αλαηέζεθε εθ λένπ ζηελ TE ε άζθεζε ηνπ 

κνλνπσιίνπ αγνξάο θαη πψιεζεο ησλ εμσηεξηθψλ κέζσλ πιεξσκψλ θαη 

επαλεηζήρζεζαλ νη απαγνξεχζεηο θαη θπξψζεηο γηα ηε ζπλνκνιφγεζε θαη εθπιήξσζε 

ρξεκαηηθψλ ελνρψλ εθπεθξαζκέλσλ ζε αιινδαπά λνκίζκαηα. 

Σα πξνγξάκκαηα λνκηζκαηηθήο ζηαζεξνπνίεζεο ησλ δελ απέδσζαλ, σζηφζν, ηνπο 

επηδησθφκελνπο θαξπνχο. Ζ έκκεζε λνκνζεηηθή αλαγλψξηζε ηεο απφζβεζεο ησλ 

πξνπνιεκηθψλ ρξεκαηηθψλ νθεηιψλ, θιφληζε αλεπαλφξζσηα ηελ αμηνπηζηία ηεο 

«λνκηζκαηηθήο δηαξξπζκίζεσο» θαη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ θνηλνχ ζηε 

λέα δξαρκή. Αληί ησλ ηξαπεδνγξακκαηίσλ ηεο TE, πνπ απνηεινχζαλ ην «λνκίκσο 

θπθινθνξνχλ ρξήκα ρξεζηκνπνηείην καδηθά ζηηο ζπλαιιαγέο ε ρξπζή ιίξα Αγγιίαο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε παληειήο έιιεηςε δεκνζίσλ εζφδσλ θαη ε αδπλακία 

εμαζθάιηζεο πφξσλ απφ άιιεο πεγέο, έθαλε εθ ησλ πξαγκάησλ επηηαθηηθή ηελ 

πξνζθπγή ησλ θπβεξλήζεσλ ηεο πεξηφδνπ ζηελ εθδνηηθή κεραλή ηεο TE γηα ηελ 

θάιπςε ησλ ζηνηρεησδψλ δεκφζησλ δαπαλψλ, κε απνηέιεζκα ε λνκηζκαηηθή 



17 

 

θπθινθνξία λα θαηαζηεί αλεμέιεγθηε θαη λα εθηηλαρζεί ν πιεζσξηζκφο ζε 

δπζζεψξεηα χςε. Μεηά ηελ απνηπρία ησλ δχν αξρηθψλ πξνγξακκάησλ λνκηζκαηηθήο 

εμπγίαλζεο, ηα νπνία θαηέιεμαλ ζε πεξαηηέξσ επίηαζε ηνπ θαηνρηθνχ 

ππεξπιεζσξηζκνχ, ε θπβέξλεζε θαηέθπγε θαη πάιη ζην εμσηεξηθφ γηα δαλεηζκφ θαη 

νηθνλνκηθή βνήζεηα. ε πξψηε θάζε ε αγγιηθή θπβέξλεζε δέρζεθε λα παξάζρεη 

νηθνλνκηθή βνήζεηα ζέηνληαο φκσο απζηεξνχο φξνπο γηα ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ηελ επηβνιή λνκηζκαηηθήο πεηζαξρίαο. Με ηελ 

24.1.1946 Γεκνζηνλνκηθή πκθσλία κεηαμχ Διιάδαο θαη Μεγάιεο Βξεηαλίαο, 

ζπκθσλήζεθε ε παξνρή δαλείνπ χςνπο 10 εθαηνκκπξίσλ ζηεξιηλψλ, πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαλ σο θάιπκκα γηα ηελ θπθινθνξία ηξαπεδνγξακκαηίσλ λέαο 

εθδφζεσο. Αθνινχζσο ηέζεθε ζε εθαξκνγή κε ηελ έθδνζε ησλ ην ηξίην θαηά ζεηξά 

πξφγξακκα λνκηζκαηηθήο ζηαζεξνπνίεζεο, ην νπνίν ζε αληίζεζε κε ηα δχν 

πξνεγνχκελα ήηαλ πξντφλ ηεο εκπινθήο μέλσλ δπλάκεσλ ζηε δηαρείξηζε ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο θξίζεο. Κεληξηθφο άμνλαο ηνπ ήηαλ ε 

επηδίσμε ζηαζεξνπνίεζεο ηεο αμίαο ηεο δξαρκήο κέζσ ηεο δηελέξγεηαο πξάμεσλ 

αγνξαπσιεζίαο ρξπζψλ ιηξψλ απφ ηελ TE ζε ηηκέο πνπ θαζφξηδε ε ίδηα. Ζ πνιηηηθή 

πσιήζεσλ ρξπζψλ ιηξψλ απφ ηελ TE ζε ειεγρφκελεο δξαρκηθέο ηηκέο είρε πξάγκαηη 

ζηαζεξνπνηεηηθή επίδξαζε ζην ξπζκφ αχμεζεο ηεο λνκηζκαηηθήο θπθινθνξίαο ε 

δηαξθψο επηδεηλνχκελε φκσο απφ ηνλ εκθχιην πφιεκν θαη άιινπο εμσγελείο 

παξάγνληεο δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε δελ άθελε πνιιά πεξηζψξηα γηα ηαρεία 

απνθαηάζηαζε ηεο λνκηζκαηηθήο ζηαζεξφηεηαο. Ύζηεξα απφ έλα λέν θχθιν κηθξψλ 

ζρεηηθά ππνηηκήζεσλ, νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ εμπγίαλζε ηνπ λνκηζκαηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζθξαγίζζεθαλ κε ηελ θαηά 50% «αλαπξνζαξκνγή» (ππνηίκεζε) ηεο 

ηζνηηκίαο ηεο δξαρκήο έλαληη ηνπ δνιαξίνπ ην 1953. 

 

Η λνκηζκαηηθή ρξεκαηνδόηεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλαζπγθξόηεζεο ηεο ρώξαο 

 

Καηά ηελ πξψηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν ε TE, παξάιιεια κε ηελ θαζνξηζηηθή 

ζπκβνιή ηεο ζηελ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ λνκηζκαηηθήο 

εμπγίαλζεο, αλέιαβε θαη ην έξγν ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο αλαζπγθξφηεζεο ηεο 

θαηεζηξακκέλεο γεσξγηθήο θαη βηνκεραληθήο παξαγσγήο ηεο ρψξαο. Με λφκν πνπ 

ζεζπίζηεθε ην 1945 , ε ηζρχο ηνπ νπνίνπ παξαηάζεθε αξγφηεξα, εμνπζηνδνηήζεθε ε 

TE λα ρνξεγεί πηζηψζεηο, πέξαλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ, θαη ζηηο 
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ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, πνπ απέθιεηαλ φκσο , ζχκθσλα θαη κε ηελ απνζηνιή ηεο σο 

εθδνηηθήο ηξάπεδαο, ηε γεληθεπκέλε δηελέξγεηα πηζηνδνηηθψλ εξγαζηψλ κε ηδηψηεο. 

Με ηε λνκνζεηηθή απηή παξέκβαζε αλαπξνζδηνξίζζεθαλ ξηδηθά νη ζθνπνί ηεο TE, 

θαζψο θιήζεθε λα ππνθαηαζηήζεη ηηο απνδηνξγαλσκέλεο θαη κε ειάρηζηεο 

θαηαζέζεηο θαη δηαζέζηκα εκπνξηθέο ηξάπεδεο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ηδησηηθνχ θαη 

δεκφζηνπ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Έηζη ε TE κεηαηξάπεθε ζηα πξψηα κεηαπνιεκηθά 

ρξφληα ζε θχξην, αλ φρη απνθιεηζηηθφ, δαλεηζηή ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ εκπνξηθψλ 

ηξαπεδψλ θαη ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, επσκηδφκελε νηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο θαη 

επζχλεο εληειψο δηάθνξεο πξνο ηα θαζήθνληα κηαο θεληξηθήο ηξάπεδαο, ράξηλ ηεο 

εμππεξέηεζεο ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο θαη ηεο πξναγσγήο ηεο νηθνλνκηθήο 

αλφξζσζεο ηεο ρψξαο.  

 

Η Ννκηζκαηηθή Δπηηξνπή  

 

Η. Ζ ζεκαληηθφηεξε ζεζκηθή κεηαβνιή πνπ εηζήγαγαλ ηα λνκνζεηήκαηα ηεο πξψηεο 

κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ λνκηζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο, ήηαλ 

ε ίδξπζε ηεο Ννκηζκαηηθήο Δπηηξνπήο (NE). Ζ ζχζηαζε ηεο έγηλε ζχκθσλα ηεο 

Γεκνζηνλνκηθήο πκθσλίαο ηεο 24εο Ηαλνπαξίνπ 1946 κε ηε Μ. Βξεηαλία. Αλ θαη ε 

δηάξθεηα ηεο πξνβιεπφηαλ ζηνλ ηδξπηηθφ ηεο λφκν, δεθανρηάκελε, ε ιεηηνπξγία ηεο 

παξαηάζεθε ηειηθά κέρξη θαη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Έδξα ηεο νξίζζεθε 

ην θεληξηθφ θαηάζηεκα ηεο TE θαη ζηελ αξρηθή ζχλζεζε ηεο κεηείραλ ν ππνπξγφο 

πληνληζκνχ, σο πξφεδξνο, ν ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, ν Γηνηθεηήο ηεο TE θαη δχν 

κέιε κε μέλε εζληθφηεηα, έλα βξεηαληθήο θαη έλα ακεξηθαληθήο, δηνξηδφκελα κε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ. Με κεηαγελέζηεξε  λνκνζεηηθή ξχζκηζε 

πξνζηέζεθε θαη έλα αθφκα κέινο, πνπ έπξεπε λα έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ θαζεγεηή 

Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Σα αιινδαπά κέιε ηεο NE ήηαλ 

εμνπιηζκέλα κε δηθαίσκα αξλεζηθπξίαο (veto) θαη είραλ ζηελ νπζία ην ξφιν ηνπ 

επηηεξεηή ηεο εθπιήξσζεο ησλ δεζκεχζεσλ, πνπ είρε αλαιάβεη ε ρψξα ζηα πιαίζηα 

παξνρήο ηεο εμσηεξηθήο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο. Με λνκνζεηηθή δηάηαμε ην 1954 

θαηαξγήζεθε ε ζπκκεηνρή ζηε ζχλζεζε ηεο, ησλ αιινδαπήο εζληθφηεηαο πξνζψπσλ 

θαη ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ θαζεγεηή θαη ε NE κεηεμειίρζεθε ζε δηππνπξγηθφ φξγαλν 

ηεο θεληξηθήο Οηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο κε ex officio κέιε ηνπο εθάζηνηε ππνπξγνχο 

ησλ νηθνλνκηθψλ ππνπξγείσλ θαη ην Γηνηθεηή ηεο TE. 
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II. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο NE θαζνξίζζεθαλ αξρηθά απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο θπξσζείζαο 

Γεκνζηνλνκηθήο πκθσλίαο κε ηε Μεγ.Βξεηαλία θαη ηνπ ηδξπηηθνχ ηεο λφκνπ ην 

1946. Ο θχθινο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο δηεπξχλζεθε, φκσο, ζεακαηηθά κε 

κεηαγελέζηεξνπο λφκνπο, κε απνηέιεζκα λα θαηαζηεί έλα παλίζρπξν φξγαλν 

θξαηηθνχ ειέγρνπ θαη θαλνληζηηθήο ξχζκηζεο ηεο λνκηζκαηηθήο θπθινθνξίαο, ηνπ 

ζπλαιιαγκαηηθνχ κνλνπσιίνπ θαη ηεο πηζησηηθήο ιεηηνπξγίαο. Σηο αξκνδηφηεηεο 

απηέο αζθνχζε ζηελ νπζία θαη' απνθιεηζκφ ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ38, ελψ κε 

απνθάζεηο ηεο ζπζηήζεθαλ κηα ζεηξά Τπνεπηηξνπψλ ζπγθξνηνχκελεο απφ δεκνζίνπο 

ππαιιήινπο θαη ζηειέρε ηεο TE, ζηηο νπνίεο κεηαβηβάζζεθαλ επηκέξνπο 

αξκνδηφηεηεο ηεο αλαθνξηθά θπξίσο κε ζπλαιιαγκαηηθά θαη πηζησηηθά δεηήκαηα. 

πγθεθξηκέλα ε NE είρε, ηελ απνθαζηζηηθή εμνπζία γηα ην ρξφλν θαη ην κέγεζνο 

έθδνζεο ηνπ ραξηνλνκίζκαηνο, θαζψο θαη γηα ηελ θπθινθνξία θάζε λένπ 

ηξαπεδνγξακκαηίνπ απφ ηελ TE απαηηείην ε ζχκθσλε νκφθσλε γλψκε ηεο. Δπίζεο ε 

NE αλέιαβε ηε δηαρείξηζε ησλ θεθαιαίσλ ησλ πάζεο θχζεο ΝΠΓΓ, ηα νπνία 

παξαθαηαηίζελην ππνρξεσηηθά ζηελ TE θαη ε επέλδπζε ηνπο γηλφηαλ κε απνθάζεηο 

ηεο NE, φπσο κε απνθάζεηο ηεο θαζνξηδφηαλ θαη ε νλνκαζηηθή αμία, ην επηηφθην θαη 

ε δηάξθεηα ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Γεκνζίνπ. Ζ NE είρε αθφκα γλσκνδνηηθή 

αξκνδηφηεηα θαηά ηε δηαδηθαζία αλαπξνζαξκνγήο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο 

ηεο δξαρκήο απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαη είρε εμνπζηνδνηεζεί λα θαζνξίδεη ηνπο 

φξνπο θηήζεο θαη δηάζεζεο απφ πξφζσπα, πνπ θαηνηθνχλ ή δηακέλνπλ ζηελ εκεδαπή, 

ησλ εμσηεξηθψλ κέζσλ πιεξσκψλ, αθφκα θαη εάλ απηά βξίζθνληαλ ζην εμσηεξηθφ. 

