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Περίληψη
Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείµενο την τραπεζική κατάθεση σε χρήµα και σε
άλλες αξίες και διερευνάται η νοµική υπόστασή της και η συµβολή της στις
συναλλακτικές σχέσεις και στη λειτουργία των σύγχρονων αγορών. Λαµβάνοντας
υπόψη το χρήµα και την τράπεζα ως θεµέλιους λίθους στο οικοδόµηµα του
νοµισµατοπιστωτικού συστήµατος, περιγράφεται η νοµική διάσταση της κατάθεσης,
βάσει ιστορικών µεταβολών της νοµοθεσίας έως σήµερα, και αποτυπώνονται όλες οι
εκφάνσεις της, µε διάκριση σε αυτές που αφορούν χρήµα και αυτές που αφορούν άλλες
αξίες. ∆εδοµένου ότι οι τραπεζικές καταθέσεις αποτελούν ένα πολυδιάστατο ζήτηµα,
επιδιώκεται η παράλληλη ανάλυση νοµικής και οικονοµικής διάστασης µε στόχο τη
συσχέτιση του θεωρητικού πλαισίου µε την επικαιρότητα και τις πραγµατικές συνθήκες
στην αγορά και το ρυθµιστικό πλαίσιο. Υπό το πρίσµα της ασφάλειας των καταθέσεων
και του δηµοσίου συµφέροντος, εξετάζονται θέµατα όπως τα συστήµατα εγγύησης, τα
πλαίσια εποπτείας των τραπεζικών ιδρυµάτων, οι περιπτώσεις κατάσχεσης υπολοίπων
τραπεζικών λογαριασµών, η παραβίαση του απορρήτου που διέπει τις καταθέσεις και η
απαλλοτρίωση καταθέσεων λόγω χρονικής παραγραφής. ∆εδοµένης της τάσης που
διαφαίνεται από τις τεχνολογικές, ρυθµιστικές και πολιτικές εξελίξεις, παρατίθενται
ορισµένοι προβληµατισµοί και επιχειρείται η διασύνδεσή τους µε όλα όσα έχουν ήδη
αναλυθεί. Συνθέτοντας τα επιµέρους συµπεράσµατα των κεφαλαίων της εργασίας, η
εργασία καταλήγει στην ανάγκη ανάδειξης των καταθέσεων σε σηµαντικό
σταθεροποιητικό παράγοντα των αγορών και του νοµισµατοπιστωτικού συστήµατος εν
γένει.

Λέξεις κλειδιά: κατάθεση, χρήµα, τράπεζα, απόρρητο, συστήµατα εγγύησης, τραπεζική
εποπτεία, κατάσχεση, ηλεκτρονικό χρήµα, ψηφιακό νόµισµα, νοµιµοποίηση χρήµατος,
κούρεµα καταθέσεων, τραπεζικός πανικός
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Abstract
This paper has the objective of bank deposit cash and other assets and investigates its
legal existence and its contribution to trading relationships and modern markets’
function. Considering money and banks as cornerstones in the building of the financial
system, bank deposit’s legal dimension is described, based on historical changes in the
legislation to date, and all aspects are reflected, distinguishing those that relate to money
and those relating to other values. Since bank deposits are a multidimensional issue, it
has been aimed to analyze simultaneously legal and economic dimensions, in order to
correlate the theoretical framework with the actual market conditions, the regulatory
framework and the latest developments. In light of the security of bank deposits and the
public interest, important issues are addressed such as security systems, banking
supervision frameworks, cases of seizure of bank accounts and the breach of
confidentiality of bank deposits. Given the emerging trend from the technological,
regulatory and political developments, some concerns are examined and attempted to be
connected to everything already analyzed. Composing the per chapter conclusions of
this paper, we are led to recognizing the need to promote bank deposits to important
stability factors for the markets and the financial system in general.

Keywords: bank deposit, money, bank, secrecy, security systems, banking supervision,
seizure, electronic cash, digital currency, laundry money, haircut, bank run
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Εισαγωγή
Οι θεσµοί, οι οργανισµοί και οι αγορές που συνθέτουν το νοµισµατοοικονοµικό
σύστηµα παρέχουν υπηρεσίες στο οικονοµικό σύστηµα και αφορούν αφενός στη
δυνατότητα προσέλκυσης – κινητοποίησης αποταµιευτικών κεφαλαίων, έτσι ώστε να
επιτυγχάνεται η συγκέντρωση επαρκών αποταµιευτικών πόρων, αφετέρου στην
ικανότητα µετασχηµατισµού των συγκεντρωθέντων κεφαλαίων, έτσι ώστε να
εξυπηρετούνται οι χρηµατοδοτικές ανάγκες του ιδιωτικού και του δηµοσίου τοµέα.

Η διαδικασία της οικονοµικής ανάπτυξης συνδέεται και µε την ποσοτική αύξηση και
την ποιοτική βελτίωση των υπηρεσιών του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, τα οποία
αποτελούν προϋπόθεση για την οικονοµική ανάπτυξη.

Η ανάπτυξη του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος συµβάλλει στην ενίσχυση της
αποταµιευτικής νοοτροπίας του κοινού, την εµπεδώνει και διευρύνει σύµµετρα προς
την ικανότητα του συστήµατος να προσφέρει νέους και ελκυστικούς τρόπους
τοποθέτησης των αποταµιεύσεων του κοινού, κινητοποιώντας έτσι περισσότερα
κεφάλαια και συµβάλλοντας στην αύξηση της εγχώριας αποταµίευσης. Επίσης η
συγκέντρωση χρηµατοδοτικών πόρων επιτρέπει την εξυπηρέτηση των χρηµατοδοτικών
αναγκών, αλλά επιτρέπει και στις επιχειρήσεις να αποφασίζουν επενδυτικά σχέδια, τα
οποία µάλλον θα έµεναν απραγµατοποίητα εάν δεν υπήρχε η κατ΄ αρχήν δυνατότητα
χρηµατοδοτικής κάλυψης από το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.

∆ιαφαίνεται ότι η ανάπτυξη του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος ενισχύει τόσο την
αποταµίευση όσο και την επένδυση και, συνεπώς, συµβάλλει αποφασιστικά στη
διαδικασία της συσσώρευσης κεφαλαίου, η οποία θεωρείται βασική προϋπόθεση για
την ανάπτυξη της οικονοµίας. Ενισχύοντας τις επενδύσεις και µέσω αυτών την
οικονοµική ανάπτυξη, το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα συµβάλλει στη δηµιουργία
αποδόσεων, οι οποίες θα ήταν ανέφικτες εάν δεν υπήρχε αυτή η επενδυτική ώθηση.
Αυτό αποτελεί τον «ενάρετο κύκλο» (virtuous circle) της ανάπτυξης, όπου οι
αποταµιεύσεις διευκολύνουν τις επενδύσεις και οι επενδύσεις διευρύνουν την
αποταµιευτική δυνατότητα.
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Η παρούσα διπλωµατική εργασία αφορά στην κατάθεση χρήµατος και άλλων αξιών
στις τράπεζες, τα οποία αποτελούν την κινητήρια δύναµη του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος και το κύριο συστατικό ανάπτυξης της οικονοµίας.

