


Την ερευνητική έκθεση την επιμελήθηκαν οι μαθήτριες Ιωάννα Κουκουλάκη και Πένυ Λιόκαρη
Υπεύθυνες καθηγήτριες Στέλλα Μαρτζούκου και Χαλιορή – Νύκτα Ρόη



Ι. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Αν και μόλις διανύουμε την Α' τάξη του Λυκείου και παρόλο που τα υποψήφια θέματα που μας 
“πολιορκούσαν”  ήταν πολλά και δελεαστικά, αναλάβαμε ένα αρκετά επίκαιρο και ...επίπονο θέμα το 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ! Και όπως καταλάβατε, αναφερόμαστε στο νέο μάθημα που εντάχθηκε στο 
ωρολόγιο πρόγραμμα μας που ονομάζεται Ερευνητική Εργασία-Project. Το μόνο έναυσμα για να 
ξεκινήσουμε ήταν το θέμα μας και εμείς οι μαθητές και οι μαθήτριες φέραμε εις πέρας όλα τα υπόλοιπα! 

Μπορεί το θέμα μας να φαίνεται στους συνομήλικους μας μουντό και απόμακρο και το κατανοούμε πλήρως. 
Και εμείς αρχικά αντιδράσαμε αρνητικά , αλλά στην πορεία συνειδητοποιήσαμε το πόσο σημαντικό και 
ωφέλιμο  θα είναι στην ενήλικη ζωή μας. Εκτός από τις πολύπλευρες γνώσεις που λάβαμε γύρω από το 
Τραπεζικό Σύστημα , μάθαμε να συνεργαζόμαστε ,να επικοινωνούμε αρμονικά μεταξύ μας και ακόμη, να 
διεκπεραιώνουμε ομαδικά τις υποχρεώσεις μας.                                           

Πριν ξεκινήσουμε να “ξεδιπλώνουμε”  τις πτυχές της ερευνητικής μας έκθεσης, θα θέλαμε να 
ευχαριστήσουμε τα παρακάτω άτομα που συνεισέφεραν στην έρευνα μας.

• Την κα. Τατιάνα Ανδριανοπούλου που μοιράστηκε μαζί μας τις γνώσεις και την πείρα της  ως 
προϊστάμενη χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων στην Alpha Bank.

• Τον κ. Νίκο Ξενάκη , τραπεζικό υπάλληλο της Pro Bank που διέθεσε λίγο από τον χρόνο του και 
προσέφερε σημαντικές πληροφορίες  γύρω από το e-banking .

• Την κα Εύη Μανέ ,καθηγήτρια Βιολογίας του Λυκείου Καλλιμασιάς Χίου η οποία βοήθησε στην 
προετοιμασία της συνέντευξης με την κα. Ανδριαναπούλου.

• Την κα. Μαρία Κασαπίδου , καθηγήτρια Εικαστικών του Λυκείου Καλλιμασιάς Χίου που βοήθησε 
στο σχεδιασμό του εξωφύλλου της ερευνητικής έκθεσης.

• Την κα. Στέλλα Μαρτζούκου, καθηγήτρια του Λυκείου Καλλιμασιάς Χίου και την κα. Ρόη Χαλιορή- 
Νύκτα , Οικονομολόγο και καθηγήτρια του Λυκείου Καλλιμασιάς για τον άπλετο χρόνο και την 
απεριόριστη υπομονή που υπέδειξαν. 

Ελπίζουμε να αποκομίσετε και εσείς αντίστοιχα με εμάς χρήσιμα στοιχεία και να βρεθούμε στην ευχάριστη 
θέση να σας επιλύσουμε τυχόν απορίες. Σας ευχόμαστε μία ευχάριστη περιήγηση στο βιβλίο μας! 



                                                             
                                                   
ΙΙ. Κεφάλαιο 1 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Α. Μεθοδολογία

Α. Ερωτηματολόγιο 

Στο πλαίσιο του μαθήματος κάναμε μία έρευνα και δημιουργήσαμε ένα ερωτηματολόγιο. Οι ερωτήσεις που 
κλήθηκαν να απαντήσουν οι ερωτηθέντες ήταν κλειστού τύπου. Καταρχάς τους ζητήθηκε να δηλώσουν το 
φύλο καθώς και την ηλικία τους. Στην συνέχεια, ρωτήθηκαν εάν γνωρίζουν τι είδους συναλλαγές γίνονται 
στο χρηματιστήριο, εάν στην Ελλάδα λειτουργεί Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων, τι είναι τα spreads 
(επιτόκιο δανεισμού), εάν χρειάστηκε ποτέ να ανταλλάξουν το νόμισμα της χώρας τους  με άλλο νόμισμα 
και αν ναι σε ποιες περιπτώσεις, εάν έχουν επενδύσει ποτέ σε αμοιβαία κεφάλαια, ποια πιστεύουν  ότι είναι 
η πιο διαδεδομένη κατηγορία αμοιβαίων κεφαλαίων σήμερα στην Ελλάδα και τέλος ποιες από τις παρακάτω 
πιστεύετε ότι είναι ιδιωτικές τράπεζες στην Ελλάδα (Τράπεζα Πειραιώς, Πανελλήνια Τράπεζα, Εθνική 
τράπεζα, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ). Το ερωτηματολόγιο το φτιάξαμε εμείς, οι μαθητές, σε συνεργασία 
με τους καθηγητές. 

Β. Διαδίκτυο 

Χάρη στην φύση του θέματος μας , είχαμε την δυνατότητα να αξιοποιήσουμε σχετικές ιστοσελίδες στο 
διαδίκτυο και να φέρουμε εις πέρας το «δύσκολο έργο» μας.
                   



Β. Ερευνητική Διαδικασία 

Η έρευνά μας στηρίχτηκε σε ερωτηματολόγια και σε ιστοσελίδες από το διαδίκτυο, όπως προαναφέρθηκε 
παραπάνω.

• Ερωτηματολόγια

Στις 4 Μαρτίου 2013 κατεβήκαμε στη πόλη της Χίου-εκτός από την υποομάδα μας και οι υπόλοιπες τρεις- 
προκειμένου να μοιράσουμε τα ερωτηματολόγια. Όταν φτάσαμε χωριστήκαμε σε ομάδες και ξεκινήσαμε να 
μοιράζουμε τα ερωτηματολόγια. Η πλειονότητα αντέδρασε θετικά στην παρότρυνση μας να τα 
συμπληρώσουν.

Όταν γυρίσαμε στο σχολείο μοιράσαμε τα ερωτηματολόγια μεταξύ μας και καταφέραμε σε πολύ μικρό 
χρονικό διάστημα να επεξεργαστούμε τα δεδομένα τους.

Επιπρόσθετα, κατορθώσαμε να δημιουργήσουμε και γραφήματα με βάση τα δεδομένα που αντλήσαμε από 
τα ερωτηματολόγια, τα οποία βρίσκονται στα συμπεράσματα. 

Ο Δημήτρης Βενέτης έβγαζε φωτογραφίες καθ’όλη την διάρκεια της διαδικασίας.



Γ. Πορίσματα 

• Χρήμα και Ιστορική Αναδρομή 

Χρήμα είναι ένα μέσο συναλλαγών. Οι κοινωνίες  όρισαν διαφορετικά είδη συναλλαγών. Στα χρόνια του 
Ομήρου το μέσο συναλλαγών ήταν ζώα (βόδια), στους ιθαγενείς της Αυστραλίας ήταν όστρακα , ακόμη  και 
ανθρώπινα όντα χρησιμοποιήθηκαν ως μέσο συναλλαγών στις δουλοκτητικές κοινωνίες.  Στην Αρχαία 
Ελλάδα τα νομίσματα ήταν χάλκινα ή ασημένια όπως η ασημένια δραχμή αλλά υπήρχαν και οι μνες και ο 
οβολός. Αυτά περιείχαν συγκεκριμένη ποσότητα μετάλλου με ορισμένη αξία. Όλες αυτές οι μορφές 
χρήματος ονομάζονται περιεκτικό χρήμα [1]. 
Αργότερα πολλοί πολιτισμοί σε όλο τον κόσμο ανέπτυξαν τη χρήση χρημάτων των οποίων η αξία 
βασίζονταν στην αξία του υλικού από το οποίο ήταν φτιαγμένα. Τα εξ ολοκλήρου τεχνητά χρήματα όπως τα 
χαρτονομίσματα και τα κέρματα ονομάζονται παραστατικό χρήμα [2]. Τα χάρτινα χρήματα ή 
τραπεζογραμμάτια χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην Κίνα, κατά τη διάρκεια της Δυναστείας των 
Σονγκ, ενώ στην Ευρώπη εξεδόθησαν από τη Stockholms Banco το 1661. Τα κέρματα ήταν πιο πρακτικά 
γιατί μπορούσαν να μετρηθούν αντί να ζυγιστούν. Η πιο κοινή μορφή περιεκτικού χρήματος, η οποία 
συναντάται και σήμερα αλλά, πλέον, ως παραστατικό χρήμα, είναι το μεταλλικό χρήμα. Στην αρχαιότητα το 
μεταλλικό χρήμα ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένο: στην Αρχαία Αίγυπτο χρησιμοποιούσαν νομίσματα από 
χαλκό, στη Σπάρτη από σίδηρο, στη Ρώμη από ορείχαλκο. Παράλληλα ήταν σε χρήση νομίσματα από 
πολύτιμα μέταλλα, από χρυσό και άργυρο, τα οποία τελικώς επικράτησαν λόγω ορισμένων φυσικών 
ιδιοτήτων τους. Ο άργυρος και ο χρυσός χρησιμοποιήθηκαν αρχικά σε ράβδους και στη συνέχεια σε 
νομίσματα με τη σφραγίδα της πόλης ή του άρχοντα που τα κυκλοφορούσε. Παράλληλα κυκλοφορούσαν 
νομίσματα από κατώτερα μέταλλα (σίδηρο, χαλκό) για τις συναλλαγές μικρής αξίας. Μετά τον δεύτερο 
παγκόσμιο πόλεμο, με τη διάσκεψη του Μπρέτον Γουντς, οι περισσότερες χώρες υιοθέτησαν τα χρήματα 
Fiat των οποίων η τιμή είχε καθοριστεί σύμφωνα με το δολάριο ΗΠΑ. Το αμερικανικό δολάριο με τη σειρά 
του καθορίστηκε σε σχέση με το χρυσό. Το 1971, η κυβέρνηση των ΗΠΑ έπαυσε τη μετατρεψιμότητα του 
δολαρίου ΗΠΑ σε χρυσού. Μετά από αυτό, πολλές χώρες ακολούθησαν το παράδειγμα των ΗΠΑ και η 
πλειονότητα των χρημάτων παγκοσμίως σταμάτησε να υποστηρίζεται από αποθέματα χρυσού. Έτσι, και η 
Ελλάδα χρησιμοποιούσε τη δραχμή ως εθνικό της νόμισμα (χαρτονομίσματα των 50, 100, 200, 1000 
δραχμών και 10, 20, 50, 100 δραχμές νικέλινες) μέχρι το 2000. Μετά από αυτή τη μορφή χρήματος 
ακολούθησε το ευρώ και τα άλλα μεταλλικά νομίσματα. Τα μεταλλικά νομίσματα που κυκλοφορούν σήμερα 
σπανίως περιέχουν ποσότητα πολύτιμου μετάλλου. Η αξία του κράματος που περιέχουν είναι πολύ 
μικρότερη της αξίας που αντιπροσωπεύουν, αποτελούν δηλαδή παραστατικό χρήμα. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις που τα κέρματα περιείχαν ποσότητα πολύτιμου μετάλλου (όπως το παλαιό εικοσάδραχμο που 
περιείχε ασήμι) η άνοδος της τιμής του πολύτιμου μετάλλου οδήγησε το κοινό να κρατά το νόμισμα για την 
περιεκτική του αξία και επομένως τα κατάργησε από μέσο συναλλαγών και από χρήμα. Ο αριθμός των 
μεταλλικών νομισμάτων που κυκλοφορεί είναι μικρός και συνεχώς περιορίζεται, καθώς το μεταλλικό χρήμα 
εξυπηρετεί μικρό εύρος των συναλλαγών μας.

• Από τη δραχμή στο ευρώ & ΟΝΕ 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 τέθηκε ο στόχος για μια ενωμένη Ευρώπη, με ενιαία οικονομία και 
κοινό νόμισμα. Τον Ιούνιο του 1988, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε τη σταδιακή υλοποίηση του 
στόχου αυτού και ανέθεσε σε αρμόδια Επιτροπή, υπό την προεδρία του Jacques Delors, τότε Προέδρου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να μελετήσει και να προτείνει εισηγήσεις που θα οδηγούσαν στην εν λόγω ένωση. 
Στη βάση των εισηγήσεων της Επιτροπής Delors, η συνθήκη του Μάαστριχ (1992) έθεσε θεμελιακό πλέον 
στόχο την επίτευξη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) στην Ευρώπη σε τρία στάδια, μέχρι 



το τέλος της δεκαετίας. 
Στο πρώτο στάδιο, που διήρκεσε από τον Ιούλιο του 1990 μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1993, καταργήθηκαν οι 

περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Στο δεύτερο στάδιο, που άρχισε την 1η Ιανουαρίου 1994, ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα 
(ΕΝΙ), με βασικό σκοπό την προπαρασκευή των κρατών μελών της Ε.Ε. στην πορεία προς μια ενιαία 
νομισματική αγορά, ενώ, ταυτόχρονα, υιοθέτησε την πολιτική της απαγόρευσης της χρηματοδότησης του 
δημόσιου τομέα και της προνομιακής του πρόσβασης στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Την ίδια περίοδο 
άρχισε η διαδικασία δημοσιονομικής εξυγίανσης = βελτίωσης του Δημόσιου Τομέα, με τη διατύπωση 
συστάσεων από το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας (ECOFIN) προς τα 15 τότε 
κράτη -μέλη, για μείωση του κρατικού ελλείμματος κάτω από 3% του ΑΕΠ και του δημόσιου χρέους κάτω 
από 60% του ΑΕΠ. 
Το τρίτο στάδιο ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 1999, με την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος του ευρώ, από 
έντεκα χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υπέβαλαν αίτηση και πληρούσαν τα κριτήρια του 
Μάαστριχ (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, 
Πορτογαλία, και Φιλανδία), και με την ανάθεση της αρμοδιότητας για την άσκηση της νομισματικής 
πολιτικής για τη ζώνη ευρώ στις Κεντρικές Τράπεζες του Ευρωσυστήματος. Επίσης κατά το τρίτο στάδιο 
άρχισε να ισχύει ο ενδοκοινοτικός Μηχανισμός Συναλλαγματικών Ισοτιμιών II (ΜΣΙ II) καθώς και το 
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Το τρίτο στάδιο της ΟΝΕ ολοκληρώθηκε με την φυσική εισαγωγή 
του ευρώ την 1.1.2002, που αποτέλεσε το σημαντικότερο εγχείρημα αλλαγής νομίσματος στην παγκόσμια 
ιστορία. 
Η Ελλάδα, αφού εκτιμήθηκε ότι πληρούσε τα κριτήρια έγινε το 12 μέλος της ζώνης του ευρώ από την 1η 

Ιανουαρίου του 2001. 
Ταυτόχρονα καθορίστηκε η αμετάκλητη ισοτιμία (τιμή) μετατροπής της δραχμής σε ευρώ (1= 340,750 
δραχμές), η οποία ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2001, και ταυτίζεται με την κεντρική ισοτιμία της δραχμής 
έναντι του ευρώ στο Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών II (ΜΣΙ ΙΙ), η οποία ίσχυσε μετά τις 17 
Ιανουαρίου 2000. Με ευθύνη των οργάνων λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
ασκείται σε αυτά τα μέλη ενιαία νομισματική πολιτική. Σήμερα, είναι το επίσημο νόμισμα σε 17 από τα 27 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής     Ένωσης  : Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Εσθονία, 
Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβακία, 
Σλοβενία και η Φινλανδία. Τα κράτη- μέλη που έχουν υιοθετήσει το Ευρώ ως εθνικό τους νόμισμα 
απαρτίζουν τη ζώνη του ευρώ ή Ευρωζώνη.

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση είναι μία 
συμφωνία μεταξύ των συμμετεχόντων Ευρωπαϊκών εθνών να 
έχουν ένα κοινό νόμισμα, το ευρώ, και μια κοινή οικονομική 
πολιτική με προκαθορισμένους όρους δημοσιονομικής 
ευθύνης. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 27 κράτη-μέλη τα οποία 
έχουν διαφορετικούς βαθμούς ενσωμάτωσης στην ΟΝΕ. Τα 
17 από αυτά έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως επίσημο νόμισμα: 
Αυστρία, Βέλγιο, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, 
Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, 
Σλοβενία, Ισπανία, Εσθονία, Κύπρος, Μάλτα και Σλοβακία. 
Τρία άλλα κράτη-μέλη: το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία και η 
Σουηδία δεν έχουν άμεσα θέματα υιοθέτησης του ευρώ. Επτά 
άλλα κράτη-μέλη: Λιθουανία, Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία, 
Ρουμανία, Βουλγαρία και Λετονία βρίσκονται σε διάφορα 
στάδια υιοθέτησης του ευρώ και αναμένεται να 
προσχωρήσουν στην Ευρωζώνη μέσα στα επόμενα χρόνια.
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• Νομίσματα στην Ευρώπη 

Το ευρώ είναι το επίσημο νόμισμα 17 χωρών της Ε.Ε.   

Όλες αυτές οι χώρες έχουν τα ίδια χαρτονομίσματα ευρώ, αλλά κάθε χώρα εκδίδει τα δικά της κέρματα που 
έχουν μια κοινή όψη και μια όψη με διακριτικό εθνικό σχέδιο. Όλα τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα του 
ευρώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. που έχουν καθιερώσει το ευρώ, καθώς και 
στα υπερπόντια εδάφη τους. 
   Το Μονακό, ο Άγιος Μαρίνος και η Πόλη του Βατικανού, σε συμφωνία με την Ε.Ε., χρησιμοποιούν το 
ευρώ ως εθνικό τους νόμισμα. Αυτό τους επιτρέπει να εκδίδουν συγκεκριμένο αριθμό κερμάτων ευρώ με 
δικά τους εθνικά σχέδια. 
   Κάποιες χώρες και εδάφη όπως η Ανδόρα, το Κοσσυφοπέδιο και το Μαυροβούνιο χρησιμοποιούν επίσης 
το ευρώ ως de facto νόμισμα τους. Εκτός όμως από το ευρώ κάποιες χώρες της Ε.Ε. χρησιμοποιούν και άλλα 
νομίσματα όπως:

 •  Γρίβνα     Ουκρανίας    •  Δηνάριο     ΠΓΔΜ    •  Δηνάριο     Σερβίας    •  Ζλότι     Πολωνίας    • 
Κορόνα     Δανίας    • Κορόνα     Ισλανδίας    • Κορόνα     Νορβηγίας    • Κορόνα     Σουηδίας    • 
Κορόνα     Τσεχίας    •  Κορόνα     Νήσων     Φερόες    •  Κούνα     Κροατίας    •  Λάρι Γεωργίας  • 
Λατς     Λετονίας    •  Λεβ     Βουλγαρίας    •  Λέου     Ρουμανίας    •  Λεκ     Αλβανίας    •  Λέου 
Μολδαβίας  •  Λίρα     Γιβραλτάρ    •  Λίρα     Στερλίνα     Ηνωμένου     Βασιλείου    •  Λίρα 
Τουρκίας  •  Λίτας     Λιθουανίας    •  Μανάτ     Αζερμπαϊτζάν    •  Μετατρέψιμο     Μάρκο   
Βοσνίας     και     Ερζεγοβίνης    •  Ντραμ     Αρμενίας    •  Ρούβλι     Λευκορωσίας    •  Ρούβλι 
Ρωσίας  •  Ρούβλι     Υπερδνειστερίας    •  Φιορίνι     Ουγγαρίας    •  Φράγκο     Ελβετίας    • 
Φράγκο     Λιχτενστάιν  

 • Λιρέτα     Αγίου     Μαρίνου    • Λιρέτα     Βατικανού       • Φράγκο     του     Μονακό  

Δηνάριο     Γιουγκοσλαβίας    •  Κορόνα     Τσεχοσλοβακίας      •  Ρούβλι     Σοβιετικής   
Ένωσης  • Ταλόνας     Λιθουανίας  

 
  

Χαρτονομίσματα   Eυρώ                    Ευρώ                        Χαρτονομίσματα Αγγλίας            Λίρα Αγγλίας
 

• Ισοτιμίες νομισμάτων 

Συνάλλαγμα είναι η επιβολή σε κάθε χώρα, συνήθως από το νόμο, να πραγματοποιεί τις συναλλαγές που 
γίνονται μέσα στα όριά της με το δικό της νόμισμα.  Έτσι, κάποιος που θέλει να πραγματοποιήσει 
συναλλαγές σε μια χώρα θα πρέπει να ανταλλάξει το νόμισμα του με το νόμισμα της χώρας. 
Επιπλέον, συνάλλαγμα είναι κάθε μέσο διεθνών πληρωμών. Από νομική άποψη ως συνάλλαγμα 
χαρακτηρίζονται γενικώς όλα τα συναλλακτικά μέσα που χρησιμοποιούνται προς διενέργεια = εκτέλεση των 
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διεθνών πληρωμών. Επίσης, στην ιστορία το συνάλλαγμα είχε τη μορφή του εθνικού νομίσματος (χρυσός, 
άργυρος) είτε πιστωτικής ή τραπεζικής (δολάριο, στερλίνα, μάρκο) μορφής. Τέλος, η χρήση συναλλάγματος 
ως επένδυση, σταθεροποιητικό μηχανισμό και εργαλείο κερδοσκοπίας έχει γίνει πιο δημοφιλής με την 
ενοποίηση, τα τελευταία χρόνια, πολλών Ευρωπαϊκών νομισμάτων σε ένα ενιαίο, το ευρώ. 
Στις διεθνείς συναλλαγές η ισοτιμία είναι η ανταλλαγή νομισμάτων διαφόρων χωρών η οποία καθιστά τη 
μεταξύ τους αγοραστική δύναμη ίση, καλούμενη συναλλαγματική ισοτιμία. Οι συναλλαγματικές αξίες των 
νομισμάτων, καθώς μεταβάλλονται οι οικονομικές συνθήκες, συνεχώς προσαρμόζονται με σκοπό να 
διατηρούν την ισοτιμία τους. Οι αναπροσαρμογές αυτές επιτυγχάνονται είτε με μεταβολές των τιμών τους 
ακολουθώντας τις μεταβολές της προσφοράς και της ζήτησης, εφόσον οι τιμές αυτών είναι ελεύθερες στο να 
διαμορφωθούν εντός ενός ευρύτερου διαστήματος, με κρατικό παρεμβατισμό των κυβερνήσεων των 
διαφόρων χωρών και με παρέμβαση διεθνών οργανισμών όπως για παράδειγμα το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο.



• Τράπεζες ( είδη τραπεζών, ιδρυτικές διατάξεις )

Τράπεζα ονομάζεται μια επιχείρηση , η οποία ασχολείται με χρηματικές και πιστωτικές συναλλαγές. 
Ανάλογα με το είδος της μπορεί να δέχεται καταθέσεις, να χορηγεί δάνεια, να φυλάσσει και να διαχειρίζεται 
αξιόγραφα, να αναλαμβάνει την πληρωμή για λογαριασμό του πελάτη.

Υπάρχουν διάφορα είδη τραπεζών:

 Κεντρική Τράπεζα: Είναι υπεύθυνη για τη νομισματική πολιτική και μπορεί να είναι ο δανειστής 
της τελευταίας λύσης σε περίπτωση κρίσης. Χρεώνεται συχνά με τον έλεγχο της διαθεσιμότητας του 
χρήματος, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης νομίσματος. Παραδείγματα κεντρικών τραπεζών είναι 
η Τράπεζα της Ελλάδος και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

 Εμπορική τράπεζα: Είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για μια κανονική τράπεζα για να τη διακρίνει 
από μια τράπεζα επενδύσεων. Μιας και αυτές οι δύο δεν είναι πλέον υποχρεωτικό να λειτουργούν 
κάτω από χωριστή ιδιοκτησία, ορισμένοι χρησιμοποιούν τον όρο "εμπορική τράπεζα" για να 
αναφερθούν σε μια τράπεζα ή ένα τμήμα τράπεζας που ασχολείται κυρίως με εταιρίες ή μεγάλες 
επιχειρήσεις. 

 Επενδυτική τράπεζα: Δίνει εγγυητικές επιστολές για πώληση μετοχών και χρεογράφων και 
συμβουλεύει για συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών. 

 Παραδείγματα τραπεζών επενδύσεων είναι οι Goldman Sachs, η J.P. Morgan των ΗΠΑ, η Nomura 
Securities της Ιαπωνίας.

 Τράπεζα Κοινοτικής Ανάπτυξης: Είναι οι τράπεζες που παρέχουν οικονομικές υπηρεσίες και 
πίστωση σε μη ανεπτυγμένες αγορές ή πληθυσμούς. 

 Ταχυδρομικό   Ταμιευτήρι  ο: Είναι ταμιευτήρια που συνδέονται με τα εθνικά ταχυδρομικά 
συστήματα. Η Ιαπωνία και η Γερμανία είναι παραδείγματα των χωρών με τα προεξέχοντα 
ταχυδρομικά ταμιευτήρια. 

 Ιδιωτική Τράπεζα: Ασχολείται με λογαριασμούς μεγάλων πελατών με μεγάλη οικονομική 
επιφάνεια. 

 Corporate Banking: Το Corporate Banking έχει ως αντικείμενο τα τραπεζικά προϊόντα που 
αφορούν κυρίως επιχειρήσεις και εταιρίες. 

 Συνεταιριστικές: Οι συνεταιριστικές τράπεζες αποτελούν πρωτοβουλίες τοπικού κυρίως χαρακτήρα 
με σκοπό την ενίσχυση π.χ. των τοπικών παραγωγών γεωργικών προϊόντων. 