Ηδηαίηεξα έληνλε ππήξμε ε παξέκβαζε ηεο NE θαη ζηνλ ηνκέα ηνπ πηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Με λνκνζεηηθά άξζξα νξίζζεθε, φηη ε πηζησηηθή ιεηηνπξγία ηίζεηαη ππφ 

θξαηηθφ έιεγρν θαη αλαηέζεθε ζηε NE ν θαζνξηζκφο ηεο αθνινπζεηέαο πηζησηηθήο 

πνιηηηθήο, κε θξηηήξηα ηηο παξαγσγηθέο αλάγθεο θαη ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο 

ρψξαο, ηελ θαηάζηαζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηελ ελ γέλεη λνκηζκαηηθή 

θαηάζηαζε. Δληφο ησλ λνκνζεηηθψλ απηψλ νξίσλ θαη ζθνπψλ, ε NE 

εμνπζηνδνηήζεθε λα θαζνξίδεη δηνηθεηηθά ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ πηζηψζεσλ πξνο ηελ 

νηθνλνκία, ηελ θαηαλνκή ηνπο θαηά θιάδνπο θαη επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη ηα επηηφθηα, 

ηηο πξνκήζεηεο, ηηο ινηπέο επηβαξχλζεηο θαη ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο ρνξήγεζεο 

δαλείσλ απφ ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο. ε εθηέιεζε ησλ ελ ιφγσ δηαηάμεσλ ε NE 

ζέζπηζε έλα πνιχπινθν ζχζηεκα θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ άζθεζε πνηνηηθνχ 

θαη πνζνηηθνχ ειέγρνπ ζηηο ηξαπεδηθέο πηζηνδνηηθέο εξγαζίεο Γηα ηελ πηζηή ηήξεζε 

ησλ εηδηθψλ πηζησηηθψλ θαλφλσλ ε NE είρε ηελ εμνπζία λα ειέγρεη κέζσ ππαιιήισλ 
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ησλ νηθνλνκηθψλ ππνπξγείσλ θαη εηδηθήο ππεξεζηαθήο κνλάδαο ηεο TE, ηελ 

Δπηζεψξεζε Σξαπεδψλ ,ηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηφζν ησλ ηξαπεδψλ φζν θαη ησλ 

δαλεηνδνηνχκελσλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λα επηβάιεη ηηο 

πξνβιεπφκελεο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξαβάζεσλ. Ζ 

παξάβαζε ησλ θαλφλσλ πεξί θξαηηθνχ ειέγρνπ ηεο πίζηεο ζπληζηνχζε επηπιένλ 

πνηληθφ αδίθεκα ηηκσξνχκελν θαη' έγθιεζε ηεο NE κε θπιάθηζε κέρξη πέληε κήλεο 

θαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν κέρξη πεληαθφζηα εθαηνκκχξηα δξαρκέο. 

Δθηφο ησλ πηζησηηθψλ εξγαζηψλ ζε θξαηηθή επνπηεία ηέζεθαλ θαη νη ίδηνη νη 

επηρεηξεκαηηθνί θνξείο ηεο πίζηεο. Ήδε απφ ηελ πξνπνιεκηθή πεξίνδν είραλ 

ζεζπηζζεί εηδηθνί, ζε ζρέζε κε ηνπο γεληθψο ηζρχνληεο γηα ηηο θνηλέο αλψλπκεο 

εηαηξίεο, θαλφλεο γηα ηελ ίδξπζε ησλ ηξαπεδηθψλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ, ελψ είρε 

ζπζηαζεί εηδηθή ειεγθηηθή ππεξεζία, ε Δπηηξνπή Διέγρνπ Σξαπεδψλ. Ο δηνηθεηηθφο 

έιεγρνο ησλ ηξαπεδψλ αλαηέζεθε κε ην 1951 ζηε NE θαη επεθηάζεθε ζε φια ηα 

ζηάδηα ηεο ίδξπζεο, ιεηηνπξγίαο, εμπγίαλζεο θαη εθθαζάξηζεο ηνπο, γηα ηα νπνία 

πξνβιεπφηαλ, είηε εγθξηηηθή άδεηα (γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία λέσλ ηξαπεδψλ, ην 

άλνηγκα ππνθαηαζηεκάησλ θ.α), είηε άιιεο δηνηθεηηθέο παξεκβάζεηο ηεο NE 

(δηνξηζκφο επηηξφπνπ, ππνρξεσηηθή αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, απαγφξεπζε 

δηάζεζεο θεξδψλ θ.α) 

 III. Ζ NE θαηά ηελ άζθεζε ησλ παξαπάλσ αξκνδηνηήησλ δξνχζε κε επξχηαηε 

δηαθξηηηθή επρέξεηα. Οη απνθάζεηο ηεο είραλ λνκηθή θχζε εθηειεζηψλ δηνηθεηηθψλ 

πξάμεσλ θαη ππφθεηλην ζε πεξηνξηζκέλν δηθαζηηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο. Όζεο είραλ 

θαλνληζηηθφ ραξαθηήξα επείραλ ηζρχ «νπζηαζηηθνχ λφκνπ δεκφζηαο ηάμεο» θαη 

πεξηφξηδαλ άκεζα ηε ζπκβαηηθή ειεπζεξία ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ. Δηδηθφηεξα δε νη 

απνθάζεηο ηεο κε αληηθείκελν ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ησλ ρνξεγεηέσλ 

πηζηψζεσλ θαη ηελ θαηαλνκή ηνπο αλά παξαγσγηθφ θιάδν, κε ηηο νπνίεο 

ζπγθεθξηκελνπνηείην θαη πινπνηείην ε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ζηνλ πηζησηηθφ ηνκέα 

ηεο νηθνλνκίαο, είραλ αλαβηβαζζεί, θαηά ξεηή λνκνζεηηθή πξφβιεςε, ζε πξάμεηο 

θπβεξλήζεσο, εμαηξνχκελεο απφ ηνλ αθπξσηηθφ έιεγρν ηνπ ηΔ θαη νπνηαδήπνηε 

άιιε δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 

 

 Η Σξάπεδα ηεο Διιάδνο σο εθηειεζηηθό όξγαλν ηεο Ννκηζκαηηθήο Δπηηξνπήο 

  

 Ζ αλάδεημε ηνπ λνκίζκαηνο θαη ηεο πίζηεο ζε θχξηα πεδία εθδήισζεο ηνπ εληαηηθνχ 

θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ ζηελ νηθνλνκία είρε σο απνηέιεζκα, νη ζρεηηθέο 
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αξκνδηφηεηεο λα πεξηέιζνπλ ζε θπβεξλεηηθφ επίπεδν. Ζ άκεζε θαη έληνλε θξαηηθή 

παξέκβαζε ζηε ζθαίξα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο, απνςίισζαλ ηελ 

TE απφ έλα κεγάιν κέξνο ησλ απνθαζηζηηθψλ εμνπζηψλ, πνπ είραλ παξαρσξεζεί ζε 

απηή κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο θαη ησλ λνκνζεηεκάησλ ηεο 

πξνπνιεκηθήο πεξηφδνπ. Ζ NE θαηέζηε, κεηά ηελ θαηάξγεζε ηεο ζπκκεηνρήο 

αιινδαπψλ ζηελ νξγαληθή ζχλζεζε ηεο, θπξίαξρε αξρή ράξαμεο θαη πινπνίεζεο ηεο 

θξαηηθήο παξέκβαζεο ζην λνκηζκαηηθφ θαη πηζησηηθφ ζχζηεκα. Τπφ ην λέν απηφ 

ζεζκηθφ θαζεζηψο, ε TE ππνβαζκίζζεθε ζε φξγαλν εθηέιεζεο ησλ απνθάζεσλ ηεο 

NE θαη ππήρζε ζηηο ξπζκηζηηθέο θαη ειεγθηηθέο εμνπζίεο απηήο.  

πγθεθξηκέλα, φηαλ ε TE αλέιαβε ην ξφιν ηνπ ζρεδφλ απνθιεηζηηθνχ ρξεκαηνδφηε 

ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, νη πηζηνδνηηθέο εξγαζίεο ηεο 

ηέζεθαλ ππφ ηνλ έιεγρν ηεο NE. Μεηέπεηηα δε ε άζθεζε παξαδνζηαθψλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο, είηε εμαξηήζεθε απφ ηελ πξνεγνχκελε ζχκθσλε γλψκε ηεο NE 

είηε πεξηήιζαλ σο πξνο ην απνθαζηζηηθφ ζθέινο ηνπο απ'επζείαο ζηε NE κε ηα 

φξγαλα θαη ηνπο ππαιιήινπο ηεο TE λα αλαιακβάλνπλ απιψο ηελ εθηέιεζε ησλ 

απνθάζεσλ απηήο.  

Παξά ην ζεκαληηθφ πνζνηηθφ θαη πνηνηηθφ πεξηνξηζκφ ηνπ εχξνπο ησλ αξκνδηνηήησλ 

ηεο, ε TE δελ έπαςε λα απνηειεί απνθαζηζηηθφ φξγαλν άζθεζεο θξαηηθψλ 

παξεκβάζεσλ ζην νηθνλνκηθφ πεδίν. Μνινλφηη ε λνκηθή θχζε ηεο TE, σο αλψλπκεο 

ηξαπεδηθήο εηαηξίαο, δελ κεηαβιήζεθε, παξαρσξήζεθαλ ζηα φξγαλα ηεο δηνηθεηηθήο 

θχζεο αξκνδηφηεηεο θαη πξνβιέθζεθε ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζπιινγηθά θπβεξλεηηθά 

φξγαλα ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο ηεο λνκηζκαηηθήο θαη νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

πγθεθξηκέλα ε ζπκκεηνρή ηνπ Γηνηθεηή ηεο TE ζηε ζχλζεζε δηππνπξγηθψλ 

νξγάλσλ, φπσο ε NE θαη ην Κπβεξλεηηθφ Οηθνλνκηθφ πκβνχιην, σο κνλαδηθνχ 

κάιηζηα κέινπο πνπ δελ ήηαλ ηαπηφρξνλα θαη κέινο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ- ε 

ζηειέρσζε κε ππαιιήινπο ηεο TE ησλ Τπνεπηηξνπψλ ηεο NE θαη άιισλ ζπιινγηθψλ 

δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ (Κεληξηθή Δπηηξνπή Γαλείσλ, Κεληξηθή Δπηηξνπή Σηκψλ θ.α.), 

ε άζθεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ ηεο πίζηεο θαη ησλ ηξαπεδψλ απφ εηδηθή 

ππεξεζηαθή κνλάδα ηεο TE, ηελ Δπηζεψξεζε Σξαπεδψλ, θαζψο επίζεο θαη ε ζέζπηζε 

ηνπ αζηηθψο αλεχζπλνπ ηεο TE απφ θνηλνχ κε ην Γεκφζην θαη ηε NE γηα ηηο 

απνθάζεηο ηεο ηειεπηαίαο, θαηαδεηθλχνπλ ηελ πιήξε ελζσκάησζε ηεο TE ζην 

δηνηθεηηθφ κεραληζκφ άζθεζεο θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ ζηελ νηθνλνκία. Ζ ζηέγαζε 

δε ηεο NE ζηελ έδξα ηεο TE θαη ε παξνρή γξακκαηεηαθήο θαη ηερλνθξαηηθήο 

ζπλδξνκήο, κέζσ ηεο νκψλπκεο δηεχζπλζεο θαη ησλ άιισλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ 
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ηεο TE, θαηέζηεζαλ ζηελ πξάμε ηελ θεληξηθή ηξάπεδα θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζε 

φια ηα ζηάδηα ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο πξνπαξαζθεπήο, έθδνζεο θαη εθηέιεζεο 

ησλ απνθάζεσλ ηεο NE. 

 

5.3 Η περίοδοσ αποςταθεροποίηςησ- πετρελαΰκέσ κρίςεισ, 1972-1982 

 

εκαληηθή ηνκή ζην ζεζκηθφ θαζεζηψο ηεο TE επέθεξε  θαηάξγεζε ηεο NE θαη ησλ 

ππνεπηηξνπψλ ηεο. Με ηελ θαηάξγεζε ηνπ δηππνπξγηθνχ απηνχ νξγάλνπ νη 

πξνβιεπφκελεο αξκνδηφηεηεο ηνπ κεηαβηβάζζεθαλ απηνδηθαίσο ζηελ TE, κε 

απνηέιεζκα λα απνθαηαζηαζεί απηή ζηνλ ζθνπνχκελν απφ ηελ ίδξπζε ηεο ζεζκηθφ 

ξφιν ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο. Ζ TE ζπγθέληξσζε έηζη ηηο επξείεο θαλνληζηηθέο, 

ειεγθηηθέο θαη θπξσηηθέο εμνπζίεο πνπ είραλ παξαρσξεζεί ζηε NE κε λνκνζεηήκαηα 

ηεο πξψηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ, γηα ηελ άζθεζε ηεο λνκηζκαηηθήο, πηζησηηθήο 

θαη ζπλαιιαγκαηηθήο πνιηηηθήο θαη ηελ επνπηεία ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Γηα 

ηελ άζθεζε ησλ πνιιαπιψλ απηψλ αξκνδηνηήησλ αθνινπζήζεθε ην νξγαλσηηθφ 

πξφηππν ηεο θαηαλνκήο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο NE ζε ππνεπηηξνπέο, θαη ζπζηήζεθαλ 

ζπιινγηθά φξγαλα (επηηξνπέο) απφ ππαιιήινπο ησλ δηάθνξσλ δηεπζχλζεσλ ηεο. Οη 

επηηξνπέο απηέο (ππ)εμνπζηνδνηήζεθαλ απφ ηνλ αξκφδην Γηνηθεηή ηεο TE λα 

ιακβάλνπλ ηηο απαηηνχκελεο απνθάζεηο ζηνπο εηδηθά θαζνξηζκέλνπο ηνκείο ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπο. Δπηπιένλ, νξίζζεθε, φηη νη αξκνδηφηεηεο ηεο NE πνπ 

κεηαβηβάζζεθαλ ζηελ TE ζα αζθνχληαλ εληφο ησλ πιαηζίσλ πνπ ζα έζεηε ην 

Τπνπξγηθφ πκβνχιην. Καη'απηφλ ηνλ ηξφπν επηδηψρζεθε λα δηαζθαιηζζεί ε ελφηεηα 

θαη ζπλνρή ζηε ράξαμε ηεο ππφ επξεία έλλνηα νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηνπ θξάηνπο θαη 

ε επζπγξάκκηζε, εηδηθφηεξα, ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο κε 

ηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, πνπ έιαβε έληνλα επεθηαηηθφ ραξαθηήξα κεηά ηελ 

θπβεξλεηηθή αιιαγή ην 1981. 

Με ηελ θαηάξγεζε ηεο NE, ε TE αλαβαζκίζζεθε ηππηθά θαη νπζηαζηηθά ζε επίπεδν 

εθηειεζηηθήο εμνπζίαο θαη αλαδείρζεθε ζε απνθαζηζηηθφ θνξέα άζθεζεο ηεο 

θξαηηθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Οη απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηεο TE απνηέιεζαλ κηα 

λέα απηνηειή θαηεγνξία δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ αζθήζεθε ε 

ξπζκηζηηθή θαη επνπηηθή παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο ζε θξίζηκνπο ηνκείο ηεο 

νηθνλνκίαο. Γηα ην Γηνηθεηή ηεο TE πξνβιέθζεθε, επηπιένλ, ε άζθεζε 

ζπλαξκνδηνηήησλ κε ηνπο Τπνπξγνχο πληνληζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ θαζψο επίζεο 
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θαη ε ex officio ζπκκεηνρή ηνπ ζην Αλψηαην πκβνχιην Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο. Ζ 

πεξαηηέξσ ελδπλάκσζε ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηεο TE, παξφηη θαη πάιη ε 

νξγαλσηηθή ηεο ππφζηαζε δελ κεηαβιήζεθε, θαηαδεηθλχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο, φηη 

νη δηνηθεηηθέο πξάμεηο ηνπ Γηνηθεηή θαη ησλ Δπηηξνπψλ ηεο TE δεκνζηεχνληαη έθηνηε 

ζηελ ΔΚΣ θαη κάιηζηα ζην Α' ηεχρνο, καδί κε ηνπο λφκνπο θαη ηα πξνεδξηθά 

δηαηάγκαηα. 