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει την εξέλιξη του θεσµού των
καταθέσεων χρήµατος και των άλλων αξιών, όπως αυτές συνδέονται µε τα τραπεζικά
ιδρύµατα. Εν συνεχεία, θα εξετασθούν σοβαρά και επίκαιρα ζητήµατα που αφορούν τις
τραπεζικές καταθέσεις, από την άποψη ασφάλειας αυτών και σταθερότητας του
τραπεζικού συστήµατος, και το κοντινό µέλλον όπου το ηλεκτρονικό χρήµα θα
επικρατεί στις αγορές. Στόχος είναι να αναδειχθεί η σηµαντικότητα του ζητήµατος των
καταθέσεων και πως το νοµικό πλαίσιο αυτών τελικά έχει σοβαρές οικονοµικές και
κοινωνικές συνέπειες σε κάθε επίπεδο οντότητας (πολίτης, τράπεζα, κράτος κ.ο.κ.) και
ανεξαρτήτως γεωγραφικών ορίων.

Ως προς την επιλεχθείσα µεθοδολογία, αναζητήθηκε και αντλήθηκε υλικό κυρίως από
τα πεδία της νοµικής και της οικονοµικής επιστήµης, µε βασικές πηγές τις βιβλιοθήκες
πανεπιστηµίων και ερευνητικών ιδρυµάτων και, ως επί το πλείστον, το διαδίκτυο καθώς
οι εξελίξεις στον τραπεζικό τοµέα και τη σχετική νοµοθεσία είναι ταχείες. Παράλληλα,
διερευνήθηκαν οι σύγχρονες τάσεις µέσω ανάλυσης της εθνικής και κοινοτικής
νοµοθεσίας καθώς και µελετών διεθνών φορέων και ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων.

Η εργασία αποτελείται από 4 κεφάλαια, πέραν της εισαγωγής και των συµπερασµάτων.
Στο Κεφάλαιο 1 γίνεται µια θεωρητική ανάλυση αφενός ως προς το χρήµα, τις
λειτουργίες του και το ρόλο του στη χάραξη και εφαρµογή οικονοµικής πολιτικής
αφετέρου δε ως προς το θεσµό της τράπεζας µε ανάλυση των σηµερινών µορφών της,
της συµπεριφοράς της και των προϊόντων της. Στο Κεφάλαιο 2 αναλύονται οι
καταθέσεις ως προς τη φύση τους, τη νοµική υπόστασή τους και τα είδη υπό τα οποία
προβλέπονται στο τραπεζικό δίκαιο. Έχοντας ως θεωρητικό υπόβαθρο αυτά τα δυο
κεφάλαια, επόµενο είναι το Κεφάλαιο 3 όπου αρχικά προσεγγίζεται ο ρόλος της
τραπεζικής κατάθεσης στη διαµόρφωση της συµπεριφοράς τόσο του καταθέτη όσο και
της τράπεζας, ως επιχειρηµατική οντότητα, µε έµφαση στην οικονοµική διάσταση των
νοµικά κατοχυρωµένων δικαιωµάτων αµφότερων των συµβαλλόµενων. Εν συνεχεία
εξετάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των καταθέσεων, µε έµφαση στο κατά πόσο
είναι ασφαλείς οι καταθέσεις στις τράπεζες, δεδοµένου ότι υπάρχουν συστήµατα
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εγγύησης καταθέσεων, σύστηµα εποπτείας των ίδιων των τραπεζών και νοµικές
ρυθµίσεις για τις προϋποθέσεις άρσης απορρήτου, κατασχέσεων ποσών από καταθέσεις
και απαλλοτρίωσης αδρανών καταθέσεων. Τέλος, αντικείµενο του Κεφαλαίου 4
αποτελούν ορισµένα ζητήµατα τα οποία προβληµατίζουν τις σηµερινές ρυθµιστικές
αρχές και αφορούν το ηλεκτρονικό χρήµα και τα ιδρύµατα που το διαχειρίζονται, την
έλευση των ψηφιακών νοµισµάτων µε ανάλυση του Bitcoin ως βασικό παράδειγµα, το
«κούρεµα» των καταθέσεων µε συνδεδεµένο κίνδυνο τη µαζική απόσυρση καταθέσεων
ή τραπεζικό πανικό και, τέλος, την πρακτική δέσµευσης καταθέσεων στα πλαίσια
ελέγχων ή ποινικών διώξεων.
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Κεφάλαιο 1ο : Χρήµα και τράπεζες
1.1 Η έννοια του χρήµατος
Με τον όρο χρήµα εννοούµε το αγαθό που µεσολαβεί στις συναλλαγές µεταξύ
οικονοµικών µονάδων και το οποίο, ως γενικά αποδεκτό µέσo συναλλαγών, λειτουργεί
ταυτόχρονα και ως µέτρο υπολογισµού των οικονοµικών αξιών. Το χρήµα αποτελεί
έναν κοινωνικό θεσµό, ο οποίος διευκολύνει την οικονοµική δραστηριότητα και,
δεδοµένου ότι η οικονοµική πραγµατικότητα οδηγεί στην καθιέρωση και επικράτηση
ενός γενικά αποδεκτού µέσου συναλλαγών και µέτρου υπολογισµού των οικονοµικών
αξιών, όλες οι κοινωνίες είχαν υιοθετήσει κάποια µορφή χρήµατος προκειµένου να
επιτελούν τις οικονοµικές τους λειτουργίες1. Η διευκόλυνση του οικονοµικού βίου
προάγεται ιδιαίτερα εάν όλοι οι συναλλασσόµενοι έχουν κάποια βεβαιότητα ως προς το
χρήµα. Αυτό ιστορικά έχει δύο συνέπειες ׃πρώτον ότι ως «χρήµα» χρησιµοποιήθηκε
κάποιο πραγµατικό αγαθό που ήταν σπάνιο και, συνεπώς, ήταν γενικά αποδεκτό επειδή
είχε «εσωτερική αξία», όπως για παράδειγµα ο χρυσός και δεύτερον ότι το κράτος (η
εξουσία) απέκτησε προνόµιο να ελέγχει µονοπωλιακά την ποσότητα του χρήµατος ως
«εγγυητής» της εσωτερικής του αξίας αλλά και ως µέσο ελέγχου της οικονοµίας.

Το χρήµα αποτελεί ταυτόχρονα έναν οικονοµικό και νοµικό θεσµό, διότι σε όλες τις
οργανωµένες οικονοµίες έχει επικρατήσει το «επίσηµο χρήµα», αυτό δηλαδή που ο
«νόµος» ορίζει ως υποχρεωτικό µέσο πληρωµών και µέτρο υπολογισµού των αξιών.
Έτσι, θα πρέπει να ξεχωρίσουµε το νόµισµα, ως έκφραση του επίσηµου χρήµατος, από
το ίδιο χρήµα, το οποίο οι οικονοµικές λειτουργίες και του οποίου η συγκεκριµένη
µορφή αλλάζει.

Το χρήµα, όπως αναλύεται και στην επόµενη ενότητα, λειτουργεί ως ανταλλακτικό
αγαθό, ως µέτρο υπολογισµού των αξιών, αλλά παράλληλα και ως µέσο διαφύλαξης
αγοραστικής δύναµης, εφόσον ένα χρηµατικό ποσό διακρατείται για µελλοντικές
συναλλαγές των οποίων η αξία υπολογίζεται σε χρήµα, ενώ η διαχρονική διάστασή του
επιτρέπει τον ετεροχρονισµό των συναλλαγών.