Άρθρο 5 
Όροι και προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία πιστωτικού ιδρύματος  : 
 
1. Τα πιστωτικά ιδρύματα επιτρέπεται να ιδρύονται και να λειτουργούν μόνο με τη μορφή της ανώνυμης 
εταιρίας ή με τη μορφή αμιγούς πιστωτικού συνεταιρισμού του ν. 1667/1986 (ΦΕΚ 196 Α  ́), όπως ισχύει. ����������������Ƙ�����Â� Στο χρηματιστήριο γίνονται συναλλαγές όχι μόνο για μετοχές αλλά και για ομόλογα, δηλαδή δανειακούς τίτλους του δημοσίου ή μεγάλων δημοσίων ε� ), όπως ισχύει. 

2. Τα πιστωτικά ιδρύματα που ιδρύονται και λειτουργούν στην Ελλάδα οφείλουν να έχουν και την 
πραγματική κεντρική διοίκησή τους στην Ελλάδα .

3. Απαιτείται η κάλυψη αρχικού κεφαλαίου ίσου τουλάχιστον με τα ακόλουθα ποσά, για τη χορήγηση, κατά 
περίπτωση, από την Τράπεζα της Ελλάδος άδειας λειτουργίας: 
α) πιστωτικού ιδρύματος, με το ποσό των δεκαοκτώ εκατομμυρίων (18.000.000) ευρώ, 

β) υποκαταστήματος πιστωτικού ιδρύματος που εδρεύει σε τρίτη χώρα, με το ποσό των εννέα εκατομμυρίων 
(9.000.000) ευρώ, 
γ) πιστωτικού ιδρύματος, σε πιστωτικό συνεταιρισμό, με το ποσό των έξι εκατομμυρίων (6.000.000) ευρώ. 
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4. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου όρια μπορεί να αναπροσαρμόζονται με 
απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, σε ποσά όχι μικρότερα των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ. 

5.  Σε περίπτωση που το αρχικό κεφάλαιο δεν καλύπτεται ολοσχερώς με μετρητά, η Τράπεζα της Ελλάδος 
ορίζει, με απόφασή της, κατά περίπτωση, τα λοιπά στοιχεία με τα οποία μπορεί αυτό να καλύπτεται και 
καθορίζει την απαιτούμενη αναλογία των μετρητών.

• Συγχώνευση τραπεζών 

  Πλεονεκτήματα     
α) Αύξηση της αξίας της μετοχής της επιχείρησης.
β) Αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης της επιχείρησης
γ) Πραγματοποίηση μιας καλής επένδυσης
δ) Βελτίωση της σταθερότητας των πωλήσεων και κερδών μιας επιχείρησης.
ζ) Ελάττωση του ανταγωνισμού με την εξαγορά ενός ή περισσότερων ανταγωνιστών.
θ) Αύξηση της αποδοτικότητας και της δυνατότητας πραγματοποίησης κερδών, ειδικά όταν με τη 
συγχώνευση δύο επιχειρήσεων εμφανίζονται τα αποτελέσματα συνεργίας.

       Μειονεκτήματα     
1) Οι δυσκολίες στην εξοικείωση του προσωπικού των συγχωνευμένων τραπεζών με τους νέους 

συνεργάτες.
2) Οι ζηλοτυπίες και ο ανταγωνισμός ανάμεσα στο προσωπικό των τραπεζών.
3) Η απαλλαγή του πλεονάζοντος προσωπικού.
4) Τα προβλήματα των υποκαταστημάτων που πλέον δεν χρειάζονται.
5) Η απαίτηση νέων σημάτων, γραφικής ύλης, εντύπων κλπ.
6) Μια τυχόν υπεραισιόδοξη πρόβλεψη για το ύψος της αποδοτικότητας μπορεί να οδηγήσει  κάποια 

τράπεζα στο να πληρώνει υπερβολικό τίμημα για την εξαγοραζόμενη τράπεζα.
7) Σε πολλές περιπτώσεις η απόδοση της μετοχής χάνει την αξία της.
8) Υψηλό κοινωνικό κόστος αφού παρατηρείται μείωση της απασχόλησης με απολύσεις του 

προσωπικού.

Παράδειγμα     συγχώνευσης     τραπεζών     στην     Ελλάδα  

Η Alpha Βank είχε συγχωνευτεί αρχικά με την Ιονική και την Λαϊκή τράπεζα. Η Alpha Bank εξαγόρασε την 
Εμπορική η οποία είναι μια τράπεζα άνω τον 100 ετών. Το όφελος της είναι να αυξήσει την κεφαλαιακή της 
βάση, δηλ. αν τα κεφάλαια της ήταν 2 δισεκατομμύρια τώρα θα είναι 10 δισεκατομμύρια και επειδή τώρα 
είναι  μεγαλύτερη η τράπεζα δίνει περισσότερα δάνεια και δέχεται περισσότερες καταθέσεις .
Όταν έγινε η συγχώνευση τις Alpha Bank με την Ιονική οι εργαζόμενοι που δούλευαν στην Ιονική ένιωθαν 
άσχημα επειδή η τράπεζα που εργαζόταν μέχρι τότε εξαγοράστηκε και ταυτόχρονα έπρεπε να ξεχάσουν ότι 
ήξεραν και να τα μάθουν όλα από την αρχή. Σαν θεωρία και σαν βάση ήταν η ίδια όμως τα συστήματα ήταν 
διαφορετικά από την μια τράπεζα στην άλλη. Με την βοήθεια των εργαζομένων της Alpha Βank οι 
εργαζόμενοι της Ιονικής σιγά-σιγά εντάχθηκαν στο νέο περιβάλλον, εκπαιδεύτηκανν και έγιναν 
ισότιμα μέλη της νέας τράπεζας 
Για τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν σήμερα εκπαιδευτικά κέντρα τα οποία παρέχουν σεμινάρια 
στους εργαζομένους καθώς και το e-learning το οποίο μέσω του διαδικτύου δίνει την δυνατότητα 
να παρακολουθήσει κανείς μαθήματα. Τον τελευταίο καιρό επιπλέον υπάρχει ένα πρόγραμμα 
εσωτερικών και εξωτερικών πιστοποιήσεων. Κάθε τραπεζικός υπάλληλος που  καλείται να 
πουλήσει ασφαλιστικά προϊόντα είναι πια απαραίτητο να έχει πιστοποιηθεί.  Δηλαδή πρέπει να
διαβάσει ένα βιβλίο και στη συνέχεια να δώσει εξετάσεις σε  ένα κρατικό φορέα. Εάν του ζητήσει η 
τράπεζα να πιστοποιηθεί είναι υποχρεωμένος να το κάνει ώστε να μπορεί να πουλάει αυτά τα 
ασφαλιστικά προϊόντα.
                                           

• Χρηματιστήριο ( είδη χρηματιστηρίου ) 



Το χρηματιστήριο είναι οργανωμένη αγορά, προσιτή σε όλους και αποτελεί οικονομικό θεσμό, κατά κανόνα, 
αναγνωρισμένο από τα κράτη όπου λειτουργεί. Εκεί συγκεντρώνονται ενδιαφερόμενοι που σκοπό έχουν να 
αγοράσουν ή να πουλήσουν κινητές αξίες, όπως: μερίδια κεφαλαίου ανωνύμων εταιριών και διαφόρων 
ειδών ομόλογα και εμπορεύματα.
Τα κράτη στα οποία λειτουργεί καθορίζουν τις προϋποθέσεις και τους όρους λειτουργίας του, καθώς και το 
πώς θα διαμορφώνονται οι αγορές, μέσω νομοθετικών και διοικητικών μέτρων. Ακόμη, τα χρηματιστήρια 
στις μέρες μας είναι απαραίτητος θεσμός για το οικονομικό σύστημα της Δύσης.

Το χρηματιστήριο είναι η αγορά της ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων που έχουν τη μορφή των Ανωνύμων 
Εταιρειών.

Ο λόγος που οι επιχειρήσεις θέλουν να μπουν στο χρηματιστήριο είναι γιατί με τον τρόπο αυτόν 
εξασφαλίζουν χρηματικά κεφάλαια χωρίς να αναγκαστούν να δανειστούν από τις τράπεζες. Η αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου συνήθως συνοδεύει την είσοδο μιας επιχείρησης στο χρηματιστήριο και αποτελεί υγιή 
τρόπο επέκτασης των οικονομικών δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης.

Οι αγοραστές μετοχών ανήκουν σε δυο διακριτές ομάδες. Μια ομάδα αποτελείται από αποταμιευτές που 
προτιμούν να αγοράσουν μετοχές επιχειρήσεων, οι οποίες με τα μερίσματα που δίνουν στους μετόχους 
αποδίδουν ικανοποιητικά κέρδη έναντι του τόκου που προσφέρουν οι καταθέσεις στην τράπεζα. Οι 
αγοραστές αυτών των μετοχών συνήθως δεσμεύουν τις αποταμιεύσεις τους σε μετοχές μικρού αριθμού 
επιχειρήσεων και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ορισμένοι δε προσπαθούν να αποκτήσουν σημαντικό τμήμα 
των μετοχών μιας εταιρείας για να την ελέγξουν.

Η δεύτερη ομάδα αγοραστών μετοχών ανήκει περισσότερο στην κατηγορία των κερδοσκόπων, παρά στην 
κατηγορία των επενδυτών. Αυτοί αγοράζουν όταν η τιμή μιας μετοχής είναι χαμηλή και αναμένουν ότι θα 
αυξηθεί στο άμεσο μέλλον. Πουλούν δε τις μετοχές τους, όταν η τιμή τους ανέβει και περιμένουν πτώση της 
στο άμεσο μέλλον. Οι αγοραστές που ανήκουν σε αυτή την ομάδα δε σκοπεύουν τόσο στην απόδοση του 
μερίσματος, όσο στο κέρδος από τη μεταβολή της τιμής μιας μετοχής.

Οι αγοραστές και οι πωλητές μετοχών εκπροσωπούνται στο χρηματιστήριο από εξειδικευμένα πρόσωπα ή 
εταιρείες, τους χρηματιστές. Μόνον οι χρηματιστές δικαιούνται να λάβουν μέρος στις συνεδριάσεις του 
χρηματιστηρίου εκτελώντας τις εντολές των πελατών τους. Στην αρχή της συνεδρίασης ανακοινώνεται μια 
τιμή εκκίνησης για κάθε μετοχή, που είναι η αρχική τιμή με βάση την οποία αρχίζουν οι αγορές και οι 
πωλήσεις των μετοχών. Η τιμή εκκίνησης συνήθως είναι η τιμή που επικράτησε την προηγούμενη ημέρα η 
ονομαστική τιμή της μετοχής για όσες επιχειρήσεις εισέρχονται για πρώτη φορά στο χρηματιστήριο ή 
αυξάνουν το μετοχικό κεφάλαιό τους. Αν στην τιμή εκκίνησης προσφέρονται λιγότερες μετοχές από όσες 
ζητούνται, η τιμή της μετοχής ανεβαίνει σιγά σιγά, έως ότου διαμορφωθεί μια τιμή στην οποία οι 
προσφερόμενες μετοχές της επιχείρησης είναι ίσες με αυτές που ζητούνται. Αυτή είναι η τιμή κλεισίματος, 
που στην επόμενη συνεδρίαση θα είναι η τιμή εκκίνησης.

Οι συνεδριάσεις του χρηματιστηρίου παλαιότερα ήταν πολύβουες, καθώς οι χρηματιστές, γύρω από έναν 
κύκλο, φώναζαν τις προσφορές τους στον υπάλληλο του χρηματιστηρίου που ανακοίνωνε τις μετοχές και τις 
τιμές. Στα σύγχρονα χρηματιστήρια οι συναλλαγές γίνονται μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
 Στο χρηματιστήριο γίνονται συναλλαγές όχι μόνο για μετοχές αλλά και για ομόλογα, δηλαδή δανειακούς 
τίτλους του δημοσίου ή μεγάλων δημοσίων επιχειρήσεων το οποίο ονομάζεται Χρηματιστήριο  Αξιών.

Υπάρχει επίσης και το χρηματιστήριο εμπορευμάτων, όπου διαμορφώνεται με όμοιο τρόπο η τιμή για 
ορισμένα εμπορεύματα: όπως ορισμένα αγροτικά προϊόντα, μεταλλεύματα ή άλλα ορυκτά ( πετρέλαιο).

Ωράριο     χρηματιστηρίου  

• Άνοιγμα της αγοράς στις 10:27 
• Κλείσιμο της αγοράς  στις 17:05 



ΤΟΠΙΚΗ ΩΡΑ
ΟΝΟΜΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΓΙΑ 

ΦΑΓΗΤΟ
Tokyo Stock Exchange 9:00 15:00 11:30- 12:30
New York Stock Exchange ( NYSE) 09:30:00 16:00 Όχι
NASDAQ ( USA) 9:30 16:00 Όχι

ΡΟΛΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΩΡΑΣ
ΟΝΟΜΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ
Tokyo Stock Exchange 00:00 06:00
New York Stock Exchange ( NYSE) 14:30 21:00
NASDAQ ( USA) 14:30 21:00

Τα χρηματιστήρια  στην Ελλάδα διακρίνονται σε Αξιών,  Ναύλων και Συναλλάγματος.
Το αξιών αφορά μετοχές, ομολογίες και παράγωγα και σε αυτό βασίζονται οι πιο αναπτυγμένες 
κεφαλαιαγορές που συναντώνται στις πλούσιες οικονομίες του κόσμου.
Στο χρηματιστήριο συναλλάγματος προσφεύγουν οι τράπεζες όταν θέλουν συνάλλαγμα ( τιμή fixing, ενιαία 
τιμή που αφορά τις συναλλαγές μεταξύ τραπεζών ). Τα χρηματιστήρια ναύλων εξυπηρετούν τις ανάγκες της 
ναυλαγοράς.
Στην Ελλάδα υπάρχουν το χρηματιστήριο συναλλάγματος το οποίο λειτουργεί στην Τράπεζα της Ελλάδος 
(ΤτΕ), το χρηματιστήριο Αξιών που πλέον ονομάζεται ΧΑΑ (Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών), και ιδρύθηκε 
τον 19ο αιώνα. Ακόμη, υπάρχουν χρηματιστήρια ναύλων και οργανωμένα κέντρα ναυλώσεων πλοίων, όπως 
ο Πειραιάς. Χρηματιστήριο εμπορευμάτων δεν υπάρχει στην Ελλάδα.

Εικόνα 1: Χρηματιστήριο 
Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ)

Μεγάλα     χρηματιστήρια  
1- New York Stock Exchange: Εδρεύει στην Νέα Υόρκη (ΗΠΑ)

2- Tokyo Stock Exchange: Εδρεύει στο Τόκιο ( Ιαπωνία)

3- NASDAQ: Εδρεύει στις ΗΠΑ

4- London Stock Exchange: Εδρεύει στο Λονδίνο ( Αγγλία)

5- Euronext: Έχει ξεκινήσει από τη Νέα Υόρκη, από το χρηματιστήριο NYSE και τώρα υπάρχει και στην 
Ευρώπη στις εξής χώρες: Άμστερνταμ ( Ολλανδία), Βρυξέλλες ( Βέλγιο), Λισσαβόνα ( Πορτογαλία), 
Λονδίνο ( Αγγλία) και Παρίσι ( Γαλλία)



6- Toronto Stock Exchange: Εδρεύει στο Τορόντο ( ΗΠΑ, Καναδάς)

7- Frankfurt Stock Exchange (Deutsche Börse): Εδρεύει στην Φρανκφούρτη ( Γερμανία)

8- Madrid Stock Exchange (BME Spanish Exchanges): Εδρεύει στη Μαδρίτη (Ισπανία)

9- Hong Kong Stock Exchange: Εδρεύει στο Χονγκ Κονγκ ( Κίνα)

10- SWX Swiss Exchange

• Χρηματιστηριακοί δείκτες

Ένας χρηματιστηριακός δείκτης είναι ένα καλάθι επιλεγμένων μετοχών από το σύνολο των εταιρειών που 
είναι εισηγμένες στη χρηματιστηριακή αγορά. Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της απόδοσης ή της αξίας 
του χαρτοφυλακίου των επενδύσεων ( π.χ. αμοιβαία κεφάλαια) και δείχνει την αίσθηση των επενδυτών για 
την οικονομία στο σύνολό της. Εάν οι μετοχές που αποτελούν το δείκτη ανεβαίνουν σε αξία τότε ανεβαίνει 
και ο δείκτης, ενώ αν πέφτουν, πέφτει και αυτός. Όμως, μερικές φορές, κάποιες μετοχές προ οδεύουν ενώ 
άλλες χάνουν την αξία τους με αποτέλεσμα η τιμή του δείκτη να μεταβάλλεται λίγο ή καθόλου. Αυτό 
συμβαίνει, γιατί ο δείκτης χαρακτηρίζει το Μέσο Όρο της αξίας των μετοχών που τον αποτελούν.
Ένας πολυκλαδικός Δείκτης (broad based index), όπως είναι ο Γενικός Δείκτης 60, ο FTSE 20 ή ο FTSE 40, 
παρακολουθεί τη συμπεριφορά συγκεκριμένων μετοχών-εταιριών διαφορετικών κλάδων. Στο εξωτερικό 
υπάρχουν Δείκτες οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν έως και 5.000 μετοχές όπως ο Wilshire 5.000 (ΗΠΑ). Άλλοι 
μικρότεροι είναι ο Russel 2.000 (ΗΠΑ), ο S&P 500 (ΗΠΑ), ο Dow Jones Industrial 30 (ΗΠΑ), o Nikkei 225 
(Ιαπωνία), o FTSE 100 (Αγγλία), ο CAC 40 (Γαλλία), ο DAX 30 (Γερμανία) και άλλοι. 
Ένας κλαδικός ή συγκεντρωτικός Δείκτης (narrow based index), μετράει και παρακολουθεί τη συμπεριφορά 
συγκεκριμένων μετοχών ενός κλάδου ή ενός τμήματος του κλάδου. Τέτοιοι κλαδικοί Δείκτες είναι ο 
τραπεζικός, κατασκευαστικός, επενδυτικός, τεχνολογίας και άλλοι. 
 

• Αμοιβαία Κεφάλαια

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια βασίζονται στην ιδέα ότι, πολλοί επενδυτές, οι οποίοι έχουν την ίδια επενδυτική 
φιλοσοφία και κοινούς στόχους, ενώνουν τα χρήματά τους, αντί να τα επενδύσουν μόνοι τους και 
δημιουργούν ένα μεγάλο ισχυρό Κεφάλαια, την "κοινή περιουσία" του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η κοινή αυτή 
περιουσία διαιρείται σε μερίδια που έχουν όλα την ίδια τιμή και την περιουσία αυτή αναλαμβάνει να την 
επενδύσει η Εταιρεία Διαχείρισης (Α.Ε.Δ.Α.Κ.) Οι επενδυτές μοιράζονται όλα τα εισοδήματα, κέρδη ή 
ζημιές που προκύπτουν από τις επενδύσεις, ενώ παράλληλα συμμετέχουν και στις δαπάνες διαχείρισης της 
κοινής περιουσίας.

                                                                     Ιστορική     Αναδρομή  

Το 1924 ιδρύθηκε το πρώτο σχετικά οργανωμένο 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο από την εταιρεία 
επενδύσεων Massachusetts Investors Trust. Στις 
αρχές του αιώνα, η χρηματιστηριακή αγορά των 
Η.Π.Α. χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα έντονες 
ανοδικές τάσεις. Πλήθος επενδυτών έσπευσαν 
να επενδύσουν τα κεφάλαια τους στο 
χρηματιστήριο. Το νέο, για την εποχή, 
χαρακτηριστικό του Αμοιβαίου  Κεφαλαίου ήταν 
η δυνατότητα αποχώρησης των συμμετεχόντων 
όποτε θα το επιθυμούσαν . Όμως, ακόμα, δεν 
υπήρχε σαφές νομοθετικό και κανονιστικό 
πλαίσιο για τη λειτουργία των Αμοιβαίων 
Κεφαλαίων και έτσι με τη χρηματιστηριακή 

κρίση του 1929 πολλοί επενδυτές έχασαν τις περιουσίες τους. Το γεγονός αυτό όμως προκάλεσε την έρευνα 



από την Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η οποία φυσικά διαπίστωσε σφάλματα και παραλείψεις στη 
λειτουργία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, που διαπράχθηκαν τόσο πριν όσο και κατά την οικονομική κρίση. Το 
1940 το Κογκρέσο ενέκρινε ένα νόμο, σταθμό διεθνώς, για το θεσμό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ο οποίος 
ισχύει ακόμα και σήμερα ο γνωστός ως “Investment Company Act.”  Τη δεκαετία του 1950 οι επενδυτές 
αρχίζουν και πάλι να ενδιαφέρονται για τα Αμοιβαία Κεφάλαια. Στη δεκαετία του 1960 εμφανίζονται 
κάποιοι ευφυείς διαχειριστές οι οποίοι καταφέρνουν να δημιουργήσουν εκπληκτικές, για τα δεδομένα της 
εποχής, αποδόσεις. Η νέα ύφεση όμως στη χρηματιστηριακή αγορά στις αρχές της δεκαετίας του 1970 
γίνεται η αφορμή για την αποσύνδεση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων από το χρηματιστήριο και την αρχή 
επενδύσεων σε τίτλους της χρηματαγοράς. Η κίνηση αυτή αλλάζει εντελώς το τοπίο και έτσι τα Αμοιβαία 
Κεφάλαια αποτελούν πια το καταφύγιο των επενδυτών σε περιόδους κρίσεων. Χαρακτηριστικό είναι το 
γεγονός ότι στα τέλη της δεκαετίας του 1970 επικρατούσε έξαρση στις αγορές μετάλλων. 

 Τύποι     και     Χαρακτηριστικά     

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια κατατάσσονται στις παρακάτω 
κατηγορίες: 
α)Χρηματαγοράς ή Διαθεσίμων
β)Ομολόγων ή Σταθερού Εισοδήματος,
γ) Μικτά
δ) Μετοχικά. 

Παρακάτω δίδεται μία σύντομη περιγραφή της κάθε κατηγορίας μεμονωμένα.

α) Χρηματαγοράς ή Διαχείρισης Διαθεσίμων : 
Πρόκειται για την πιο διαδεδομένη κατηγορία Αμοιβαίων Κεφαλαίων σήμερα στην Ελλάδα, μιας και 
θεωρούνται ως τα πιο ασφαλή Αμοιβαία (ενέχουν τον χαμηλότερο επενδυτικό κίνδυνο)!!!
 Για να χαρακτηριστεί ένα Α/Κ ως Χρηματαγοράς θα πρέπει να επενδύει το 65 % τουλάχιστον του 
ενεργητικού του (του συνόλου της περιουσίας του) σε προϊόντα της χρηματαγοράς.

β) Ομολόγων ή Σταθερού Εισοδήματος
Ονομάζονται Σταθερού Εισοδήματος διότι επενδύοντας σε ομόλογα εξασφαλίζεται μία σχετικά σταθερή ροή 
εισοδήματος στου κατόχους τους. 
Τα Ομολογιακά Α/Κ επενδύουν κυρίως σε :

 Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου
 Ομόλογα κρατικών οργανισμών (ελληνικών και ξένων)
 Ομόλογα της τοπικής αυτοδιοίκησης
 Ομόλογα ιδιωτικών επιχειρήσεων (ελληνικών και ξένων)

γ) Μικτά
Είναι ιδιαίτερα αποδοτικά και προσφέρουν κερδοφόρες ευκαιρίες οι οποίες παρουσιάζονται στις αγορές 
μετοχών και ομολόγων, ενώ ταυτόχρονα αναλαμβάνουν επενδυτικό κίνδυνο μεσαίου επιπέδου.

δ) Μετοχικά 

Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια προσφέρουν εύκολη και άμεση πρόσβαση στο ελληνικό και τα διεθνή 
χρηματιστήρια, δυνατότητα επίτευξης υψηλών κερδών, μείωση του επενδυτικού κινδύνου λόγω ευρείας 
διασποράς, άμεση ρευστότητα και επαγγελματική διαχείριση σε ένα χώρο που απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις 
και εμπειρία. Επενδύουν με ποσοστό μεγαλύτερο του 65% σε μετοχές.



                                 

                                              Κίνδυνοι     απόδοσης     κεφαλαίων     

Στα Α/Κ υπάρχει πολλές φορές η πιθανότητα ο μεριδιούχος να υποστεί ζημία, δηλαδή να μειωθεί η απόδοσή 
του λόγω μείωσης της τιμής του μεριδίου. Ανάλογα με την κατηγορία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ο κίνδυνος 
μπορεί να είναι από ελάχιστος έως πολύ υψηλός. Στα Α/Κ Χρηματαγοράς π.χ. ο κίνδυνος είναι πολύ μικρός, 
ενώ στα  Μετοχικά Α/Κ ο κίνδυνος είναι πολύ υψηλός. Για τον λόγο αυτό ο επενδυτής δεν θα πρέπει να 
επηρεάζεται από πρόσκαιρες συγκυρίες ή έκτακτα γεγονότα. Η βιαστική ρευστοποίηση μιας επένδυσης 
επειδή "δεν πάει καλά" τους τελευταίους μήνες και η αντικατάστασή της με μία άλλη που "πάει καλά", 
αποτελεί ένα από τα συνηθέστερα λάθη. Στο σημερινό κόσμο της υπέρ-πληροφόρησης είναι απαραίτητο να 
βεβαιωνόμαστε για την εγκυρότητα των στοιχείων που επιδρούν στις αποφάσεις μας.

Παρακάτω δίδονται παραδείγματα ορισμένων κινδύνων :

♠ Κίνδυνος Απόδοσης : Κανένα ίδρυμα δεν εγγυάται την κερδοφόρα απόδοση τους

♠ Κίνδυνος Επιτοκίων : Αφορά τον κίνδυνο που ενδέχεται να προκαλέσει η μεταβολή των επιτοκίων στα 
ομολογιακά Α/Κ. Η αύξηση των επιτοκίων μπορεί να προκαλέσει μείωση των τιμών των ομολόγων ή 
και αντίστροφα.