 

5.4 Η περίοδοσ προ ένταξησ ςτο ευρώ, 1984-2001 

 

Ζ  πεξίνδνο απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ ξηδηθέο κεηαβνιέο ζην εγρψξην λνκηζκαηηθφ 

θαη πηζησηηθφ ζχζηεκα θαη ζην λνκηθφ θαζεζηψο ηεο εκεδαπήο θεληξηθήο ηξάπεδαο, 

σο απνηέιεζκα ηεο πξνζαξκνγήο ηνπο ζηηο επηηαγέο ηεο θνηλνηηθήο έλλνκεο ηάμεο. 

Οη ζρεηηθνί θαλφλεο ηνπ εζληθνχ θαη θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, πνπ ηέζεθαλ ζε ηζρχ θαηά 

ηελ πεξίνδν απηή, εμεηάδνληαη δηεμνδηθά ζηηο νηθείεο ελφηεηεο γηα ηελ νξγάλσζε θαη 

ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο TE, δεδνκέλνπ φηη απνηεινχλ ην ηζρχνλ θαη ζήκεξα δίθαην πνπ 

δηέπεη ηελ TE. ηελ παξνχζα ελφηεηα επηρεηξείηαη κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ ελ 

ιφγσ κεηαβνιψλ, πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηηζζεί κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηε 

ζεζκηθή εμέιημε ηεο TE κέρξη ηελ ΟΝΔ. Ζ άξζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ πεξηνξηζκψλ: 

Σν πξψην πεδίν πξνζαξκνγήο ζην θνηλνηηθφ θεθηεκέλν αθνξνχζε ηελ άξζε ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ πεξηνξηζκψλ. Απφ ηελ επνρή αθφκα ησλ εληαμηαθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ, ε Διιάδα ήηαλ επηθπιαθηηθή ζην δήηεκα απηφ θαη επεδίσμε ε 

άξζε ησλ ηζρπφλησλ απφ ην 1932 ζπλαιιαγκαηηθψλ πεξηνξηζκψλ, πνπ αληίθεηληαη 

επζέσο ζηελ ζεκειηψδε θνηλνηηθή ειεπζεξία θίλεζεο θεθαιαίσλ, λα γίλεη ζηαδηαθά 

θαη ρσξίο δπζκελείο επηπηψζεηο γηα ηε ζπλαιιαγκαηηθή ζέζε θαη ην ηζνδχγην 

πιεξσκψλ ηεο ρψξαο. Ύζηεξα απφ καθξά κεηαβαηηθή πεξίνδν, ζεζπίζηεθε ε 

απειεπζέξσζε ηεο θίλεζεο ησλ θεθαιαίσλ. Χζηφζν, ήηαλ κεξηθή θαη δηαβαζκηδφηαλ 

αλάινγα κε ηελ θαηεχζπλζε ησλ θεθαιαίσλ θαη ην είδνο ηεο ζπλαιιαγήο. Ζ άξζε 

ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ πεξηνξηζκψλ επηζπεχζζεθε κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 1990 φπνπ 

κέρξη ηφηε έπξεπε λα θαηαξγεζνχλ φιεο νη λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο 

ησλ θξαηψλ κειψλ, πνπ έζεηαλ πεξηνξηζκνχο ζηηο ελδνθνηλνηηθέο θηλήζεηο 

θεθαιαίσλ.  Γηα ηελ Διιάδα δφζεθε θαη πάιη καθξχηεξε κεηαβαηηθή πεξίνδνο κέρξη 

ην ηέινο ηνπ 1992, ε νπνία παξαηάζεθε γηα άιινπο δεθανρηψ κήλεο. Ζ ελαξκφληζε 

ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ έγηλε ζηαδηαθά ψζπνπ λα απειεπζεξσζνχλ φιεο νη ηξέρνπζεο 
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δηεζλείο πιεξσκέο, ηφζν πξνο ηηο θνηλνηηθέο, φζν θαη πξνο ηξίηεο ρψξεο. Σν 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ πεξηνξηζκψλ θαηαξγήζεθε κε ην 1993, ελψ 

νη ελαπνκείλαληεο πεξηνξηζκνί θαηαξγήζεθαλ νξηζηηθά ην 1994. Απνηέιεζκα ησλ 

παξαπάλσ ξπζκίζεσλ ήηαλ ην εγρψξην λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα λα δηεζλνπνηεζεί θαη λα 

«αλνηρζεί» ζηελ απειεπζεξσκέλε δηεζλψο δηαζπλνξηαθή θίλεζε θεθαιαίσλ. Απφ ηελ 

πιεπξά ηεο, ε TE πεξηνξίζζεθε ζηε δηελέξγεηα θαηαζηαιηηθψλ ειέγρσλ γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ ειάρηζησλ πιένλ θαλνληζηηθψλ φξσλ ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο ησλ 

απειεπζεξσκέλσλ πξάμεσλ ζε ζπλάιιαγκα.  

Ζ απειεπζέξσζε ηνπ πηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο: Έλαο άιινο ηνκέαο επζχλεο ηεο TE, 

ζηνλ νπνίνλ επήιζαλ έκκεζεο άιια ζεκαληηθέο κεηαβνιέο απφ ηελ πξνζρψξεζε ζηηο 

Δπξσπατθέο Κνηλφηεηεο, ήηαλ ε πηζησηηθή πνιηηηθή. Όπσο έρεη ήδε ιερζεί 

παξαπάλσ, ε πηζησηηθή ιεηηνπξγία είρε ηεζεί, απφ ηα πξψηα κεηαπνιεκηθά ρξφληα 

ππφ άκεζν θαη έληνλν θξαηηθφ έιεγρν θαη ε πξνγξακκαηηθή θαζνδήγεζε ηεο πίζηεο 

ρξεζηκνπνηήζεθε, σο βαζηθφο κνριφο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

ηεο ρψξαο. Χζηφζν, ν δηνηθεηηθφο κεραληζκφο ειέγρνπ ηεο πίζηεο θαη αλαδηαλνκήο 

ησλ απνηακηεπηηθψλ πφξσλ ηεο νηθνλνκίαο δεκηνχξγεζε πνιιέο ζηξεβιψζεηο κε 

θπξηφηεξε ηελ ππεξρξέσζε, ιφγσ θπξίσο ηεο αθεηδνχο θαη επλντθήο δαλεηνδφηεζεο, 

κεγάισλ παξαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ, ε δηάζσζε ησλ νπνίσλ απφ ηε ρξενθνπία 

επηρεηξήζεθε ηειηθά κε ηελ θξαηηθνπνίεζε ηνπο. Ζ δηθαζηηθή ακθηζβήηεζε ηεο 

λνκηκφηεηαο απφ πιεπξάο θνηλνηηθνχ δηθαίνπ ησλ θξαηηθψλ παξεκβαηηθψλ κέηξσλ 

γηα ηηο ιεγφκελεο «πξνβιεκαηηθέο» επηρεηξήζεηο θαη νη γεληθφηεξεο εμειίμεηο ζηνπο 

θφιπνπο ηεο Κνηλφηεηαο γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ, 

νδήγεζε ηειηθά ζηελ ζηαδηαθή θαηάξγεζε ησλ θαλφλσλ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ ηεο 

πηζησηηθήο ιεηηνπξγίαο. Με θαλνληζηηθέο πξάμεηο ηνπ αξκφδηνπ Γηνηθεηή ηεο TE 

θαηαξγήζεθε δηαδνρηθά ν δηνηθεηηθφο θαζνξηζκφο ησλ επηηνθίσλ δηαθφξσλ 

θαηεγνξηψλ ρνξεγήζεσλ θαη θαηαζέζεσλ, θαζψο θαη άιισλ φξσλ ρνξήγεζεο, 

απνπιεξσκήο θαη ξχζκηζεο ησλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ. Με ηε ξηδηθή απειεπζέξσζε 

θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ πηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο νη εηδηθνί δηνηθεηηθνί θαλφλεο, 

πνπ δεζκεχνπλ ηελ πηζηνδνηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ δξαζηεξηνπνηνχκελσλ ζηελ 

Διιάδα πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ειαρηζηνπνηήζεθαλ θαη απινπζηεχζεθαλ. Σν 

κέγεζνο, ε κνξθή, ε δηάξθεηα, νη εμαζθαιίζεηο, ηα επηηφθηα, θαη νη ινηπνί φξνη 

ρνξεγήζεσλ είλαη ζε γεληθέο γξακκέο ειεχζεξα δηαπξαγκαηεχζηκνη θαη 

δηακνξθψλνληαη ζπκβαηηθά, ππφ ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ. Ζ 
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επνπηεία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Έλα άιιν πεδίν πξνζαξκνγήο ηεο TE πξνο ην 

θνηλνηηθφ θεθηεκέλν αθνξνχζε ηνλ εκπινπηηζκφ θαη ζπζηεκαηνπνίεζε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο επνπηείαο ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ. Σν 1992 

ελζσκαηψζεθαλ ζην ειιεληθφ δίθαην νη ξπζκίζεηο ηεο δεχηεξεο ζπληνληζηηθήο 

ηξαπεδηθήο νδεγίαο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο εληαίαο εζσηεξηθήο αγνξάο ηξαπεδηθψλ 

ππεξεζηψλ. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ επηβεβαηψζεθε ν ξφινο ηεο TE σο 

θεληξηθήο επνπηεχνπζαο Αξρήο ησλ εκεδαπψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ (ηξαπεδηθψλ 

αλσλχκσλ εηαηξηψλ θαη πηζησηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ), αξκφδηαο πιένλ γηα ηε 

ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο, κε ηζρχ πιένλ ζε νιφθιεξε ηελ θνηλνηηθή 

επηθξάηεηα. ηα πιαίζηα ηεο εληαίαο ηξαπεδηθήο αγνξάο ε TE επηθνξηίζζεθε θαη κε 

ηνλ έιεγρν θαη δηεθπεξαίσζε ησλ δηαηππψζεσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα 

ππνθαηαζηεκάησλ θαη ηελ παξνρή δηαζπλνξηαθψλ ππεξεζηψλ απφ πηζησηηθά 

ηδξχκαηα, πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο ζηα άιια θξάηε κέιε. Οη αξκνδηφηεηεο 

πνπ πεξηήιζαλ ζηελ TE βάζεη ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ πξνζηέζεθαλ ζηηο ήδε 

πξνβιεπφκελεο απφ ηηο εζσηεξηθέο λνκνζεηηθέο πεγέο γηα ηελ εμπγίαλζε θαη 

εθθαζάξηζε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Έηζη ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο TE απέθηεζαλ 

έλα επξχ θάζκα εμνπζηψλ γηα λα εληνπίδνπλ πξνβιήκαηα επζηάζεηαο θαη αζθάιεηαο 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη λα πξνβαίλνπλ ζηηο αλαγθαίεο δηαξζξσηηθέο 

παξεκβάζεηο γηα ηε δηαθχιαμε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ απνηακηεπηψλ θαη ηεο εζληθήο 

νηθνλνκίαο. Ζ ζπκκεηνρή ζην Δπξσπατθφ χζηεκα Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ θαη ε 

εηζαγσγή ηνπ επξψ.  Ζ πξνζαξκνγή πξνο ηνπο θνηλνχο γηα ηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο 

ησλ θξαηψλ κειψλ θαλφλεο ηεο πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη πξνθάιεζε θαηά ην 

ηειεπηαίν ήκηζπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ηηο ζεκαληηθφηεξεο κεηαβνιέο ζην λνκηθφ 

θαζεζηψο ηεο TE απφ ηελ ίδξπζε ηεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζεζπίζζεθαλ, κεηαμχ 

άιισλ ε πιήξεο απαγφξεπζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πάζεο θχζεο δεκφζησλ 

θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ απφ ηελ TE, ε αλαγσγή ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ ζε 

πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηεο, ε θαηνρχξσζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξγάλσλ ηεο έλαληη ηεο 

Κπβέξλεζεο θαη ησλ θνξέσλ ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο, ε αλάιεςε ηεο ζπλνιηθήο 

αξκνδηφηεηαο γηα ηελ ράξαμε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, ε 

ζχζηαζε ζηελ θνξπθή ηεο εζσηεξηθήο ηεο ηεξαξρίαο ελφο λένπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ 

κε απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ζε λνκηζκαηηθά ζέκαηα, ηνπ πκβνπιίνπ 

Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο. Ζ ζέζε ζε ηζρχ ησλ παξαπάλσ ξπζκίζεσλ πξνιείαλε ην 

έδαθνο θαη επέηξεςε ηελ ζπκκεηνρή ηεο TE ζην ΔΚΣ απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 1998. ε ζπλδπαζκφ δε θαη κε ηελ εθπιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ νηθνλνκηθήο 
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ζχγθιηζεο δχν ρξφληα αξγφηεξα θαηέζηεζαλ εθηθηή ηελ απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο ηεο 

ρψξαο γηα πιήξε (ρσξίο παξέθθιηζε) έληαμε ηεο ζην ηειηθφ ζηάδην ηεο ΟΝΔ απφ 

1.1.2001 θαη ηε ζπλαθφινπζε πηνζέηεζε ηνπ επξψ, σο επίζεκνπ λνκίζκαηνο ηεο 

ρψξαο. Έθηνηε έπαςε ε κελ δξαρκή λα είλαη ην εζληθφ λφκηζκα ηεο ρψξαο, ε δε TE 

κηα ακηγψο εζληθή εθδνηηθή-θεληξηθή ηξάπεδα. Ζ δξαρκή κεηαηξάπεθε γηα ηε 

κεηαβαηηθή πεξίνδν κέρξη ηελ 31.12.2001 ζε ππνδηαίξεζε ηνπ επξψ, πξηλ πεξάζεη 

νξηζηηθά ζηελ ηζηνξία εθαηφλ εμήληα νθηψ ρξφληα κεηά ηελ εηζαγσγή ηεο ην 1832, 

ελψ ε TE θαηέζηε πιήξεο θαη αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ ΔΚΣ.  

 

5.5 Η εποχή του ευρώ, 2001-2008  

 

Σν 2001, πξψην έηνο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ρψξαο ζηε δψλε ηνπ επξψ, ήηαλ ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ε νπνία, κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ εληαίνπ 

λνκίζκαηνο απφ ηελ 1.1.2001, άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ζε έλα λέν λνκηζκαηηθφ 

πεξηβάιινλ πνπ δηαζθάιηδε πςειφ βαζκφ ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ θαη επλννχζε ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Σαπηφρξνλα, ην 2001 ήηαλ ζηαζκφο ζηελ ηζηνξία ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ε νπνία έγηλε κέινο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο (πνπ απνηειείηαη 

απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη ηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο ησλ ρσξψλ πνπ 

έρνπλ πηνζεηήζεη ην επξψ) θαη άξρηζε λα εθαξκφδεη ηελ εληαία λνκηζκαηηθή πνιηηηθή. 