1

Κορλίρας, Π. (2000), Νοµισµατική Θεωρία. 1η Έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Μπένου, σελ. 13
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Σήµερα, η προσφορά χρήµατος σε µια οικονοµία, υπό τη στενή έννοια, ορίζεται ως η
νοµισµατική

κυκλοφορία

Μ0,

δηλαδή

το

σύνολο

των

κερµάτων

και

τραπεζογραµµατίων (συνώνυµο των χαρτονοµισµάτων), και οι καταθέσεις όψεως,
αντιστοιχώντας συνολικά στο νοµισµατικό µέγεθος Μ1. Προσθέτοντας τις καταθέσεις
ταµιευτηρίου και προθεσµίας των ιδιωτών στις τράπεζες, τις πωλήσεις χρεογράφων σε
ιδιώτες µε συµφωνία επαναγοράς (repos) και τα τραπεζικά οµόλογα λαµβάνουµε, υπό
την ευρεία έννοια, την προσφορά χρήµατος ήτοι το νοµισµατικό µέγεθος Μ3. Τέλος, η
συνολική ρευστότητα της οικονοµίας, δηλαδή το Μ4, αντιστοιχεί στο Μ3 συν τους
τίτλους του ελληνικού δηµοσίου2. Αξιόγραφα, όπως οι οµολογίες και οι µετοχές, δεν
είναι χρήµα αλλά ανήκουν στις άλλες αξίες που θα αναλυθούν στο επόµενο κεφάλαιο.
Τέλος, ως «νόµιµο χρήµα» ορίζεται κάθε µέσο πληρωµής το οποίο, βάσει νόµου, πρέπει
να γίνεται αποδεκτό για την αποπληρωµή χρηµατικών οφειλών3. Κάθε εθνικό νοµικό
σύστηµα ενδεχοµένως ορίζει διαφορετικά το νόµιµο χρήµα, ωστόσο, συνήθως όλες οι
υποδιαιρέσεις του νοµίσµατος κάθε χώρας είναι αποδεκτές ως νόµιµο χρήµα στην
αντίστοιχη χώρα. Κύριο χαρακτηριστικό του νόµιµου χρήµατος αποτελεί ότι η
προσφορά του ως πληρωµή, εξοφλεί άµεσα αντίστοιχο ποσό χρέους, αποκλείοντας έτσι
εναλλακτικούς τρόπους πληρωµής όπως πιστωτικές κάρτες, χρεωστικές κάρτες,
επιταγές, ξένα νοµίσµατα. Η πιο απλή µορφή νόµιµου χρήµατος είναι τα
χαρτονοµίσµατα και τα κέρµατα που αντιστοιχούν στο νόµισµα της εκάστοτε περιοχής,
όπως για παράδειγµα το δολάριο στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής.

1.2 Λειτουργίες χρήµατος
Οι βασικές λειτουργίες του χρήµατος είναι οι ακόλουθες4:
Α) Μέσο ανταλλαγής. Αναζητώντας την προέλευση του χρήµατος, στη σηµερινή του
µορφή της χάρτινης κυκλοφορίας, µεταφέρεται αρχικά στην εποχή των πρωτόγονων
κοινωνιών όταν το ρόλο του µέσου ανταλλαγής έπαιζαν διάφορα αντικείµενα και
κατοικίδια ζώα. Με το χρυσό να αποτελεί την κύρια έκφραση του χρήµατος για
πολλούς αιώνες, έγινε µια σταδιακή µετάβαση στα χαρτονοµίσµατα, αρχικά µε
Κορλίρας, Π. (2000), Νοµισµατική Θεωρία. 1η Έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Μπένου, σελ. 149-151
Κορλίρας, Π. (2000), Νοµισµατική Θεωρία. 1η Έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Μπένου, σελ. 147-148
4
Κορλίρας, Π. (2000), Νοµισµατική Θεωρία. 1η Έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Μπένου, σελ. 146-147
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γνώµονα τη µετατρεψιµότητα και εν συνεχεία, παραβλέποντας τη µετατρεψιµότητα
ούτως ώστε να αναδειχθεί η ανταλλακτική αξία του χρήµατος. Ως µέσο ανταλλαγής,
πρέπει να ικανοποιεί τα εξής προαπαιτούµενα α) να είναι αποδεκτό από όλα τα µέλη
µιας κοινωνίας, β) να µην υπόκειται εύκολα σε φθορά και να µην αλλοιώνεται µε την
πάροδο του χρόνου και γ) θα πρέπει να µεταφέρεται εύκολα ώστε σε περίπτωση
ανταλλαγής µεγάλης αξίας, το µεταφορικό κόστος να µην αποτελεί εµπόδιο. ∆εν είναι
εποµένως τυχαίο το γεγονός ότι ο χρυσός τράβηξε την προσοχή του ανθρώπου. Ως ένα
τέτοιο προϊόν που συγκεντρώνει τις παραπάνω ιδιότητες, η αρχική χρήση του ήταν ως
χρήµα και, αργότερα, αποτέλεσε τη βάση για την έκδοση χαρτονοµίσµατος από τις
τράπεζες. Σήµερα η χάρτινη κυκλοφορία χρήµατος έπαψε να έχει αντίκρισµα το χρυσό
και φτάσαµε στο κάπως οξύµωρο να αποδεχόµαστε ως χρήµα κάτι το οποίο δεν έχει
εσωτερική αξία αυτό καθ’ εαυτό, αλλά αντλεί την αξία του από το ότι είναι κοινά
αποδεκτό ως µέσο ανταλλαγής σε όλες τις οργανωµένες κοινωνίες.
Β) Μονάδα Μέτρησης Αξίας. Το χρήµα αποτελεί κοινό παρονοµαστή στη σύγκριση της
αξίας των προϊόντων. Επιτρέπει επίσης τη σύγκριση της κατά µονάδα τιµής των
αγαθών και υπηρεσιών. Προέκταση της λειτουργίας αυτής του χρήµατος έχουµε τη
χρήση του για τον υπολογισµό της αξίας µελλοντικών πληρωµών και χρεών.
Γ) Μορφή Συσσώρευσης Οικονοµικού Πλούτου. Η τρίτη λειτουργία του χρήµατος
είναι η δυνατότητα που παρέχει στις οικονοµικές µονάδες να διατηρούν τα περιουσιακά
τους στοιχεία σε ρευστή µορφή. Τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία είναι µια εναλλακτική
µορφή διατήρησης του πραγµατικού (µη ανθρώπινου), πλούτου του ανθρώπου. Το
χρήµα λοιπόν παρέχει τη δυνατότητα στα οικονοµούντα άτοµα να µετατρέπουν και να
διατηρούν σε ρευστή µορφή τα πραγµατικά περιουσιακά στοιχεία τους για όσο χρονικό
διάστηµα θέλουν.

Όπως περιγράφεται και παρακάτω, οι λειτουργίες αυτές του χρήµατος είναι ζωτικής
σηµασίας για τις οικονοµικά προηγµένες κοινωνίες και παίζουν σπουδαίο ρόλο στον
καθορισµό της ζήτησης του χρήµατος, καθώς, έχοντας την ιδιότητα του µέσου
πληρωµών, είναι απαραίτητο στις οικονοµικές µονάδες για τη διεκπεραίωση των
τρεχουσών και των ενδεχόµενων συναλλαγών τους. Με άλλα λόγια, υπάρχει µια
ζήτηση χρήµατος για συναλλακτικούς σκοπούς, η οποία είναι προφανής και αυτονόητη,
διότι ως µέσο συναλλαγών το χρήµα δεν έχει ουσιαστικά υποκατάστατα. Ως µέσο όµως
διαφύλαξης αγοραστικής δύναµης και πλούτου, το χρήµα έχει πολλά υποκατάστατα. Η
ζήτηση χρήµατος για επενδυτικούς σκοπούς δεν είναι ούτε προφανής ούτε αυτονόητη.
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Έτσι, το χρήµα έχει το πλεονέκτηµα του ανώτατου βαθµού ρευστότητας, αλλά έχει
µηδενική ή πολύ χαµηλή απόδοση. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν όλα τα άλλα
στοιχεία, µε χαµηλότερους βαθµούς ρευστότητας, αλλά µε υψηλότερες αποδόσεις και
ταυτόχρονα µε πιθανότητες κερδών ή ζηµιών.