♠ Κίνδυνος Κράτους 

♠ Κίνδυνος Πληθωρισμού

♠ Κίνδυνος Αγοράς 

♠ Κίνδυνος Ρευστοποίησης

                                     Χαρακτηριστικά     Πελατών     που     επενδύουν     στα     Α/Κ     

Τα αμοιβαία κεφάλαια απευθύνονται σε πελάτες που έχουν στόχο  την απόδοση της επένδυσης τους τόσο 
στην εγχώρια όσο και στην διεθνή αγορά, η οποία εξασφαλίζεται από την επαγγελματική διαχείριση 
εξειδικευμένων διαχειριστών. Δίνεται η δυνατότητα στον πελάτη να  επιλέξει αυτό που ταιριάζει στο 
επενδυτικό του προφίλ (συντηρητικός, μέτριος, επιθετικός), ανάλογα με τον κίνδυνο που προτίθεται  να 
αναλάβει και τις αποδόσεις που προσδοκεί. Το επενδυτικό του προφίλ καθορίζεται από τις ανάγκες και του 
στόχου του, τον χρονικό του ορίζοντα, την ανοχή του στον κίνδυνο και τέλος, τον οικονομικό του 
προγραμματισμό.



• Αποταμίευση 

Αποταμίευση για τον πολίτη –  καταναλωτή σημαίνει σχηματισμό χρηματικού αποθέματος για την 
αντιμετώπιση απρόβλεπτων αναγκών. Αυτό σημαίνει ότι το εισόδημά (ατομικό ή οικογενειακό) δεν 
διατίθεται για την απόκτηση  καταναλωτικών αγαθών μόνο, αλλά και για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών 
ή υπηρεσιών  που μπορεί να προκύψουν (πχ. ασθένεια) . 
Η αποταμίευση επίσης απομακρύνει τον άνθρωπο από τον κίνδυνο να χάσει την αξιοπρέπειά του και 
δυναμώνει την εγκράτεια και την αυτοκυριαρχία!  Μας απομακρύνει από άσκοπες διασκεδάσεις και μας 
προφυλάσσει από υλικές και ηθικές δοκιμασίες
Η αποταμίευση δεν ωφελεί μόνο τον άνθρωπο που αποταμιεύει, αλλά ωφελεί και το κράτος και όλο τον 
κόσμο. Με τα χρήματα που μαζεύονται στις Τράπεζες, στα Ταμιευτήρια κατασκευάζονται έργα που ωφελούν 
όλους μας.  

Υπάρχει βέβαια και εκείνη κατηγορία των ανθρώπων, η οποία έχει την συνήθεια να ξοδεύει όλα τα χρήματα 
που αποκτήθηκαν από την εργασία τους, σε καταναλωτικά αγαθά, με αποτέλεσμα όταν παρουσιαστεί κάποια 
ανάγκη να αντιμετωπίζει δυσκολία στην κάλυψή της.

H 31η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης και η θέσπιση του εορτασμού 
προήλθε από την ίδρυση του Διεθνούς Ινστιτούτου Ταχυδρομικών Ταμιευτηρίων στο Μιλάνο στις 31 
Οκτωβρίου 1924. Η Ελλάδα εισχώρησε στον διεθνή αυτό εορτασμό το 1936.

Ομάδα     Μαθητών  
Παρασκευή Αντωνίου

Δημήτρης Βενέτης
Γανιάρη Κωνσταντίνα

Κοσσένα Δέσποινα
Κοσσένα Μαρία



ΙΙ. Κεφάλαιο 2. 
 Βασικές Τραπεζικές Εργασίες

Α. Μεθοδολογία 

Α. Συνέντευξη 

Την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου βρεθήκαμε στην ευχάριστη θέση να φιλοξενήσουμε στο σχολείο μας την 
τραπεζική υπάλληλο  κα. Τατιάνα Ανδριανοπούλου.

Η κα. Ανδριανοπούλου κλήθηκε να απαντήσει στις εξής ερωτήσεις ανοικτού τύπου : 
Α) Εάν η τράπεζα που εργάζεται χορηγεί δάνεια.
Β)Τι είδους δάνεια χορηγεί.
Γ)Τι είδους καταναλωτικά δάνεια χορηγεί.
Δ)Για ποιο λόγο ένας δανειολήπτης να προτιμήσει την τράπεζα στην οποία εργάζεται και ποια 
πλεονεκτήματα παρουσιάζει έναντι των άλλων τραπεζών.
Ε)Ποιος είναι ο σκοπός των στεγαστικών δανείων.
ΣΤ) Ποιες είναι οι κατηγορίες στεγαστικών δανείων που η τράπεζα της παρέχει.
Ζ)Ποιες κατηγορίες επαγγελματιών αφορούν τα επιχειρηματικά δάνεια.
Η) Εάν η τράπεζα της παρέχει την υπηρεσία leasing (χρηματοδοτική μίσθωση).
Θ)Εάν ο επαγγελματίας που κάνει leasing έχει την δυνατότητα να αγοράσει στην συνέχεια τον εξοπλισμό.
(κλήθηκε να παραθέσει και ένα παράδειγμα)
Ι)Ποιες είναι οι απαραίτητες εξασφαλίσεις της τράπεζας για την λήψη ενός δανείου για φωτοβολταϊκά.
Κ)Ποιες κατηγορίες δανειοληπτών αφορά το πρόγραμμα των φωτοβολταϊκών.
Λ)Εάν ο δανειολήπτης πουλάει όλο το ηλιακό ρεύμα που παράγει στην ΔΕΗ ή μόνο την διαφορά από αυτό 
που καταναλώνει.
Μ)Ποιες είναι οι συνέπειες για την μη έγκαιρη αποπληρωμή των δόσεων ενός δανείου.
Ν)Εάν δίνεται περίοδος χάριτος σε έναν δανειολήπτη λόγω μη οικονομικής ευρωστίας.
Ξ)Εάν ένα δάνειο οποιασδήποτε μορφής συνδέεται με ορισμένα ασφαλιστικά προϊόντα π.χ. ασφάλεια ζωής. 
σπουδών κλπ.
Ο) Ποιο είδος δανείου είναι τελικά το πιο  “δημοφιλές”.
Π)Εάν μας συμφέρει τελικά να πάρουμε δάνειο.

Β. Άντληση πληροφοριών από το διαδίκτυο.

Καθ' όλη την διάρκεια της έρευνας μας, αξιοποιήσαμε αξιόπιστες και φερέγγυες πηγές-ιστοσελίδες από το 
διαδίκτυο οι οποίες αποτελούν τους ...αφανείς ήρωες που διαδραμάτισαν καταλυτικό ρόλο στην 
ολοκλήρωση της ερευνητικής μας έκθεσης.

Γ. Ερωτηματολόγια.

Για να μπορέσουμε να ερευνήσουμε το υποερώτημα της ομάδας μας μοιράσαμε ερωτηματολόγιο.
Το ερωτηματολόγιο ήταν κατασκευασμένο για τις ανάγκες της έρευνας μας. Ο τύπος των ερωτήσεων ήταν 
ένας συνδυασμός ερωτήσεων κλειστού και ανοικτού τύπου. 

Οι ερωτήσεις που συμπεριλήφθηκαν στο ερωτηματολόγιο  και στις οποίες απάντησαν οι ερωτηθέντες ήταν : 
 Που προτιμούν να αποταμιεύουν.
 Ανάμεσα σε τι ποσά κυμαίνονται οι χρηματικές καταθέσεις τους.
 Τι συνδυασμός λογαριασμών είναι οι ανοικτοί λογαριασμοί. 
 Εάν θεωρούν ότι σήμερα οι άνθρωποι μπορούν να αποταμιεύουν μεγάλα ποσά.
 Εάν χρησιμοποιούν μπλοκ επιταγών και αν το θεωρούν χρήσιμο.
 Με ποιους τρόπους μπορούν να μεταφερθούν χρηματικά ποσά από τράπεζα στο εσωτερικό και στο 

εξωτερικό.



Επιπροσθέτως, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να δώσουν κάποια προσωπικά τους στοιχεία όπως την ηλικία και 
το φύλο.

  Β. Ερευνητική Διαδικασία 

Οι “στυλοβάτες” της έρευνας μας ήταν η συνέντευξη και το διαδίκτυο.

• Συνέντευξη

Την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου του 2013 η υποομάδα μας με το ...δημοσιογραφικό  της δαιμόνιο ανάλαβε να 
πάρει συνέντευξη από την κα. Τατιάνα Ανδριανοπούλου, η οποία εργάζεται ως προϊσταμένη χορηγήσεων 
των επιχειρηματικών δανείων της Alpha Bank εδώ και 18 χρόνια. Η συνέντευξη πάρθηκε στο σχολείο μας 
και όλοι μας αναλάβαμε να υλοποιήσουμε μία συγκεκριμένη υποχρέωση, Η Μαρία Μανέ έκανε τις 
ερωτήσεις, η Ιωάννα Κουκουλάκη κατέγραφε τις απαντήσεις, η Βάσω Μαρή βιντεοσκοπούσε και η Αντέλια 
Μαλινόβσκα έβγαζε φωτογραφίες. Την συνέντευξη την παρακολούθησαν όλοι οι μαθητές της Α'1 τάξης 
καθώς και η καθηγήτριες κ.Χαλιορή και κ.Μαρτζούκου.

Η κ. Ανδριανοπούλου φάνηκε εξαιρετικά χρήσιμη καθώς κάλυψε εκτός από το θέμα μας και θέματα που 
απασχολούσαν τις  υπόλοιπες υποομάδες.

• Διαδίκτυο

Η πλειονότητα των μαθητών στηρίχτηκε σε άφθονες ιστοσελίδες προκειμένου να αντλήσει πληθώρα 
πληροφοριών.

• Ερωτηματολόγιο 

Την Δευτέρα 4 Μαρτίου 2013 πήγαμε στην πόλη της Χίου με τις καθηγήτριες μας κα. Χαλιορή και κα. 
Μαρτζούκου με σκοπό να μοιράσουμε τα ερωτηματολόγια και να συγκεντρώσουμε ερευνητικό υλικό. 
Ξεκινήσαμε από τον πεζόδρομο της Απλωταριάς και καταλήξαμε στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου και στα 
καταστήματα της οδού Βενιζέλου.



Γ. Πορίσματα

Α. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

• Καταθέσεις 
Οι καταθέσεις στις τράπεζες γίνονται με το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών. Οι λογαριασμοί χωρίζονται 
σε ανοικτούς και κειστούς.

Οι ανοιχτοί λογαριασμοί είναι συνδυασμός λογαριασμών όψεως και 
ταμιευτηρίου.   Η  βασική  λειτουργία  των  ανοιχτών  λογαριασμών 
είναι ότι επιτρέπει να παρθεί το ποσό που μπορεί να χρειαστεί, αλλά 
μέσα  στο  όριο  της  πίστωσης.  Επιπλέον  ο  καθένας  μπορεί  να 
καταθέσει στο λογαριασμό οποιοδήποτε ποσό (επιταγές ή μετρητά) 
μειώνοντας,  αντίστοιχα,  το  οφειλόμενο  κεφάλαιο  και  μπορεί  να 
πάρει τα χρήματα που χρειάζεται. 
  Στην περίπτωση που λήξουν, οι ανοιχτοί λογαριασμοί  θα κλείσουν 
για πάντα .Επίσης οι ανοιχτοί λογαριασμοί μπορούν να χορηγήσουν 
μέσω της τράπεζας ένα πιστωτικό όριο που ο καθένας μπορεί να το 

χρησιμοποιήσει ανάλογα με τις δικές του ανάγκες. Τέλος οι ανοιχτοί λογαριασμοί μπορούν να προσφέρουν 
ανοιχτό όριο,  όριο ενεχυρίασης αξιόγραφων και το συνδυασμό και τον δυο στον ίδιο λογαριασμό.

Οι κλειστοί λογαριασμοί χωρίζονται σε:  προθεσμίας και μισθοδοσίας.
Ο προθεσμιακός λογαριασμός είναι κλειστές καταθέσεις για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Αν τηρηθεί 
αυτή η χρονική περίοδος ο πελάτης θα λάβει επιτόκιο. Επίσης μπορεί να αφήσει τα χρήματα του στην 
τράπεζα αλλά αν τα πάρει νωρίτερα θα γίνει κάποια μείωση στους τόκους που θα εισπράξει.  Οι 
προθεσμιακοί λογαριασμοί μπορεί να έχουν και κάποιες παραλλαγές : 

 Η προκαταβολή των τόκων στην έναρξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Δηλαδή είναι καλύτερη η 
κατάθεση καθώς δίνει περιθώριο επανεπένδυσης της προκαταβολής πολλαπλασιάζοντας το τελικό 
κέρδος

 Μηνιαία απόδοση τόκων. Δηλαδή λήψη τόκων κάθε μήνα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν 
επιπλέον εισόδημα ή να επανεπενδυθούν.

 Απόδοση τόκων στην λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Δηλαδή είναι οι κλασικοί κλειστοί 
λογαριασμοί με σταθερό προθεσμιακό επιτόκιο σε όλη την διάρκεια της κατάθεσης και με 
κλιμακωτό επιτόκιο που μεταβάλλεται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα της προθεσμίας, 
ακολουθώντας προκαθορισμένες τιμές.  Στην περίπτωση αυτή χρειάζεται ο πελάτης να ξέρει το μέσο 
όρο του επιτοκίου για όλο το διάστημα της προθεσμιακής κατάθεσης.

    Αντίθετα οι λογαριασμοί μισθοδοσίας  είναι λογαριασμοί που στους οποίους καταθέτονται ο μισθός  ή η 
σύνταξη και δίνουν υψηλό επιτόκιο για όσα χρήματα έχουν κατατεθεί.  Όμως τα μεγάλα επιτόκια ισχύουν 
μέχρι κάποιο χρηματικό πόσο.  Επιπλέον για να ανοιχτεί ένας λογαριασμός μισθοδοσίας πρέπει ο καταθέτης 
να είναι εργαζόμενος ή συνταξιούχος του δημοσίου ή η εταιρία του  να έχει συμφωνήσει να πληρώνει μέσω 
τέτοιου λογαριασμού τους υπαλλήλους της. Τέλος είναι απαραίτητη μια βεβαίωση μισθοδοσίας για να 
μεταφερθούν οι πληρωμές του.

                     

  Απαραίτητα δικαιολογητικά για να ανοίξουμε ένα τραπεζικό λογαριασμό 

Ο καθένας μπορεί να συμπληρώσει τα έγραφα-δικαιολογητικά που θα δοθούν από την τράπεζα. 
Αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο χρειάζονται :

• Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο



• Εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικής εφορίας 

• Αποδεικτικό για τη διεύθυνση κατοικίας σας, όπως για παράδειγμα έναν πρόσφατο λογαριασμό 
ΔΕΚΟ (ΔΕΗ ΟΤΕ κλπ.) ή μισθωτήριο συμβόλαιο που έχει κατατεθεί σε οικονομική εφορία ή 
ισχύουσα άδεια διαμονής ή παραμονής.

Αν πρόκειται για επαγγελματία θα χρειαστεί και κάτι επιπλέον δηλαδή:

• Αποδεικτικό τηλέφωνο

• Αποδεικτικό επαγγελματικής κατάστασης για παράδειγμα βεβαίωση εργοδότη δήλωση έναρξης 
επιτηδεύματος ή επαγγελματική ταυτότητα ή παραστατικό ασφαλιστικού φορέα κλπ.

Ανεξάρτητα αν είναι ένας απλός άνθρωπος ή επαγγελματίας θα πρέπει :

• να πιστοποιηθεί το γνήσιο της υπογραφής – οπού αυτό ζητείται στα πάνω στα έγραφα – διαλέγοντας 
έναν από τους παρακάτω τρόπους :

• σε κατάστημα Τράπεζας της επιλογής σας ή σε ΚΕΠ ή σε αστυνομική αρχή 

• να κατατεθεί ένα αρχικό κεφάλαιο ικανό να καλύψει την πρώτη σας συναλλαγή υπέρ της τράπεζας 
Α.Ε.Π.Ε.Υ.  Στην τράπεζα να επισυναφθεί η απόδειξη της τραπεζικής κατάθεσης στο πακέτο των 
συμπληρωμένων πλέον εγγράφων και να  σταλεί στην διεύθυνση που αναφέρεται.

                                                        Τόκος     και     επιτόκιο     
Οι εμπορικές τράπεζες για να σωρεύουν καταθέσεις πληρώνουν στους καταθέτες μια αμοιβή, τον τόκο. Το 
επιτόκιο είναι το ποσό του τόκου, για κάθε 100 Ευρώ που κατατίθενται για ένα ημερολογιακό έτος. Λόγου 
χάρη, επιτόκιο  10% σημαίνει ότι μετά από έναν χρόνο ο καταθέτης θα πάρει από την τράπεζα εκτός του  
αρχικού ποσού και 10 € επιπλέον για κάθε εκατό € που έχει καταθέσει. Οι καταναλωτές ενδιαφέρονται να 
καταθέσουν τα χρήματά τους στις τράπεζες που δίνουν υψηλότερο επιτόκιο και γι΄αυτό συχνά οι τράπεζες  
ανακοινώνουν με διαφημίσεις τα επιτόκια καταθέσεων. 
 
Τα επιτόκια διαφέρουν ανάλογα με το είδος των καταθέσεων. Τα υψηλότερα επιτόκια έχουν οι καταθέσεις 
προθεσμίας, ενώ τα χαμηλότερα οι καταθέσεις όψεως. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι με τις καταθέσεις 
όψεως γίνονται πολύ συχνά συναλλαγές, που σημαίνει κόστος για την τράπεζα ( απασχόληση υπαλλήλων, 
μηχανημάτων, κόστος επικοινωνίας κ.τ.λ. ) 
 
                                                                Φόροι     Τόκων     

Στην Ελλάδα η φορολόγηση των τόκων του εσωτερικού γίνεται με: 
 συντελεστή 10%.  Ο φόρος αυτός παρακρατείται από την τράπεζα, κατά την πίστωση του λογαριασμού με 
τους τόκους ή την καταβολή των τόκων στο δικαιούχο.  Ο τόπος διαμονής είναι αδιάφορος για την επιβολή 
του φόρου 10%.  Οι κάτοικοι του εξωτερικού ή οι αλλοδαποί που έχουν καταθέσεις στην Ελλάδα δεν 
απαλλάσσονται από την επιβολή του φόρου 10% επί των τόκων καταθέσεων. 

Αντίθετα οι κάτοικοι της Ελλάδος που έχουν καταθέσεις στο εξωτερικό φορολογούνται για τους τόκους που 
θα εισπράξουν.  Η εθνικότητα είναι όπως και στις καταθέσεις εσωτερικού αδιάφορη για την επιβολή του 
φόρου.
Το καθαρό ποσό των τόκων από οποιασδήποτε μορφής κατάθεση σε τράπεζα του εξωτερικού φορολογείται 
με συντελεστή 10%.  Όταν οι τόκοι παραμένουν στο εξωτερικό το φόρο τον αποδίδει ο κάτοικος της 
Ελλάδος με δήλωσή του στην εφορία. Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι ότι μαζί με τη δήλωση 
πρέπει να υποβληθεί και το πρωτότυπο αποδεικτικό της ξένης τράπεζας από το οποίο θα φαίνεται το ποσό 
των τόκων που πληρώθηκαν σε αυτόν ή που πιστώθηκαν στο λογαριασμό του εσωτερικού. Ωστόσο 

καταθέτες των οποίων έληξαν προθεσμιακές καταθέσεις μέσα στο Δεκέμβριο, 
και εισέπραξαν τους τόκους μετά την αυτόνομη φορολόγησή τους, σε ποσοστό 
10% και όχι 15%. Αυτό έγινε εξαιτίας του νέου νομοσχεδίου που λέει ότι η 
φορολόγηση τόκων αυξάνεται σε 15%.



• Αναλήψεις 

Τραπεζική     Ανάληψη   είναι η τραπεζική συναλλαγή κατά την οποία ένας καταθέτης αποσύρει χρήματα από την 
τράπεζα. Ετυμολογικά η ονομασία Ανάληψη  σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη λήψη.  Είναι καλό να 
ειδοποιηθεί το υποκατάστημα της τράπεζας την προηγούμενη μέρα. Μπορείτε να κάνετε ανάληψη 
χρησιμοποιώντας τη χρεωστική κάρτα σε όλα τα ΑΤΜ με το σήμα Visa παγκοσμίως.

Έμβασμα ονομάζουμε τη συναλλαγή κατά την οποία μεταφέρονται χρηματικά ποσά από έναν λογαριασμό σε 
έναν άλλον λογαριασμό ο οποίος όμως ανήκει σε άλλη τράπεζα είτε εντός είτε εκτός της ίδιας χώρας και 
έτσι τίθενται στην διάθεση του δικαιούχου του δεύτερου λογαριασμού (ο δικαιούχος αυτός μπορεί να είναι 
και ο ίδιος ο οποίος έδωσε τα χρήματα, οπότε μεταφέρει κάποιο χρηματικό ποσό από έναν λογαριασμό του 
σε μία τράπεζα σε έναν άλλο λογαριασμό του σε άλλη τράπεζα). Όλη αυτή η διαδικασία δεν απαιτεί το 
άνοιγμα λογαριασμού ούτε του πληρωτή αλλά  ούτε και  του δικαιούχου.  Για να δοθεί η έγκριση για το 
έμβασμα ή να εξουσιοδοτηθεί η τράπεζα ώστε να στείλει το έμβασμα τότε ο αποστολέας του εμβάσματος θα 
πρέπει να πάει στην τράπεζα για να τακτοποιήσει αυτό το θέμα. Κατά την αποστολή του εμβάσματος 
αποστέλλονται μόνο τα χρηματικά ποσά ενώ τα προσωπικά στοιχεία σας διατηρούνται ασφαλή μεταξύ εσάς 
και της τράπεζας. 

Οι μόνες πληροφορίες που χρειάζονται για το έμβασμα είναι οι ακόλουθες:

♠Επωνυμία & διεύθυνση τράπεζας
♠Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού
♠Όνομα δικαιούχου λογαριασμού
♠Ποσό

Το να σταλεί το έμβασμα με τον λογαριασμό του αποστολέα σε μορφή IBAN συμφέρει οικονομικά 
περισσότερο από το να σταλεί με κανονική μορφή. Η εξήγηση για αυτό είναι ότι το έμβασμα εκτελείται 
αυτόματα και δεν παρεμβαίνει κανένας τραπεζικός υπάλληλος οπότε σαν αποτέλεσμα τα έξοδα συναλλαγής 
είναι αρκετά μειωμένα.
Ο χρόνος που χρειάζονται τα εμβάσματα εσωτερικού είναι μία με δύο εργάσιμες μέρες ενώ τα εμβάσματα 
εξωτερικού τρεις με πέντε εργάσιμες μέρες για να φτάσουν.

Το SWIFT CODE είναι μια μορφή κωδικών αναγνώρισης επιχειρήσεων. Εγκρίθηκε από τον Διεθνή 
Οργανισμό Τυποποίησης Πρόκειται για ένα μοναδικό κωδικό αναγνώρισης, (όταν ανατίθεται σε μη 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, ένας κώδικας μπορεί  να είναι γνωστός ως ένα αναγνωριστικό επιχειρηματική 
οντότητα Οι κωδικοί αυτοί χρησιμοποιούνται κατά τη μεταφορά χρημάτων μεταξύ τράπεζες, ιδιαίτερα για 
τις διεθνείς μεταφορές     χρηματικών     ποσών  , καθώς επίσης και για την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των 
άλλων τραπεζών. 

Το δίκτυο SWIFT δεν απαιτεί μια συγκεκριμένη μορφή για τη συναλλαγή,  έτσι ώστε ο προσδιορισμός των 
λογαριασμών και των συναλλαγών τους να  αφήνουν σε συμφωνίες των εταίρων συναλλαγής. Κατά τη 
διαδικασία του Ενιαίου     Χώρου     Πληρωμών     σε     Ευρώ     οι ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες έχουν 
συμφωνήσει σε μια κοινή μορφή με βάση το  ΙΒΑΝ και BIC συμπεριλαμβανομένου ενός που βασίζονται σε 
XML (μορφή μετάδοσης για τις τυποποιημένες συναλλαγές). Το  TARGET  2     είναι  ένα κοινό μεικτό 
σύστημα εκκαθάρισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν απαιτούν το SWIFT δίκτυο για τη μετάδοση.  Η 
TARGET-κατάλογος απαριθμεί όλα τα BIC των τραπεζών που συνδέονται με το TARGET 2 (δίκτυο που 
είναι ένα υποσύνολο της SWIFT-κατάλογο των BIC). 

 Όταν ένας 8-ψήφος κωδικός δίνεται, μπορεί να υποθέσει κανείς ότι πρόκειται για το κύριο γραφείο του 
SWIFT.  Επειδή  η  SWIFT αρχικά έχει εισαχθεί,   ήταν αργότερα  τυποποιημένη με κωδικούς αναγνώρισης 
Επιχειρήσεων , που εξακολουθεί να ονομάζεται συχνά διευθύνσεις SWIFT ή κωδικούς.

                                                               IBAN  
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O Διεθνής Τραπεζικός Λογαριασμός (ΔΤΛ), ή Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού, ακριβέστερα, 
είναι  ένας λογαριασμός που έχει προσδιοριστεί η δόμησή του σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει δώσει 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζικών Προτύπων. Δηλαδή είναι μια σειρά από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες 
που προσδιορίζει μοναδικά τον λογαριασμό σας, εξασφαλίζοντας έτσι την ταυτοποίηση των τραπεζικών σας 
στοιχείων τόσο κατά την ενδοσυνεδριακή όσο και κατά την διασυνοριακή μεταφορά κεφαλαίων. Σε τέτοιο 
τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να μετατραπεί οποιοσδήποτε τραπεζικός λογαριασμός φυσικού ή νομικού 
προσώπου που τηρείται σε μια χώρα. Πρόκειται δηλαδή για αναγωγή βασικού αριθμού λογαριασμού σε 
διεθνή τραπεζικό αριθμό βάσει προτύπου.

Τα διαφορετικά πρότυπα και κανόνες λειτουργίας του συστήματος πληρωμών κάθε χώρας καθιστούσαν 
δύσκολη την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των διασυνοριακών εντολών μεταφοράς καθώς δεν υπήρχε κοινός 
τρόπος αναγραφής των τραπεζικών στοιχείων του πελάτη, με αποτέλεσμα να γίνεται δυσκολότερη η 
αναγνώριση και επικύρωση των αριθμών των ξένων λογαριασμών.  Αυτή ακριβώς τη δυσκολία έρχεται να 
ξεπεράσει η χρήση του IBAN, η οποία γίνεται με απόφαση των ελληνικών τραπεζικών φορέων 
υποχρεωτική και για την μεταφορά κεφαλαίων εντός των ελληνικών συνόρων από 01-07-2007.