Οη επηδφζεηο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ην 2001, πξψην έηνο ζπκκεηνρήο ζηελ ΟΝΔ, 

επεξεάζηεθαλ απφ ηελ εληαία λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο ΔΚΣ, ηελ εζληθή νηθνλνκηθή 

πνιηηηθή θαη ηηο εμειίμεηο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Ζ εθαξκνγή ηεο εληαίαο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο απφ ην 2001 ζηελ Διιάδα είρε σο απνηέιεζκα ηα ειιεληθά 

ηξαπεδηθά επηηφθηα λα αθνινπζήζνπλ πησηηθή πνξεία. Υαξαθηεξηζηηθφ ήηαλ φηη νη 

ρνξεγήζεηο πξνο ηα λνηθνθπξηά απνηεινχζαλ ην 61,4% ηνπ ζπλφινπ ηεο πηζησηηθήο 

επέθηαζεο, παξνπζηάδνληαο ζεκαληηθή άλνδν έλαληη ηνπ 2001 (46,7%) θαη ηνπ 2000 

(34,7%). Χζηφζν, ην ρξένο ησλ λνηθνθπξηψλ πξνο ηηο ηξάπεδεο ζπλνιηθά ήηαλ ηεο 

ηάμεσο ηνπ 22,3% ηνπ ΑΔΠ ζην ηέινο ηνπ 2002, έλαληη 47% ζηε δψλε ηνπ επξψ. Μηα 

κεγάιε πξφθιεζε πνπ έπξεπε λα αληηκεησπίζεη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζηηο αξρέο 

ηεο πεξηφδνπ 2001-2008 ήηαλ ε νκαιή απφζπξζε ησλ ηξαπεδνγξακκαηίσλ θαη 

θεξκάησλ δξαρκψλ θαη ε έγθαηξε αληηθαηάζηαζή ηνπο κε επξψ ζε επαξθείο 

πνζφηεηεο, ψζηε λα κε δηαηαξαρζνχλ νη ζπλαιιαγέο. 



27 

 

Σν θιίκα ζηελ ηξαπεδηθή αγνξά άιιαμε πξνο ην θαιχηεξν ην 2003, θαζψο 

ηεξκαηίζηεθε ε ζπλερήο πηψζε ηνπ δείθηε ηηκψλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ 

Αζελψλ, ελψ βειηηψζεθε θαη ε δηεζλήο νηθνλνκηθή ζπγθπξία. Γεληθά, ε θεξδνθνξία 

ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ απμήζεθε θαηά 46,8%ζε ζχγθξηζε κε ην 2002. Μέζα ζην 

δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2005 δηελεξγήζεθαλ λέα stress tests, ψζηε λα δηαπηζησζεί πνηεο 

ζα ήηαλ νη επηπηψζεηο ζηα ίδηα θεθάιαηα ησλ ηξαπεδψλ βάζεη ππνζεηηθψλ ζελαξίσλ 

ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ ραξηνθπιαθίσλ δαλείσλ θαη δπζκελψλ κεηαβνιψλ 

ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ, ησλ επηηνθίσλ ή ηεο ηζνηηκίαο ηνπ επξψ έλαληη άιισλ 

λνκηζκάησλ. 

Παξά ηε δηεζλή ρξεκαηνπηζησηηθή αλαηαξαρή ηνπ 2007, ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα δηαηήξεζε ηφζν ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπ φζν θαη ηελ θεθαιαηαθή ηνπ 

επάξθεηα. Ζ θεξδνθνξία —ηδίσο ησλ ηξαπεδψλ κε παξνπζία ζηε Ννηηναλαηνιηθή 

Δπξψπε— ήηαλ πςειή, αλ θαη ε ηαρεία πηζησηηθή επέθηαζε ζα κπνξνχζε λα ελέρεη 

ηφζν πηζησηηθφ θίλδπλν φζν θαη θίλδπλν ρψξαο γηα θάπνηεο ηξάπεδεο. Δπίζεο, ε 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο πξνεηδνπνηνχζε ηηο ηξάπεδεο λα κελ επηρεηξήζνπλ λα πξνβνχλ 

ζε επέθηαζε ησλ πηζηψζεσλ ζε δαλεηνιήπηεο κε ρακειφηεξε πηζηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα, δηφηη κηα ηέηνηα πξφζθαηξε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπο αχμαλε ηνλ 

θίλδπλν απφηνκεο πηψζεο ηεο ζην κέιινλ. Δμάιινπ, ε Σξάπεδα αλέζεζε εθ λένπ ηε 

δηεμαγσγή έξεπλαο ζε ηδησηηθή εηαηξία δεκνζθνπήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη 

ην βαζκφ ρξέσζεο ησλ λνηθνθπξηψλ. 

 

 

5.6 Η εποχή τη μεγάλησ κρίςησ, 2008-2013 

 

Απφ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2007 μεθίλεζε ζηηο ΖΠΑ ε πην ζεκαληηθή αλαηαξαρή ζηηο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο κεηά απφ ην ―θξαρ‖ ηνπ 1929. Σνλ Αχγνπζην ηνπ ίδηνπ 

ρξφλνπ ε θξίζε κεηαδφζεθε ζηελ Δπξψπε. ηηο αξρέο ηνπ 2008, ε κεηάδνζε ηεο 

θξίζεο ζε δηεζλέο επίπεδν κέζσ ησλ δηεζλνπνηεκέλσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ 

θαη ε άλνδνο ησλ ηηκψλ εκπνξεπκάησλ βαζηθψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, 

φπσο ην πεηξέιαην θαη ηα βαζηθά ηξφθηκα, επεξέαζαλ ζεκαληηθά ηελ πξαγκαηηθή 

νηθνλνκία, θπξίσο ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ. Απφ ην επηέκβξην ηνπ 2008 νη 
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δηεζλείο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο έιαβαλ δξακαηηθή ηξνπή, κε ηελ πηψρεπζε ηεο 

ακεξηθαληθήο επελδπηηθήο ηξάπεδαο Lehman Brothers θαη ην πιήγκα πνπ δέρζεθε ε 

εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα κε απνηέιεζκα ηε ξαγδαία 

πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ ηίηισλ θαη ε θαηαβαξάζξσζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ πξνζδνθηψλ, ελψ νη πεξηζζφηεξεο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο 

πεξηήιζαλ ζε θαηάζηαζε χθεζεο απφ ηα ηέιε ηνπ 2008. 

Ζ ειιεληθή νηθνλνκία άξρηζε λα επεξεάδεηαη αξλεηηθά απφ ηε δηεζλή θξίζε κεηά ηελ 

επηδείλσζή ηεο απφ ην επηέκβξην ηνπ 2008 θαη έπεηηα. Οη θχξηνη δίαπινη κεηάδνζεο 

ησλ επηπηψζεσλ ηεο δηεζλνχο θξίζεο ζην εζσηεξηθφ ήηαλ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα θαη ην εμσηεξηθφ ηζνδχγην. πγθεθξηκέλα, ε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε 

νδήγεζε ζε κείσζε ησλ ρνξεγνχκελσλ πηζηψζεσλ θαη ζε ζέζπηζε απζηεξφηεξσλ 

θξηηεξίσλ ρνξεγήζεσλ απφ ηηο ηξάπεδεο, ελψ παξάιιεια κεηψζεθε ε δήηεζε 

πηζηψζεσλ απφ λνηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο ιφγσ ηεο επηδείλσζεο ησλ ζρεηηθψλ 

πξνζδνθηψλ. Δπηπιένλ, ε κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο δηεζλψο νδήγεζε 

θαη ζε κείσζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππεξεζηψλ 

λαπηηιίαο θαη ηνπξηζκνχ. Μπξνζηά ζ’ απηήλ ηελ θαηάζηαζε, ε θπβέξλεζε έιαβε 

κέηξα κε ηα νπνία ζηεξίρζεθε ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα κε ξεπζηφηεηα.  

Ζ  Σξάπεδα ηεο Διιάδνο παξαηεξνχζε φηη ε δηεζλήο θξίζε αλέδεημε ηελ αδπλακία 

δηαηήξεζεο ηνπ αλαπηπμηαθνχ ππνδείγκαηνο πνπ είρε επηθξαηήζεη ζηελ Διιάδα κεηά 

ηελ έληαμή ηεο ζηε δψλε ηνπ επξψ. Οη πςεινί ξπζκνί αλάπηπμεο ηεο πεξηφδνπ 

εθείλεο θάλεθε φηη νθείινληαλ ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, φπσο ε έληαμε ζηε δψλε 

ηνπ επξψ θαη ε επλντθή ζπγθπξία, θαη φρη ζηελ αλαδηάξζξσζε ηεο εζσηεξηθήο 

παξαγσγηθήο βάζεο ηεο ρψξαο.  
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ΕΝΟΣΗΣΑ 6: ΔΟΜΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ 

 

6.1 Διακρίςεισ των οργάνων τησ Τράπεζασ τησ Ελλάδοσ 

 

Ζ TE, φπσο θαη θάζε άιιν λνκηθφ πξφζσπν απφ ην δίθαην ηελ ηθαλφηεηα λα δηαζέηεη 

φξγαλα θαη λα δξαζηεξηνπνηείηαη κε ηηο λνκηθέο θαη πιηθέο ελέξγεηεο απηψλ. Ζ 

εζσηεξηθή νξγάλσζε ηεο TE, ν αξηζκφο θαη ην είδνο ησλ νξγάλσλ ηεο θαη ν 

θαηακεξηζκφο κεηαμχ απηψλ ησλ αξκνδηνηήησλ θαη εξγαζηψλ ηεο TE ξπζκίδνληαη 

απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο κε εηδηθνχο θαλφλεο, πνπ απνηππψλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε 

λνκηθή θαη ζεζκηθή ηδηνκνξθία ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο.  

Βαζηθά γλσξίζκαηα ηεο νξγαλσηηθήο δηάξζξσζεο ηεο TE είλαη ε πνιιαπιφηεηα ησλ 

νξγάλσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηε Γηνίθεζε ηεο, ε αιιεινθαιππηφκελε ζχλζεζε ηνπο 

θαζψο θαη ν δηαρσξηζκφο ηνπο αλάινγα κε ηε θχζε ησλ εμνπζηψλ πνπ ηνπο 

αλαηίζεληαη. Κχξηα θαηαζηαηηθά φξγαλα ηεο είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, 

ην Γεληθφ πκβνχιην, ν Γηνηθεηήο θαη νη Τπνδηνηθεηέο θαη ην πκβνχιην 

Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο. Απφ απηά ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ θαη ην Γεληθφ 

πκβνχιην απνηεινχλ νξγαληθή έθθξαζε ηεο λνκηθήο θχζεο ηεο TE, σο αλψλπκεο 

ηξαπεδηθήο εηαηξίαο. Δίλαη ηα εηαηξηθά φξγαλα ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο θαη νη 

δηαηάμεηο ηνπ ΚΣΔ πνπ αθνξνχλ ηε ζπγθξφηεζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο εμνπζίεο ηνπο 

ζηεξίδνληαη ελ πνιινίο ζηηο γεληθέο ξπζκίζεηο ηνπ εκπνξηθνχ δηθαίνπ γηα ηα φξγαλα 

ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ. Σα εηαηξηθά φξγαλα δηαθξίλνληαη απφ ηα δεκφζηα ή 

δηνηθεηηθά φξγαλα ηεο TE, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ν Γηνηθεηήο, νη Τπνδηνηθεηέο 

θαη ην πκβνχιην Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο Απηά εληάζζνληαη εκβφιηκα ζηελ 

θαη'αξρήλ εηαηξηθή νξγαλσηηθή δνκή ηεο TE θαη επηθνξηίδνληαη κε ηελ άζθεζε ησλ 

δεκφζησλ πξνλνκηψλ θαη εμνπζηψλ, πνπ αλαηέζεθαλ ζηελ TE κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηεο θαη άιισλ λφκσλ. ε αληίζεζε κε ηα εηαηξηθά φξγαλα δελ 

εθιέγνληαη νχηε αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο κεηφρνπο ηεο ηξάπεδαο, αιιά δηνξίδνληαη 

απεπζείαο απφ ηελ Κπβέξλεζε. Οη θαηαζηαηηθέο δε ξπζκίζεηο γηα ηελ επηινγή, ηελ ελ 

γέλεη ππεξεζηαθή θαηάζηαζε θαη ηηο λνκηθέο πξάμεηο ηνπο παξαπέκπνπλ ζηνπο 

θαλφλεο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ γηα ηα φξγαλα ησλ δεκφζησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ.  

 Ο «δπτζκφο» εηαηξηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ κεζφδσλ νξγάλσζεο δηαθξίλεη ζπλνιηθά ηελ 

νξγαλσηηθή δηάξζξσζε ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο. Έηζη απφ ηε κηα πιεπξά νη θεληξηθέο 

ππεξεζίεο ηεο TE δηαξζξψλνληαη θαηά ην πξφηππν ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ηεο 
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Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζε 14 δηεπζχλζεηο Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε TE δηαηεξεί, θαηά ην 

πξφηππν ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ, δίθηπν απφ 27 ππνθαηαζηήκαηα θαη 67 

πξαθηνξεία ζε φιε ηε ρψξα γηα ηελ εθηέιεζε ηξαπεδηθψλ θπξίσο εξγαζηψλ. Δθηφο 

απφ ηα θχξηα θαηαζηαηηθά φξγαλα ηεο TE (εηαηξηθά θαη δηνηθεηηθά), ππάξρνπλ θαη 

δεπηεξεχνληα φξγαλα κε βαζηθφ έξγν, είηε ηελ πξνπαξαζθεπή θαη εθηέιεζε ησλ 

απνθάζεσλ ησλ θχξησλ νξγάλσλ, είηε ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο TE ζε επη 

κέξνπο ηνκείο. Ζ ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δεπηεξεπφλησλ απηψλ νξγάλσλ 

πξνβιέπεηαη είηε απφ δηαηάμεηο ηνπ ΚΣΔ, φπσο ην πκβνχιην Γηεχζπλζεο θαη ε 

Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, είηε δηαηάμεηο άιισλ λφκσλ, φπσο ν Γεληθφο Δπηζεσξεηήο 

Σξαπεδψλ, είηε απφ θαλνληζηηθέο πξάμεηο ησλ θχξησλ νξγάλσλ ηεο TE , φπσο ε 

Δπηηξνπή Σξαπεδηθψλ θαη Πηζησηηθψλ Θεκάησλ . 