1.3 Νοµισµατικό σύστηµα
Το νοµισµατικό ή νοµισµατοπιστωτικό σύστηµα µιας οικονοµίας είναι ένα υποσύστηµα
του γενικού συστήµατος των χρηµατικών ροών το οποίο είναι γνωστό ως «κύκλωµα
εισοδήµατος – δαπάνης» και αποτυπώνει δύο ειδών χρηµατικές ροές. Από τη µία
πλευρά, τα εισοδήµατα που προκύπτουν από τη διαδικασία της παραγωγής ως αµοιβές
των συντελεστών της παραγωγής και από την άλλη πλευρά, τις δαπάνες που γίνονται
για τη ζήτηση των διαφόρων αγαθών και υπηρεσιών που παρήχθησαν5.

Από πλευράς θεσµών και µηχανισµών, µπορούµε κατ΄ αρχάς να θεωρήσουµε ότι το
νοµισµατικό σύστηµα αποτελείται από δύο τµήµατα. Πρώτον, το τραπεζικό σύστηµα,
δηλαδή τις τράπεζες, οι οποίες συλλέγουν καταθέσεις από µεγάλο αριθµό
αποταµιευτών και χρησιµοποιούν αυτά τα χρηµατικά κεφάλαια για τη χορήγηση
δανείων στις επιχειρήσεις. ∆εύτερον, την κεφαλαιαγορά, όπου οι αποταµιευτές και οι
επενδυτές έρχονται σε απευθείας επαφή µε τους τίτλους που εκδίδουν–προσφέρουν οι
δεύτεροι

και

αποκτούν–αγοράζουν

οι

πρώτοι.

Έτσι

θεωρούµε

ότι

το

νοµισµατοπιστωτικό σύστηµα αποτελείται από την «αγορά χρήµατος» και την «αγορά
κεφαλαίου».

Το τραπεζικό σύστηµα και η κεφαλαιαγορά αποτελούν, µαζί µε οποιονδήποτε άλλο
ενδιάµεσο

χρηµατοπιστωτικό

φορέα,

ένα

υποσύστηµα

που

µετατρέπει

τις

αποταµιεύσεις του ιδιωτικού τοµέα σε προσφορά δανειακών κεφαλαίων ή πιστώσεων,
για την κάλυψη των αναγκών των «ελλειµµατικών µονάδων» (δηλαδή χρηµατοδότηση
των ιδιωτικών επενδύσεων µε πιστώσεις και χρηµατοδότηση των ελλειµµάτων του
∆ηµοσίου).

5
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1.4 Ορισµός τράπεζας και είδη τραπεζών
Τράπεζα ονοµάζεται µία επιχείρηση, η οποία ασχολείται µε χρηµατικές και πιστωτικές
συναλλαγές. Βασικές λειτουργίες της είναι η αποδοχή καταθέσεων, η χορήγηση
δανείων, η φύλαξη και διαχείριση αξιογράφων, η πληρωµή για λογαριασµό πελάτη
κ.ο.κ.

Οι τράπεζες αποτελούν τον πιο παραδοσιακό και χαρακτηριστικό τύπο ενδιάµεσου
χρηµατοδοτικού οργανισµού (financial intermediary) και από πλευράς όγκου
κεφαλαίων κατέχουν την δεσπόζουσα θέση στο όλο σύστηµα χρηµατοδοτικής
διαµεσολάβησης. Ο όρος «τράπεζα» προέρχεται από το «τραπέζι» ή τον «πάγκο» που
χρησιµοποιούσαν οι αρχαίοι τραπεζίτες για να προσφέρουν τις διαµεσολαβητικές
υπηρεσίες τους στους πελάτες τους. Τέτοιες απλές τράπεζες υπήρχαν ήδη στην αρχαία
Αθήνα, προσφέροντας κυρίως υπηρεσίες ανταλλαγής διαφόρων νοµισµάτων αλλά και
πιστώσεις για την χρηµατοδότηση του τότε διεθνούς εµπορίου. Στην περίοδο της
Αναγέννησης εµφανίστηκαν οι πρώτες οργανωµένες τράπεζες (στην Ιταλία και στην
Φλάνδρα), καλύπτοντας ένα ευρύτερο φάσµα εργασιών, προετοιµάζοντας την
σύγχρονη έννοια της τράπεζας ως πιστωτικό ίδρυµα που απευθύνεται και εξυπηρετεί
καταθέτες και επιχειρήσεις. Η «πίστη» αποτελεί ουσιώδες χαρακτηριστικό των
τραπεζών και για αυτό το λόγο οι τράπεζες υπόκεινται σε «εποπτεία» ώστε να
διασφαλίζεται η φερεγγυότητά τους, ενώ µόνο κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις
χορηγείται άδεια λειτουργίας σε µια καινούργια τράπεζα6.

Η διαφορά ανάµεσα στο επιτόκιο δανεισµού και στο επιτόκιο καταθέσεων,αλλιώς η
αποκαλούµενη «ψαλίδα», αποτελεί τη βασική πηγή κέρδους για την τράπεζα. Συνεπώς,
εάν για παράδειγµα µία τράπεζα χορηγεί ένα δάνειο µε επιτόκιο 7% και δέχεται
κατάθεση µε ετήσιο επιτόκιο 2%, η διαφορά αυτή του 5% αποτελεί την ψαλίδα που
οδηγεί στα κέρδη της τράπεζας. Εποµένως, η κύρια λειτουργία της τράπεζας έγκειται
στο δανεισµό (χορηγήσεις και καταθέσεις), αξιοποιώντας παράλληλα άλλες πηγές
εσόδων, όπως προµήθειες ή συµµετοχές και επενδύσεις .

6

Κορλίρας, Π. (2000), Νοµισµατική Θεωρία. 1η Έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Μπένου, σελ. 93-94
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Υπάρχουν διάφορα είδη τραπεζών µε κυριότερα τα ακόλουθα:
 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 του διάθεσης χρήµατος, συµπεριλαµβανοµένης της έκδοσης
νοµίσµατος. Η Τράπεζα της Ελλάδος και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
ανήκουν στις κεντρικές τράπεζες.
 Εµπορικές τράπεζες: Είναι ο όρος που χρησιµοποιείται για µια κανονική
τράπεζα διακρίνοντάς τη από µια τράπεζα επενδύσεων. ∆εδοµένου ότι τα εν
λόγω είδη τράπεζας δεν είναι πλέον υποχρεωτικό να λειτουργούν κάτω από
χωριστή ιδιοκτησία, ορισµένοι χρησιµοποιούν τον όρο αυτό για να αναφερθούν
σε µια τράπεζα ή ένα τµήµα τράπεζας που ασχολείται κυρίως µε εταιρείες ή
µεγάλες επιχειρήσεις.
 Επενδυτικές τράπεζες: ∆ε δραστηριοποιούνται στην αποδοχή καταθέσεων και
τη χορήγηση δανείων αλλά δίνουν εγγυητικές επιστολές για πώληση µετοχών
και χρεογράφων και συµβουλεύουν για συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών7.
Άλλα είδη είναι οι τράπεζες κοινοτικής ανάπτυξης (παροχή υπηρεσιών οικονοµικού
χαρακτήρα και πίστωσης σε µη ανεπτυγµένες αγορές ή πληθυσµούς), τα ταχυδροµικά
ταµιευτήρια (συνδέονται µε τα εθνικά ταχυδροµικά συστήµατα), το Corporate Banking
(κυρίως για τραπεζικά προϊόντα επιχειρήσεων και εταιρειών) και οι συνεταιριστικές
τράπεζες (τοπικού κυρίως χαρακτήρα µε σκοπό την ενίσχυση για παράδειγµα των
τοπικών παραγωγών γεωργικών προϊόντων).