Έτσι ο IBAN αναπτύχθηκε για να βοηθήσει στη βελτίωση του συστήματος πληρωμών εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πελάτες, κυρίως ιδιώτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μπερδεύονται συχνά από τα 
διαφορετικά εθνικά πρότυπα για τους αριθμούς τραπεζικού λογαριασμού. Σκοπός του ΙΒΑΝ είναι να 
διευκολύνει την αυτόματη επεξεργασία των διασυνοριακών μεταφορών κεφαλαίων. Με τη χρήση του ΙΒΑΝ 
διασφαλίζεται η σωστή μετάδοση του Αριθμού Λογαριασμού και περιορίζεται η χειρόγραφη επέμβαση κατά 
την πίστωση του.

Ενώ το σύστημα είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για λόγους δρομολόγησης, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να 
χρησιμοποιηθεί πλήρως, δεδομένου ότι το IBAN δεν έχει υιοθετηθεί ευρέως έξω από την Ευρώπη, ενώ η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζικών Προτύπων αναμένει ότι η διαδικασία της υιοθέτησης μπορεί να πάρει 
πέντε έως δέκα έτη.  Μέχρι τότε, είναι απαραίτητο να συνεχιστεί να χρησιμοποιείται  το SWIT από κοινού 
με το IBAN προκειμένου να εξασφαλιστεί κατάλληλη η δρομολόγηση. Η δημιουργία αυτού του 
λογαριασμού στοχεύει αφενός στην ταχύτερη  επεξεργασία των διασυνοριακών μεταφερομένων κεφαλαίων 
και αφετέρου στη διασφάλιση της σωστής μετάδοσης του αριθμού του λογαριασμού περιορίζοντας τη 
γραφειοκρατική χειρόγραφη επέμβαση σε περιπτώσεις πίστωσης. Συνέπεια αυτών είναι η ταχύτερη 
εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων. 

Βασικά πλεονεκτήματα από τη χρήση του ΙΒΑΝ είναι τα ακόλουθα:
• Η τυποποίηση των λογαριασμών
• Η αναγνώριση της ορθότητας των Τραπεζικών Λογαριασμών
• Η δυνατότητα επαλήθευσης των Τραπεζικών Λογαριασμών
• Η βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης της πελατείας
• Η αυτοματοποίηση της επεξεργασίας των συναλλαγών

Παράλληλα επιτυγχάνεται:
• Μείωση των ανθρώπινων λαθών
• Ταχύτητα εκτέλεσης των συναλλαγών
• Μείωση κόστους επεξεργασίας των συναλλαγών.

Πότε θα είναι υποχρεωτική η χρήση του ΙΒΑΝ;

Με βάση την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία τέθηκε υπόψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και τη σχετική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής 



Ομοσπονδίας, τίθεται σε εφαρμογή από 1-1-2002 η αναγραφή των λογαριασμών με τη δομή του προτύπου 
ΙΒΑΝ. Επισημαίνεται ότι η χρησιμοποίηση του IBAN από 1-1-2002 έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα μόνο για 
τις Διασυνοριακές Πιστώσεις.

Που θα βρείτε τον IBAN του τραπεζικού σας λογαριασμού

Η  τράπεζα που διαχειρίζεται τον λογαριασμό σας, είναι υπεύθυνη να δημιουργήσει τον IBAN και να σας 
τον γνωστοποιήσει ούτως ώστε να τον διαχειρίζεστε ελεύθερα, ανάλογα με τις ανάγκες σας.
Για δική σας ευκολία, σημειώνεται ότι ο IBAN εκτυπώνεται:

• στην 1η σελίδα του βιβλιαρίου καταθέσεων  και

• σε κάθε παραστατικό που αφορά την κίνηση του λογαριασμού σας στο ταμείο



Β. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ – ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

 Μπλοκ επιταγών είναι ένα βιβλιάριο με έγγραφα με τα οποία ο εκδότης, 
δηλαδή ο κάτοχος του, δίνει εντολή στην τράπεζα να πληρώσει κάποιο 
χρηματικό ποσό στο άτομα το οποίο έλαβε την επιταγή ( κομιστής) με την 
εμφάνιση της επιταγής στην τράπεζα από τον κομιστή. Τα χρήματα τα οποία 
εισπράττει ο κομιστής προέρχονται από τον λογαριασμό του εκδότη. Στην 
επιταγή στην θέση του πληρωτή μπορεί να βρίσκεται μόνο η τράπεζα σε 
αντίθεση με τη συναλλαγματική ή με το γραμμάτιο. Το δικαίωμα έκδοσης 
επιταγής κατέχει μόνο ο κάτοχος του μπλοκ.. Συμπερασματικά οι επιταγές 
μπορούν να θεωρηθούν ως μετρητά. Ο δικαιούχος αφού λάβει την επιταγή 
μπορεί να την εμφανίσει στην τράπεζα για να την εξαργυρώσει μέσα σε 8 

ημέρες από την ημερομηνία της έκδοσής της ( πραγματική ή μη) ή εφόσον η ημερομηνία εμφάνισης είναι 
προγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης.  Ωστόσο η τράπεζα έχει το δικαίωμα αλλά όχι την νομική 
υποχρέωση να εξαργυρώσει την επιταγή σε περίπτωση που εμφανιστεί μετά από τις 8 ημέρες.
 Το μπλοκ επιταγών έχει αρκετά οφέλη εξ αιτίας των οποίων πολλοί αποφασίζουν να τα χρησιμοποιήσουν. 
Αυτά τα οφέλη είναι τα ακόλουθα:

• Χρησιμοποιώντας το μπλοκ επιταγών δεν χρειάζεται να μεταφέρει ο κάτοχος του πολλά χρήματα

• η πληρωμή με επιταγή συχνά λειτουργεί και ως απόδειξη πληρωμής, αφού είναι φανερό ποιος την 
εξέδωσε και ποιος την εξαργύρωσε

• μια επιταγή μπορεί  να χρησιμοποιηθεί  και  σαν χρηματικό δώρο,  εάν εκδοθεί  στο  όνομα άλλου 
ατόμου

• Η χρήση μπλοκ επιταγών επιτρέπει στον εκδότη να πληρώνει είτε υπηρεσίες είτε να πληρώνει όταν 
δεν γίνεται αποδεκτό τίποτα άλλο εκτός από επιταγές ή μετρητά ή και να πληρώνει σε περίπτωση 
που δεν έχει αρκετά χρήματα μαζί του.

Οι επιταγές του μπλοκ είναι  προτυπωμένες  και αριθμημένες. Έτσι συμπλήρωση του μπλοκ επιταγών είναι 
πολύ απλή και γρήγορη. Ο εκδότης συμπληρώνει τα στοιχεία του δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, κατάστημα 
της Τράπεζας που συνεργάζεται και αριθμό λογαριασμού).

 Προϋπόθεση για την έκδοση μπλοκ επιταγών είναι αυτός που θέλει το μπλοκ να έχει λογαριασμό που 
επιτρέπει την έκδοση μπλοκ επιταγών, δηλαδή τρεχούμενο ή όψεως.  Επίσης για την έκδοση του μπλοκ είναι 
απαραίτητος και ο λόγος για τον οποίο κάποιος θέλει το μπλοκ. Αυτό συμβαίνει επειδή το μπλοκ επιταγών 
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις δουλειές. Ωστόσο η νομοθεσία παρέχει την δυνατότητα στις 
τράπεζες να αρνηθούν να χορηγήσουν μπλοκ επιταγών. Η άρνηση αυτή επιβάλλεται στις περιπτώσεις 
ατόμων μικρότερης ηλικίας από την απαιτούμενη ή πελατών που ανήκουν σε κάποια από τις «μαύρες 
λίστες» των τραπεζών. Σε κάθε περίπτωση πάντως, πριν χορηγήσει μπλοκ επιταγών για πρώτη φορά σε 
κάποιον πελάτη, η τράπεζα οφείλει να διενεργήσει ορισμένους ελέγχους π.χ. όσον αφορά την ταυτότητα και 
τη διεύθυνση κατοικίας του, τυχόν παραβάσεις κλπ. Η χορήγηση του μπλοκ επιταγών συνήθως δε γίνεται 
δωρεάν όμως όσον αναφορά αυτό το θέμα διαφέρει από τράπεζα σε τράπεζα όπως και οι προσφορές και οι 
τιμές αλλά και οι δυνατότητες για τα μπλοκ επιταγών.

Τα μπλοκ επιταγών φαίνονται ιδιαίτερα χρήσιμα όταν χρειάζεται να πληρωθεί μεγάλο χρηματικό ποσό ώστε 
να αποφευχθεί η χρήση μετρητών, αλλά και όταν κάποιος δεν θέλει να έχει μαζί του πολλά μετρητά, οπότε 
πληρώνει με επιταγή.

Μερικές πρακτικές συμβουλές για τη σωστή συμπλήρωση των επιταγών:

1. Πρέπει να χρησιμοποιείται μαύρο ή μπλε ανεξίτηλο στυλό.



2. Θα πρέπει να συμπληρωθεί το όνομα του δικαιούχου και το ποσό ολογράφως και αριθμητικά. 
3. Η επιταγή μπορεί φυσικά να εκδοθεί και ανώνυμη (χωρίς όνομα δικαιούχου) αλλά τότε δικαιούται 

να την πληρωθεί όποιος την έχει στα χέρια του, διότι αυτός θεωρείται νόμιμος κομιστής

4. Δεν πρέπει  να  υπάρχουν  κενά  πριν  και  μετά  την  αναγραφή του  ποσού γιατί  υπάρχει  κίνδυνος 
πλαστογράφησης ή αλλοίωσης του ποσού.

5. Η υπογραφή πρέπει να είναι σε κάθε επιταγή ίδια, ώστε η τράπεζα να μπορέσει να αντιληφθεί τυχόν 
απόπειρα πλαστογράφησης της υπογραφής του κατόχου του μπλοκ.

6. Πρέπει να γίνει αντιγραφή στον χώρο που προβλέπεται (συνήθως στο στέλεχος) της ημερομηνίας, 
του ποσού και του ονόματος του δικαιούχου για να γίνει δυνατή η επαλήθευση των στοιχείων που 
θα περιέχει το απόσπασμα λογαριασμού που θα στείλει η τράπεζα στον κάτοχο του μπλοκ.

Οι επιταγές είναι πληρωτές όταν εμφανιστούν σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στην τράπεζα, ακόμη 
και αν είναι μεταχρονολογημένες (δηλαδή φέρουν ημερομηνία εκδόσεως μεταγενέστερη της πραγματικής) . 
Συνεπώς ο δικαιούχος, από τη στιγμή που παίρνει την επιταγή στα χέρια του, έχει δικαίωμα να πάει στην 
τράπεζα και να εισπράξει το ποσό. Εφόσον υπάρχουν αρκετά χρήματα, στο λογαριασμό του εκδότη, για να 
πληρωθεί η επιταγή, αυτή πληρώνεται, ανά πάσα στιγμή.

Για να εκδοθεί το μπλοκ επιταγών πρέπει να πραγματοποιηθούν τα παρακάτω βήματα:
1. Επιλογή του λογαριασμού για τον οποίο πρόκειται η χορήγηση μπλοκ επιταγών.
2. Επιλογή τύπου μπλοκ (10 φύλλο ή 25 φύλλο).  
3. Επιλογή αριθμού των μπλοκ που χρειάζονται. 
4. Επιλογή του καταστήματος της τράπεζας από το οποίο θα χορηγηθεί το/α μπλοκ, το οποίο μπορεί να 

διαφέρει από το κατάστημα στο οποίο τηρείται ο επιλεγμένος λογαριασμός.

Ακάλυπτη επιταγή ονομάζουμε την επιταγή της οποίας η εξαργύρωση είναι αδύνατη. Αυτό γιατί δεν 
υπάρχουν τα χρήματα που απαιτούνται για την εξαργύρωση της στον λογαριασμό του κατόχου του μπλοκ 
επιταγών από το οποίο εκδόθηκε η επιταγή. 

Σε αυτήν την περίπτωση, η τράπεζα  αρνείται να καταβάλει το ποσό και η επιταγή επιστρέφεται απλήρωτη 
και σφραγισμένη ως ακάλυπτη από την τράπεζα στο δικαιούχο. Η σφράγιση της επιταγής είναι δυνατή 
μόνον εφόσον παρουσιαστεί μέσα σε 8 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης, που αναγράφεται στην 
επιταγή. Εάν η επιταγή είναι μεταχρονολογημένη μπορεί να σφραγιστεί και πριν την ημερομηνία που 
αναγράφεται, στο σώμα της επιταγής. Η τράπεζα οφείλει να ενημερώσει τον κάτοχο του μπλοκ ότι η 
πληρωμή της επιταγής είναι αδύνατη και ότι πρέπει να προβεί σε κατάθεση μετρητών Η επιταγή δε γίνεται 
δεκτή και η τράπεζα τον θέτει «υπό επιτήρηση». Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί πλέον να εκδίδει επιταγές και 
οφείλει να παραδώσει τα αχρησιμοποίητα έντυπα επιταγών που έχει στην κατοχή του. Επίσης, θα 
καταχωρηθεί σε κάποια από τις «μαύρες λίστες» των τραπεζών της χώρας. Η τράπεζα θα τον χρεώσει κατά 
πάσα πιθανότητα τέλη, τα οποία είναι συνήθως αρκετά υψηλά. Το ακριβές τους ύψος ποικίλλει από ίδρυμα 
σε ίδρυμα. Η τράπεζα μπορεί επίσης να αναθεωρήσει το καθεστώς του ως πελάτη της που σημαίνει πχ.

♠ να καταργήσει το δικαίωμα υπερανάληψης που έχει χορηγήσει,

♠ να ζητήσει να επιστραφούν οι τραπεζικές κάρτες του πελάτη της,

♠ να αρνηθεί να ικανοποιήσει τυχόν αίτημα του για χορήγηση πίστωσης.

Ο εκδότης της ακάλυπτης επιταγής μπορεί να διορθώσει αυτό το πρόβλημα κάνοντας τα παρακάτω

• να τροφοδοτήσει  τον λογαριασμό του και  να συμφωνήσει με τον δικαιούχο και την τράπεζα να 
εμφανίσει εκ νέου την επιταγή



• να εξοφλήσει με άλλον τρόπο τον δικαιούχο (πχ. τοις μετρητοίς ή με κατάθεση στον λογαριασμό 
του), ζητώντας του να επιστρέψει την επιταγή στον εκδότη .

Μερικές συμβουλές για να αποφευχθεί αυτή η δυσάρεστη εξέλιξη με όλα τα επακόλουθα της:

• πάντα τα διαθέσιμα κεφάλαια στον λογαριασμό να επαρκούν για την κάλυψη των επιταγών που 
εκδίδει ο κάτοχος του μπλοκ

• τα απαραίτητα κεφάλαια πρέπει να παραμείνουν στο λογαριασμό ως τη στιγμή που ο δικαιούχος θα 
καταθέσει την επιταγή και όχι μόνο ως την έκδοσή της. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να παρακολουθεί 
τακτικά τις κινήσεις του λογαριασμού του (πχ. μέσω αντιγράφων λογαριασμού, μέσω τηλεφώνου ή 
μέσω ATM) για να ξέρει αν η επιταγή έχει πληρωθεί ή όχι.

Ακόμη και αν η επιταγή είναι μεταχρονολογημένη, ο δικαιούχος έχει από νομικής άποψης, το δικαίωμα να 
την καταθέσει στην τράπεζα αμέσως μετά τη λήψη της.

Το διοικητικό μέτρο της στέρησης βιβλιαρίου επιταγών εφαρμόζεται στις 
περιπτώσεις που ο ίδιος εκδότης έχει εκδώσει μέσα σ’ ένα δωδεκάμηνο 
ακάλυπτες επιταγές που υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ (αντί των 600 ευρώ 
που ίσχυε μέχρι σήμερα). Εφόσον η επιταγή που έχει σφραγισθεί, εξαιτίας 
της μη ύπαρξης διαθέσιμων κεφαλαίων για την πληρωμή της, εξοφληθεί 
μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία των 8 ημερών, η επιταγή αυτή δεν 
αναγγέλλεται στην ΤΕΙΡΕΣΊΑΣ ΑΕ και συνεπώς, όχι μόνο δεν 
επιβάλλεται διοικητική ποινή, αλλά ούτε καν η πληροφορία για τη 
σφράγισή της διακινείται. Παρέχεται η ευχέρεια στις Τράπεζες να 
επαναχορηγούν  βιβλιάρια επιταγών, παρά την ισχύ διοικητικής ποινής, 
στις περιπτώσεις που η εκδότρια επιχείρηση ενταχθεί σε καθεστώς 
αναβίωσης ή εξυγίανσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου. 

Εάν  τώρα κάποιος εκδίδει ακάλυπτες επιταγές κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια η κατώτερη ποινή ανεβαίνει 
στο ένα.
Να προσεχθούν ιδιαίτερα και τα εξής :

1. Η ποινική δίωξη δεν ασκείται πλέον αυτεπαγγέλτως, αλλά μόνον κατόπιν εγκλήσεως (μηνύσεως) του 
τελευταίου κομιστή, ο οποίος την εμφάνισε στην τράπεζα ή εκείνου που την πλήρωσε και την πήρε  
στα χέρια του.

2. Αν ο δράστης αποζημιώσει  πλήρως τον κομιστή της επιταγής πριν τη  δίκη,  δεν τιμωρείται, διότι 
εξαλείφεται το αξιόποινο.

3. Συνεπώς, για να είναι νόμιμη και εμπρόθεσμη η μήνυση, πρέπει να κατατεθεί στην εισαγγελία, μέσα 
σε 3 μήνες, από τη σφράγιση της επιταγής, ειδάλλως δεν τιμωρείται ο δράστης. Τέλος, να σημειωθεί 
ότι ο Εισαγγελέας που παίρνει στα χέρια του τη σχετική μήνυση, δε διατάζει προανάκριση, αλλά 
καλεί απευθείας τον κατηγορούμενο, για να δικαστεί στο αρμόδιο μονομελές πλημμελειοδικείο.

Το σύστημα Τειρεσίας είναι βάση δεδομένων για την πιστοληπτική ικανότητα εμπόρων και καταναλωτών. 
Περιπτώσεις αφερεγγυότητας είναι η έκδοση ακάλυπτης  επιταγής, η μη πληρωμή συναλλαγματικής κατά τη 
λήξη της, η πτώχευση, η μη εξόφληση δανείου κλπ. Η ύπαρξη μητρώου αφερέγγυων οφειλετών εξυπηρετεί 
την καλή λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, διότι μειώνει τον κίνδυνο να εξαπατηθούν οι τράπεζες και 
να χορηγήσουν πίστωση σε άτομα και επιχειρήσεις που δεν έχουν σκοπό να την αποπληρώσουν. Παράλληλα 
λειτουργεί ως κίνητρο στους οφειλέτες να αποπληρώνουν έγκαιρα τα χρέη τους, γιατί αλλιώς γνωρίζουν ότι 
θα μπουν στη «μαύρη λίστα» και δε θα μπορούν να συμβληθούν με τράπεζες στο μέλλον. Κάθε άτομο ή 
εταιρία έχει δικαίωμα να πληροφορηθεί αν και τι εγγραφές υπάρχουν στον Τειρεσία στο όνομά του/της και 
να ζητήσει τη διόρθωση τυχόν λαθών και ανακριβειών. Επίσης η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. εξειδικεύεται στη 
συγκέντρωση και διάθεση πληροφοριών που αναφέρονται και στην οικονομική συμπεριφορά επιχειρήσεων 
και ιδιωτών, αλλά και πληροφοριών που αφορούν σε ταυτότητες ή διαβατήρια που έχουν κλαπεί ή χαθεί. Οι 
πληροφορίες αυτές συμβάλλουν στην προστασία του θεσμού της πίστης και στην εξυγίανση των 



οικονομικών συναλλαγών. Η Τειρεσίας συστάθηκε αρχικά ως μη κερδοσκοπική εταιρεία και από το 
Σεπτέμβριο του 1997, λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία, διατηρώντας αμιγώς τη φιλοσοφία της μη 
κερδοσκοπικής εταιρείας, αλλά εξασφαλίζοντας παράλληλα τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξή 
της. 



Γ. ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μελετώντας τα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα των εξής τραπεζών:
Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Eurobank, Proton Bank είδαμε ότι έχουν τα εξής προγράμματα και οι τέσσερις 
τράπεζες: 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ στα οποία παρέχουν ιατρικές παροχές όπως δωρεάν ετήσιο 
προληπτικό έλεγχο, επιδόματα νοσηλείας, απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε ιατρούς βασικών 
ειδικοτήτων όπως παθολόγοι, καρδιολόγοι, οδοντίατροι

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ στα οποία καλύπτονται ζημιές από αναπάντεχα 
γεγονότα όπως η φωτιά, ο σεισμός, η πλημμύρα, η κλοπή κ.α. Επίσης προσφέρονται προγράμματα 
ασφάλισης των κατοικιών και των οικοσκευών και κάποιες επιλεγμένες κατηγορίες γραφείων και 
επιχειρήσεων.

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ που προσφέρουν α) οικονομικές επιλογές 
απαραίτητες για την προστασία του οχήματος και του οδηγού, β) πλήρεις επιλογές που συνδυάζουν 
ένα πλήθος καλύψεων που προστατεύουν τον οδηγό και το όχημά του, ακόμα και αν συμβεί 
ατύχημα από δική του υπαιτιότητα

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ με τα οποία μπορούν να εξασφαλιστούν τα κεφάλαια που 
επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι να χρησιμοποιήσει το παιδί στις σπουδές του ή τα πρώτα 
επαγγελματικά του βήματα τους. 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ με τα οποία οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να σχεδιάζουν την 
αποταμίευση τους σύμφωνα με τις οικονομικές τους δυνατότητες.

Ομάδα     Μαθητών  
Παρασκευή Αντωνίου

Μαρία Κολοκυθιά
Κώστας Καραβάτας
Αιμίλιος Μάντικα;



Δ. ΔΑΝΕΙΑ

Καταναλωτικά Δάνεια 

• Ορισμός και χαρακτηριστικά (ποσό, έτη)

Καταναλωτικό δάνειο είναι το δάνειο το οποίο χορηγείται για την κάλυψη προσωπικών αναγκών ή για την 
απόκτηση προϊόντων και υπηρεσιών. Σε γενικές γραμμές αυτά που ισχύουν για τα καταναλωτικά δάνεια 
είναι τα εξής : 
Το ποσό που συνήθως δίνουν σε ένα καταναλωτικό δάνειο όπως π.χ. στην Alpha bank είναι από 1.500 ευρώ 
μέχρι 50.000, ενώ στην Euro bank το φοιτητικό είναι από 1.500 μέχρι 25.000.Βέβαια  υπάρχουν και 
περιπτώσεις όπου το ποσό δεν δίνεται στον πελάτη αλλά δίνεται απευθείας στον έμπορο από τον οποίο έγινε 
η αγοραπωλησία η οποία χρηματοδοτήθηκε από το δάνειο. Ωστόσο, υπάρχουν και καταναλωτικά δάνεια τα 
οποία δεν χορηγούνται με σκοπό την αγορά προϊόντων και ως εκ τούτου ο δανειζόμενος δεν είναι 
υποχρεωμένος να προσκομίσει δικαιολογητικά αγοράς. Στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί μεγάλη 
διάρκεια αποπληρωμής του δανείου του θα έχει χαμηλές δόσεις, αλλά θα έχει το βάρος των υψηλών τόκων. 
Από την άλλη μεριά, όταν έχει μικρή διάρκεια αποπληρωμής οι μηνιαίες δόσεις θα είναι υψηλότερες και οι 
τόκοι θα είναι χαμηλότεροι.  

• Σκοπός καταναλωτικών δανείων 

Τα καταναλωτικά δάνεια αποσκοπούν στην κάλυψη της δεύτερης ανάγκης των ανθρώπων για στέγαση. 
Με άλλα λόγια, έχει ως στόχο την εκπλήρωση των ατομικών ή οικογενειακών καταναλωτικών και 
προσωπικών αναγκών , δηλαδή :                                         

• Αγορά κατοικίας / επαγγελματικής στέγης / οικοπέδου 
• Κατασκευή / αποπεράτωση κατοικίας ή επαγγελματικής 

στέγης 
• Επισκευή κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης 
• Αποπληρωμή δανείου άλλης Τράπεζας 
• Αγορά οικιακού εξοπλισμού/ επίπλων (νέων ή 

μεταχειρισμένων),
• Αγορά καινούργιου ή μεταχειρισμένου αυτοκινήτου
• Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 



• Επιτόκια καταναλωτικών δανείων
Τράπεζες Είδος δανείου Επιτόκιο 

αρχικής 
περιόδου

Διάρκει
α 
αρχικής 
περιόδο
υ 

Επιτόκιο 
επόμενης 
περιόδου

Διάρκει
α 
επόμεν
ης 
περιόδ
ου

Μέγιστη 
διάρκεια 
συνολικής 
αποπληρω
μής

Euro bank Δάνειο 
Αυτοκινήτου

11,00% 
Σταθερό

1 
χρόνος

11,00% 
Σταθερό

7 μήνες 84 μήνες 

Αlpha 
bank

Alpha 
Καταναλωτι
κό Δάνειο 
για αγορά 
καινούριου 
αυτοκίνητου 

11,00% 
Σταθερό

6 μήνες 11,00% 
Σταθερό

7 μήνες 96 μήνες

Proton 
bank 

Καταναλωτι
κά Δάνεια

 12,00% 
Κυμαινόμενο

6 μήνες 12,00% 
Κυμαινόμενο

7 μήνες 60 μήνες 

Εθνική 
τράπεζα

Για καινούριο
αυτοκίνητο

8,54% 
Κυμαινόμενο

1 
χρόνος

8,54% 
Κυμαινόμενο

7 μήνες 60 μήνες

    Στην συνέχεια δίνονται κάποιες πληροφορίες γενικά για τα επιτόκια.