Αληίζεηα, δελ απνηειεί φξγαλν ηεο TE ν Δπίηξνπνο ηνπ Γεκνζίνπ, αλ θαη ε νξγαληθή 

ζέζε απηνχ πξνβιέπεηαη απεπζείαο απφ ην ΚΣΔ. Ο Δπίηξνπνο ηνπ Γεκνζίνπ 

δηνξίδεηαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκίαο, θαη ε ππεξεζηαθή ηνπ θαηάζηαζε εμνκνηψλεηαη κε απηή ησλ κνλίκσλ 

ππαιιήισλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, απφ ην νπνίν 

θαηαβάιινληαη θαη νη απνδνρέο ηνπ. Ο Δπίηξνπνο ηνπ Γεκνζίνπ κεηέρεη ρσξίο 

δηθαίσκα ςήθνπ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ κεηφρσλ θαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ 

Γεληθνχ πκβνπιίνπ ηεο TE θαη αζθεί πξνιεπηηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο επί ησλ 

απνθάζεσλ ηνπο, θαηά ησλ νπνίσλ δηαηεξεί δηθαίσκα ελαληίσζεο, πνπ αλ πηνζεηεζεί 

απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο αλαπηχζζεη δχλακε αλαζηαιηηθνχ βέην. ηελ 

πεξίπησζε απηή ην ππφ ακθηζβήηεζε δήηεκα παξαπέκπεηαη πξνο επίιπζε ζε 

δηαηηεζία απφ ηξηκειή δηαηηεηηθή επηηξνπή. Απφ ηνλ θπβεξλεηηθφ, ηέινο, Δπίηξνπν 

δηαθξίλεηαη ν Δπίηξνπνο, πνπ δηνξίδεηαη κε πξάμε ηνπ Γηνηθεηή ηεο TE ζε ηξάπεδα 

ζηηο πεξηπηψζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο. Ο 

Δπίηξνπνο απνηειεί ηδηαίηεξν δηνηθεηηθφ φξγαλν, κε ην δηνξηζκφ θαη ηηο πξάμεηο ηνπ 

νπνίνπ αζθείηαη άκεζε δεκφζηα παξέκβαζε ζηε δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 

ηξαπεδψλ, πνπ παξαβηάδνπλ ηε λνκηκφηεηα ή αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Ο Δπίηξνπνο ππάγεηαη ζηνλ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία ηεο TE, 

ρσξίο φκσο λα απνηειεί φξγαλν ηεο, αθνχ νη πξάμεηο ηνπ δελ θαηαινγίδνληαη ζηελ 

TE. 
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6.2 Συγκρότηςη και λειτουργία Συμβουλίου Νομιςματικήσ Πολιτικήσ  

 

Σν πκβνχιην Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο είλαη εμακειέο θαη ζπγθξνηείηαη απφ ην 

Γηνηθεηή ηεο TE, ηνπο δχν Τπνδηνηθεηέο θαη άιια ηξία κέιε. Ο Γηνηθεηήο θαη νη 

Τπνδηνηθεηέο, νη νπνίνη ηαπηφρξνλα είλαη θαη ηδηαίηεξα αηνκηθά φξγαλα ηεο TE, 

κεηέρνπλ ζην πκβνχιην Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο «εθ ηεο ηδηφηεηαο ηνπο» θαη ε 

ζεηεία ηνπο δηαξθεί γηα φζν ρξφλν έρνπλ ηελ ηδηφηεηα απηή. Σα ππφινηπα ηξία κέιε 

δηνξίδνληαη γηα αλαλεψζηκε ζεηεία έμη εηψλ κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, εθδηδφκελν κε 

πξφηαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Γηνηθεηή. Ζ δηαδηθαζία 

δηνξηζκνχ νινθιεξψλεηαη κε ηελ νξθσκνζία ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ ελψπηνλ 

ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, ε νπνία πηζηνπνηεί παλεγπξηθά ηελ απνδνρή ηνπ 

δηνξηζκνχ θαη ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

Ο Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο είλαη ν Γηνηθεηήο ηεο TE, ν 

νπνίνο θαιεί ηα κέιε ηνπ ζε ζπλεδξίαζε, φηαλ παξίζηαηαη αλάγθε θαη ηνπιάρηζηνλ 

κηα θνξά ην κήλα. Σν πκβνχιην κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη θαη εθηάθησο, εθφζνλ ην 

δεηήζνπλ εγγξάθσο ηξία κέιε ηνπ κε θνηλή αίηεζε ηνπο. Σν πκβνχιην βξίζθεηαη ζε 

απαξηία φηαλ παξίζηαληαη ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ κέιε, ελψ επηηξέπεηαη) θαη ε εμ 

απνζηάζεσο ζπκκεηνρή ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ (ηειεδηάζθεςε). ε 

πεξίπησζε ζαλάηνπ, ιήμεο ηεο ζεηείαο, παξαίηεζεο ή απνκάθξπλζεο κειψλ ηνπ, ην 

πκβνχιην κπνξεί λα ιεηηνπξγεί κε ειιηπή ζπγθξφηεζε κέρξη ηνλ νξηζκφ λέσλ 

κειψλ. 

 Οη απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο ιακβάλνληαη κε ηε 

δηεμαγσγή θαλεξήο ςεθνθνξίαο θαη κε ηελ πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ. ε 

πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Γηνηθεηή. Οη απνθάζεηο ηνπ 

πκβνπιίνπ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ, εθφζνλ δελ αληηηίζεληαη δχν κέιε ηνπ, θαη κε 

γξαπηή (εθηφο ζπλεδξίαζεο) δηαδηθαζία, νη νπνίεο θαηαρσξνχληαη ζηα πξαθηηθά ηεο 

ακέζσο επφκελεο ζπλεδξίαζεο ηνπ ζπκβνπιίνπ. Οη απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ 

(Πξάμεηο πκβνπιίνπ Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο) κπνξεί λα ζεζπίδνπλ γεληθνχο ή 

αηνκηθνχο θαλφλεο δηθαίνπ θαη λα έρνπλ ραξαθηήξα εθηειεζηψλ δηνηθεηηθψλ 

πξάμεσλ, ή απιψο λα ζέηνπλ θαηεπζπληήξηεο αξρέο γηα ηελ πνιηηηθή ηεο TE ρσξίο 

άκεζεο έλλνκεο ζπλέπεηεο. Δλφςεη ηεο επξχηεηαο θαη ηεο επκεηάβιεηεο θχζεο ησλ 

δεηεκάησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ, ην πκβνχιην κπνξεί λα επηκεξίζεη 

ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ θαη λα αλαζέζεη ηελ «επνπηεία» επηκέξνπο ηνκέσλ ζε έλα ή 
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πεξηζζφηεξα κέιε ηνπ. Ζ επνπηεία έρεη εδψ ηελ έλλνηα ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ 

εμειίμεσλ ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, ηεο ππνβνιήο εηζεγήζεσλ ζηελ νινκέιεηα ηνπ 

πκβνπιίνπ θαη ηεο επηηήξεζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ. 

Δπηπιένλ ην πκβνχιην δηαζέηεη κφληκε Γξακκαηεία θαη επηθνπξείηαη ζηελ 

πξνπαξαζθεπή θαη εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ απφ φιεο ηηο ππεξεζίεο ηεο TE, ελψ 

εμνπζηνδνηείηαη λα ζπζηήλεη επηηξνπέο απφ κέιε ηνπ θαη λα αλαζέηεη ζε απηέο ηε 

ιήςε απνθάζεσλ επί νξηζκέλσλ ζεκάησλ, ρσξίο φκσο λα απνμελψλεηαη απφ ηελ 

εμνπζία λα απνθαζίδεη ην ίδην θαη γηα ηα ζέκαηα απηά (επηθπιαθηηθή 

εμνπζηνδφηεζε). 

 

6.3 Ο Διοικητήσ  

 

Ο Γηνηθεηήο ηεο TE απνηειεί ην ηζρπξφηεξν αηνκηθφ (δηνηθεηηθφ) φξγαλν ηεο. Ο 

ξφινο ηνπ ηζηνξηθά δελ εμαληιείηαη ζηε δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεσλ θαη ηελ άζθεζε 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο TE, αιιά εθηείλεηαη θαη πέξαλ ησλ νξγαλσηηθψλ πιαηζίσλ θαη 

εξγαζηψλ ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο. Μεηείρε επαλεηιεκκέλα ζε ζπιινγηθά 

θπβεξλεηηθά φξγαλα κε αξκνδηφηεηεο επί ζεκάησλ ράξαμεο θαη εθαξκνγήο ηεο 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ήηαλ αδηάιεηπηα άηππν κέινο ηνπ θπβεξλεηηθνχ 

νηθνλνκηθνχ επηηειείνπ. Ο Γηνηθεηήο ηεο TE αλαβαζκίζζεθε ζεκαληηθά κεηά ηελ 

θαηάξγεζε ηεο NE θαη ηε κεηαβίβαζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ζηελ TE.  

Ο Γηνηθεηήο ηεο TE θαηέζηε φξγαλν ηεο Οηθνλνκηθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο «νηνλεί 

ππνπξγηθνχ ραξαθηήξα» θαη θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ δελ ππαγφηαλ 

ζηνλ ηεξαξρηθφ έιεγρν ή ηε δηνηθεηηθή επνπηεία άιισλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ. Ζ 

ζέζε ηνπ ζηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε ηεο TE απνδπλακψζεθε κεξηθψο, θαζψο νη 

απνθαζηζηηθέο εμνπζίεο γηα ηηο πιένλ θξίζηκεο αξκνδηφηεηεο ηεο ηξάπεδαο 

αλαηέζεθαλ ζην λέν ζπιινγηθφ φξγαλν, ην πκβνχιην Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο. Ζ 

απνδπλάκσζε απηή αληηζηαζκίδεηαη, σζηφζν, απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γηνηθεηή ηεο 

TE, σο αλεμάξηεηεο πξνζσπηθφηεηαο, ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΚΣ, ηνπ 

αλψηεξνπ νξγάλνπ ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ΔΚΣ. 

Ο Γηνηθεηήο είλαη πξφεδξνο ησλ θχξησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο TE (πκβνχιην 

Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο, Γεληθφ πκβνχιην) θαη εθπξνζσπεί ηελ TE δηθαζηηθά θαη 

εμψδηθα. Γηνξίδεη θαη απνιχεη ην πξνζσπηθφ ηεο χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ 

πκβνπιίνπ Γηεχζπλζεο θαη αζθεί εμ'νλφκαηνο ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ δηαξθή 
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έιεγρν ζηε δηαρείξηζε ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ γεληθψλ εξγαζηψλ ηεο TE. ην 

Γηνηθεηή αλαηίζεηαη επίζεο ε άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ επνπηείαο επί ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη άιισλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηηο νπνίεο 

κπνξεί λα κεηαβηβάζεη θαη πξνο άιια φξγαλα ηεο TE. Σν ΚΣΔ θαζηεξψλεη επίζεο 

αξκνδηφηεηα ηνπ Γηνηθεηή λα ιακβάλεη απνθάζεηο γηα φια ηα ζέκαηα, πνπ δελ 

επηθπιάζζνληαη εηδηθά ζηα θχξηα ζπιινγηθά φξγαλα ηεο ηξάπεδαο ή δηέπνληαη απφ 

θαλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη απφ απηά. Απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ΔΚΣ ν Γηνηθεηήο ηεο 

TE κεηέρεη ex officio θαη σο «αλεμάξηεηε πξνζσπηθφηεηα» ζην Γεληθφ θαη ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΚΣ θαη παξάιιεια εμνπζηνδνηείηαη λα ιακβάλεη ηηο 

απνθάζεηο γηα ηα ζέκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηα θαζήθνληα ηνπ ΔΚΣ θαη ρξήδνπλ 

ελεξγεηψλ ηεο TE, εθηφο απφ απηά πνπ παξαρσξνχληαη ξεηά ζην πκβνχιην 

Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο. Βαξχλνπζα, ηέινο, ζεκαζία έρεη ε έθζεζε ηνπ Γηνηθεηή 

πνπ ππνβάιεη ζηελ εηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο TE. Αλ θαη δελ έρεη 

δεζκεπηηθέο έλλνκεο ζπλέπεηεο γηα ηελ TE ή ηξίηνπο, απνηειεί κηα βαζηθή 

πξνγξακκαηηθή πξάμε ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο, δηα ηεο νπνίαο γίλεηαη απνινγηζκφο 

ησλ πεπξαγκέλσλ ηνπ παξειζφληνο έηνπο θαη δεκνζηνπνηνχληαη νη πξνβιέςεηο ηεο 

γηα ηελ εμέιημε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη λνκηζκαηηθψλ κεγεζψλ ζην εζσηεξηθφ θαη ην 

εμσηεξηθφ. 

 

6.4 Οι Υποδιοικητέσ  

 

Οη δχν Τπνδηνηθεηέο απνηεινχλ δηαθξηηά αηνκηθά φξγαλα ηεο Γηνίθεζεο ηεο TE, νη 

νπνίνη ζπγρξφλσο κεηέρνπλ εθ ηεο ηδηφηεηαο ηνπο θαη ζηα ζπιινγηθά φξγαλα ηεο 

(πκβνχιην Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο, Γεληθφ πκβνχιην, πκβνχιην Γηεχζπλζεο, 

Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, Δπηηξνπή Σξαπεδηθψλ θαη Πηζησηηθψλ Θεκάησλ). Ο 

δηνξηζκφο, ε παχζε, ηα αζπκβίβαζηα θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθήο ηνπο 

θαηάζηαζεο ππάγνληαη ζηηο απηέο θαηαζηαηηθέο ξπζκίζεηο, πνπ ηζρχνπλ γηα ην 

Γηνηθεηή θαη ηα ππφινηπα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο. Οη 

Τπνδηνηθεηέο έπνληαη ηνπ Γηνηθεηή ζηελ ππεξεζηαθή ηεξαξρία ηεο TE θαη πξψηνο ηε 

ηάμεη είλαη ν αξραηφηεξνο απφ απηνχο, κε ηελ αξραηφηεηα λα θαζνξίδεηαη απφ ην 

ρξφλν ηνπ αξρηθνχ δηνξηζκνχ ζηε ζέζε ηνπο. Σν ΚΣΔ δελ ηνπο απνλέκεη εηδηθέο 

αξκνδηφηεηεο, εθηφο απφ ηελ αλαπιήξσζε ηνπ Γηνηθεηή ζε φιε ηελ έθηαζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφο θσιχεηαη ή ειιείπεη ιφγσ ιήμεο 
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ζεηείαο, παξαίηεζεο ή απνκάθξπλζεο ηνπ. Δμνπζηνδνηείηαη, φκσο, ν Γηνηθεηήο λα 

ηνπο κεηαβηβάδεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ, κε εμαίξεζε ηηο 

ζρεηηδφκελεο κε ηα θαζήθνληα ηνπ, σο κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΔΚΣ. 