Το Τραπεζικό ∆ίκαιο, που αποτελεί κλάδο του Εµπορικού ∆ικαίου, ρυθµίζει κάθε
πράξη ή σύµβαση οικονοµικής συναλλαγής µε τη µεσολάβηση τράπεζας. Η κύρια
νοµική µορφή της τράπεζας είναι η Ανώνυµη Εταιρεία, εκτός από τις πιο σπάνιες
περιπτώσεις των συνεταιριστικών τραπεζών. Η διατήρηση ενός αποθεµατικού,
υπολογιζόµενο ως ποσοστό των τηρούµενων καταθέσεων και το οποίο δε δύνανται να
το χορηγήσουν ως δάνεια για λόγους ασφαλείας, είναι εκ νόµου υποχρέωση των
τραπεζών. Ο περιορισµός αυτός έχει µεγάλη σηµασία στο εκάστοτε ισχύον σύστηµα
εγγύησης καταθέσεων και στην τήρηση των απαιτήσεων που απορρέουν από το
καθεστώς εποπτείας που διέπει τις τράπεζες. Οι τράπεζες όµως δεν είναι ανεξέλεγκτες
στον καθορισµό των επιτοκίων και της πολιτικής των χορηγήσεων και καταθέσεων
7

Ανθρωπέλος, Μ. (2012). Investment Banking - Εισαγωγή στο τραπεζικό σύστηµα. Πειραιάς:
Πανεπιστήµιο Πειραιώς, σελ. 7
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τους. Λόγω του κοµβικού ρόλου που παίζουν στην αγορά κεφαλαίων και γενικότερα
στο νοµισµατοπιστωτικό σύστηµα, οι τράπεζες υπόκεινται σε ένα εκτενές ρυθµιστικό
πλαίσιο που βρίθει διατάξεων και νόµων, ενώ ταυτόχρονα εποπτεύονται από την
Κεντρική Τράπεζα της χώρας.

1.5 Τράπεζα της Ελλάδος
Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι η κεντρική τράπεζα της Ελλάδας η οποία ιδρύθηκε το
1927 µε το Ν. 3423/1927, µε βάση το άρθρο 4 του από 15/9/1927 πρωτοκόλλου της
Γενεύης το οποίο υπεγράφη µεταξύ των κυβερνήσεων Γαλλίας, Μ. Βρετανίας, Ιταλίας
και της Ελλάδος. Βάσει της Συνθήκης του Μάαστριχτ, συµµετέχει στο σύστηµα
κεντρικών τραπεζών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µαζί µε την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα. Είχε το αποκλειστικό εκδοτικό προνόµιο χαρτονοµισµάτων στην
Ελλάδα από το 1928 έως την εισαγωγή του ευρώ το 2002 και ήταν υπεύθυνη για τη
χάραξη της νοµισµατικής πολιτικής της χώρας. Η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως και οι
υπόλοιπες Κεντρικές Τράπεζες της Ευρωζώνης, είναι µέτοχος της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, διαθέτοντας το 2004 το 1,8974% των µετοχών της τελευταίας.
∆εν είναι κρατική, αλλά µια Ανώνυµη Εταιρεία, οπότε έχει ειδικά προνόµια, ειδικές
αρµοδιότητες αλλά και περιορισµούς, όπως ότι δεν µπορεί να λειτουργεί ως εµπορική
τράπεζα και το ποσοστό του Ελληνικού κράτους στην µετοχική της σύνθεση δεν µπορεί
να υπερβαίνει το 35% όπως ορίζεται στο καταστατικό της.
Οι αρµοδιότητές της, βάσει άρθρου 2 του Καταστατικού της8, είναι να:
"α’) Χαράσσει και ασκεί τη νοµισµατική πολιτική. Στην έννοια της
νοµισµατικής πολιτικής περιλαµβάνεται και η πιστωτική πολιτική.
β’) Ασκεί την πολιτική της συναλλαγµατικής ισοτιµίας της δραχµής έναντι των
άλλων νοµισµάτων, σύµφωνα µε το πλαίσιο της συναλλαγµατικής πολιτικής που
προκρίνει η Κυβέρνηση, ύστερα από διαβουλεύσεις µε την Τράπεζα της
Ελλάδος.
γ’) Κατέχει και διαχειρίζεται τα επίσηµα συναλλαγµατικά διαθέσιµα της χώρας,
στα οποία περιλαµβάνονται τα σε συνάλλαγµα και χρυσό διαθέσιµα της
Τράπεζας της Ελλάδος και του ∆ηµοσίου, και ενεργεί πράξεις σε συνάλλαγµα.
8

Τράπεζα της Ελλάδος, (2013). Καταστατικό – Έκδοση Ι’. Αθήνα
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δ’) Ασκεί την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων και άλλων επιχειρήσεων και
οργανισµών του χρηµατοπιστωτικού τοµέα της οικονοµίας, καθώς και των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 55Α του παρόντος.
ε’) Προωθεί και επιβλέπει την οµαλή λειτουργία και αποτελεσµατικότητα των
συστηµάτων και µέσων πληρωµών, καθώς και συστηµάτων διαπραγµάτευσης,
διακανονισµού και εκκαθάρισης εξωχρηµατιστηριακών συναλλαγών επί τίτλων
και λοιπών χρηµατοπιστωτικών µέσων, σύµφωνα µε το άρθρο 55 αριθµός 5
του παρόντος.
στ’) Έχει το αποκλειστικό προνόµιο της εκδόσεως τραπεζικών γραµµατίων, τα
οποία κυκλοφορούν ως νόµιµο χρήµα σε όλη την επικράτεια.
ζ’) Ενεργεί ως ταµίας και εντολοδόχος του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε τα άρθρα 45
επ. του παρόντος. "
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Κεφάλαιο 2ο : Έννοια και είδη κατάθεσης
2.1 Ορισµός κατάθεσης
Η κατάθεση αποτελεί µια µορφή ανώµαλης παρακαταθήκης (ΑΚ 806,830). Η τράπεζα
αποδέχεται ξένα χρήµατα ή άλλα επιστρεπτέα κεφάλαια για φύλαξη µε την υποχρέωση
απόδοσής τους κατά το συµφωνηθέντα χρόνο ή όποτε της ζητηθεί9. Η τράπεζα
υποχρεούται είτε να φυλάσσει, ως θεµατοφύλακας χωρίς δικαίωµα χρήσης
(κυριολεκτική κατάθεση), είτε να τα επιστρέψει µετά τη χρήση, µε ή χωρίς καταβολή
τόκου, ως δανειολήπτης (δανειακή κατάθεση)10.

Οι καταθέσεις είναι έντοκες ή άτοκες ενώ η διάρκειά τους είναι είτε αορίστου είτε
ορισµένου χρόνου, το δε εφαρµοζόµενο επιτόκιο στις έντοκες καταθέσεις συναρτάται,
σε ορισµένες περιπτώσεις καταθετικών προϊόντων από το ύψος των κατατεθειµένων
κεφαλαίων και από το χρονικό ορίζοντα της κατάθεσης. Οικονοµικά, η διάρκεια
κατάθεσης λειτουργεί ως προσδιοριστικός παράγοντας του επιτοκίου. Η αόριστη
διάρκεια επιτρέπει την µερική ή ολική ανάληψη από τον καταθέτη οποιαδήποτε στιγµή.
Αντίθετα, η ορισµένη διάρκεια είναι είτε συµφωνία προθεσµίας για ανάληψη
(προθεσµιακή κατάθεση) είτε συµφωνία προθεσµίας για την καταγγελία (κατάθεση υπό
προειδοποίηση).