Ο πελάτης έχει την δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε σταθερό επιτόκιο και κυμαινόμενο επιτόκιο καθώς 
και στο συνδυασμό και των δυο.

Πιο αναλυτικά τα επιτόκια καταναλωτικών δανείων χωρίζονται ως εξής:

 Δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο: σ' αυτή την περίπτωση υπάρχει επιτόκιο αναφοράς το οποίο 
προσαυξάνεται με το περιθώριο κέρδους της τράπεζας. Επειδή τα περιθώρια κέρδους από τράπεζα 
σε τράπεζα διαφέρουν γι' αυτό δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε.

 Δάνεια σταθερού επιτοκίου: αφορά στα δάνεια που το επιτόκιο είναι σταθερό καθ' όλη την 
διάρκεια του δανείου και συνεπώς παραμένει σταθερή και η δόση. Λόγω της σταθερότητας που 
παρέχεται, δεν υπάρχουν μεταβολές από ενδεχόμενη αύξηση ή μείωση των επιτοκίων στην αγορά.

 Δάνεια με σταθερό και κυμαινόμενο επιτόκιο: σ' αυτή την περίπτωση για ένα χρονικό διάστημα το 
δάνειο τοκίζεται με σταθερό επιτόκιο και μετά την λήξη αυτής με κυμαινόμενο επιτόκιο, το οποίο 
ορίζεται βάσει των δεδομένων που υπάρχουν εκείνη τη δεδομένη στιγμή στην αγορά. Σε περίπτωση 
που τα επιτόκια έχουν ανοδικές τάσεις, είναι συχνό φαινόμενο η δόση να είναι μεγαλύτερη στην 
κυμαινόμενη  περίοδο σε σχέση με αυτή της σταθερής περιόδου.



Τράπεζα

Κυμαινόμενο επιτόκιο 
καταναλωτικού 
δανείου με 
εξασφαλίσεις

ΣΕΠΠΕ (Συνολικό 
Ετήσιο Πραγματικό 
Ποσοστό 
Επιβάρυνσης) 

Eurobank Ergasias 7,00% - 11% 8,79% - 13,42%

Probank 14,35% 16,73%

Εθνική 7,481% 9,04%

• Εξασφαλίσεις Τραπεζών

Τι είναι η εξασφάλιση ;   
Η τράπεζα για να δανείσει ένα ποσό, ζητάει να προσημειώσει κάποιο ακίνητο, ώστε να αισθάνεται 
εξασφαλισμένη, σε περίπτωση που δεν επιστρέψει ο δανειολήπτης το δάνειο. Αυτό γίνεται και στο 
επιτόκιο, με το οποίο θα δώσει το δάνειο. Χωρίς προσημείωση, θα δώσει επιτόκιο π.χ. 11%. Αν όμως ο 
δανειολήπτης δεχθεί προσημείωση ακινήτου, τότε για το ίδιο δάνειο, το επιτόκιο θα πέσει ακόμη και στο 
7%.  Άρα και η τράπεζα νιώθει ασφαλείς αλλά και εμείς είμαστε κερδισμένοι.

Βασικά χαρακτηριστικά καταναλωτικών δανείων με εξασφαλίσεις.
1. Έχουν διάρκεια χρηματοδότησης έως και 240 μήνες αλλά αν υπάρξει καθυστέρηση γίνεται κατάσχεση 
του ακινήτου που έχει υποθηκευτεί.      
2. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ προνομιακού κυμαινόμενου επιτοκίου 6,25% (πλέον 
προσαύξησης επιτοκίου) αλλά με προσημείωση ακινήτου. Ή κυμαινόμενου επιτοκίου Euribor 1M (πλέον 
προσαύξησης επιτοκίου) με δέσμευση μετρητών.
3. Υπάρχει άμεση έγκριση και εκταμίευση. 
4. Υπάρχει δυνατότητα πληρωμής ολόκληρου ή του μισού δανείου χωρίς ποινή.
5. Υπάρχει δυνατότητα πραγματοποίησης αγορών ή αναλήψεων μετρητών με απευθείας χρέωση του 
τραπεζικού λογαριασμού μας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
6. Γίνεται δωρεάν χρήση της Υπηρεσίας Αυτόματης Εξόφλησης Λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ..
7. Υπάρχουν επιπλέον προνόμια για τους μισθοδοτούμενους συνταξιοδοτούμενους 
 του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα!

• Συνέπειες μη πληρωμής

Η τράπεζα αρχικά θα το αναγγείλει στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. και θα πάψει ο δανειολήπτης να έχει την καλή 
εικόνα εξυπηρέτησης των δανείων του με αποτέλεσμα ακόμα και αν πληρεί τα κριτήρια, να μη μπορεί να 
ξαναδανειστεί. Στη συνέχεια το δάνειο θα καταγγελθεί και η τράπεζα θα ακολουθήσει τη συνηθισμένη 
διαδικασία είσπραξής τους. Επίσης η καθυστέρηση καταβολής της μηνιαίας δόσης επιβαρύνει τον οφειλέτη 
με τόκους υπερημερίας τους τρεις πρώτους μήνες και από τον τρίτο μήνα καθυστέρησης της δόσης 
αποπληρωμής του δανείου και μετά η Τράπεζα μπορεί να απαιτήσει να εξοφλήσετε εφάπαξ το σύνολο του 
δανείου που λάβατε και μάλιστα εντόκως. Επιπλέον, η Τράπεζα μπορεί να προχωρήσει σε ένδικα μέσα για 

Τράπεζα

Σταθερό επιτόκιο 
καταναλωτικών 

δανείων με 
εξασφαλίσεις

ΣΕΠΠΕ (Συνολικό 
Ετήσιο Πραγματικό 

Ποσοστό 
Επιβάρυνσης)

Alpha 10,50% 11,46%

Eurobank 
Ergasias 7,00% - 11,00% 8,79% - 13,42%

 



να διασφαλίσει τις απαιτήσεις της με έκδοση δικαστικής διαταγής πληρωμής και κατάσχεση περιουσιακών 
στοιχείων του οφειλέτη που δεν εξόφλησε το δάνειο του στον συγκεκριμένο χρόνο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται από την σύμβαση του δανείου.



• Πλεονεκτήματα -Μειονεκτήματα  Καταναλωτικών Δανείων 

Όπως κάθε επένδυση έτσι και τα δάνεια παρουσιάζουν ορισμένα πλεονεκτήματα και ταυτόχρονα κάποια 
μειονεκτήματα. Και τα δύο αναλύονται στην συνέχεια :
  
                                                     Πλεονεκτήματα 
1. Το επιτόκιο που δίνουν είναι χαμηλότερο από αυτό που χρεώνουν οι πιστωτικές κάρτες.

2. Μπορούν να μας ασφαλίσουν τα προϊόντα που αγοράζουμε  με τα καταναλωτικά δάνεια και να μας 
χορηγήσουν πιστωτικές κάρτες χωρίς να έχουμε συνδρομή.

3. Με τα καταναλωτικά δάνεια μπορούμε να αγοράσουμε πολύ περισσότερα πράγματα από τι μέσο 
πιστωτικών καρτών.
4. Λόγω της μεγάλης προσφοράς για καταναλωτικά δάνεια, αυτός που θέλει να πάρει δάνειο  έχει μεγάλες 
πιθανότητες να βρει το δάνειο που ανταποκρίνεται στο είδος της αγοράς που επιθυμεί να αγοράσει και στις 
λοιπές του ανάγκες. 

                                                   Μειονεκτήματα   
1. Η πολύ χρήση καταναλωτικών δανείων έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει εξόφληση τους  και 
μετά να έχουμε ένα μεγάλο πόσο να πρέπει να ξεπληρώσουμε.
2. Επειδή υπάρχει αίσθηση προσωρινής ευμάρειας όταν πάμε να πληρώσουμε μπορεί να μπερδευτούμε 

3. Υπάρχει επιβάρυνση στης τιμές των αγορών μας που γίνονται μέσω του δάνειου με το επιτόκιο δανεισμού 
και τα έξοδα χορήγησης του δανείου.
                                            

                                              
 Στεγαστικά Δάνεια 

• Ορισμός 

Το στεγαστικό δάνειο αποτελεί μια μορφή δανεισμού από ένα 
τραπεζικό οργανισμό σε καταναλωτή για την απόκτηση ή την 
διαμόρφωση ιδιωτικού ακινήτου, του οποίου είναι ιδιοκτήτης ή το 
οποίο σκοπεύει να αγοράσει, και  εξασφαλίζεται είτε με υποθήκη 
σε ακίνητο, είτε με άλλη ασφάλεια. Το ποσό του δανεισμού 
επιστρέφεται στην τράπεζα μέσα σε μια προκαθορισμένη χρονική 
περίοδο, με τη μορφή δόσεων, επαυξημένο κατά το ποσό των 
τόκων της συγκεκριμένης περιόδου. Το ακίνητο το οποίο 
αγοράζεται με τη χρήση του δανείου υποθηκεύεται και αποτελεί 

ενέχυρο της τράπεζας μέχρι την αποπληρωμή του δανείου. Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, ωστόσο, 
εξασφαλίζει ασφάλεια – μία σύσταση ενεχύρου επί του τίτλου για το σπίτι - μέχρι η υποθήκη να εξοφληθεί 
στο σύνολό της. Σε περίπτωση που υπάρξει αδυναμία αποπληρωμής του δανείου, η τράπεζα θα έχει το 
νομικό δικαίωμα να κατασχέσει το σπίτι και να το πουλήσει, ώστε να ανακτήσει τα ποσά που οφείλονται σε 
αυτήν. Συνεπώς, το στεγαστικό δάνειο είναι ένα ασφαλές δάνειο, διότι η τράπεζα μέσω κάποιων όρων 
εξασφαλίζει ότι θα πάρει πίσω τα χρήματα που δάνεισε. Παρουσιάζει όμως και αρκετά οφέλη για τον 
πελάτη καθώς για λόγους marketing και λόγω της επιθυμίας των τραπεζών να κάνουν τις λεγόμενες 
«σταυροειδείς» πωλήσεις, με την έννοια ότι αποσκοπούν στην πώληση ενός προϊόντος σε συνδυασμό με 
κάτι άλλο, χορηγούν για παράδειγμα μια πιστωτική κάρτα χωρίς συνδρομή για πάντα!!!



• Σκοπός 

Ο απώτερος σκοπός των στεγαστικών δανείων είναι η κάλυψη βασικών στεγαστικών αναγκών όπως : 

1.  Αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση, επέκταση, βελτίωση, επισκευή, συντήρηση κατοικίας ή 
επαγγελματικής στέγης (για ιδιόχρηση ή εκμετάλλευση).

2. Αγορά οικοπέδου που προορίζεται για κατοικία ή επαγγελματική στέγη

3. Αναχρηματοδότηση στεγαστικών δανείων άλλων 
τραπεζών

4. Για την αγορά έτοιμης ανεξάρτητης κατοικίας ή 
διαμερίσματος. 

5. Για την αγορά ημιτελούς ανεξάρτητης κατοικίας ή 
διαμερίσματος και αποπεράτωσης.

6. Για την ανέγερση κατοικίας, σε οικόπεδο του δικαιούχου ή του / της συζύγου του.

7. Για την εξόφληση στεγαστικού δανείου, που έχει ληφθεί με δυσμενέστερους όρους, από Τράπεζα ή 
άλλο Οργανισμό, για αγορά πρώτης κατοικίας.

• Κατηγορίες Στεγαστικών Δανείων  

1. Απλά Στεγαστικά 

Είναι τα δάνεια που ανταποκρίνονται στην επιθυμία των δανειοληπτών για δάνεια με χαμηλό επιτόκιο, το 
οποίο όμως είναι κυμαινόμενο. Η τράπεζα προστατεύει αυτό το κυμαινόμενο επιτόκιο ώστε να μην 
υπερβεί ένα συγκεκριμένο όριο.

2. Δάνεια Προσαρμόζω την δόση μου

Πρόκειται για ένα δάνειο με σταθερό κεφάλαιο, επιτοκίου 4 % που παρέχει όμως την δυνατότητα να 
προσαρμόζονται οι δόσεις ανάλογα με τις προσωρινές οικονομικές εισπράξεις του δανειολήπτη.

3. Δάνεια Οικολογικού Χαρακτήρα 

Είναι δάνεια που σχετίζονται με την μόλυνση του περιβάλλοντος, πράγμα που επιτυγχάνεται κυρίως με 
την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτός ο τύπος δανείου καλύπτει τα έξοδα για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, 
αλλαγή κουφωμάτων, αντικατάσταση λέβητα ή καυστήρα με πιο σύγχρονες μεθόδους (π.χ. ρεύμα που 
μπορεί να είναι οικονομικότερο από έναν παλιό ενεργοβόρο καυστήρα) , εγκατάσταση ηλιακού 
θερμοσίφωνα και τέλος μόνωση με θερμοσοβά ή επιχρίσματα που αντανακλούν την θερμότητα και 
οχυρώνουν καλύτερα το σπίτι.

• Επιτόκια 

Λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζών στην χορήγηση στεγαστικών δανείων έχουν 
δημιουργηθεί πολλές νέες κατηγορίες οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών. Οι γενικές κατηγορίες 
ενός στεγαστικού δανείου παρουσιάζονται παρακάτω.

 Δάνειο σταθερού αρχικού επιτοκίου 



Στην κατηγορία αυτή τα δάνεια για ένα αρχικό διάστημα, το οποίο συνήθως κυμαίνεται από ένα έως τρία 
χρόνια, έχουν σταθερό  επιτόκιο και σχετικά χαμηλό το οποίο στη συνέχεια μετατρέπεται σε κυμαινόμενο 
επιτόκιο μέχρις ότου αποπληρωθεί. Σε αυτά τα δάνεια ο δανειολήπτης προστατεύεται από ανοδικές 
μεταβολές στα επιτόκια με αποτέλεσμα να υπάρχει και καλύτερος οικονομικός προγραμματισμός, ενώ 
παράλληλα επιτρέπεται η επιλογή της περιόδου του σταθερού επιτοκίου. Ωστόσο, δεν μπορεί να επωφεληθεί 
από μία πιθανή πτώση των επιτοκίων και είναι δύσκολο να προβλεφθεί με ακρίβεια το κυμαινόμενο επιτόκιο 
που θα προκύψει με τη λήξη του σταθερού.

 Δάνειο σταθερού επιτοκίου 

Στην κατηγορία αυτή το επιτόκιο είναι σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου και είναι περίπου 3-4 
μονάδες πιο υψηλό από τις περιπτώσεις δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο.

 Δάνειο Κυμαινόμενου επιτοκίου 

Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου και είναι συνδεδεμένο στις περισσότερες 
περιπτώσεις με κάποιο επιτόκιο αναφοράς πλέον ενός περιθωρίου κέρδους που ορίζει η τράπεζα. Σε αυτά τα 
δάνεια ο δανειολήπτης επωφελείται από τις χαμηλότερες δόσεις σε περιόδους όπου τα επιτόκια έχουν 
πτωτική πορεία και του επιτρέπεται η πληρωμή πρόσθετων ποσών κάθε χρόνο ούτως ώστε να μειώνονται 
και οι δόσεις αποπληρωμής. Ωστόσο δεν επιτρέπεται ο ακριβής προϋπολογισμός λόγω συνεχούς μεταβολής 
των επιτοκίων και σε περιόδους όπου η πορεία των επιτοκίων είναι ανοδική οι δόσεις αποπληρωμής 
αυξάνονται.

Στεγαστικό δάνειο
Σταθερού Επιτοκίου

Στεγαστικό δάνειο
Κυμαινόμενου Επιτοκίου

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
- Ο δανειολήπτης προφυλάσσεται από ανοδικές 
μεταβολές στα επιτόκια

- Χαμηλότερες δόσεις σε περιόδους πτωτικής 
πορείας των επιτοκίων

- Συντελεί στον καλύτερο μηνιαίο οικονομικό σας 
προγραμματισμό

- Επιτρέπει την πληρωμή πρόσθετων ποσών κάθε 
χρόνο ώστε να μειώνονται οι δόσεις 
αποπληρωμής

- Παρέχει τη δυνατότητα επιλογής της περιόδου 
σταθερού επιτοκίου

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
- Ο δανειολήπτης δεν μπορεί να επωφεληθεί από 
ενδεχόμενη πτώση των επιτοκίων

-Δεν επιτρέπει ακριβή προϋπολογισμό λόγω της 
συνεχούς μεταβολής των επιτοκίων

- Υψηλές χρεώσεις για πρόωρη αποπληρωμή του 
δανείου

- Σε περιόδους ανοδικής πορείας των επιτοκίων, 
οι δόσεις αποπληρωμής αυξάνονται

- Δύσκολη πρόβλεψη του κυμαινόμενου επιτοκίου 
που θα προκύψει με τη λήξη της περιόδου σταθερού 
επιτοκίου

•

• Ειδικά δάνεια 

Τα ειδικά δάνεια δίνονται σε άτομα ειδικών κατηγοριών όπως οι πυροπαθείς, πλημμυροπαθείς, 
παλιννοστούντες, δικαιούχους Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με διάφορες διευκολύνσεις λόγω των 
συνθηκών.

• Εξασφαλίσεις Τράπεζας 

Η εξασφάλιση της τράπεζας είναι ως επί των πλείστων το ακίνητο που ήδη έχει ο πελάτης ή το ακίνητο που 
πρόκειται να αγοράσει. Η αξία του ακινήτου που λαμβάνεται υπόψη, είναι αυτή που θα ορίσει ο μηχανικός 



της τράπεζας κατόπιν αυτοψίας. Το ανώτερο ποσοστό χρηματοδότησης με εξασφάλιση ακίνητο είναι το 80% 
της εμπορικής του αξίας (L.T.V. Loan To Value). Αυτό το υψηλό ποσοστό χρηματοδότησης μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο σε αγορά ή αποπεράτωση. Στις άλλες περιπτώσεις κυμαίνεται και εξαρτάται από τον σκοπό 
του δανείου και τα οικονομικά του πελάτη. Στην περίπτωση που υπάρχει προσημείωση σε δύο ακίνητα του 
πελάτη τότε το L.T.V. μπορεί να αυξηθεί στο 100% της αξίας των ακινήτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Το ακίνητο εξασφάλισης στο οποίο θα γίνει και η προσημείωση πρέπει να είναι πλήρως 
περατωμένο ή να περατώνεται πλήρως με το προϊόν του δανείου καθώς και να είναι άρτιο τεχνικά και 
νομικά. Επίσης πρέπει να συμβάλλονται στο δάνειο, όλοι όσοι έχουν ιδιοκτησία στο ακίνητο (ψιλή 
κυριότητα, επικαρπωτές κ.τ.λ.).

Το ποσό της προσημείωσης επί του ακινήτου εξασφάλισης, με  Α΄ Προσημείωση είναι 120%. Σε 
περιπτώσεις βελτίωσης και αποπεράτωσης, μπορεί να γίνει Β’ Προσημείωση (εφόσον υπάρχει βάρος από 
άλλη τράπεζα) μόνο αν η αξία του ακινήτου το επιτρέπει και το ποσό προσημείωσης αυξάνεται σε 130%.

Το ακίνητο εξασφάλισης πρέπει να μην έχει νομικά βάρη (εκτός από την περίπτωση της Β΄ Προσημείωσης ) 
και οι τίτλοι του να είναι σε νομική τάξη. Αυτή την προϋπόθεση την εξετάζει η τράπεζα κάνοντας, μέσω της 
νομικής της υπηρεσίας, νομικό έλεγχο στο ακίνητο.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να εξασφαλιστεί το δάνειο με δέσμευση μετρητών (CASH COLLATERAL) 
σε ποσοστό 100% καθώς και δέσμευση μετοχών (τακτική που δεν ενδιαφέρει ιδιαίτερα την τράπεζα λόγω 
της αστάθειας του Χ.Α.Α).

• Συνέπειες μη πληρωμής 

Αν δεν μπορεί να αποπληρωθεί το δάνειο, η τράπεζα θα κάνει αναγκαστικά μέτρα είσπραξης και θα 
κατασχέσει κάθε κινητό και ακίνητο περιουσιακό στοιχείο μέχρι ωνα εξοφληθεί η οφειλή. Η τράπεζα θα το 
αναγγείλει στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. και θα πάψει ο δανειολήπτης να έχει την καλή εικόνα εξυπηρέτησης των 
δανείων του με αποτέλεσμα ακόμα και αν εκπληρώνονται τα κριτήρια, να μη μπορεί να ξαναδανειστεί. Στη 
συνέχεια τα δανειακά προϊόντα θα καταγγελθούν και η τράπεζα θα ακολουθήσει τη συνηθισμένη διαδικασία 
είσπραξής τους. Επίσης θα πάρουν αυτό που είχε υποθηκευτεί!



 Επιχειρηματικά / Επαγγελματικά Δάνεια    

• Ορισμός 

Τα επαγγελματικά δάνεια είναι γνωστά ως και επιχειρηματικά. Αυτά τα δίνουν οι τράπεζες είτε για να 
ανοίξουν μια καινούρια επιχείρηση, είτε για να πληρώσει μια επιχείρηση τα χρέη της. Το δάνειο 
προσφέρεται σε επιχειρήσεις (Ατομικές – Α.Ε.- Ο.Ε. -Ε.Ε. - Μονοπρόσωπες Ε.Π.Ε) που δραστηριοποιούνται 
σε όλους τους κλάδους της οικονομίας (Βιοτεχνία- Εμπόριο – Υπηρεσίες) και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών 
έως και 2,500,000 ευρώ, τηρούν βιβλία  Α' ή Β' ή Γ' κατηγορίας και έχουν δραστηριότητα τουλάχιστον 1 
έτος. Επίσης, χορηγείται σε επιστήμονες (πχ. ιατρούς , οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς, συμβολαιογράφους 
κλπ) αλλά και όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες που δεν έχουν συστήσει εταιρεία παρά ασκούν 
ελεύθερο επάγγελμα. Απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη 
νομική τους μορφή και δραστηριότητα, με ετήσιο κύκλο εργασιών : 2.500.000 ευρώ. Καλύπτει όλες τις 
άμεσες ανάγκες του επαγγελματία ή της επιχείρησης, όπως λειτουργικά (ανέγερση για αγορά οικοπέδου) και 
απρόβλεπτα έξοδα (πχ. Πυρκαγιά), αγορές εμπορευμάτων με καλύτερους όρους ,αυξημένα έξοδα λόγω 
εποχικότητας κτλ, αλλά και δαπάνες για την απόκτηση εξοπλισμού  (ηλεκτρονικοί υπολογιστές ,έπιπλα κτλ.)
                         

•    Σκοπός 

• Αγορά έτοιμης ή υπό ανέγερση 
επιχειρηματικής στέγης 

•  Αγορά οικοπέδου 
• Αποπεράτωση επιχειρηματικής στέγης 
•  Ανακαίνιση επιχειρηματικής στέγης 

(βελτιώσεις -προσθήκες – επισκευές ) 
• Αγορά εμπορευμάτων

• Επιτόκια 

Τράπεζες Προϊόν Επιτόκιο 
ALPHA BANK Alpha Ταμειακή Διαχείριση 

Alpha

Alpha Επαγγελματικό Ακίνητο:

 Alpha Εξοπλισμός:

Το επιτόκιο είναι  6% (ΕΔΕ) + 
περιθώριο από 1%-3,25% 
(τελικό επιτόκιο μετά την 
επιστροφή τόκου από 6,30%-
8,33%) και επιβαρύνεται με 
έξοδα 3 %ο (εφάπαξ) επί των 
εκάστοτε ορίων.
επιτόκιο 6% (ΕΔΕ) + περιθώριο 
2% ή σταθερό 2ετίας 8% ή 
σταθερό 4ετίας 8,50% και έξοδα 
€350 καταβαλλόμενα εφάπαξ.

επιτόκιο euribor 3μήνου + 
περιθώριο 1,70% έως 3,50% ή 
σταθερό 3ετίας 6%, 5ετίας 
6,50%, 10ετίας 7,50%, 15ετίας 
8% και έξοδα €150 (πλέον 3%ο 
έως 5%ο).

επιτόκιο εκκίνησης 4,90% για 



τον 1ο χρόνο και 
μετά  δυνατότητα επιλογής 
ανάμεσα σε  επιτόκιο 6% (ΕΔΕ) 
+ περιθώριο από 1% - 3,25% 
(τελικό επιτόκιο μετά την 
επιστροφή τόκου από 6,30% 
έως 8,33%), σταθερό 3ετίας 7% 
(μετά την επιστροφή τόκου 
6,30%) ή σταθερό 5ετίας 7,50% 
(μετά την επιστροφή τόκου 
6,75%).Τα έξοδα ξεκινούν από 
€300 δάνειο €30.000 και 
κλιμακώνονται έως €1.500 για 
ποσά άνω των €150.000.

ΑΤΕ BANK Κεφάλαιο Κίνησης με 
Υποσχετικές                     
 Κεφάλαιο Κίνησης Τακτής 
Λήξης:
Κεφάλαιο Κίνησης Τακτής 
Λήξης Ανοιχτό Επαγγελματικό:

Μεσομακροπρόθεσμο Δάνειο 
Εξοπλισμού:
Μεσομακροπρόθεσμο 
Επαγγελματικής Στέγης:

6,10%+ spread ή επιτόκιο ΕΚΤ 
euribor + spread
. 6,10%
ενώ το επιτόκιο είναι 6,10% + 
spread ή ΕΚΤ ή euribor + 1,25% 
+ spread.  
 
επιτοκίου 6,10% + spread ή των 
Μ/Μ δανείων σταθερού 6,25% 
ή κυμαινόμενο 6,10%
το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο 
5,75%.

EMPORIKI BANK
Ανοικτό Επαγγελματικό Πλάνο:

Επιχειρηματικό Πολυδάνειο-
Ανάπτυξη:

Μεσομακροπρόθεσμες 
Χρηματοδοτήσεις Παγίων

το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο 
6,10% + περιθωρίου από 0% 
έως 4% και τα έξοδα είναι €200 
ετησίως για όριο έως €50.000, 
€300 για €50.000 έως €100.000 
και €500 από €100.000 και άνω.