Ζ εμαίξεζε απηή, κνινλφηη δελ πξνβιέπεηαη ξεηά, ζεκειηψλεηαη ζην φηη ν Γηνηθεηήο 

κεηέρεη σο αλεμάξηεηε πξνζσπηθφηεηα θαη φρη σο εθπξφζσπνο ηεο TE ζην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΚΣ. 

 

6.5 Το Γενικό Συμβούλιο  

 

Σν Γεληθφ πκβνχιην είλαη ην αξραηφηεξν ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο Γηνίθεζεο ηεο TE, 

ζην νπνίν αλαηέζεθε απφ ηελ ίδξπζε ηεο, ζχκθσλα κε ην νξγαληθφ πξφηππν ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ, ε γεληθή δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεσλ 

ηεο. Ο εληζρπκέλνο θαη απηφλνκνο φκσο ξφινο ηνπ Γηνηθεηή, ζε ζρέζε κε ηελ πξνο 

ηα έμσ εθπξνζψπεζε θαη ηελ άζθεζε ησλ δηνηθεηηθψλ αξκνδηνηήησλ πνπ 

αλαηέζεθαλ ζηελ θεληξηθή ηξάπεδα, πεξηφξηζε ηηο δηαρεηξηζηηθέο εμνπζίεο ηνπ 

Γεληθνχ πκβνπιίνπ, θπξίσο ζηηο επηρεηξεκαηηθήο-ζπλαιιαθηηθήο θχζεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο TE. Με ηε ζχζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο 

θαη ηελ παξαρψξεζε ζε απηφ ησλ αξκνδηνηήησλ ζε ζέκαηα λνκηζκαηηθήο θαη 

ζπλαιιαγκαηηθήο πνιηηηθήο, ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ απφ ηα 

φξγαλα ηεο TE, πνπ επηθνξηίδνληαη κε ηελ άζθεζε δηνηθεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, έγηλε 

αθφκα εληνλφηεξε. 

Οξίδεηαη φηη ην Γεληθφ πκβνχιην δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη «πάζαλ απφθαζηλ θαη λα 

αζθεί πάζαλ εμνπζίαλ», πνπ δελ ππάγεηαη ξεηά ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ άιισλ 

θαηαζηαηηθψλ νξγάλσλ ηεο TE. Οη αξκνδηφηεηεο φκσο ησλ άιισλ νξγάλσλ ηεο 

Γηνίθεζεο ηεο TE είλαη ηφζν επξείεο, ψζηε ε θαη'αξρήλ γεληθή επηθνπξηθή 

αξκνδηφηεηα ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ λα πεξηνξίδεηαη ζηελ νπζία ζηηο εηδηθέο 

εμνπζίεο. Ζ ζπξξίθλσζε ηεο επηθνπξηθήο αξκνδηφηεηαο ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ 

πξνβιέπεη φηη ην Γεληθφ πκβνχιην απνθαζίδεη ηνπο γεληθνχο φξνπο θαη ηελ έθηαζε 

ησλ εξγαζηψλ ηεο TE πνπ εθηεινχληαη εθηφο ηνπ πεδίνπ θαζεθφλησλ ηνπ ΔΚΣ. Οη 

εηδηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ αθνξνχλ θπξίσο ηελ ελδνεηαηξηθή 

ιεηηνπξγία ηεο TE (ζχγθιεζε θαη πξνεηνηκαζία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ 

κεηφρσλ, αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, δηαρείξηζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, 

ίδξπζε θαη θαηάξγεζε ππνθαηαζηεκάησλ θαη πξαθηνξείσλ θιπ), ηηο νηθνλνκηθέο 
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απνιαβέο ησλ κειψλ ησλ άιισλ θαηαζηαηηθψλ νξγάλσλ (Γηνηθεηή, Τπνδηνηθεηψλ, 

ινηπψλ κειψλ πκβνπιίνπ Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο) θαη ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε 

(δηνξηζκφο, πξναγσγή, παχζε θιπ) ησλ αλψηαησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ηεο.  

  

6.6 Η Γενική Συνέλευςη των μετόχων  

 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, ην θαη'εμνρήλ εηαηξηθφ φξγαλν ηεο TE, απνηειεί 

«αλψηαην» φξγαλν ηεο. Ζ πξφβιεςε γηα ηελ ηεξαξρηθή αλσηεξφηεηα ηνπ νξγάλνπ, 

πνπ ζπγθξνηείηαη θαη εθπξνζσπεί ηνπο κεηφρνπο - ηδηνθηήηεο ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο, 

επαλαιακβάλεη θαη ελζσκαηψλεη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο ην ζεκειηψδε θαλφλα ηνπ 

εκπνξηθνχ δηθαίνπ, πνπ ηζρχεη γηα φιεο ηηο αλψλπκεο εηαηξίεο. Χζηφζν, φπσο έρεη 

επαλεηιεκκέλα ηνληζζεί, ε TE δηαθνξνπνηείηαη ξηδηθά απφ ηα θεξδνζθνπηθά λνκηθά 

πξφζσπα ηνπ εκπνξηθνχ δηθαίνπ. Ζ βαζηθή απνζηνιή ηεο TE ζπλαξηάηαη κε ηελ 

εθπιήξσζε ζθνπψλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, κε απνηέιεζκα νη απνθαζηζηηθέο 

εμνπζίεο γηα ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο λα αλαηίζεληαη απφ ην λνκνζέηε 

ζε φξγαλα πνπ δελ εθιέγνληαη θαη λνκηκνπνηνχληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε -φπσο 

ζπκβαίλεη ζηηο αλψλπκεο εηαηξίεο- αιιά δηνξίδνληαη απ'επζείαο απφ ην θξάηνο βάζεη 

εηδηθψλ δηαηάμεσλ. Σν γεγνλφο απηφ ιεηηνπξγεί ζπζηαιηηθά ηφζν γηα ηηο εηαηξηθέο 

εμνπζίεο πνπ επηθπιάζζνληαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε φζν θαη γηα ηα πεξηνπζηαθά θαη 

δηνηθεηηθά δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ ηεο. 

 

 

Δηθόλα 1: Οξγαλφγξακκα  : 

https://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/Organization/organisationalchart.aspx 
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ΕΝΟΣΗΣΑ 7: ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ ΣΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ 

 

7.1 Εφαρμογή οδηγιών τησ Ευρωπαΰκήσ Κεντρικήσ Τράπεζασ 

 

Μεηά ηελ θαηάξγεζε ηεο παξέθθιηζεο ζηε ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζην ηξίην ζηάδην 

ηεο ΟΝΔ απφ ηελ 1.1.2001, ε TE έρεη παχζεη λα αζθεί απηφλνκα εζληθέο 

αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα ζπλαιιαγκαηηθήο πνιηηηθήο. Χο αλαπφζπαζην πιένλ κέξνο  

ηνπ ΔΚΣ, ε ΣΔ, ζπκβάιιεη ζηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ πζηήκαηνο ζηνλ 

ηνκέα ηεο εληαίαο ζπλαιιαγκαηηθήο πνιηηηθήο. 

 

7.2 Άςκηςη νομιςματικήσ πολιτικήσ 

 

Ζ ηξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζπκκεηέρεη ζηε ράξαμε ηεο εληαίαο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο 

ηεο δψλεο ηνπ επξψ θαη ηελ εθαξκφδεη ζηελ Διιάδα, θπξίσο παξέρεη ξεπζηφηεηα ζηα 

εγρψξηα πηζησηηθά ηδξχκαηα (πξάμεηο θχξηαο θαη πην καθξνπξφζεζκεο 

αλαρξεκαηνδφηεζεο) θαη  παξέρεη πάγηεο δηεπθνιχλζεηο νξηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο θαη 

απνδνρήο θαηαζέζεσλ ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηε ρνξήγεζε θαη απνξξφθεζε 

ξεπζηφηεηαο, αληηζηνίρσο. Σέινο, δηαηεξεί ηνπο ινγαξηαζκνχο ζηνπο νπνίνπο 

θαηαηίζεληαη ηα ειάρηζηα απνζεκαηηθά απφ ηηο ηξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε 

ρψξα. 

 

7.3  Άσκηση εποπτείας 

 

Ζ επνπηεία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ απνηειεί κηα επί κέξνπο κνξθή άζθεζεο 

θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Αληηθείκελν 

ηεο είλαη ν δηαξθήο δηνηθεηηθφο έιεγρνο ηεο εθαξκνγήο ησλ εηδηθψλ θαλφλσλ πνπ 

δηέπνπλ ηε ζχζηαζε, ιεηηνπξγία θαη εμπγίαλζε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, νη νπνίνη 

θαη απνηεινχλ ην λνκηθφ ηεο ζεκέιην (αξρή λνκηκφηεηαο). Γηθαηνινγεηηθή βάζε ησλ 

θαλφλσλ επνπηείαο θαη ζθνπφο ηεο αξκφδηαο επνπηεχνπζαο αξρήο είλαη ε 
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ζηαζεξφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ε 

δηαθάλεηα ζηνπο φξνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ ππφθεηληαη ζε απηή. 

Ζ δηακεζνιαβεηηθή θχζε ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ θαη ε ζηελή αιιειεμάξηεζε 

κεηαμχ αθελφο ησλ άκεζα ή βξαρππξφζεζκα εθπιεξσηέσλ νθεηιψλ κηαο ηξάπεδαο 

πξνο ηνπο δαλεηζηέο-θαηαζέηεο ηεο θαη αθεηέξνπ ησλ κεζν/καθξνπξφζεζκα 

εθπιεξσηέσλ απαηηήζεσλ θαηά ησλ δηθψλ ηεο νθεηιεηψλ-δαλεηνιεπηψλ, θαζηζηνχλ 

αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηε βησζηκφηεηα ηεο, ηε δηαηήξεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ 

δαλεηζηψλ ηεο ζηε θεξεγγπφηεηα ηεο. Ο θινληζκφο ηεο εκπηζηνζχλεο ζηελ ηθαλφηεηα 

θαη εηνηκφηεηα ηεο λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ 

αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ή φρη, νδεγεί δηαδνρηθά 

ζε καδηθέο αλαιήςεηο θαηαζέζεσλ, πεξαηηέξσ ρξεκαηννηθνλνκηθή επηδείλσζε θαη 

ηειηθά ζε παχζε πιεξσκψλ, πξνθαιψληαο πξνβιήκαηα ζηελ ρξεκαηνπηζησηηθή 

ζηαζεξφηεηα ηεο ρψξαο. 

 

7.4 Χρηματοπιςτωτική Σταθερότητα 

 

πγθεθξηκέλα ε ηξάπεδα ηεο Διιάδνο πξνσζεί ξπζκίζεηο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ θξίζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο αξκφδηεο αξρέο ηεο ρψξαο θαη 

ζπλερψο παξαθνινπζεί ηνπο ηξαπεδηθνχο θηλδχλνπο καδί κε ηηο εμειίμεηο ζηηο 

αζθαιηζηηθέο θαη επελδπηηθέο εηαηξίεο, θαζψο θαη ζηνπο Οξγαληζκνχο πιινγηθψλ 

Δπελδχζεσλ, αλαιχνληαο θαη δηακνξθψλνληαο πξνηάζεηο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο. 

Όπσο θαηαδεηθλχεη ε εγρψξηα θαη δηεζλήο ηζηνξηθή εκπεηξία, ην θαηλφκελν ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ θξίζεσλ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ επέθηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο, 

θαη ζε άιιεο θεξέγγπεο ηξάπεδεο, εθηφο ηεο «πξνβιεκαηηθή» ηξάπεδαο κε 

απνηέιεζκα νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο λα εμαπιψλνληαη ζε νιφθιεξν ην πηζησηηθφ 

ζχζηεκα θαη λα πιήηηνπλ ζπλνιηθά ηελ εζληθή νηθνλνκία. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ε 

πξφιεςε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε «ηξαπεδηθψλ θξίζεσλ» θαη ε πξνζηαζία 

ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ θαηαζεηψλ θαζίζηαηαη επηηαθηηθφ δεκφζην ζπκθέξνλ, ε 

ηθαλνπνίεζε ηνπ νπνίνπ επηδηψθεηαη κε ηε δεκηνπξγία ελφο πιέγκαηνο θξαηηθήο 

πξνζηαζίαο, ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ είλαη:  
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• Ζ ζέζπηζε απζηεξψλ πξνυπνζέζεσλ θαη ε ρνξήγεζε δηνηθεηηθήο άδεηαο γηα ηελ 

αλάιεςε θαη θαη' επάγγεικα εθηέιεζε ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ,  

•  Ζ επηβνιή θαλφλσλ ζπλεηνχο δηαρείξηζεο ησλ εγγελψλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ,  

• Ζ ζπλερήο πξνιεπηηθή παξαθνινχζεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο ηξέρνπζαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ,  

• Ζ απνθιίλνπζα απφ ηηο θνηλέο δηαηάμεηο ξχζκηζε ηεο εμπγίαλζεο θαη εθθαζάξηζεο 

ηνπο, έηζη ψζηε λα δηεθπεξαηψλνληαη έγθαηξα θαη γξήγνξα, θαη 

•  Ζ εηζαγσγή κεραληζκψλ απνδεκίσζεο ησλ θαηαζεηψλ ησλ ππφ πηψρεπζε θαη 

εμπγίαλζε πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ρσξίο, φκσο, ην θξάηνο λα αλαιακβάλεη γεληθή εγγπεηηθή 

επζχλε απνπιεξσκήο ησλ απαηηήζεσλ ηνπο.  

• Οη πεξηνξηζκνί ζηελ απνδεκίσζε ησλ θαηαζεηψλ ηίζεληαη γηα λα πεξηνξίδεηαη ν ιεγφκελνο 

«εζηθφο θίλδπλνο» πνπ αλαθχπηεη απφ ελδερφκελεο ξηςνθίλδπλεο θεξδνζθνπηθέο ελέξγεηεο 

ησλ επνπηεπφκελσλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ψζηε λα κελ επαθίεληαη ζηελ θξαηηθή εγγχεζε 

γηα ηελ θάιπςε ησλ φπνησλ απσιεηψλ ηνπο. 

 

7.5 Συνάλλαγμα και ςυναλλαγματικά διαθέςιμα 

 

πλάιιαγκα 

Αληηθείκελν ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο πνιηηηθήο είλαη ε εμσηεξηθή αμία ή δηεζλήο ηηκή 

ελφο λνκίζκαηνο. ηνηρείν ηεο λνκηζκαηηθήο θπξηαξρίαο είλαη θαη ε ξχζκηζε κε 

θαλφλεο ηνπ εζσηεξηθνχ δηθαίνπ θάζε θξάηνπο ηεο εμσηεξηθήο αμίαο ηνπ λνκίζκαηνο 

ηνπ, δειαδή ηεο αληαιιαθηηθήο ζρέζεο ηνπ κε ηα λνκίζκαηα άιισλ θξαηψλ. Ο 

πνιηηεηαθφο λνκνζέηεο θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ius cudendae monetae έρεη, κεηαμχ 

άιισλ, ηελ εμνπζία λα απνθαζίδεη γηα ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 

κεηαηξεςηκφηεηαο θαη αληαιιαγήο ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο κε άιια λνκίζκαηα 

θαζψο θαη ηελ εηδηθφηεξε κέζνδν πξνζδηνξηζκνχ ηεο εμσηεξηθήο ηνπ αμίαο.  