Τα χρήµατα που κατατίθενται στην τράπεζα, ως αντικαταστατά πράγµατα, αποδοτέα µε
τη µεταβίβαση ίσης ποσότητας οµοίων χρηµάτων, περιέρχονται στην κυριότητα της
τράπεζας, και στις δύο µορφές κατάθεσης, δηλαδή στη µεν δανειακή κατάθεση λόγω
της έννοιας του δανείου (806 ΑΚ), ενώ στην άλλη µορφή λόγω του κανόνα ότι και
αυτή, αν παρέχει στο θεµατοφύλακα εξουσία χρήσεως, λογίζεται ως δάνειο (830 §1
ΑΚ)11.

9

Γεωργακόπουλος, Λ. (1999). Χρηµατιστηριακό και Τραπεζικό ∆ίκαιο. Αθήνα: Εκδόσεις Αφοί Π.
Σάκκουλα, σελ. 282
10
Γεωργακόπουλος, Λ. (1995). Εγχειρίδιο Εµπορικού ∆ικαίου, Τόµος 2 - Οι εµπορικές πράξεις, Τεύχος 2 Συµβάσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Αφοί Π. Σάκκουλα, σελ. 521
11
Γεωργακόπουλος, Λ. (1995). Εγχειρίδιο Εµπορικού ∆ικαίου, Τόµος 2 - Οι εµπορικές πράξεις, Τεύχος 2 Συµβάσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Αφοί Π. Σάκκουλα, σελ. 522
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Είδη κυριολεκτικής κατάθεσης είναι (α) η οµαλή ή συνήθης παρακαταθήκη όπου τα
χρήµατα της κατάθεσης (950, 830 §1 ΑΚ) ορίζονται όχι ως αντικαταστατά πράγµατα
αλλά µη αντικαταστατά και (β) η ανώµαλη παρακαταθήκη όπου τα χρήµατα ορίζονται
ως αντικαταστατά12.

Είδη δανειακής κατάθεσης είναι (α) η ελεύθερης χρήσης και (β) η δεσµευµένης χρήσης
(repos) όπου η τράπεζα συµφωνεί µε τον καταθέτη ότι θα χρησιµοποιήσει το ποσόν της
κατάθεσης για αγορά τίτλων και θα αποδώσει την κατάθεση ρευστοποιώντας τους
τίτλους αυτούς13. Κρίσιµη διάκριση για το δίκαιο εποπτείας, το σύστηµα εγγύησης
καταθέσεων και το ποινικό δίκαιο αποτελεί η διάκριση µεταξύ δανείου και δανειακής
κατάθεσης. Μόνο χαρακτηριστικό της κατάθεσης, που µπορεί να τη διακρίνει από το
δάνειο είναι ο χαρακτήρας της ως τυποποιηµένη µαζική εµπορική συναλλαγή φύλαξης
ή εκµετάλλευσης αποταµιεύσεων ή αποθησαυρισµένων µέσων πληρωµής.

Παρά το γεγονός ότι και η κατάθεση λειτουργεί ως χρηµατοδότηση της δεχόµενης την
κατάθεση τράπεζας, το χρηµατοδοτικό δάνειο προς τράπεζα διαφέρει ως προς την
προέλευση των χρηµάτων και το σκοπό του δανειοδότη. Ο δανειοδότης δε χρησιµοποιεί
αποταµιεύσεις του µε σκοπό τη φύλαξη και τον τοκισµό τους µέχρις ότου τις επενδύσει,
αλλά χρησιµοποιεί κεφάλαια, τα οποία σχηµατίζει για τον σκοπό επωφελούς
δανεισµού, δηλαδή επωφελούς επένδυσής τους14.

Λήξη της σύµβασης κατάθεσης µπορεί να επέλθει από καταγγελία ή και άλλους λόγους
ενώ η παραγραφή της επέρχεται, έπειτα από παρέλευση εικοσαετίας, υπέρ του
∆ηµοσίου σύµφωνα µε το Ν. 1195/1942, όπως τροποποιηµένος ισχύει, περίπτωση η
οποία θα αναλυθεί σε επόµενη ενότητα.

12

Γεωργακόπουλος, Λ. (1995). Εγχειρίδιο Εµπορικού ∆ικαίου, Τόµος 2 - Οι εµπορικές πράξεις, Τεύχος 2 Συµβάσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Αφοί Π. Σάκκουλα, σελ. 525
13
Γεωργακόπουλος, Λ. (1999). Χρηµατιστηριακό και Τραπεζικό ∆ίκαιο. Αθήνα: Εκδόσεις Αφοί Π.
Σάκκουλα, σελ. 288
14
Γεωργακόπουλος, Λ. (1995). Εγχειρίδιο Εµπορικού ∆ικαίου, Τόµος 2 - Οι εµπορικές πράξεις, Τεύχος 2 Συµβάσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Αφοί Π. Σάκκουλα, σελ. 516
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2.2 Νοµιµότητα κατάθεσης
Κάθε κατάθεση, για να γίνει αποδεκτή από ένα τραπεζικό ίδρυµα, πρέπει να
χαρακτηρίζεται από νοµιµότητα, δηλαδή να µην έχει ως στόχο την απόκρυψη της
παράνοµης προέλευσης κεφαλαίων και την απόδοση µιας επίφασης νοµιµότητας
προκειµένου να διευκολυνθεί η µετέπειτα επανεπένδυσή τους στη νόµιµη οικονοµία.
Πρόκειται ουσιαστικά για το «ξέπλυµα» χρήµατος, δηλαδή τη νοµιµοποίηση, µέσω
κυρίως του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, των εσόδων που προέρχονται από κάθε
εγκληµατική δραστηριότητα. Οι εγκληµατίες προσπαθούν να αποκρύψουν την
παράνοµη προέλευση των κεφαλαίων τους, ούτως ώστε να φαίνεται ότι αποκτήθηκαν ή
προέρχονται από νόµιµη πηγή.

Η πρώτη κοινοτική πράξη, αναφορικά µε την καταπολέµηση του οικονοµικού
εγκλήµατος, υπήρξε η Οδηγία 91/308/ΕΟΚ, η οποία απαιτούσε από τα κράτη µέλη να
απαγορεύουν τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και να
υποχρεώνουν το χρηµατοπιστωτικό τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων των πιστωτικών
ιδρυµάτων και ευρείας κλίµακας άλλων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, να
εξακριβώνουν την ταυτότητα των πελατών τους, να τηρούν αρχεία, να θεσπίζουν
εσωτερικές διαδικασίες για την πρόληψη της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες καθώς και να αναφέρουν κάθε ένδειξη νοµιµοποίησης εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες στις αρµόδιες αρχές. Η ενσωµάτωση της Οδηγίας
91/308/ΕΟΚ στην εθνική νοµοθεσία έγινε µε το N. 2331/1995 «για την πρόληψη και
καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες». Τρία χρόνια
µετά την υιοθέτηση της Οδηγίας 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
για τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, η οποία είχε ως κύριο
σκοπό τη διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ, εκδόθηκε η
Οδηγία 2005/60/EK για την τροποποίηση των Οδηγιών 91/308/ΕΚ και 2001/97/ΕΚ,
σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για
τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας, µε την οποία αναπτύσσεται, κυρίως, η έννοια της «προσέγγισης που
βασίζεται στην εκτίµηση του κινδύνου», ώστε να υπάρξει διαβάθµιση των
υποχρεώσεων δέουσας επιµέλειας των πελατών µε ενισχυµένο ή απλοποιηµένο τρόπο,
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ανάλογα µε την ύπαρξη συγκεκριµένου προβλέψιµου κινδύνου νοµιµοποίησης εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες15.