κυμαινόμενο 6,10% ή σταθερό 
3ετές 6,10%, 5ετές 6,40%, 7ετές 
6,50%    βασικό επιτόκιο ΕΚΤ + 
περιθώριο 1,75% - 4% για 
δάνεια €100.000

επιτόκιο είναι κυμαινόμενο, 
σήμερα 6,10%+περιθώριο 0% 
έως 4%



Easy Ανοιχτό

Easy Ρευστότητα:

Easy Επιχειρηματική Στέγη:

Easy Εξοπλισμός: 

επιτόκιο είναι 6,25% + spread 
2%.

σταθερό επιτόκιο για 3 έτη είναι 
6,25%, για 5 έτη 6,75%, για 7 
έτη 7,10% και για 10 έτη 7,60% 
και το κυμαινόμενο είναι το 
euribor 3μήνου + περιθώριο 4%.

3ετές 5,75%, 5ετές 6,25%,7ετές 
6,60%, 10ετές 7,10% και 15ετές 
7,20% ή κυμαινόμενο euribor 
3Μ + spread 3,5%, ενώ για 
επενδύσεις σε βιομηχανικά 
ακίνητα όλα τα παραπάνω 
επιτόκια προσαυξάνονται κατά 1 
μονάδα.

Το επιτόκιο για δάνεια χωρίς 
εξασφαλίσεις είναι σταθερό 
3ετές 8,75% και 5ετές 9%.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Επιχειρείν Ανοιχτό

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Επιχειρείν 
Κεφάλαιο Κίνησης:

επιτόκιο euribor + 2% 

επιτόκιο euribor + 2%, 
επιβάρυνση δαπάνης

• Εξασφαλίσεις τράπεζας

Είναι πιθανόν οι τράπεζες σε κάποιες περιπτώσεις χορήγησης επαγγελματικών δανείων να απαιτήσουν την 
ύπαρξη εγγυητή. Εννοείται ότι και αυτός θα προσκομίσει δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν το εισόδημά 
του και την ακίνητη περιουσία του, αν διαθέτει. Σε άλλες περιπτώσεις και κυρίως κατά τη σύναψη οι 
τράπεζες παρακρατούν την κυριότητα μέχρι την τελική αποπληρωμή του τιμήματος. Ενδέχεται, αν υπάρχει 
ακίνητη περιουσία στο όνομα του δανειολήπτη, να ζητηθεί η εγγραφή προσημείωσης ή υποθήκης επ’ αυτής.

• Συνέπειες μη πληρωμής 

Αν ο καταναλωτής δεν καταφέρει να ανταποκριθεί στην 
εμπρόθεσμη εξόφληση των χρεών του, τότε επέρχονται 
δυσμενείς συνέπειες για την κινητή και ακίνητη 
περιουσία του.  Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται η 
έκδοση διαταγής πληρωμής, η προσφυγή σε ασφαλιστικά 
μέτρα νομής σε περίπτωση δανεισμού για απόκτηση 
περιουσιακού στοιχείου με παρακράτηση κυριότητας, η 
κατάσχεση ακινήτων ή και κινητών και η, στη συνέχεια, 
εκποίησή τους με αναγκαστικό πλειστηριασμό.

• leasing (Χρηματοδοτική Μίσθωση)



Η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) είναι μια σύγχρονη μέθοδος χρηματοδότησης επιχειρήσεων και 
επαγγελματιών για την απόκτηση παγίων στοιχείων, δηλαδή εξοπλισμού και ακινήτων για επαγγελματική 
στέγη. Οι διαδικασίες συνεργασίας μεταξύ του επενδυτή και της εταιρείας leasing είναι απλές και το κόστος 
αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Τα είδη του leasing – Ανάγκες που καλύπτουν

1) ΑΠΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (DIRECT LEASING):
Είναι μια σύγχρονη υπηρεσία που προσφέρει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους 
επαγγελματίες να αποκτήσουν:

 Α) Κινητό Εξοπλισμό

Β)Επαγγελματική Στέγη 

2) ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (SALE & LEASE BACΚ):

Η επιχείρηση που επιθυμεί να βελτιώσει τη ρευστότητά της με μετατροπή σε κεφάλαιο κίνησης των 
κεφαλαίων της που έχουν επενδυθεί σε εξοπλισμό και επιχειρηματικά ακίνητα, μπορεί να πωλήσει τα πάγια 
αυτά στοιχεία στην εταιρία leasing και στη συνέχεια να τα μισθώσει, κάνοντας χρήση του θεσμού του 
leasing.

3) ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ LEASING, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΤΗ (VENDOR LEASING ) 

O προμηθευτής πωλεί στην εταιρεία leasing, σε τιμή μετρητοίς, τον εξοπλισμό που επιθυμεί ο επενδυτής, ο 
οποίος στη συνέχεια τον αποκτά κάνοντας χρήση του θεσμού του leasing.

Πλεονεκτήματα

 Μείωση του φορολογικού εισοδήματος.
 Άμεση χρησιμοποίηση του εξοπλισμού / ακινήτου που έχει επιλέξει.
 Επίτευξη καλύτερων όρων προμήθειας εξοπλισμού ή απόκτησης επαγγελματικής στέγης.
 Η διάρκεια της μίσθωσης και το ύψος του μισθώματος ορίζονται σύμφωνα με τις οικονομικές 

δυνατότητες της επιχείρησης.
 Η πραγματοποίηση επένδυσης σε καινούργιο εξοπλισμό μέσω leasing μπορεί να συνδυαστεί με τα 

οφέλη που προκύπτουν από την υπαγωγή της στον αναπτυξιακό νόμο.
 Ο επενδυτής προστατεύεται από την τεχνολογική απαξίωση του εξοπλισμού του.
 Βελτιώνεται η εικόνα του ισολογισμού της επιχείρησης και της κεφαλαιακής της διάρθρωσης.



Επίσης αξίζουν να αναφερθούν οι πληροφορίες που μας δόθηκαν από την τραπεζική υπάλληλο κα. Τατιάνα 
Ανδριανοπούλου σχετικά με το εάν ο επαγγελματίας που αξιοποιεί την υπηρεσία leasing μπορεί να αγοράσει 
στην συνέχεια τον εξοπλισμό. Ο επαγγελματίας έχει αυτήν την δυνατότητα και μάλιστα με συμβολικό 
τίμημα 1 €. 

• Factoring 

Aς εξηγήσουμε την έννοια του με ένα παράδειγμα. Φανταστείτε μία εταιρεία που εμπορεύεται κρέας και το 
εισάγει από το εξωτερικό και οι πελάτες της έχουν ως ετήσιο τζίρο 100.000 €. Τα έξοδα της για την 
μεταφορά των κρεάτων είναι υψηλά γιατί διακινεί εμπορεύματα καθημερινά και σε μεγάλες ποσότητες. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα τιμολόγια ή οι επιταγές που κόβονται από πελάτες να αναφέρονται σε μεγάλα 
ποσά. Οι επιταγές όμως λήγουν σε 6-7 μήνες και επομένως η επιχείρηση θα λάβει τα χρήματα που 
δικαιούται σε αυτό το χρονικό διάστημα παρόλο που τα χρειάζεται άμεσα για να καλύψει τα λειτουργικά της 
έξοδα. Έτσι, η επιχείρηση απευθύνεται στην εταιρεία Factoring και της παραδίδει τα τιμολόγια ή τις 
επιταγές που θα εισπράξει σε 6 μήνες. Κατά αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία Factoring δίνει εκείνη μέρος του 
ποσού των τιμολογίων στην επιχείρηση και αναλαμβάνει την υποχρέωση να λάβει η ίδια τα χρήματα από 
τους πελάτες. Η Factoring δέχεται αυτήν την συμφωνία με την προϋπόθεση ότι οι πελάτες είναι φερέγγυοι 
και έναντι κάποιου επιτοκίου ή κάποιας προμήθειας φυσικά! Αυτός ο τρόπος είναι πολύ διαδεδομένος στις 
ημέρες μας. 

Δάνεια για φωτοβολταϊκά
Στις μέρες μας , καθώς η τιμή του πετρελαίου και του ηλεκτρικού ρεύματος διανύει μία ανοδική και 
καλπάζουσα πορεία, ολοένα και περισσότεροι Έλληνες καταφεύγουν στην λήψη δανείων με οικολογικό 
χαρακτήρα. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ημερησία» (έκδοση 10-08-2010 τίτλος «Όλα τα δάνεια για 
φωτοβολταϊκά στη στέγη και δωρεάν ρεύμα» ) είναι πλέον πραγματικότητα ότι 1 στους 2 δανειολήπτες ζητά 
από τις τράπεζες δάνειο για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, λόγω του ότι ο δανειολήπτης 
εισπράττει αντί να δαπανάει χρηματικά ποσά. Επιπλέον είναι αποδεκτό από όλα τα τραπεζικά στελέχη ότι 
αποτελούν τα «νούμερο 1» δάνεια στην προτίμηση των πελατών.

• Ορισμός  και σκοπός δανείων για φωτοβολταϊκά 

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μετατρέπουν την ηλιακή 
ακτινοβολία σε ηλεκτρική ενέργεια, την οποία μπορεί ο 
δανειολήπτης να μεταπωλήσει στο δίκτυο της ΔΕΗ 
αποκομίζοντας σημαντικό οικονομικό όφελος. 
Παράλληλα, συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του 
περιβάλλοντος, μέσω της μείωσης εκπομπών του 
διοξειδίου του άνθρακα και το κυριότερο, έχοντας 
οικονομικό κέρδος! Τα δάνεια για την χρηματοδότηση 
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων απευθύνονται σε όλες τις 
επιχειρήσεις, καθώς και σε όλους τους ιδιώτες που 
αποσκοπούν στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω 
αυτών. Παρέχονται μεσοπρόθεσμα δάνεια και το ύψος 
τους είναι ανάλογα με το συνολικό ύψος της επένδυσης. 
Το μέσο ύψος των συγκεκριμένων δανείων 
διαμορφώνεται στα 30.000 με 40.000 ευρώ και είναι 
25ετούς διάρκειας με μέσο επιτόκιο στα επίπεδα του 7%.
Ο απώτερος σκοπός των φωτοβολταϊκών δανείων είναι-
όπως είπαμε παραπάνω- η δυνατότητα εγκατάστασης 

φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος έως 10 kWp στο σπίτι ή στην επιχείρηση σου, η συμβολή σου στην 
προστασία του περιβάλλοντος και τέλος η δυνατότητα που σου παρέχεται να γίνεις εσύ ο ίδιος προμηθευτής 



ηλεκτρικού ρεύματος για την ΔΕΗ ! Κατά αυτόν τον τρόπο μπορείς να αποταμιεύεις κατά μέσο όρο 3.500€ 
ετησίως!!! Επιπρόσθετα, αρκετές τράπεζες αναλαμβάνουν εκείνες τα έξοδα σύνδεσης με τη ΔΕΗ. Τα 
ελκυστικά «πακέτα» χρηματοδότησης που προσφέρονται από τις τράπεζες σε συνδυασμό με το ότι τη 
φροντίδα για την αποπληρωμή του δανείου αναλαμβάνει ο…ήλιος , δικαιολογούν την συνεχώς αυξανόμενη 
προσέλευση των επενδυτών στα γκισέ των τραπεζών για να δανειστούν χρηματικά ποσά με στόχο την 
πράσινη ανάπτυξη. Λαμβάνοντας υπόψιν και την πείρα της κα. Ανδριανοπούλου, καταλήγουμε στο ότι πλέον 
τα πιο «δημοφιλή» δάνεια είναι τα πράσινα δάνεια και ιδίως εκείνα που καλύπτουν τα έξοδα για την αλλαγή 
κουφωμάτων. Τα συγκεκριμένα δάνεια δίνονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης σε ιδιώτες και έχουν 
επιχορήγηση. 

• Χαρακτηριστικά ( έτη, ποσό )
Προκειμένου οι τράπεζες να προσελκύσουν μαζικά μεγάλο αριθμό πελατών που αποσκοπούν στην 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στο σπίτι ή στην επιχείρηση τους , προσφέρουν δάνεια ιδιαίτερα 
προνομιακά. Το ύψος του δανείου αλλά και η διάρκεια αποπληρωμής του ποικίλλει ανάλογα με την τράπεζα 
και με το εάν απαιτεί προσημείωση περιουσιακών στοιχείων ή κάποιο  ενέχυρο. Τα δάνεια αυτά είναι κατά 
μέσο όρο της τάξης των 35.000 με 40.000 ευρώ και 25ετούς διάρκειας.    Κατά αυτόν τον τρόπο, η Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) καλύπτει το 100% των δαπανών που αφορούν στο σκοπό του δανείου δίνοντας 
από 1.500 έως 40.000 ευρώ με διάρκεια αποπληρωμής από 36 έως 120 μήνες. Εάν όμως παρέχονται 
εμπράγματες εξασφαλίσεις*(επεξήγηση σελ.13) τότε οι όροι χρηματοδότησης είναι ακόμη ευνοϊκότεροι, 
διότι το ύψος του δανείου μετατρέπεται από €15.000 έως και €50.000 και με μήνες αποπληρωμής του από 
36 έως  180 μήνες. Στην συνέχεια, η Alpha Bank 
προσφέρει δάνεια ύψους από 1.500 έως 40.000 
ευρώ με διάρκεια   αποπληρωμής από 6 έως 84 
μήνες χωρίς διαδικασίες προσημειώσεως ή άλλες 
ενεχυριάσεις. Επίσης η συγκεκριμένη τράπεζα 
προσφέρει ως μέγιστο ποσό μέχρι €70.000 για 
φυσικά πρόσωπα και οργανισμούς που ΔΕΝ 
ασκούν οικονομική δραστηριότητα (για 
συστήματα μέγιστης ισχύος 10KW) και μέχρι 
€140.000 για φυσικά και νομικά πρόσωπα που 
ασκούν οικονομική δραστηριότητα (για 
συστήματα μέγιστης ισχύος 20KW) με την 
προϋπόθεση όμως να ληφθούν ορισμένες 
απαραίτητες εξασφαλίσεις για την ίδια την 
τράπεζα, τις οποίες θα αναλύσουμε στην συνέχεια. 
Όσον αφορά την EUROBANK χρηματοδοτεί τους πελάτες με 
διάρκεια αποπληρωμής από 36 έως 120 μήνες. Εάν όμως παρέχονται εμπράγματες 
εξασφαλίσεις*(επεξήγηση σελ.35)τότε οι όροι χρηματοδότησης είναι ακόμη ευνοϊκότεροι, διότι το ύψος του 
δανείου μετατρέπεται από €15.000 έως και €50.000 και με μήνες αποπληρωμής του από 36 έως  180 μήνες. 
Στην συνέχεια, η Alpha Bank προσφέρει δάνεια ύψους από 1.500 έως 40.000 ευρώ με διάρκεια 
αποπληρωμής από 6 έως 84 μήνες χωρίς διαδικασίες προσημειώσεως ή άλλες ενεχυριάσεις. Επίσης η 
συγκεκριμένη τράπεζα προσφέρει ως μέγιστο ποσό μέχρι €70.000 για φυσικά πρόσωπα και οργανισμούς που
 ΔΕΝ ασκούν οικονομική δραστηριότητα (για συστήματα μέγιστης ισχύος 10KW) και μέχρι €140.000 για 
φυσικά και νομικά πρόσωπα που  ασκούν οικονομική δραστηριότητα (για συστήματα μέγιστης ισχύος 
20KW) με την προϋπόθεση όμως να ληφθούν ορισμένες απαραίτητες εξασφαλίσεις για την ίδια την τράπεζα, 
τις οποίες θα αναλύσουμε στην συνέχεια. Όσον αφορά την EUROBANK χρηματοδοτεί τους πελάτες με 
δάνεια ύψους από 19.000 έως 23.000 με διάρκεια έως και 180 μήνες.





• επιτόκια

Στο σημείο αυτό αξίζει να κάνουμε μία αναφορά στον όρο “euribor”. Euribor – από τα αρχικά των λέξεων 
Euro Inter-bank Offered Rate – είναι το πλέον αντιπροσωπευτικό, διατραπεζικό επιτόκιο αναφοράς σε ευρώ. 
Πρακτικά, είναι το τρέχον επιτόκιο με το οποίο οι κύριες εμπορικές τράπεζες της ευρώ-ζώνης, καθημερινά 
δανείζουν κεφάλαια σε ευρώ η μία στην άλλη, για περιόδους που ξεκινούν από μία εβδομάδα μέχρι και 12 
μήνες. Κατ’  εξαίρεση, το διατραπεζικό επιτόκιο μίας ημέρας ονομάζεται eonia και όχι euribor. Στην 
τρέχουσα περίοδο, το euribor ξεκινάει από 1,20% για διάρκεια μίας εβδομάδος και φτάνει μέχρι περίπου 
2,15% για ένα χρόνο. Στην Ελλάδα, είναι περισσότερο γνωστό το euribor τρίμηνης διάρκειας. Το τρίμηνο 

euribor, αυτήν την περίοδο είναι στο επίπεδο του 1,5%, έχοντας διπλασιαστεί τους τελευταίους 12 μήνες. 

• Εξασφαλίσεις Τραπεζών

Οι αποδεκτές εξασφαλίσεις διαφέρουν ανά την τράπεζα. Για παράδειγμα, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας 

                                             ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ έως 10kW

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΪΟΝ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Με εξασφάλιση
Χωρίς εξασφάλιση

Κυμαινόμενο
ή Σταθερό

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Φωτοβολταϊκό 
Δάνειο

 3μηνο euribor+ 
περιθώριο 3.95% - κυμαινόμενο 6.9%

EUROBANK
-Πράσινο δάνειο 
Κατοικίας

euribor (π.χ. 
1,35%) + 
περιθώριο 4% 

- euribor + περιθώριο 7.45% 
χωρίς εξασφάλιση

-  euribor+ περιθώριο 6%

- κυμαινόμενο 6.9% 

-  euribor + περιθώριο 3,5%

-  σταθερό 5,50% 

ALPHA ΒΑΝΚ  

Αlpha Πράσινες 
Λύσεις &

1) euribor 
3μηνου+περιθώριο 
3,1% με 
εξασφάλιση

1) Κυμαινόμενο 8,75% 



θέτει ως εξασφάλιση την υποθήκευση του ακινήτου στο οποίο εγκαθίστανται το φωτοβολταϊκό σύστημα και 
επίσης αποδεκτή εξασφάλιση για εκείνη θεωρούνται οι καταθέσεις σε ευρώ (Ποσό δανείου από 15.000 έως 
50.000 ευρώ.Διάρκεια αποπληρωμής έως 15 έτη.) Όμως δίνεται και η δυνατότητα λήψης δανείου χωρίς να 
απαιτούνται υποθήκες ή ενέχυρα (Ποσό δανείου από 1.500 –  40.000 ευρώ.Διάρκεια αποπληρωμής από 3 
έως 10 έτη.) Όμοια, η Alpha Bank προσφέρει τις εξής εναλλακτικές: χωρίς προσημείωση περιουσιακών 
στοιχείων ή με κάποιες απαραίτητες προϋποθέσεις, οι οποίες είναι η σύμβαση με την ΔΕΗ που εκχωρείται 
στην τράπεζα. Έτσι η ΔΕΗ πληρώνει κατευθείαν την τράπεζα και εάν περισσεύουν κάποια χρήματα δίνονται 
στον δανειολήπτη. Μία άλλη εξασφάλιση είναι η εκχώρηση των ασφαλιστικών καλύψεων. Δηλαδή, εάν το 
φωτοβολταϊκό σύστημα υποστεί κάποια βλάβη (π.χ. από πλημμύρα,χαλάζι,αυξομείωση της τάσης του 
ηλεκτρικού ρεύματος κλπ) η τράπεζα και όχι ο δανειολήπτης –  επειδή θεωρητικά δεν του ανήκει το 
φωτοβολταϊκό σύστημα-  λαμβάνει κάποιο χρηματικό ποσό από μία ασφαλιστική εταιρεία. Επίσης, αν ο 
πελάτης δεν είναι έμπιστος, η τράπεζα μπορεί να απαιτήσει προσημείωση σε άλλο ακίνητο.
Αντίθετα, η Eurobank χορηγεί δάνειο χωρίς εξασφάλιση. Στην περίπτωση όμως που ο ιδιοκτήτης του 
ακινήτου (οφειλέτης) είναι υπερήλικας ή ανήλικος ή πάσχει από νοητική καθυστέρηση ή τα εισοδήματα δεν 
είναι επαρκή , συνιστάται να μπει κάποιος εγγυητής!

• Συνέπειες μη έγκυρης αποπληρωμής των δόσεων

Ο οφειλέτης οφείλει να είναι συνεπής στην αποπληρωμή των δόσεων. Αν όμως για κάποιο λόγο 
καθυστερήσει να την εξοφλήσει, θα πρέπει να μεριμνήσει για την τακτοποίηση του ζητήματος το 
συντομότερο δυνατόν. Η μη πληρωμή της δόσης σας επιφέρει την επιβολή τόκων υπερημερίας* (επεξήγηση 
σελ.35) για το διάστημα που αυτή παραμένει απλήρωτη ενώ συνιστά δείγμα μη καλής συναλλακτικής 
συμπεριφοράς. Ακόμη, ενδέχεται η σύμβαση του δανείου σας να προβλέπει επιπλέον κυρώσεις.

* 

Δάνειο με εμπράγματη εξασφάλιση = Είναι το δάνειο με ασφάλεια έναντι ενός περιουσιακού στοιχείου, 
όπως μια κατοικία. Σε περίπτωση αδυναμίας αποπληρωμής, ο πιστωτής έχει το δικαίωμα να καταφύγει στην 
δικαιοσύνη προκειμένου να εξασφαλίσει την επιστροφή του ποσού του δανείου ενώ με την πώληση του 
εξασφαλίζει και τους ανάλογους τόκους. 

*τόκος υπερημερίας = Επιτόκιο υπερημερίας είναι το επιτόκιο που εφαρμόζεται σε μια δανειστική σύμβαση 
στην περίπτωση που ο δανειολήπτης καθυστερήσει την πληρωμή μιας ή περισσοτέρων δόσεων ή αποφύγει 
συνολικά την αποπληρωμή του δανείου στον δανειοδότη. Συνήθως ορίζεται με Νόμο αλλά μπορεί να 
αποτελέσει και αντικείμενο συμφωνίας των μερών. (π.χ. το επιτόκιο είναι 7%, το επιτόκιο υπερημερίας 
μπορεί να είναι 2,5% επιπλέον, δηλαδή 9,5%).

• Δίνεται περίοδος χάριτος ; 

Η περίοδος χάριτος δεν δίνεται με όρους! Περίοδος χάριτος είναι η δυνατότητα που δίνεται στον 
δανειολήπτη να μην πληρώνει τίποτα από το ποσό που οφείλει στην τράπεζα για κάποια  πρώτα χρόνια λόγω 
μη οικονομικής ευρωστίας. Αυτό επιτυγχάνεται με :



α) κεφαλαιοποίηση των τόκων, δηλαδή οι τόκοι αυτών των ετών να μπουν στο κεφάλαιο και ο οφειλέτης να 
μην πληρώνει τίποτα
β) χωρίς κεφαλαιοποίηση των τόκων, δηλαδή ο δανειολήπτης να πληρώνει κάθε τρεις μήνες αποκλειστικά 
τους στόχους και να μην εξοφλεί καθόλου το κεφάλαιο.
Η τράπεζα δίνει αυτήν την εναλλακτική αλλά δεν προτιμά την κεφαλαιοποίηση τόκων διότι στο διάστημα 
που ο οφειλέτης δεν αποπληρώνει καθόλου το δάνειο, μένει αμέτοχη και μη ενημερωμένη για την 
κατεύθυνση της οικονομικής του κατάστασης. Ενώ αντίθετα χωρίς την κεφαλαιοποίηση των τόκων διατηρεί 
μία επαφή ανά τρίμηνο με τον πελάτη και παράλληλα βλέπει αν έχει την ικανότητα να εξοφλεί έστω τους 
στόχους.

                                   

Ομάδα     μαθητών  
Ιωάννα Κουκουλάκη
Αντέλια Μαλινόβσκα

Μαρία Μανέ
Βάσω Μαρή



ΙΙ.   Κεφάλαιο 3.
  Ηλεκτρονική Τραπεζική – Πλαστικό Χρήμα – ΑΤΜ – Θυρίδες

Α. Μεθοδολογία

Α. Συνέντευξη 

Όσον αφορά την συνέντευξη που μας έδωσε ο κος Ξενάκης, οι ερωτήσεις ήταν ανοικτού τύπου.

Ο κος Ξενάκης κλήθηκε να απαντήσει στις εξής ερωτήσεις :

1)Tι ακριβώς είναι το e-banking.
2)Ποιες είναι οι μορφές ηλεκτρονικής τραπεζικής που συναντάμε.
3)Εάν όλες οι τράπεζες έχουν ηλεκτρονική τραπεζική.
4)Εάν από την πείρα του πιστεύει ότι το ηλεκτρονικό e-banking διευκολύνει τον συναλλασσόμενο και με 
ποιον τρόπο.
5)Εάν ξέρει ένα ποσοστό των πελατών της τράπεζας που εργάζεται  το όποιο χρησιμοποιεί το e-banking;

     6)Ποια μορφή χρησιμοποιείτε περισσότερο.
  7)Εάν μπορεί να μας πληροφορήσει για το ποιο επάγγελμα κάνουν και τι ηλικία έχουν οι πελάτες της 

τράπεζας του που χρησιμοποιούν το e-banking;(π.χ. κατηγορίες ΥΠ,ΔΠ,ΕΠ)
  8)Εάν το ηλεκτρονικό banking είναι ασφαλές και ποιοι πιθανοί κίνδυνοι υπάρχουν.
 9)Εάν κάποιος υποκλέψει τον κωδικό ενός πελάτη πως μπορεί να είναι εξασφαλισμένος εκείνος και η 
τράπεζα.

 10)Τι είναι πιστωτικές κάρτες.
11)Ποιες είναι οι μορφές πιστωτικών καρτών.
12)Εάν οι πιστωτικές κάρτες χορηγούνται με κάποια κριτήρια στους πελάτες.
13)Πως πρέπει να κινηθεί σε περίπτωση κλοπής της πιστωτικής κάρτας ένας πελάτης τι πρέπει να κάνει ώστε 
να προλάβει τον κλέφτη να μην πάρει τα λεφτά.