Χζηφζν, ε εμσηεξηθή αμία ηνπ λνκίζκαηνο, αλεμάξηεηα απφ ηελ φπνηα θαλνληζηηθή 

ξχζκηζε ηεο, είλαη θαη έλα δπλακηθφ νηθνλνκηθφ κέγεζνο κε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο 

γηα ηελ νηθεία εζληθή νηθνλνκία. Όζν, κάιηζηα, πην αλαπηπγκέλε θαη αλνηθηή ζηε 

δηαζπλνξηαθή θπθινθνξία αγαζψλ, ππεξεζηψλ θαη θεθαιαίσλ είλαη ε νηθνλνκία ελφο 
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θξάηνπο, ηφζν πεξηζζφηεξν εμαξηάηαη ε πξαγκαηηθή δηακφξθσζε θαη εμέιημε ηεο 

εμσηεξηθήο αμίαο ηνπ λνκίζκαηνο ηνπ απφ άιια κεγέζε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, φπσο 

ην ηζνδχγην εμσηεξηθψλ ζπλαιιαγψλ, ν πιεζσξηζκφο, ην χςνο ησλ επηηνθίσλ θαη ην 

δεκφζην ρξένο αιιά θαη ηε γεληθφηεξε δηεζλή νηθνλνκηθή ζπγθπξία. Ζ επηβνιή ζηελ 

πξάμε ηεο εμσηεξηθήο αμίαο ηνπ λνκίζκαηνο πνπ θαζνξίδεηαη θαλνληζηηθά απφ ην 

θξάηνο - θαη ηδηαίηεξα φηαλ γίλεηαη θαηά αξηζκεηηθφ ηξφπν ζηαζεξφ θαη απφιπην - 

θάζε άιιν παξά δεδνκέλε είλαη, εάλ βξίζθεηαη ζε  αλαληηζηνηρία κε ηα παξαπάλσ 

νηθνλνκηθά κεγέζε. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ηείλεη λα επηθξαηήζεη ζηηο ζπλαιιαγέο κηα 

δεχηεξε αλεπίζεκε ηηκή, πνπ αληαπνθξίλεηαη πεξηζζφηεξν ζηηο εθηηκήζεηο ησλ 

ζπλαιιαζζφκελσλ γηα ηελ πξαγκαηηθή εμσηεξηθή αμία ηνπ λνκίζκαηνο. Ζ 

ακθηζβήηεζε πξνο ηελ θαλνληζηηθά πξνζδηνξηδφκελε εμσηεξηθή αμία ελφο 

λνκίζκαηνο είλαη εληνλφηεξε, φζν κεγαιχηεξε είλαη ε δηθαηνπξαθηηθή ειεπζεξία γηα 

ηελ εηζαγσγή θαη εμαγσγή θεθαιαίσλ, ηε ζπλνκνιφγεζε ρξεκαηηθψλ ελνρψλ ζε μέλν 

λφκηζκα θαη ηε κεηαηξνπή ησλ εγρψξησλ κέζσλ πιεξσκψλ ζε αιινδαπά. 

Πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνπζηεί ε de facto απηή ακθηζβήηεζε ησλ επηηαγψλ ηεο 

λνκηζκαηηθήο θπξηαξρίαο ζην πεδίν ηεο εμσηεξηθήο αμίαο ηνπ λνκίζκαηνο, 

ζεζπίδνληαη νη θαλφλεο ησλ ιεγφκελσλ ζπλαιιαγκαηηθψλ πεξηνξηζκψλ, πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ επίξξσζε ηεο θξαηηθήο επηξξνήο θαη ειέγρνπ ζηε δηακφξθσζε ηεο 

εμσηεξηθήο αμίαο ηνπ λνκίζκαηνο. Οη ελ ιφγσ θαλφλεο απαγνξεχνπλ ή πεξηνξίδνπλ 

ππφ ηελ απεηιή θπξψζεσλ ηελ ειεχζεξε εηζαγσγή, εμαγσγή θαη ρξήζε ζηελ εκεδαπή 

αιινδαπψλ κέζσλ πιεξσκψλ θαη επηβάινπλ ηε ζπγθέληξσζε θαη δηαρείξηζε ηνπο 

απφ ηελ θεληξηθή ηξάπεδα ή άιιε Γεκφζηα Αξρή.   

πλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα  

 Ζ TE, φπσο θαη νη πεξηζζφηεξεο αλά ηνλ θφζκν θεληξηθέο ηξάπεδεο, αλαγνξεχεηαη ζε 

θεληξηθφ απνζεηήξην ησλ εζληθψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαζεζίκσλ. Ζ ηδηφηεηα απηή 

ηεο θαηέζηεζε ηελ θηήζε θαη δηάζεζε αιινδαπψλ κέζσλ πιεξσκψλ απνθιεηζηηθφ 

δηθαίσκα (ζπλαιιαγκαηηθφ κνλνπψιην) ηεο TE. Ζ ζπγθέληξσζε θαη δηαρείξηζε απφ 

ηελ θεληξηθή ηξάπεδα ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαζεζίκσλ δηαηεξήζεθε θαη κεηά ηελ 

κεξηθή άξζε ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ κνλνπσιίνπ ηεο θαη ηελ θαζηέξσζε αγνξάο 

ζπλαιιάγκαηνο, θαζψο πξνβιέθζεθε φηη ε TE εμαθνινπζεί λα έρεη ηελ επνπηεία 

δηαρείξηζεο ηνπ εζληθνχ ζπλαιιαγκαηηθνχ απνζέκαηνο. Αθνινχζσο, ε TE έρεη ηελ 

θαηνρή θαη δηαρείξηζε ησλ εζληθψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαζεζίκσλ, ζηα νπνία 

πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ζε ρξπζφ δηαζέζηκα ηεο TE θαη ηνπ Γεκνζίνπ. Απφ ηεο 
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ππνθαηαζηάζεσο, φκσο, ηνπ επξψ ζην εζληθφ λφκηζκα ηεο ρψξαο, ε θαηνρή θαη 

δηαρείξηζε ησλ εζληθψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαζεζίκσλ απφ ηελ TE νξίδoπλ φηη νη 

εζληθέο θεληξηθέο ηξάπεδεο ησλ θξαηψλ κειψλ ρσξίο παξέθθιηζε κεηαβηβάδνπλ ζηελ 

ΔΚΣ ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηνπο ζε λνκίζκαηα άιια απφ επξψ, απνζεκαηηθέο 

ζέζεηο θαη εηδηθά ηξαβερηηθά δηθαηψκαηα ηνπ ΓΝΣ κέρξη πνζνχ ηζνδπλάκνπ πξνο 50 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ. Σελ απηή ππνρξέσζε έρεη θαη ε θεληξηθή ηξάπεδα θξάηνπο 

κέινπο, γηα ην νπνίν θαηαξγήζεθε ε παξέθθιηζε κε ηελ νπνία ζπκκεηείρε αξρηθά ζην 

ηξίην ζηάδην ηεο ΟΝΔ, απφ ην ρξφλν θαηάξγεζεο ηεο παξέθθιηζεο. Δπίζεο ε εηζθνξά 

ζε ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα θάζε θεληξηθήο ηξάπεδαο νξίδεηαη θαη' αλαινγία κε ην 

κεξίδην ζπκκεηνρήο ηεο ζην εγγεγξακκέλν θεθάιαην ηεο ΔΚΣ. Ζ ΔΚΣ δχλαηαη, 

αθφκα λα δεηήζεη απφ ηελ TE θαη ηηο άιιεο εζληθέο θεληξηθέο ηξάπεδεο ηνπ 

Δπξσζπζηήκαηνο λα ηηο κεηαβηβάζνπλ πξφζζεηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα 

ππνβάιινληαο γηα ην ζθνπφ απηφ ζχζηαζε πξνο ην πκβνχιην γηα έθδνζε ζρεηηθήο 

απφθαζεο ελψ δηαηεξεί πιήξσο ην δηθαίσκα λα θαηέρεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηα 

ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα πνπ ηεο κεηαβίβαζε ε TE, φπσο θαη απηά πνπ ηεο 

κεηαβίβαζαλ νη άιιεο εζληθέο θεληξηθέο ηξάπεδεο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο θαηά ηελ 

έλαξμε ηνπ ηξίηνπ ζηαδίνπ ηεο ΟΝΔ, θαη λα ηα ρξεζηκνπνηεί γηα ηνπο ζθνπνχο πνπ 

νξίδνληαη ζην ΚΔΚΣ. Ο βαζηθφηεξνο απφ ηνπο ζθνπνχο απηνχο είλαη, βέβαηα, ε 

δηαζθάιηζε ηεο δπλαηφηεηαο δηελέξγεηαο αλά πάζα ζηηγκή παξεκβάζεσλ ζηελ αγνξά 

ζπλαιιάγκαηνο αλάινγα κε ηνπο εθάζηνηε επηδησθφκελνπο ζηφρνπο ηεο εληαίαο 

λνκηζκαηηθήο θαη ζπλαιιαγκαηηθήο πνιηθήο (π.ρ. ελίζρπζε ή δηνιίζζεζε ηεο 

ηζνηηκίαο ηνπ επξψ). 

 

7.6 Συςτήματα πληρωμών και διακανονιςμού 

 

 Δπίβιεςε  

Ζ TE έρεη ζεζπίζεη πιαίζην γεληθψλ αξρψλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ επίβιεςε ησλ 

εγρψξησλ ζπζηεκάησλ θαη κέζσλ πιεξσκψλ. Οη θαλφλεο πνπ ζεζπίδνληαη κε ηελ ελ 

ιφγσ θαλνληζηηθή πξάμε ηεο TE πινπνηνχλ κε πιήξε λνκηθή ηζρχ ζηελ Διιάδα ηηο 

θαηεπζχλζεηο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο θνηλήο πνιηηηθήο, πνπ έρεη πξνθξίλεη ην 

Δπξσζχζηεκα γηα ηελ επίβιεςε ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ηεο Δπξσδψλεο. 

πγθεθξηκέλα, ζε επίβιεςε απφ ηελ TE ππφθεηληαη φια ηα εγρψξηα ζπζηήκαηα 
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πιεξσκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε ίδηα ε TE, ηα 

ζπζηήκαηα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο, ηα ρξεζηκνπνηνχκελα κέζα πιεξσκψλ θαη νη 

ηξφπνη πξφζβαζεο ζε απηά, θαζψο θαη θάζε ζπλαιιαθηηθή ζρέζε κεηαμχ δχν ή 

πεξηζζφηεξσλ θνξέσλ ηεο αγνξάο κε αληηθείκελν ηελ εθηέιεζε εληνιψλ πιεξσκήο, 

πνπ δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην ή δηελεξγείηαη ζηελ Διιάδα. Ζ επίβιεςε ηεο TE 

απνζθνπεί εηδηθφηεξα ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο, αμηνπηζηίαο, 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηαρχηεηαο θαη δηαθάλεηαο ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ, 

ψζηε λα δηαηεξείηαη θαη ε εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ ζηα κέζα πιεξσκήο θαη ηηο 

πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο πιεξσκψλ. Ζ επίβιεςε αζθείηαη απφ ηελ αξκφδηα 

δηεχζπλζε ηεο TE κε ηε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο 

δηαρεηξηζηέο ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηνπ εθδφηεο ησλ κέζσλ πιεξσκψλ αιιά θαη κε 

επηηφπηνπο ειέγρνπο. Καηά ηελ άζθεζε ηεο επίβιεςεο εμεηάδεηαη θπξίσο ε 

πιεξφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα ησλ θαλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο, ε επάξθεηα ηεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη ηεο ηερληθήο ππνδνκήο ησλ ζπζηεκάησλ θαη ν ηξφπνο πνπ 

δηελεξγνχληαη νη ειεθηξνληθέο πιεξσκέο. Ζ TE δηαηεξεί ηε δπλαηφηεηα λα 

ππνδεηθλχεη ζηνπο θνξείο δηαρείξηζεο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ηξνπνπνηήζεηο ζην 

ζρεδηαζκφ ηνπο θαη λα πξνηείλεη αληίζηνηρα ζηνπο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ 

πιεξσκψλ κέηξα γηα ηε ιεηηνπξγηθή αμηνπηζηία ησλ κέζσλ πιεξσκψλ. Ζ 

ζπκκφξθσζε κε ηηο ππνδείμεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηεο TE είλαη ππνρξεσηηθή, 

δηαθνξεηηθά νη δηαρεηξηζηέο ησλ ζπζηεκάησλ θαη νη εθδφηεο ησλ κέζσλ πιεξσκψλ 

ππφθεηληαη ζε δηνηθεηηθέο θπξψζεηο. Σέινο, ξεηά δηεπθξηλίδεηαη φηη, ε επίβιεςε 

(oversight) ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ αζθείηαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ 

ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνιεπηηθή επνπηεία (supervision) ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ, πνπ αζθείηαη επίζεο απφ ηελ TE εθηφο, φκσο, ηνπ πεδίνπ θαζεθφλησλ ηνπ 

ΔΚΣ. 

Γηαρείξηζε  

Ζ TE επσκίδεηαη ε ίδηα γηα νξηζκέλα ζπζηήκαηα πιεξσκψλ θαη 

εμσρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ ηελ επζχλε δηαρείξηζεο ηνπο. ηηο πεξηπηψζεηο 

απηέο ε TE θαζνξίδεη κνλνκεξψο κε ηελ έθδνζε θαλνληζκνχ ηνπο κεραληζκνχο, ηα 

κέζα θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ. Ζ ζπκκεηνρή ζηα ζπζηήκαηα 

πνπ δηαρεηξίδεηαη ε TE γηα φζα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη άιιεο ρξεκαηνπηζησηηθέο 

επηρεηξήζεηο ζπγθεληξψλνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο πξνυπνζέζεηο εδξάδεηαη λνκηθά ζε 
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θαλνληζηηθέο ζπκβάζεηο πξνζρψξεζεο γηα ηελ πιήξε απνδνρή ησλ φξσλ ζπκκεηνρήο 

πνπ ζέηνπλ νη θαηά πεξίπησζε θαλνληζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο TE.  