Η συστηµατοποίηση διακρίνει τρεις φάσεις στη διαδικασία νοµιµοποίησης εσόδων από
εγκληµατικές δραστηριότητες16:
Α) Φάση τοποθέτησης, κατά την οποία το ρευστό χρήµα διοχετεύεται και αναµιγνύεται
µε νόµιµα κεφάλαια ή απλά κατατίθεται σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Βασική
τεχνική στη φάση αυτή είναι η µέθοδος του µυρµηγκιού µε την οποία διοχετεύεται το
«βρώµικο» χρήµα κατακερµατίζοντας τον όγκο των χρηµάτων σε πολλές συναλλαγές
κάτω από το όριο αναφοράς. Τα ποσά είτε κατατίθενται απευθείας σε τραπεζικούς
λογαριασµούς είτε µετατρέπονται σε ταχυδροµικές και τραπεζικές επιταγές οι οποίες
επαναπροωθούνται προς άλλους λογαριασµούς άλλων τραπεζών17.
Β) Φάση διαστρωµάτωσης, κατά την οποία µέσω παραπλανητικών µεταφορών και
παραπλανητικών συναλλαγών αποκόπτονται τα κεφάλαια από την παράνοµη πηγή
τους. Βασική τεχνική στη φάση αυτή είναι η ηλεκτρονική µεταφορά κεφαλαίων και η
µετατροπή σε άλλες µορφές χρηµατοοικονοµικών εργαλείων.
Γ) Φάση ολοκλήρωσης, κατά την οποία έχει εξαφανιστεί κάθε ίχνος και αποκτάται
νοµιµοφάνεια των κεφαλαίων. Βασική τεχνική στη φάση αυτή είναι η δηµιουργία
εταιρείας – «φάντασµα».

Σύµφωνα µε το Ν. 3691/2008, ως «ύποπτη συναλλαγή ή δραστηριότητα» ορίζεται:
«η συναλλαγή ή οι συναλλαγές ή δραστηριότητες από τις οποίες εκτιµάται ότι
προκύπτουν αποχρώσες ενδείξεις ή υπόνοιες για πιθανή απόπειρα ή διάπραξη
των αδικηµάτων του νόµου ή για εµπλοκή του συναλλασσόµενου ή του
πραγµατικού δικαιούχου σε εγκληµατικές δραστηριότητες, µε βάση την
αξιολόγηση των στοιχείων της συναλλαγής (φύση της συναλλαγής, κατηγορία
χρηµατοπιστωτικού µέσου, συχνότητα, πολυπλοκότητα και ύψος της συναλλαγής,
χρήση ή µη µετρητών) και του προσώπου (επάγγελµα, οικονοµική επιφάνεια,
15

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2013), Έγγραφο Εργασίας σχετικά µε τη νοµιµοποίηση εσόδων από
εγκληµατικές ενέργειες - 925991. Στρασβούργο: Ειδική επιτροπή για το οργανωµένο έγκληµα, τη
διαφθορά και τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές ενέργειες, σελ. 9
16
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2013), Έγγραφο Εργασίας σχετικά µε τη νοµιµοποίηση εσόδων από
εγκληµατικές ενέργειες - 925991. Στρασβούργο: Ειδική επιτροπή για το οργανωµένο έγκληµα, τη
διαφθορά και τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές ενέργειες, σελ. 3
17
Θάνου, Ε. και Φουντουκίδης, Α. (2008). Νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες: Η
αντιµετώπιση του φαινοµένου στην Ελληνική πραγµατικότητα. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο., σελ.
34-36
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συναλλακτική ή επιχειρηµατική συµπεριφορά, φήµη, παρελθόν, επίπεδο
διαφάνειας του νοµικού προσώπου − πελάτη, άλλα σηµαντικά χαρακτηριστικά)»
ενώ ως «ασυνήθης συναλλαγή ή δραστηριότητα» ορίζεται:
«Η συναλλαγή ή οι συναλλαγές ή δραστηριότητες που δεν συνάδουν µε τη
συναλλακτική,

επιχειρηµατική

ή

επαγγελµατική

συµπεριφορά

του

συναλλασσοµένου ή του πραγµατικού δικαιούχου ή µε την οικονοµική τους
επιφάνεια ή που δεν έχουν προφανή σκοπό ή κίνητρο οικονοµικής,
επαγγελµατικής ή προσωπικής φύσεως.»
Οι ορισµοί αυτοί, σε συνδυασµό µε τον κοµβικό ρόλο των χρηµατοπιστωτικών
ιδρυµάτων στη διαδικασία νοµιµοποίησης εσόδων, καταδεικνύουν σαφώς τη συσχέτιση
τραπεζικής κατάθεσης µε τον έλεγχο νοµιµοποίησης και, εν γένει, της νοµιµότητας της
κατάθεσης.

Με πράξη του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ορίζονται οι παράµετροι του
ελέγχου που πρέπει να ακολουθούν οι τράπεζες σε είκοσι και πλέον σηµεία18 όπως: η
πηγή εισοδήµατος φυσικού προσώπου, ο κλάδος δραστηριότητας του πελάτη, ο
αριθµός και το ύψος των καταθέσεων και αναλήψεων σε µετρητά στους λογαριασµούς
του πελάτη, ελεύθεροι επαγγελµατίες στους λογαριασµούς των οποίων πιστώθηκαν
κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος ποσά συνολικών εισοδηµάτων άνω των
200.000 ευρώ, νοµικά πρόσωπα στους λογαριασµούς των οποίων οι συνολικές
καταθέσεις ή αναλήψεις κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος ήταν άνω των
300.000 ευρώ κ.ο.κ.

Επιπλέον δραστηριότητες που ενδεχοµένως υποδηλώνουν «ξέπλυµα» χρήµατος και
σχετίζονται άµεσα µε καταθέσεις χρήµατος ή άλλων αξιών είναι ενδεικτικά19:
 Παροχή ανεπαρκών ή ύποπτων πληροφοριών και στοιχείων για την
πιστοποίηση της ταυτότητας του πελάτη, πχ άρνηση πελάτη να προσκοµίσει τα
προβλεπόµενα έγγραφα επαλήθευσης ταυτότητας ή προσκοµίζει έγγραφα
αµφιβόλου γνησιότητας, πίστωση λογαριασµού πελάτη από πολλά τρίτα
πρόσωπα η οποία δεν δικαιολογείται από το είδος της επαγγελµατικής του
δραστηριότητας.
18

Τσοµπάνης, Α. (2013), Φορολογία εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. Θεσµικό πλαίσιο σύµφωνα
µε το Ν. 3691/2008. Νοµιµοποίηση. Φορολόγηση. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήµιο Μακεδονίας.
19
Χατζησπύρου Γ. (2010), Ξέπλυµα Χρήµατος (Νοµιµοποίηση Εσόδων Από Παράνοµες ∆ραστηριότητες),
Θεσσαλονίκη, σελ. 72-87
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 Μεταφορά κεφαλαίων, πχ συχνή κατάθεση διαφόρων µικρών ποσών σε
λογαριασµούς πελάτη που ακολούθως συνενώνονται σε κύριο λογαριασµό,
εντολές µεταφοράς κεφαλαίων µικρών ποσών λαµβάνονται συχνά στο όνοµα
πελάτη, ο οποίος στη συνέχεια δίδει εντολή διασυνοριακής µεταφοράς µεγάλων
ποσών, κινήσεις κεφαλαίων πραγµατοποιούνται από µία τράπεζα σε άλλη και
τελικώς τα κεφάλαια επιστρέφουν στην πρώτη τράπεζα.
 ∆ραστηριότητες