14)Ποια είναι τα οφέλη ενός πελάτη τράπεζας από την χρήση πιστωτικής κάρτας.
15)Ποια είναι  τα οφέλη της τράπεζας από την χρήση της πιστωτικής κάρτας.
16)Εάν θέλει κάποιος να ακυρώσει την πιστωτική του κάρτα πως μπορεί να το κάνει.
17)Τι γίνεται σε περίπτωση που δεν εξοφλήσει κάποιος την πιστωτική του κάρτα.
 18)Τι είναι Α.Τ.Μ.
19)Πόσες φορές την ημέρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Α.Τ.Μ και μέχρι πόσο ποσό συνολικά 
μπορούμε να σηκώσουμε την ημέρα.

 20)Tι ακριβώς είναι οι θυρίδες που υπάρχουν στις τράπεζες;
21)Οι θυρίδες υπάρχουν σε όλες τις τράπεζες ;
22)Πως είμαστε εξασφαλισμένοι σε περίπτωση φωτιάς η χρεωκοπίας τράπεζας π.χ.  ότι θα πάρουμε τα 
αντικείμενα μας πίσω;

22)Γιατί κάποιος θα προτιμήσει να φυλάξει τα πράγματα του στις θυρίδες και όχι σπίτι του;

Β. Άντληση πληροφοριών από το διαδίκτυο 
Είναι προφανές ότι λόγο του θέματος μας ( e-banking ) θα εκμεταλλευόμασταν  κατά το πλείστον το 
συγκεκριμένο μέσο.



Β. Ερευνητική  Διαδικασία 

• Συνέντευξη 
Την Δευτέρα 4 Μαρτίου 2013, την ώρα που οι υπόλοιπες ομάδες ασχολούνταν με την διανομή των 
ερωτηματολογίων , τα 4 μέλη της υποομάδας μας διαφύγαμε στον χώρο εργασίας του τραπεζικού 
υπαλλήλου κ. Νίκου Ξενάκη στην Pro Bank. Tα ερωτήματα τέθηκαν από την Αγγελική Αυγουστή, ο 
Λευτέρης Γουρλής έβγαζε φωτογραφίες, η Δέσποινα Καραβέλα βιντεοσκοπούσε την συνέντευξη και επίσης, 
η Πένη Λιόκαρη κρατούσε σημειώσεις.  Αξίζει να σημειωθεί ότι την συνέντευξη παρακολουθούσε η κα. 
Μαρτζούκου. 

• Διαδίκτυο 
Και τα τέσσερα μέλη της υποομάδας μας στηριχθήκαμε κατά κανόνα στην άντληση πληροφοριών από το 
διαδίκτυο. 



Γ.  Πορίσματα

Γιατί δημιουργήθηκε το e-banking:  

Παράγοντες που συντέλεσαν στη δημιουργία ηλεκτρονικής τραπεζικής είναι η παγκοσμιοποίηση 
συναλλαγών, ο έντονος ανταγωνισμός η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, η διευκόλυνση και η μείωση του κόστους παροχής των τραπεζικών υπηρεσιών, η ανάγκη για 
ταχύτερη και γρηγορότερη επεξεργασία και εκτέλεση συναλλαγών .

Oι τραπεζικές συναλλαγές γίνονται είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών από την εργασία ή την 
οικία τους (e-banking), είτε μέσω κινητών τηλεφώνων (mobile banking), είτε σταθερών τηλεφώνων (phone 
banking) όλο το 24ωρο. 

Το e-banking ή ηλεκτρονική τράπεζα είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία με την οποία ο πελάτης μπορεί μέσω 
του διαδικτύου να πραγματοποιήσει συναλλαγές στο υποκατάστημα μιας τράπεζας χωρίς να χρειάζεται να 
πάει εκεί. Οι υπηρεσίες που παρέχονται με το e-banking είναι πληροφορίες σχετικά με κινήσεις 
λογαριασμών, πιστωτικών καρτών, πληρωμές δόσεων δάνειων, εξοφλήσεις λογαριασμών, μεταφορές 
χρημάτων και πληρωμών προς ΔΕΚΟ. Οι συναλλαγές που μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω 
ηλεκτρονικής τραπεζικής είναι η ενημέρωση για το υπόλοιπο και τις κινήσεις λογαριασμών, δανείων, 
πιστωτικών καρτών, ενημέρωση και έκδοση επιταγών,  πληρωμή δόσεων, λογαριασμών, πιστωτικών 
καρτών, δανείων, ΦΠΑ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, εφορίας κ.τ.λ. Η μεταφορά χρημάτων σε λογαριασμούς της ίδιας η 
διαφορετικής τράπεζας, δυνατότητα αποστολής εμβασμάτων, εκτέλεση χρηματιστηριακών πράξεων και 
διαχείριση χαρτοφυλακίου. Η εντολή πηγαίνει πρώτα στο ΔΙΑΣ το οποίο είναι ένα διατραπεζικό σύστημα. 
Το ΔΙΑΣ είναι ένας συλλέκτης εντολών και ταυτόχρονα και διανομέας. Για παράδειγμα αν θέλει κάποιος να 
κάνει μία μεταφορά ποσού από το λογαριασμό του στην probank στην εθνική τράπεζα, η εντολή θα πάει 
πρώτα στο ΔΙΑΣ και μετά στην τράπεζα.

Το e-banking παρέχει την δυνατότητα των συναλλαγών 24 ώρες το 24αωρο, γρήγορη εκτέλεση συναλλαγών 
χωρίς καθυστέρηση και χωρίς άσκοπες μετακινήσεις στη τράπεζα. Παρόλα αυτά το e-banking έχει και 
κάποια μειονεκτήματα όσον αναφορά την ασφάλεια των συναλλαγών από διαφορές ηλεκτρονικές απάτες 
από επιθέσεις hacker. Το e-banking χωρίζετε σε 3 κατηγορίες ανάλογα με το μέσω που πραγματοποιούνται 
οι τραπεζικές συναλλαγές. 
Α) το internet banking τραπεζική μέσω διαδικτύου 
Β) το mobile banking τραπεζική μέσω κινητού
Γ) το phone banking τραπεζική μέσω τηλεφώνου.

Το mobile banking είναι ένα είδος του e-banking το οποίο δίνει την δυνατότητα στους πελάτες να κάνουν 
συναλλαγές μέσω φορητών συσκευών, κινητών τηλεφώνων (smart phone) και φορητών υπολογιστών 
(PDAS) τα οποία έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο με χρήση του WAP. Βασική προϋπόθεση του mobile 
banking είναι η κατοχή κωδικών πρόσβασης της συγκεκριμένης υπηρεσίας της τράπεζας. Τέλος με την 
βοήθεια του mobile banking δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης λογαριασμών, μεταφορές χρημάτων 
από ένα λογαριασμό σε έναν άλλον καθώς και πληρωμών μέσω του barcode από τα κινητά τηλέφωνα και 
φορητές συσκευές.  

Το phone banking είναι και αυτό ένα είδος του e-banking στο οποίο οι τραπεζικές συναλλαγές 
πραγματοποιούνται μέσω τηλεφώνου σταθερού ή κινητού όλο το 24ωρο. Αυτές γίνονται είτε μέσω 
ιδιωτικών δικτύων όπως τηλεφωνικά κέντρα είτε αυτόματα μέσω συστημάτων αναγνώρισης φωνής. Η 
χρήση σταθερού η κινητού τηλεφώνου είναι πολύ εύκολη και βοηθά κυρίως τους ηλικιωμένους η άτομα με 
κινητικά προβλήματα που δεν έχουν γνώσεις χρήσης του διαδικτύου να κάνουν εύκολα και χωρίς 
μετακινήσεις τραπεζικές.



Οι τράπεζες που μας παρέχουν e-banking είναι 18 και μερικές από αυτές είναι η εθνική τράπεζα γενική, 
εμπορική, η Εγνατία, η τράπεζα Πειραιώς, η millennium bank, η euro bank , η nova bank κ .α. λ . Ακόμα 
υπάρχουν και διάφορες τράπεζες του εξωτερικού που μας παρέχουν τις συγκεκριμένες αυτές υπηρεσίες .

Αναμφισβήτητα οι απειλές είναι πλέον πάρα πολλές (ιοί, κακόβουλες επιθέσεις σε εταιρικές βάσεις 
δεδομένων, λογαριασμοί και στοιχεία πελατών που εκτίθενται σε κοινή χρήση, κ.λπ.). Φυλάμε τους 
κωδικούς μας με ασφάλεια, δεν πατάμε ποτέ σε links σε e-mail που υποτίθεται ότι έχουν σταλεί από την 
τράπεζα, και δεν κάνουμε login σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, παρά μόνο στην επίσημη σελίδα της τράπεζας. 
Πολλοί άνθρωποι δεν εμπιστεύονται την ηλεκτρονική τραπεζική. Θέλουν να βλέπουν αυτόν που θα 
επεξεργαστεί το λογαριασμό τους, ενώ η ηλεκτρονική μεταφορά χρημάτων τους προκαλεί αμφιβολίες. 

Κάποιοι κίνδυνοι που ίσως χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε είναι οι παρακάτω:

Sniffers:  Ένα sniffer είναι ένα πρόγραμμα ή μια συσκευή που παρακολουθεί κρυφά την κίνηση ενός 
δικτύου με σκοπό να «αρπάξει»  πληροφορία που ταξιδεύει σε αυτό.
Κey Loggers : To key loggers συμβαίνει όταν καταγράφονται οι πληκτρολογήσεις του χρήστη, χωρίς ο ίδιος 
να το ξέρει ή να το επιτρέπει.
Phising:     To phising είναι η αποστολή e-mail σε χρήστη, προσποιούμενο ότι προέρχεται από μια νόμιμη 
επιχείρηση κυρίως τράπεζα ή τηλεπικοινωνιακό πάροχο, με σκοπό να υποκλέψει κάποιες ιδιωτικές 
πληροφορίες του χρήστη.
Pharming: Είναι μια μορφή απάτης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που έχει ως αποτέλεσμα να πιστεύουν οι 
χρήστες, ότι βρίσκονται σε μια γνήσια ιστοσελίδα με το σωστό URL.
Γενικά στις μέρες μας είναι πολύ δύσκολο να υποκλαπεί ένας κωδικός και να γίνει ανάληψη αφού  οι 
συναλλαγές καταγράφονται συνεχώς με αποτέλεσμα να εντοπίζεται αμέσως ο κλέφτης.
 



Οι περισσότερες τράπεζες  ακολουθούν το πρωτόκολλο SET (Secure Electronic Transaction), που 
υποστηρίζεται από τους δύο σημαντικότερους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, τη Mastercard και τη Visa, 
καθώς και από εταιρείες όπως η IBM, η Microsoft και η Netscape. Το πρωτόκολλο SET βασίζεται στην 
κρυπτογραφία. Η ταυτοποίηση του χρήστη και η πρόσβασή του στο Internet Banking πραγματοποιείται με 
τον Κωδικό Χρήστη (UserID) και το Μυστικό Κωδικό (Password). Σε περίπτωση λανθασμένης εισαγωγής 
Κωδικού Χρήστη ή/και Μυστικού Κωδικού (κάποιες διαδοχικές φορές) ο χρήστης απενεργοποιείται. Ο 
Μυστικός Κωδικός αχρηστεύεται και θα πρέπει να εκδοθεί νέος.
Εάν ο χρήστης παραμείνει στο Internet Banking για χρόνο μεγαλύτερο από κάποια ορισμένη χρονική 
διάρκεια, χωρίς να διεκπεραιώσει καμία συναλλαγή τότε η σύνδεση διακόπτεται και το σύστημα επιστρέφει 
στην αρχική σελίδα. Ποιο συγκεκριμένα στην πλατφόρμα που χρησιμοποιεί η εθνική τράπεζα ο μηχανισμός 
που χρησιμοποιείται είναι ο εξής: 
Για να εισαχθεί ο χρήστης στο σύστημα του δίνεται ένας κωδικός, ο οποίος παράγεται ηλεκτρονικά από μια 
συσκευή i-code.. Το γεγονός αυτό καθιστά αδύνατη την υποκλοπή κωδικών από τρίτους, για μεταγενέστερη 
χρήση. Η παραγωγή των κωδικών i-code βασίζεται στον ισχυρό αλγόριθμο κρυπτογράφησης 3DES. Ο 
αλγόριθμος αυτός είναι πρακτικά απαραβίαστος, ενώ το  επίπεδο ασφαλείας που παρέχει πιστοποιείται από 
διεθνείς οργανισμούς.

Πλαστικό χρήμα

• Πιστωτική Κάρτα

 Πιστωτικές κάρτες (credit cards), οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα σε κάποιον να κάνει αγορές και να 
εξοφλεί το χρέος του στο τέλος του μήνα ή μετά από καιρό (με το ανάλογο τίμημα των τόκων). Η πιστωτική 
κάρτα έχει τη μορφή μιας πλαστικής κάρτας η οποία φέρει στη μια πλευρά της με ανάγλυφα στοιχεία τον 
αριθμό μητρώου και το ονοματεπώνυμο του κατόχου της, τη λήξη ισχύος της, καθώς και το πιστωτικό 
κατάστημα το οποίο τη χορήγησε. Στην άλλη πλευρά συνήθως υπάρχει η μαγνητική ταινία, θέση για την 
υπογραφή του κατόχου της και ο λογότυπος του οργανισμού που την εξέδωσε. 

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση και μετά την έγκριση ανοίγει ένα λογαριασμό στην τράπεζα 
που την έκδωσε για την αυτόματη εξόφληση του λογαριασμού της κάρτας. Η αίτηση συνοδεύεται από 
φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας, καθώς και φωτοτυπία του τελευταίου εκκαθαριστικού της εφορίας 
ή της τρέχουσας μισθοδοσίας. Προκειμένου να εγκρίνει την αίτηση η τράπεζα συνεκτιμά ένα σύνολο από 
κριτήρια, όπως το ύψος και η πηγή του εισοδήματος, η σταθερή επαγγελματική κατάσταση, η τυχόν 
προηγούμενη πελατειακή σχέση με την τράπεζα. Η κάθε πιστωτική κάρτα έχει ορισμένα όρια πίστωσης, 
υπάρχουν όμως και ορισμένες, οι οποίες χαρακτηρίζονται συνήθως ως "χρυσές", που έχουν ιδιαίτερα υψηλά 
πιστωτικά όρια και συνοδεύονται από ακόμη μεγαλύτερες παροχές, πιο ισχυρά ασφαλιστικά πακέτα και 
πολλά ιδιαίτερα προνόμια.

Το πιστωτικό όριο που κάθε τράπεζα προσφέρει στον κάτοχο της κάρτας, εξαρτάται από την αξιολόγηση της 
πιστοληπτικής του ικανότητας με βάση σειρά κριτηρίων, κυριότερα των οποίων είναι η εισοδηματική και 
περιουσιακή του κατάσταση, καθώς και ο βαθμός ενημερότητας των λοιπών δανειακών του υποχρεώσεων. 
Σε πολλές περιπτώσεις η έκδοση ανεξάρτητων πιστωτικών καρτών στα μέλη της οικογένειας συνοδεύονται 
από την παροχή τριτεγγύησης που προσφέρει στην τράπεζα ένα μέλος της οικογένειας (γονείς). Αντίθετα, 



στην περίπτωση έκδοσης οικογενειακών καρτών, αυτές συνδέονται με ένα και μόνο λογαριασμό ο οποίος 
εξυπηρετείται από ένα μέλος της οικογένειας. 



Πως αποπληρώνουμε την κάρτα;

♠Συγκεντρώνετε όλες τις πιστωτικές κάρτες στις οποίες χρωστάτε  τους τελευταίους λογαριασμούς 
ουσιαστικά- και αθροίζετε το ποσό.

♠Έχοντας μαζί σας τα παραπάνω στοιχεία επισκεφθείτε τράπεζες στις οποίες δεν έχετε κάρτα ή . 
λογαριασμό και ρωτήστε για προγράμματα μεταφοράς υπολοίπου, με σκοπό να συγκεντρώσετε όλο 
το πόσο που χρωστάτε είτε σε μία κάρτα είτε σε ένα δάνειο (θα εξαρτηθεί από το ύψος των 
οφειλών). 

♠Επιλέξτε την τράπεζα με το χαμηλότερο δυνατό επιτόκιο για το μεγαλύτερο δυνατό διάστημα.
♠Ξεκινήστε την αποπληρωμή: Πληρώνετε κάθε μήνα οπωσδήποτε την ελάχιστη καταβολή και, όσο 

αυτό είναι δυνατό, μέρος του κεφαλαίου. Αν το ποσό το οποίο χρωστάτε είναι αρκετά μεγάλο, 
σκεφτείτε την προοπτική εκποίησης χρυσού -αν έχετε.

♠Σταματήστε να ψωνίζετε οτιδήποτε πλην των απαραίτητων και πληρώνετε μόνο με μετρητά –αυτό 
σημαίνει ότι μπορείτε και πρέπει να καταργήσετε όλες τις κάρτες σας. 

♠Αν είστε μισθωτός, συνδέστε τη νέα κάρτα ή το δάνειο με τον λογαριασμό μισθοδοσίας σας και ορίστε 
ένα ποσό -μεγαλύτερο της ελάχιστης καταβολής- το οποίο θα μεταφέρει κάθε μήνα η τράπεζα από 
τον λογαριασμό σας στην αποπληρωμή της κάρτας. Φροντίστε να «βγάζετε» τον υπόλοιπο μήνα με 
τα χρήματα που θα σας περισσεύουν.

♠ Όταν πλέον θα ξεχρεώσετε την πιστωτική σας κάρτα, επισκεφθείτε το κατάστημα της τράπεζας με 
την οποία συνεργάζεστε και ζητήστε ακύρωση της κάρτας. Όταν σας βεβαιώσουν ότι η κάρτα 
ακυρώθηκε και εφόσον δεν είστε σίγουροι ότι μπορείτε να τιθασεύσετε τις καταναλωτικές σας 
επιθυμίες, κόψτε την, πετάξτε την στα σκουπίδια και μην την ξαναχρησιμοποιήσετε ποτέ.

♠Μην ξεχνάτε ότι το επιτόκιο σε περίπτωση αργοπορημένης πληρωμής της κάρτας μπορεί να ανέλθει 
σε 17,75%.

Χρήσιμες συμβουλές για σωστή αξιοποίηση της πιστωτικής κάρτας

Οι άτοκες δόσεις μέσω της πιστωτικής κάρτας είναι κάτι καινούργιο και όχι τόσο οικείο στον καταναλωτή. 
Για αρκετά χρόνια μπορούσαμε να πληρώνουμε με δόσεις μέσω τις πιστωτικής κάρτας μας για τα προϊόντα 
που αγοράζαμε, αλλά αυτές οι δόσεις ήταν έντοκες. Αυτό πολύ απλά σήμαινε ότι ο καταστηματάρχης 
υπολόγιζε την επιβάρυνση του επιτοκίου ανάλογα με την συμφωνία που είχε με την τράπεζα και έτσι το 
συνολικό ποσό της αποπληρωμής ήταν μεγαλύτερο από την αρχική τιμή του προϊόντος. Αυτό δεν γίνετε πια 
με τις άτοκες δόσεις μέσω της πιστωτικής κάρτας. Ο καταναλωτής πληρώνει ακριβώς το ποσό που 
συμφώνησε αρχικά με τον πωλητή μοιρασμένο σε ίσες άτοκες μηνιαίες δόσεις που χρεώνονται κάθε μήνα 
στον λογαριασμό της πιστωτικής του κάρτας.
Προσοχή! Οι άτοκες δόσεις από την στιγμή που χρεώνονται στην πιστωτική σας κάρτα συμπεριφέρονται ως 
τμήμα του συνολικού χρέους και επιβαρύνονται με τόκους, τόκους υπερημερίας και λοιπές χρεώσεις, αν δεν 
εξοφλούνται άμεσα. Στις πιστωτικές κάρτες υπάρχει η γλυκιά παγίδα της ελάχιστης καταβολής που 
επιβαρύνει τον λογαριασμό της κάρτας με τόκους ακόμη και αν ψωνίζουμε με άτοκες δόσεις. Γι 'αυτό όποιος 
θέλει πραγματικά να μην πληρώνει καθόλου τόκους στην πιστωτική του κάρτα για τις αγορές που έχει κάνει 
με άτοκες δόσεις, πρέπει να βάζει χρήματα στην πιστωτική του κάρτα την μέρα που μπαίνουν οι άτοκες 
δόσεις στον λογαριασμό και πάντα ισόποσα με τις δόσεις και όχι να πληρώνει την ελάχιστη καταβολή την 
ημερομηνία λήξης του λογαριασμού.

• Χρεωστική Κάρτα

Οι χρεωστικές κάρτες είναι παρόμοιες με τις πιστωτικές κάρτες, με τη βασική διαφορά ότι το ποσό της 
συναλλαγής μεταφέρεται αυτόματα από το λογαριασμό του κατόχου στο λογαριασμό του εμπόρου και δεν 
πιστώνεται στον λογαριασμό του χρήστη της κάρτας όπως στις πιστωτικές κάρτες. Αν δεν υπάρχει δηλαδή 
διαθέσιμο ποσό στον λογαριασμό με τον οποίο είναι συνδεδεμένη η χρεωστική κάρτα, η συναλλαγή δε θα 
πραγματοποιηθεί. Χρεωστικές κάρτες είναι συνήθως και οι κάρτες που χρησιμοποιούμε όλοι μας για την 
ανάληψη μετρητών από κάποιο ΑΤΜ. Οι χρεωστικές κάρτες εξασφαλίζουν μεγαλύτερη ασφάλεια και στις 
συναλλαγές μέσω internet καθώς μπορείτε να δημιουργήσετε έναν ξεχωριστό λογαριασμό, με ποσό που θα 



ελέγχετε εσείς , για χρήση αποκλειστικά με την συγκεκριμένη χρεωστική κάρτα. Οι περισσότερες 
χρεωστικές κάρτες μπορούν να συνδεθούν με παραπάνω από έναν τραπεζικούς λογαριασμούς και να 
χρησιμοποιηθούν για να εξοφλείτε τις πάγιες μηνιαίες χρεώσεις σας όπως λογαριασμοί ΟΤΕ, ΔΕΗ, κινητής 
τηλεφωνίας αλλά και για την πληρωμή δανείων και πιστωτικών καρτών με αυτόματη χρέωση του 
τραπεζικού σας λογαριασμού. Επίσης με τις χρεωστικές κάρτες μπορείτε να πραγματοποιείτε μέσω του ΑΤΜ 
κατάθεση μετρητών, μεταφορά ποσών μεταξύ λογαριασμών σας, ενημέρωση υπολοίπου και εκτύπωση των 
τελευταίων κινήσεων του λογαριασμού σας.

Η Κάρτα έχει διττό χαρακτήρα κάρτας αυτόματης συναλλαγής και χρεωστικής κάρτας και επιτρέπει στον 
κάτοχο να πραγματοποιεί συναλλαγές:  
α) Όλο το 24ωρο, όλες τις ημέρες του έτους, μέσω του δικτύου των μηχανημάτων αυτόματης συναλλαγής 
(ΑΤΜ) της Τράπεζας και του διατραπεζικού δικτύου DIASNET στο εσωτερικό και μέσω των ΑΤΜ με το 
σήμα MASTERCARD στο εξωτερικό.  
β) Στο εσωτερικό και το εξωτερικό, στις επιχειρήσεις με το σήμα MASTERCARD, που διαθέτουν τις 
κατάλληλες για την ασφαλή χρήση της κάρτας συσκευές EFT/POS. 
 Η Κάρτα, κατά την αρχική της έκδοση, παραδίδεται  στον κάτοχο, απενεργοποιημένη και ενεργοποιείται 
από τον κάτοχο σε οποιοδήποτε ΑΤΜ ή κατάστημα της Τράπεζας.  Η Κάρτα η οποία εκδίδεται κατόπιν 
αντικατάστασης ή ανανέωσης αποστέλλεται ή παραδίδεται στον κάτοχο απενεργοποιημένη. 
Η Κάρτα, στην οποία είναι αποτυπωμένο το όνομα του κατόχου, ανήκει και παραμένει στην κυριότητα της 
Τράπεζας. Ο κάτοχος και μόνο αυτός, αποκτά το δικαίωμα χρήσης της Κάρτας σύμφωνα με τους όρους 
κατοχής και χρήσης που ισχύουν κάθε φορά.  Η μεταβίβαση της Κάρτας καθώς επίσης και κάθε μορφής 
εκχώρηση του δικαιώματος της κατοχής και της χρήσης της σε οποιοδήποτε τρίτο απαγορεύεται αυστηρά.

  Αμέσως μόλις ο κάτοχος παραλάβει την Κάρτα του είναι υποχρεωμένος να την υπογράψει στον ειδικό για 
αυτό το σκοπό χώρο, είναι δε υπεύθυνος για τη γνησιότητα της υπογραφής του.

   Ο κάτοχος, γνωρίζοντας ότι η Κάρτα παρέχει άμεση πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς του και 
αποτελεί ουσιαστικά μέσο διεκπεραίωσης τραπεζικών συναλλαγών,  υποχρεούται να την φυλάσσει σε 
ασφαλές μέρος και να την διατηρεί σε καλή κατάσταση για την ομαλή λειτουργία της, μεριμνώντας  και 
ελέγχοντας  καθημερινά ότι βρίσκεται στην κατοχή του.
 

  Το όριο της χρεωστικής κάρτας προσδιορίζεται από το εκάστοτε διαθέσιμο πιστωτικό υπόλοιπο του 
καταθετικού λογαριασμού με τον οποίο αυτή είναι συνδεδεμένη.

Χρήσιμες συμβουλές για σωστή αξιοποίηση της χρεωστικής κάρτας 

Δεν πρέπει να γίνει υπερανάληψη του ποσού που υπάρχει στην τράπεζα.  Αν χρησιμοποιήσετε την πιστωτική 
σας κάρτα για να κάνετε  μια αγορά θα πρέπει να πάτε στην τράπεζα να την εξοφλήσετε σε ένα μήνα. Με 
αυτό τον τρόπο αποφεύγετε να πληρώσετε τόκο.