• χζηεκα πιεξσκψλ ΔΡΜΖ /TARGET  

Ζ TE έρεη ζπζηήζεη, νξγαλψζεη θαη είλαη ν θνξέαο δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαθαλνληζκνχ εληνιψλ πιεξσκψλ ζε ζπλερή ρξφλν «ΔΡΜΖ». Πξφθεηηαη γηα ην 

εζληθφ ζεκαληηθφ ζχζηεκα πιεξσκψλ, κέζσ ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ν δηαθαλνληζκφο 

εγρψξησλ θαη δηαζπλνξηαθψλ πιεξσκψλ κεγάιεο αμίαο ζε επξψ. Σν ζχζηεκα 

πιεξσκψλ ΔΡΜΖ απνηειεί ηελ ειιεληθή πηπρή ηνπ δηεπξσπατθνχ 

απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο ηαρείαο κεηαθνξάο θεθαιαίσλ «TARGET», πνπ 

αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΚΣ. Όπσο θαη ην ίδην ην ΔΚΣ, ην ζχζηεκα 

TARGET δελ είλαη έλα εληαίν ιεηηνπξγηθφ κφξθσκα αιιά έρεη απνθεληξσκέλε δνκή 

θαη πεξηιακβάλεη ηα εζληθά ζπζηήκαηα δηαθαλνληζκνχ ζε ζπλερή ρξφλν ησλ θξαηψλ 

κειψλ, ην κεραληζκφ πιεξσκψλ ηεο ΔΚΣ θαη ην κεραληζκφ δηαζχλδεζεο γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε δηαζπλνξηαθψλ πιεξσκψλ. 

ηελ TE έρεη επίζεο αλαηεζεί ε δηαρείξηζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηηο 

εθηφο ρξεκαηηζηεξίνπ ζπλαιιαγέο ζε ηίηινπο θαη ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ζε 

ινγηζηηθή κνξθή. Γεδνκέλνπ φηη νη θπξηφηεξνη ηίηινη πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ησλ 

ζπλαιιαγψλ ζηα ζπζηήκαηα απηά είλαη ηίηινη (νκφινγα, έληνθα γξακκάηηα) 

εθδφζεσο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη άιια ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα (ζχκθσλα 

επαλαγνξάο θαη ζπκθσλίεο παξαγψγσλ) επί ηέηνησλ ηίηισλ, ε δηαρείξηζε ησλ 

ζπζηεκάησλ απηψλ ζπλδέεηαη θαη κε ηε δεκνζηνλνκηθή αξκνδηφηεηα ηεο TE λα 

ελεξγεί σο εληνινδφρνο ηνπ Γεκνζίνπ θαη δηαρεηξίζηξηα ησλ δεκφζησλ δαλείσλ. 

Δηδηθφηεξα ε TE δηαρεηξίδεηαη ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα εμσρξεκαηηζηεξηαθψλ 

ζπλαιιαγψλ ζε ηίηινπο κε ινγηζηηθή κνξθή. 

Παξνρή δηεπθνιύλζεσλ  

Ζ TE δχλαηαη, ηέινο, λα πξνσζεί ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ θαη 

εμσρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ κε ηελ παξνρή δηεπθνιχλζεσλ ρσξίο λα 

αλαιακβάλεη ηαπηφρξνλα θαη ηελ επζχλε δηαρείξηζεο ηνπο. Ζ παξνρή ηερληθψλ, 

θπξίσο, δηεπθνιχλζεσλ απφ ηελ TE γίλεηαη θαηά θαλφλα κε κέζα ηνπ ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ, φπσο ε ζχλαςε θαη εθηέιεζε ζπκβάζεσλ, ε ηήξεζε ινγαξηαζκψλ 

δηαθαλνληζκνχ, ε παξνρή άιισλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ (ζεκαηνθπιαθή ηίηισλ θιπ) 
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θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ζην θεθάιαην θαη ηε δηνίθεζε εηαηξηθψλ θνξέσλ, πνπ 

ζπληζηψληαη γηα ηε δηαρείξηζε ηέηνησλ ζπζηεκάησλ. ηα παξαπάλσ λνκηθά πιαίζηα 

δηαγξάθεηαη ε ζπκκεηνρή ηεο TE ζην δηαηξαπεδηθφ ζχζηεκα πιεξσκψλ ΓΗΑ θαη 

ζην Γξαθείν πκςεθηζκνχ Αζελψλ. Δηδηθφηεξα:  

(i) Σν ζχζηεκα πιεξσκψλ ΓΗΑ. Πξφθεηηαη γηα δηαηξαπεδηθφ ειεθηξνληθφ 

ζχζηεκα πνιπκεξνχο ζπκςεθηζκνχ πνπ ζπζηήζεθε ην 1989 κε πξσηνβνπιία ηεο 

Έλσζεο Διιεληθψλ Σξαπεδψλ θαη ιεηηνπξγεί έθηνηε ππφ ηε δηαρείξηζε ηεο 

ειεγρφκελεο ζπιινγηθά απφ ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο εηαηξίαο ΓΗΑ Α.Δ. Αληηθείκελν 

ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ είλαη ν πνιπκεξήο ειεθηξνληθφο ζπκςεθηζκφο επηηαγψλ θαη 

άιισλ κέζσλ θαη ππεξεζηψλ πιεξσκψλ (εληνιέο κεηαθνξάο θεθαιαίσλ, αλαιήςεηο 

απφ απηφκαηεο ηακεηνινγηζηηθέο κεραλέο θ.α). Ζ TE κεηέρεη ζην κεηνρηθφ θεθάιαην 

θαη εθπξνζσπείηαη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο δηαρεηξίζηξηαο εηαηξίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ελψ ε εθθαζάξηζε ησλ ρξεσζηηθψλ θαη πηζησηηθψλ ππνινίπσλ, πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ην δηελεξγνχκελν πνιπκεξή ζπκςεθηζκφ, γίλεηαη κε δηαθαλνληζκφ 

κέζσ ησλ ηεξνχκελσλ ζην ζχζηεκα ΔΡΜΖ ινγαξηαζκψλ ησλ ηξαπεδψλ - κειψλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο. 

(ii)  Σν Γξαθείν πκςεθηζκνχ Αζελψλ φξηδε κεηαμχ ησλ επηηξεπφκελσλ 

εξγαζηψλ ηεο TE ηελ ππνβνήζεζε γηα ηελ ίδξπζε ζπκςεθηζηηθνχ γξαθείνπ. ε 

εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ δηάηαμεο ε TE ζπλέζηεζε απφ θνηλνχ κε έμη αθφκα ηξάπεδεο, 

ην Γξαθείν πκςεθηζκνχ Αζελψλ, πνπ κεηαγελέζηεξα επεθηάζεθε ζηνλ Πεηξαηά θαη 

ηε Θεζζαινλίθε. Ζ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ πκςεθηζκνχ, ζην νπνίν 

δηεμάγεηαη πνιπκεξήο ζπκςεθηζκφο αμηνγξαθηθψλ απαηηήζεσλ απφ ηξαπεδηθέο θαη 

πξνζσπηθέο επηηαγέο θαη ρξεκαηφγξαθα ηεο δηαηξαπεδηθήο αγνξάο ξπζκίδεηαη 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ηδξπηηθήο ζχκβαζεο-θαηαζηαηηθνχ κεηαμχ ηεο TE θαη 

ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηε ζπκβαηηθή 

πξνζρψξεζε θαη άιισλ ηξαπεδψλ. Ζ TE παξέρεη βάζεη ηνπ ελ ιφγσ θαηαζηαηηθνχ 

πνιιαπιέο δηεπθνιχλζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπκςεθηζηηθψλ γξαθείσλ: νη 

εξγαζίεο δηεμάγνληαη ζηα θαηαζηήκαηα ηεο TE, ιεηηνπξγνχλ κε πξνζσπηθφ απφ ηνπο 

κφληκνπο ππαιιήινπο ηεο, ελψ ε εθθαζάξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζπκςεθηζκνχ 

γίλεηαη κέζσ ησλ ινγαξηαζκψλ δηαθαλνληζκνχ πνπ ηεξνχλ ηα κέιε ζην ζχζηεκα 

ΔΡΜΖ. 
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7.7 Έκδοςη Τραπεζογραμμάτιων και κερμάτων 

 

Ζ δεκηνπξγία θαη ε ηζηνξηθή πνξεία ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ζπλδέζεθε άξξεθηα κε 

ηε γέλλεζε θαη εμειηθηηθή δηακφξθσζε ησλ ηξαπεδνγξακκαηίσλ. Ζ έθδνζε ηνπο 

είλαη φρη απιψο ε παξαδνζηαθή ιεηηνπξγία, αιιά θαη ην αλαγθαίν ελλνηνινγηθφ 

ζηνηρείν θάζε θεληξηθήο ηξάπεδαο, πνπ ηε δηαθνξνπνηεί απφ ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο 

θαη ζε κεγάιν βαζκφ θαζηζηά δπλαηή ή δηεπθνιχλεη ηελ άζθεζε ησλ ππφινηπσλ 

αξκνδηνηήησλ θαη εξγαζηψλ ηεο. Αλ θαη ε ζεκαζία ησλ ηξαπεδνγξακκαηίσλ ζηηο 

ζχγρξνλεο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο έρεη κεησζεί ιφγσ ησλ δηάθνξσλ κνξθψλ 

ινγηζηηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο, δελ κπνξεί αθφκα θαη ζήκεξα λα γίλεη ιφγνο 

γηα χπαξμε θεληξηθήο ηξάπεδαο ρσξίο πξνλφκην έθδνζεο ηξαπεδνγξακκαηίσλ. 

Δλδεηθηηθή σο πξνο απηφ, είλαη ζην ειιεληθφ ζεηηθφ δίθαην ε δηάηαμε ηνπ 

θαηαζηαζηαηηθνχ ηεο ΣΔ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε αλάθιεζε ηνπ εθδνηηθνχ 

πξνλνκίνπ πξνθαιεί απηνδηθαίσο θαη ηε δηάιπζε ηεο. (Γειεγηάλλε 1992) 

Σα ηξαπεδνγξακκάηηα πξσηνεκθαλίζηεθαλ ζην πξφζθνξν κεξθαληηιηζηηθφ 

πεξηβάιινλ ησλ πφιεσλ ηεο βφξεηαο Ηηαιίαο θαη απφ εθεί εμαπιψζεθαλ ζε νιφθιεξν 

ηνλ θφζκν. Ο αξρηθφο ηνπο πξννξηζκφο ήηαλ εληειψο δηαθνξεηηθφο απφ ην ζεκεξηλφ, 

θαζψο ιεηηνπξγνχζαλ, σο απιά πηζηνπνηεηηθά θαηάζεζεο (παξαθαηαζήθεο) 

κεηαιιηθψλ θεξκάησλ ζε αξγπξακνηβνχο θαη λνκηζκαηαιιάθηεο, νη νπνίνη ππήξμαλ 

νη πξψηνη εθδφηεο ηνπο . Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ θαη ε ζπλαθφινπζε 

αλάγθε ηαρείαο θαη αζθαινχο δηαθίλεζεο ηνπ ρξήκαηνο έδσζαλ ζεκαληηθή ψζεζε 

ζηε ρξήζε ησλ ηξαπεδνγξακκαηίσλ, ηα νπνία εμειίρζεθαλ ζε ππνθαηάζηαηα ησλ 

δχζρξεζησλ θαη δπζκεηαθφκηζησλ κεηαιιηθψλ θεξκάησλ. Σελ έθδνζε ηνπο 

αλέιαβαλ ηφηε ζηαδηαθά νξγαλσκέλεο ηξαπεδηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ηδξχζεθαλ ηελ 

ίδηα ηζηνξηθή πεξίνδν. ηελ πξψηκε απηή θάζε ε έθδνζε ηξαπεδνγξακκαηίσλ 

απνηεινχζε κία ζπλήζε ηξαπεδηθή εξγαζία, πνπ δηεμαγφηαλ ππφ ζπλζήθεο ειεχζεξνπ 

αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ. Ζ θεξεγγπφηεηα θάζε εθδφηξηαο ηξάπεδαο 

θαζφξηδε θαη ηελ θπθινθνξηαθή ηθαλφηεηα ησλ ηξαπεδνγξακκαηίσλ ηεο. 
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7.8 Ταμίασ και εντολοδόχοσ του Δημοςίου 

 

Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο δηαηεξεί ηξερνχκελνπο θαη πξνζεζκηαθνχο ινγαξηαζκνχο 

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

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

γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο. Δπίζεο, εθηειεί εληνιέο πιεξσκψλ θαη 

εηζπξάμεσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ΝΠΓΓ πνπ ζπλδένληαη κε μέλνπο 

αληηζπκβαιφκελνπο θαη παξέρεη δηακεζνιαβεηηθέο ππεξεζίεο γηα ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζηνλ δηεζλή ρψξν. 

 

7.9 Έρευνα- Δημοςιεύςεισ- Στατιςτικά Στοιχεία 

 

Ζ ηξάπεδα ηεο Διιάδνο  θαηαξηίδεη θαη δεκνζηεχεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ 

ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη δηελεξγεί εμεηδηθεπκέλεο ζηαηηζηηθέο έξεπλεο. Καζψο θαη 

δεκνζηεχεη εθζέζεηο θαη δηεμάγεη εξεπλεηηθφ έξγν ζην πιαίζην ηεο παξαθνινχζεζεο 

θαη αλάιπζεο ηεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο θαη ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. 

(iefimerida) 
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ΕΠΙΛΟΓΟ 

 

Ζ ηξάπεδα έρεη ην πην αλαπηπγκέλν θαη νξγαλσκέλν δίθηπν θαηαζηεκάησλ, έρεη 

επηδξάζεη θαηαιπηηθά ζηε ζχγρξνλε νηθνλνκηθή δσή ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ηδηαίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο φπνπ είρε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε 

δηαζθάιηζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο ελψ παξάιιεια κε ηηο 

παξεκβάζεηο ηεο θαηάθεξε λα εμαζθαιίζεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο. (tovima.gr) 

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δεηρζεί ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ε Σξάπεδα 

ηεο Διιάδνο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ πζηήκαηνο. Όπσο έγηλε 

θαλεξφ, θχξηνο ξφινο ηεο Σξάπεδαο είλαη ε επνπηεία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο κέζσ ησλ δηαθφξσλ νξγάλσλ ηεο. Ζ λνκηζκαηηθή πνιηηηθή θαη ε 

δεκνζηνλνκηθή ηφζν ηεο Δπξψπεο φζν θαη ηεο Διιάδαο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο ΔΚΣ θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. 

Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο αζθεί ηελ επνπηεία επί ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ εδξεχνπλ ζηελ Διιάδα πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ππνθαηαζηεκάησλ ηνπο ζηελ αιινδαπή, θαζψο θαη επί ησλ ππνθαηαζηεκάησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ εδξεχνπλ ζε ηξίηεο, εθηφο Δ.Δ. ρψξεο. ηφρνη ηεο 

επνπηείαο είλαη ε ζηαζεξφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο 

θαη γεληθφηεξα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Καηά ηελ άζθεζε ηεο 

επνπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πξέπεη λα παξέρνπλ ζηελ Σξάπεδα 

θάζε ζηνηρείν θαη πιεξνθνξία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ άζθεζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο ελψ ε Σξάπεδα επηβάιιεη θπξψζεηο πξνο φια ηα ππνθείκελα ζε 

επνπηεία πξφζσπα γηα πξάμεηο ηνπο πνπ αληηβαίλνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο. 
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