• Προπληρωμένες Κάρτες

 Οι προπληρωμένες κάρτες  δε συνδέονται με λογαριασμό, ούτε επιτρέπουν πίστωση. Αντιθέτως 
"φορτίζονται" με χρήματα με πρωτοβουλία του κατόχου τους. Το χρηματικό ποσό με το οποίο είναι 
φορτισμένες, καθορίζει και το ύψος των αγορών που δύνανται να πραγματοποιηθούν. 
Γίνονται αποδεκτές στις περισσότερες επιχειρήσεις που συνεργάζονται με VISA, MasterCard. Μπορούμε να 
αγοράσουμε cd από το internet, εισιτήρια, να κάνουμε ψώνια στο supermaket, να πληρώσουμε τη συνδρομή 
σε ένα online game, να συμμετέχουμε σε online στοιχήματα (δέχονται πίστωση χρημάτων αν κερδίσουμε), 
να κλείσουμε εισιτήρια κινηματογράφου ή θεάτρου (εφόσον έχουμε το πλαστικό της κάρτας, ώστε να τα 
παραλάβουμε).

Μπορεί να χορηγηθεί για χρήση και σε ανήλικους άνω των 14 ετών, με την προϋπόθεση να υποβάλλει 



αίτηση ενήλικος για την έκδοσή της. 

Οι προπληρωμένες κάρτες έχουν κάνει σχετικά πρόσφατα την εμφάνιση τους στην αγορά. Μια 
προπληρωμένη κάρτα χρησιμοποιείται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που χρησιμοποιείται μία 
πιστωτική ή χρεωστική κάρτα με την σημαντική διαφορά ότι δεν επιβαρύνει τον κάτοχο της με 
επιτόκιο και προϋπόθεση για να λειτουργήσει αποτελεί η ‘φόρτισή’  της, όπως συνηθίζεται να 
λέγεται, η κατάθεση δηλαδή ή μεταφορά χρημάτων σε αυτή. Αν το υπόλοιπο της κάρτας δεν 
επαρκεί δεν γίνεται η συναλλαγή. Το ποσό μπορεί να χρησιμοποιήσει για ηλεκτρονικές αγορές με 
την κάρτα, χωρίς διατυπώσεις και χωρίς την ύπαρξη τραπεζικού λογαριασμού και όταν αυτό 
τελειώσει, μπορείτε να επαναφορτίσετε την προπληρωμένη κάρτα με το ποσό που επιθυμείτε, 
όποτε επιθυμείτε, ώστε να συνεχίσετε τις αγορές σας. Οι προπληρωμένες κάρτες προσφέρουν 
ευελιξία και ασφάλεια στις συναλλαγές, δεν υπόκεινται σε πιστωτικό έλεγχο οπότε μπορείτε να την 
αποκτήσετε ακόμα και αν έχετε κακό ή ανύπαρκτο πιστωτικό παρελθόν και δε μπορούν να 
υπερχρεωθούν μιας και μπορεί να ξοδευτεί μόνο το ποσό που εσείς έχετε βάλει στην 
προπληρωμένη κάρτα. Για την έκδοση της απαιτείται συνήθως ένα μικρό ποσό και κατά την 
φόρτιση της μια μικρή εισφορά.

Η Τράπεζα Αττικής διαθέτει την Attica Gift Card Visa, η οποία επιτρέπει στον κάτοχο, εκτός από αγορές, να 
κάνει αναλήψεις μετρητών από τα ΑΤΜ όλων των τραπεζών και «γεμίζει» με 30 ευρώ έως και 3.000 ευρώ. 
Η prepaid κάρτα GENIKI e-shopping είναι ιδανική για συναλλαγές στα ηλεκτρονικά καταστήματα, αφού 
δεν μπορεί να υπερβεί το εκάστοτε διαθέσιμο ποσού Αγροτική Τράπεζα διαθέτει την ΑΤΕbank Prepaid Card 
τεχνολογίας chip. Το συνολικό διαθέσιμο ποσό με το οποίο είναι φορτισμένη μία κάρτα δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το υπόλοιπο των 2.500 ευρώ. Το ανώτατο όριο αναλήψεων μετρητών μέσω ΑΤΜ της ΑΤΕbank 
είναι έως 1.500 ευρώ (ανά συναλλαγή και ημερησίως) και το όριο κάθε τράπεζας για αναλήψεις από ΑΤΜ 
άλλων τραπεζών. 

Κριτήρια

Για να αποκτήσετε μια από τις πιστωτικές κάρτες θα πρέπει να πληροίτε τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• Να είστε μόνιμος κάτοικος και φορολογούμενος στην Ελλάδα
• Να έχετε σταθερή εργασία
• Να έχετε ηλικία μεταξύ 22 και 70 ετών
• Να υποβάλετε φορολογική δήλωση με ατομικό εισόδημα
• Να έχετε μόνιμη διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο στο οποίο να μπορείτε εύκολα να εντοπιστείτε
• Να είναι φερέγγυος.

Σε περίπτωση που κάποιος θέλει να ακυρώσει την κάρτα του την επιστρέφει και την ακυρώνει αν δεν 
χρωστάει. Η κάρτα κλείνει όταν κλείσει και ο λογαριασμός.

Χρήσιμες πληροφορίες για τους κατόχους πιστωτικών καρτών
• Πάντα να ελέγχετε την ταμειακή μηχανή ATM. Επίσης οι Ταμειακές μηχανές περιλαμβάνουν 

συνήθως μια φωτογραφία ή ένα διάγραμμα .Θα πρέπει να αντιμετωπίζετε τις κάρτες σας, όπως τα 
μετρητά και θα πρέπει να ελέγχετε τις κάρτες σας έτσι ώστε να μην χαθεί γιατί αν συμβεί αυτό 
υπάρχει περίπτωση αντιγραφής η και κλωνοποίησης της κάρτας οπότε μην τις αφήνετε σε σημεία 
που φαίνονται.

• Πάντα να προστατεύετε το pin σας και να είστε ενήμεροι για τους άλλους γύρω σας. 
• Μην δέχεστε βοήθεια από αγνώστους όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μετρητών. 
• Να ψωνίζετε μόνο από αξιόπιστες ιστοσελίδες. 



• Πάντα να κρατάτε τις αποδείξεις σας και την διάθεσή τους με τεμαχισμό.

• Μην αφήνετε κανέναν άλλο να χρησιμοποιεί την πιστωτική σας κάρτα και σε περίπτωση κλοπής 
πορτοφολιού να ζητάτε να σας επιστρέψουν την πιστωτική σας κάρτα. 
• Μην αφήνετε την κάρτα σας σε αφύλακτες τσάντες, σακάκια ή αυτοκίνητα καθώς επίσης να 

διατηρείτε τις πιστωτικές κάρτες σε ασφαλή μέρη και ξεχωριστά από τις υπόλοιπες κάρτες σας 
• Αν χάσετε την κάρτα σας  να το πείτε αμέσως στην αντίστοιχη τράπεζα.
• Εάν η παράδοση της νέας κάρτας φαίνεται να είναι αργή, να απευθυνθείτε αμέσως στην τράπεζά σας. 

Αφότου  λάβετε την κάρτα  θα  πρέπει να πάτε να την ενεργοποιήσετε.
• Καταστρέψτε παλιές κάρτες από την κοπή μέσω του τσιπ και της μαγνητικής ταινίας. 

• Βεβαιωθείτε ότι το μήνυμα σας είναι ασφαλής. Εάν δεν λαμβάνετε την κάρτα σας, ή τα e-mail σας 
φαίνεται να έχουν παραποιηθεί, καλέστε αμέσως την τράπεζα

• Κρατήστε το PIN σας ασφαλές. Μην γράψετε ή μην πείτε σε κανέναν ποιος είναι ο κωδικός σας. Αν 
το αλλάξετε σε κάτι πιο εύκολο να θυμάστε ότι οι άνθρωποι θα μπορούσαν να τον μαντέψουν 
γρηγορότερα και ευκολότερα .Όταν κάνετε συναλλαγή στο internet, θα σας ζητηθεί από το PIN σας 
μόνο το 3ο ψηφίο από το αριθμό της ασφάλειας στο πλαίσιο υπογραφής στο πίσω μέρος της κάρτας 
σας. Μην συγχέετε τα δύο-PIN σας είναι μόνο για τις μηχανές. 

Οι συναλλαγές καταγράφονται με αποτέλεσμα αν γίνει κάποια κλοπή ο κλέφτης εντοπίζεται και ο πελάτης 
δικαιώνεται.

• Τραπεζικές Θυρίδες
 

Οι θυρίδες, σύμφωνα με τα λεγόμενα των τραπεζών είναι αποθηκευτικοί χώροι οι οποίοι, παρέχουν τη 
μέγιστη ασφάλεια σε όποιον τις χρησιμοποιεί, ενώ παράλληλα η πρόσβαση σε αυτές είναι αρκετά εύκολη. 
Το μόνο που χρειάζεται κανείς για να βάλει ή να πάρει κάτι από τη θυρίδα που διατηρεί  κάποια τράπεζα 
είναι η επίδειξη κάθε φορά που εισέρχεται στον ειδικό χώρο:

1. της αστυνομικής του ταυτότητας και 
2. να έχει μαζί του το ειδικό κλειδί το οποίο έχει προμηθευτεί από την τράπεζα. 
Η ταυτότητα είναι απολύτως απαραίτητη, ώστε σε περίπτωση που χαθεί το κλειδί να μην μπορεί  όποιος 

βρει το κλειδί να εισέλθει στα αντικείμενα της θυρίδας. 

Τύποι και χαρακτηριστικά θυρίδων: 

Οι θυρίδες διακρίνονται σε απλές, ηλεκτρονικές και ρομποτικές. Η διαφορά 
ανάμεσα στις απλές και στις ηλεκτρονικές είναι ότι η πρόσβαση στην πρώτη 
κατηγορία θυρίδων γίνεται με ειδικό κλειδί, ενώ στη δεύτερη απαιτείται η 
χρήση ειδικής ηλεκτρονικής κάρτας. Όσο αφορά τις ρομποτικές θυρίδες, την 
κατηγορία αυτή διαθέτει προς το παρόν μόνο η Εθνική Τράπεζα. Οι θυρίδες 
αυτού του τύπου είναι από τις πιο πρωτοποριακές και αυτό διότι δεν 
απαιτείται από τον κάτοχό τους να πηγαίνει τις εργάσιμες ώρες και ημέρες 
που λειτουργεί η τράπεζα ή το κατάστημα για να έχει πρόσβαση στο 
περιεχόμενο της θυρίδας. Η προσέλευση του πελάτη γίνεται όλο το 24ωρο, σε 

ειδικά διαμορφωμένο χώρο, χωρίς συνοδεία υπαλλήλου, με χρήση μυστικού αριθμού και ηλεκτρονικό 
έλεγχο της υπογραφής του πελάτη. Ειδικά ρομπότ αναλαμβάνουν να ανοίξουν τη θυρίδα και να φέρουν 
μπροστά στον κάτοχο το περιεχόμενό της.

Κόστος θυρίδων:   

Οι τιμές ενοικίασης μιας θυρίδας ξεκινούν από 30 ευρώ το χρόνο ανάλογα την τράπεζα για τις πολύ μικρές, 
όπου παρατηρείται και αύξηση στη ζήτηση πάνω από 50% και ξεπερνούν και τα 500 ευρώ για τις πολύ 
μεγάλες σε μέγεθος, που εξυπηρετούν κυρίως τη φύλαξη πολύτιμων αντικειμένων. Κάθε τράπεζα έχει τους 
δικούς της κανόνες ενοικίασης και χρειάζεται έρευνα όχι μόνο για το πόσο συμφέρει, αλλά και για τη 



διαθεσιμότητα καθώς τους τελευταίους μήνες δεν υπάρχουν πολλές διαθέσιμες.

Σημαντικές     Συμβουλές   

 Οι θυρίδες ενοικιάζονται συνήθως για έναν χρόνο, ωστόσο ορισμένα δίνουν δυνατότητα ενοικίασης 
και για μικρότερο χρονικό διάστημα.

 Με την ενοικίαση ο μισθωτής παραλαμβάνει δύο κλειδιά. Εκτός από τον ίδιο, μπορεί να ορίσει έως 
δύο δικαιούχους, οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης. 

 Είναι πολύ πιθανό να ζητηθεί καταβολή εγγύησης, κυρίως για κάλυψη των εξόδων για τα κλειδιά 
της θυρίδας και την αντικατάστασή τους σε περίπτωση απώλειας. 

 Για να ενοικιάσετε θυρίδα χρειάζεται να έχετε μαζί σας ταυτότητα ή Διαβατήριο ή Άδεια 
Παραμονής για αλλοδαπούς υπηκόους, πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας, 
λογαριασμό Κοινής Ωφελείας (Ηλεκτρισμού, Τηλεπικοινωνιών ή Ύδρευσης)

• ΑΤΜ Αυτόματη Ταμειολογιστική Μηχανή.

Οι αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές ΑΤΜ είναι ηλεκτρονικές συσκευές που επιτρέπουν στον πελάτη να 
κάνει οικονομικές συναλλαγές σε δημόσιο χώρο χωρίς την ανάγκη κάποιου  υπαλλήλου ή ταμία, ακόμα κι 
αν η τράπεζα είναι κλειστή. Χρησιμοποιώντας ένα ΑΤΜ, οι πελάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στους 
τραπεζικούς λογαριασμούς τους, για να κάνουν αναλήψεις μετρητών, πληρωμές πιστωτικών καρτών και 
έλεγχο στις κινήσεις του λογαριασμού τους. Τα ΑΤΜ πλεονεκτούν από τα  υποκαταστήματα  γιατί μπορούν 
να τα τοποθετήσουν  σε περισσότερες θέσεις σπαταλώντας λιγότερα χρήματα σε σχέση με ένα κατάστημα, 
ενώ επιπλέον δεν χρειάζεται προσωπικό για τη λειτουργία τους. Μπορούμε να κάνουμε ανάληψη όσες φορές 
θέλουμε την ημέρα μέχρι 1.000 €.

Πλεονεκτήματα 

Με την χρήση των ΑΤΜ ο κόσμος προτιμά να εξυπηρετείται από αυτά παρά να πηγαίνει επίσης τράπεζες και 
να περιμένει την σειρά του. Έτσι οι τράπεζες και οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτές εξυπηρετούν επίσης 
υπόλοιπους γρηγορότερα και δεν έχει κανείς παράπονο. Με αποτέλεσμα η τράπεζα στην οποία ο κόσμος 
είναι πιο ευχαριστημένος έχει και περισσότερο κέρδος. Επίσης τα ΑΤΜ είναι διαθέσιμα 24 ώρες το 24ωρο, 7 
ημέρες την εβδομάδα.

Ομάδα     μαθητών  
Αγγελική Αυγουστή
Λευτέρης Γουρλής

Δέσποινα Καραβέλα
Πένυ Λιόκαρη



ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Μετά την αποδελτίωση των ερωτηματολογίων σε σχέση με τις βασικές τραπεζικές εργασίες καταλήξαμε στα 
παρακάτω διαγράμματα τα οποία μας βοήθησαν να καταλήξουμε στα ακόλουθα συμπεράσματα.

Στο διάγραμμα της ερώτησης αυτής βλέπουμε ότι οι περισσότεροι άνδρες και γυναίκες έχουν επιλέξει την 
απάντηση “τράπεζα”. Επίσης αρκετοί έχουν επιλέξει την απάντηση “κάτι άλλο”. Όμως κανένας άνδρας και 
καμία γυναίκα δεν έχει απαντήσει την απάντηση “ ¨χρηματιστήριο”. Με αυτό το διάγραμμα συμπεραίνουμε 
ότι  οι περισσότεροι άνδρες και γυναίκες έχουν επιλέξει την τράπεζα μάλλον για να είναι πιο ασφαλής. Όμως 
εκείνοι που έχουν επιλέξει το κάτι άλλο μάλλον θα  έχουν βρει ένα καλύτερο “μέρος” ώστε να αποταμιεύουν 
τα χρήματα τους πάρα το χρηματιστήριο που από ότι φαίνεται δεν το έχει επιλέξει κανένας λόγω της 
κατάστασης που υπάρχει στη χωρά μας.   

 Σε αυτό το διάγραμμα βλέπουμε ότι οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν επιλέξει την απάντηση “<10.000” γιατί 
μάλλον τώρα οι άνθρωποι παίρνουν μικρότερο εισόδημα από πριν. Επίσης πολλοί έχουν απαντήσει “δεν 
απαντώ”  μάλλον επειδή μπορεί να έχουν μικρότερο εισόδημα από “<10.000”  .Επιπλέον οι απαντήσεις 
>10.000 και<50.000>50.000 έχουν απαντηθεί με μικρότερα ποσοστά από τα άλλα λόγω της οικονομικής 
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Σε αυτό το διάγραμμα βλέπουμε ότι πολλοί ήξεραν την σωστή απάντηση αλλά εξίσου αρκετοί δεν ήξεραν 
ότι η σωστή απάντηση είναι το έμβασμα. Στις άλλες δυο απαντήσεις βλέπουμε ότι είναι λίγοι αυτοί που δεν 
ήξεραν την σωστή απάντηση.

  
 Αντί
θετα 
σε 
αυτά 
τα 

διαγράμματα βλέπουμε ότι οι άνδρες άνω των 60 
αποταμιεύουν τα χρήματα τους στην τράπεζα. Ενώ πολλοί άνδρες (20-40 και 40-60 ηλικίας) προτιμάνε να 
αποταμιεύουν τα χρήματα τους  στην τράπεζα υπάρχουν και άνδρες της ίδιας ηλικίας που προτιμούν να 
αποταμιεύουν τα χρήματα τους κάπου άλλου. Όμως  και για τις  γυναίκες ισχύει το ίδιο. Όλες οι γυναίκες 
άνω των 60 έχουν απαντήσει στην τράπεζα. Ενώ μερικές από τις γυναίκες (20-40 και 40-60 ηλικίας) 
προτιμάνε να αποταμιεύουν τα χρήματα τους στην τράπεζα υπάρχουν και άλλες γυναίκες που προτιμούν να 
αποταμιεύουν τα χρήματα  τους κάπου. Όμως ανεξαρτήτως φύλου κανείς δεν προτιμάει να αποταμιεύει τα 
χρήματα του στο χρηματιστήριο.

Σε αυτό τα διάγραμμα παρατηρούμε ότι μερικοί από 
τους  άνδρες ηλικίας 20-40 προτιμούν να έχουν 
τραπεζικές καταθέσεις 10.000 αλλά άλλοι προτιμάνε 
10.000 και 50.000 και μερικοί ακόμα 50.000.Όμως 
παρατήρησα ότι πολλοί άνδρες  κύκλωσαν την 
απάντηση “δεν απαντώ”  μάλλον επειδή έχουν 
μικρότερες τραπεζικές καταθέσεις ή απλός δεν ήθελαν 
να απαντήσουν. Επιπλέον οι περισσότεροι άνδρες 
ηλικιακής ομάδας 40-60  απάντησαν ότι  έχουν 
τραπεζικές καταθέσεις   10.000 πιο λίγοι απάντησαν 
ότι δεν θέλουν να απαντήσουν και ακόμα πιο λίγοι 
απάντησαν ότι οι τραπεζικές τους καταθέσεις είναι 
10.000 και 50.000.Τέλος η άνδρες ηλικιακής ομάδας 

άνω των  60 απάντησαν το ίδιο σε όλα εκτός  50.000. Αντίθετα πολλές  γυναίκες ηλικίας 20-40 απάντησαν 
10.000 άλλες ότι δεν απαντάνε και ακόμα πιο λίγες 10.000 και  50.000. Στις γυναίκες βλέπουμε ότι καμιά 
δεν απάντησε  50.000 
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Σε αυτό το διάγραμμα παρατηρούμε ότι οι άνδρες ηλικιακής ομάδας 20-40 από ότι φαίνεται ξέρουν ότι την 
σωστή απάντηση. Αλλά ένα μικρο ποσοστό απάντησε δεν ξέρω και ένα μικρότερο συναλλαγματική. 
Αντίθετα η ηλικιακή ομάδα 40-60 ήξερε την σωστή απάντηση αλλά ένα μέρος απάντησε επιταγή και ένα πιο 
μικρο μέρος απάντησε δεν ξερό. Όμως η ηλικιακή ομάδα άνω των 60 μας  απάντησε δεν ξέρω πράγμα που 
μας λέει ότι η μεγαλύτερη ηλικία δεν  γνωρίζει για  την ερώτηση μας αλλά υπήρχαν και μερικοί που ήξεραν 
την απάντηση στην ερώτηση . Αντίθετα οι γυναίκες ηλικίας 20-40 οι περισσότερες μας απάντησαν ότι δεν 
ξέρω άλλες ήξεραν την ερώτηση και άλλες επιταγή. Αλλά η ηλικιακή ομάδα 40-60 ήξερε την σωστή 
απάντηση αλλά εξίσου δεν ήξεραν την απάντηση. Τέλος η ηλικιακή ομάδα άνω των 60 δεν ήξερε την σωστή 
απάντηση αλλά υπήρχε και ένα μεγάλο ποσοστό που την ήξερε. 
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• Συνέντευξη     από     την     τραπεζική     υπάλληλο     και     προϊσταμένη     χορηγήσεων     επιχειρηματικών     δανείων      της     Alpha   
Bank     κα.Τατιάνα     Ανδριανοπούλου     

• http://www.buildings.gr/greek/ipiresies/daniodotisi/tips.htm  
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5. http  ://  www  .  eu  4  journalists  .  eu  /  index  .  php  /  dossiers  /  greek  /  
 Google, Βικιπαίδεια, ισοτιμία, ισοτιμία (οικονομία)
• http  ://  el  .  wikipedia  .  org  /  wiki  
 Google, η ιστορική αναδρομή του χρήματος, Χρήμα – Βικιπαίδεια, Ιστορία του Χρήματος
• http  ://  el  .  wikipedia  .  org  /  wiki  
• Google, η ιστορία της ονε, Ιστορική Αναδρομή στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) 

http  ://  www  .  typos  .  com  .  cy  /  nqcontent  .  cfm  ?  a  _  id  =69944  
• Google, η ιστορία του ευρώ, ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΧΜΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩ
• http  ://  hellonet  .  teithe  .  gr  /  GR  /  euro  /  gheek  %20  euro  .  htm  
• Βιβλίο: Αρχές Οικονομίας, Κεφάλαιο Έκτο: ΤΟ ΧΡΗΜΑ, ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ σελίδα 83, 

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΙΔΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ σελίδες 84-86
• Google, το ευρώ, Ευρώ- Βικιπαίδεια
• http  ://  el  .  wikipedia  .  org  /  wiki  

• Google, η ιστορία του χρήματος, Χρήμα – Βικιπαίδεια
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•                         http  ://  el  .  wikipedia  .  org  /  wiki  /  
• Google, νομίσματα ευρώπης, Πρότυπο: Νομίσματα Ευρώπης - Βικιπαίδεια
• http://el.wikipedia.org/wiki/  
• Εγκυκλοπαίδεια: ΥΔΡΙΑ (ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΗ) ΓΕΝΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ 

ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
• http://el.wikipedia.org/wiki/  
• http://openarchives.gr/view
• Google, Συνάλλαγμα τι είναι, Το συνάλλαγμα στην σύγχρονη χρηματοοικονομική αγορά… 
• http://europa.eu/travel/money/index_el.htm  

•      Google, Ποιά είναι τα νομίσματα της Ευρώπης;, EUROPA     -     Ταξιδεύοντας      στην     Ευρώπη     -   
Χρήματα

•  Βιβλίο: Αρχές Οικονομίας, Κεφάλαιο Έκτο: ΤΟ ΧΡΗΜΑ, σελίδα 97 ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΚΑΙ Η 
ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

• Εγκυκλοπαίδεια: Papyrus Larousse Britannica
•  http  ://2.  bp  .  blogspot  .  com  /-  
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• Google, χάρτης της ευρωζώνης, Εικόνες για χάρτης της ευρωζώνης
• www.greekshares.com/gr/stock_market_works_gr.php  .
• Google: Η Λειτουργία του Χρηματιστηρίου
•  lobbystasgr.blogspot.gr/2012/02/10_19.htm/
• Google: Ποιά είναι τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια
•  www.nyx.com/who-we-are/history
• Google: nyse euronext history: History/ NYSE Euronext
• URL  :http://www.derivatives.gr/index.php?option=com_php&Itemid=378  
• Google: Τι είναι οι χρηματιστηριακοί δείκτες, 3.2 Τι είναι ο Χρηματιστηριακός Δείκτης
• URL: http  ://  www  .  rotise  .  gr  /  anazitisi  -  erotiseon  
• Google: πότε ανοίγουν τα χρηματιστήρια, τι ώρα ανοίγει το Χρηματιστήριο Αθηνών
• URL: http  ://  www  .  xermarkets  .  com  /  el  /  equity  -  indices  
• Google: χρηματιστηριακοί δείκτες, Δείκτες μετοχών
• :http  ://  el  .  wikipedia  .  org  /  wiki   google, βικιπαίδεια, λήμμα: Χρηματιστήριο 

http  ://  virvilis  .  gr  /  banking  /  hrimatistirio  -  bank  -  article  _  cat  -30.  html   
Google, είδη χρηματιστηρίου- Ελλάδα, Χρηματιστήριο

• http  ://  el  .  wikipedia  .  org  /  wiki   
Google, βικιπαίδεια, λήμμα: Χρηματιστήριο αξιών

• http  ://  el  .  wikipedia  .  org  /  wiki   
Google, ναυλαγορά στην Ελλάδα, Ναυλαγορά- Βικιπαίδεια, λήμμα: Ναυλαγορά 

• Πηγή:     http://el.wikipedia.org/wiki  
• Google, βικιπαίδεια, λήμμα: Χρηματιστήριο αξιών
• http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=176729
• Google: ωράριο λειτουργίας χρηματιστηρίου αθηνών, Χρηματιστήριο Αθηνών, Νέο ωράριο 

λειτουργίας- City Press Κύρτσος
•  http  ://  en  .  wikipedia  .  org  /  wiki  /  List  _  of  _  market  _  opening  _  times  
• Google, Tokyo stock exchange opening hours, List of market opening times- Wikipedia, the free 

encyclopedia
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