ασύµβατες

µε

την

επιχειρηµατική/επαγγελµατική

δραστηριότητα του πελάτη και το εν γένει συναλλακτικό/οικονοµικό του
προφίλ, πχ κατάθεση σε λογαριασµό µεγάλων ποσών σε µετρητά τα οποία δεν
δικαιολογούνται από την επιχειρηµατική δραστηριότητα του πελάτη και το
συναλλακτικό/οικονοµικό του προφίλ, δηµιουργία µεγάλων υπολοίπων σε
λογαριασµούς καταθέσεων που στη συνέχεια µεταφέρονται σε λογαριασµούς
στο εξωτερικό και δε δικαιολογούνται από την επιχειρηµατική δραστηριότητα
του πελάτη.
 Συναλλαγές σε µετρητά, πχ πραγµατοποίηση µεγάλου ύψους καταθέσεων και
αναλήψεων

µετρητών

που

δεν

δικαιολογούνται

από

το

οικονοµικό

/συναλλακτικό προφίλ του πελάτη, διαπίστωση κίνησης λογαριασµών µε πολλές
καταθέσεις µετρητών και αντίστοιχες αναλήψεις µε έκδοση επιταγών µεγάλων
ποσών ενώ το υπόλοιπο των λογαριασµών παραµένει χαµηλό.

Κάθε τράπεζα έχει υποχρέωση δέουσας επιµέλειας, ως τράπεζα προορισµού και
αποδοχής καταθέσεων, πριν δεχθεί την κατάθεση να έχει ελέγξει την νοµιµότητα της
προέλευσης των χρηµάτων της καταθέσεως, τόσο της αρχικής όσο και κάθε
µεταγενέστερης20. Ένα από τα προληπτικά µέτρα επιµέλειας που λαµβάνουν οι
τράπεζες είναι η καθιέρωση Γενικού Όρου Συναλλαγών (η εν λόγω έννοια θα αναλυθεί
στην επόµενη ενότητα), περί ευθύνης καταθέτη για κάθε µη νόµιµη συναλλαγή ή
ενέργεια που σχετίζεται µε κατάθεση που τηρεί στην εν λόγω τράπεζα. Παράδειγµα
ενός τέτοιου όρου είναι ο ακόλουθος: «Ο Πελάτης δηλώνει ότι κάθε συναλλαγή που
διενεργείται κατόπιν εντολής του δεν έχει σχέση µε νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες και αναλαµβάνει την ευθύνη για την αυθεντικότητα, τη νοµιµότητα και
όπου απαιτείται τη µοναδικότητα των συναλλαγών και των σχετικών µε αυτές
20

Επιτροπή Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεµάτων, (2009). Απόφαση 281/17-03-2009: Πρόληψη της
χρησιµοποίησης των εποπτευοµένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυµάτων και
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας. Αθήνα: Τράπεζα της Ελλάδος
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δικαιολογητικών, υποχρεούται δε να παρουσιάσει οποιαδήποτε πρόσθετα δικαιολογητικά
ζητηθούν, κατά τους τυχόν ελέγχους από αρµόδιες Αρχές.»21 Πλέον, οι τράπεζες
προχωρούν στη λήψη και άλλων προληπτικών µέτρων, στα πλαίσια του Ν. 3691/2008,
απλουστευµένης και αυξηµένης δέουσας επιµέλειας ενώ χαρακτηριστικό παράδειγµα
στο διεθνή τραπεζικό τοµέα είναι η UBS, η µεγαλύτερη ελβετική τράπεζα, η οποία έχει
ζητήσει από τους πελάτες της, που κατοικούν σε ευρωπαϊκές χώρες και έχουν
τραπεζική σχέση στην Ελβετία, να της προσκοµίσουν πιστοποιητικά για τη φορολογική
νοµιµότητα της περιουσίας που διατηρούν στην τράπεζα, στα πλαίσια αντιµετώπισης
δικαστικών διώξεων από τη Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες για «ξέπλυµα»
χρήµατος και διευκόλυνση φοροδιαφυγής πελατών της.

Καθίσταται προφανές πόσο σηµαντικός είναι ο µηχανισµός των καταθέσεων στο
«ξέπλυµα» χρήµατος και πόσο κρίσιµη τίθεται η ενδυνάµωση των ελεγκτικών
µηχανισµών µέσω ενός αυστηρού ρυθµιστικού πλαισίου και της αποτελεσµατικής
συνεργασίας µε τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα.

2.3 Γενικοί όροι συναλλαγών
Πριν την εξέταση των ειδών κατάθεσης, κρίνεται σκόπιµο να αναλυθούν οι Γενικοί
Όροι Συναλλαγών (Γ.Ο.Σ.), οι οποίοι, βάσει άρθρου 2 του Ν. 2251/199422, ορίζονται
ως:
"Όροι που έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων για µελλοντικές συµβάσεις
(γενικοί όροι των συναλλαγών), δεν δεσµεύουν τον καταναλωτή, εάν κατά την
κατάρτιση της σύµβασης τους αγνοούσε ανυπαιτίως, όπως, ιδίως, όταν ο
προµηθευτής δεν του υπέδειξε την ύπαρξή τους ή του στέρησε τη δυνατότητα να
λάβει πραγµατική γνώση του περιεχοµένου τους."

Οι Γενικοί Όροι Συναλλαγών διακρίνονται σε (α) γενικής εφαρµογής σε όλες τις
συναλλαγές και (β) ειδικής εφαρµογής σε συναλλαγές ορισµένου είδους. Η δεύτερη
περίπτωση αφορά όρους που εντάσσονται συνήθως στις συµβάσεις της τράπεζας µε
παραποµπή σε αυτούς ή µε επισύναψή τους στη σύµβαση. Οι Γενικοί Όροι
Συναλλαγών είναι δήλωση βουλήσεως της τράπεζας προς τρίτους (καταναλωτές) καθώς
21
22

Τράπεζα Πειραιώς, (2014). Γενικοί Όροι Συναλλαγών: Σύµβαση – Πλαίσιο, σελ. 3
Βρυσόπουλος, Σ. (2010). Παράνοµοι και καταχρηστικοί όροι Τραπεζών σε δάνεια και κάρτες. [online]
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ενεργούν προς τα έξω και δεν είναι απλή εντολή εργοδότη προς το προσωπικό του.23
Υπάρχει µια σειρά δικαστικών αποφάσεων σχετικά µε την πρακτική τραπεζών να
θέτουν καταχρηστικούς Γενικούς Όρους Συναλλαγών όσον αφορά τις καταθέσεις. Η
έννοια των καταχρηστικών όρων στις καταναλωτικές συµβάσεις εξειδικεύεται και
ορίζεται στο άρθρο 2 §1 του Ν. 2251/1994. Εν συνεχεία, στην παράγραφο 3 του ίδιου
άρθρου, αναγνωρίζεται ότι οι Γενικοί Όροι Συναλλαγών κατισχύουν των ειδικών όρων
που συµφωνήθηκαν µετά από ατοµική διαπραγµάτευση µεταξύ των συµβαλλόµενων
µερών, ενώ στην παράγραφο 4 καθιερώνεται, σε περίπτωση αµφιβολίας, η ερµηνεία
των γενικών όρων υπέρ του καταναλωτή. Κατά την παράγραφο 6, (όπως αυτή
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 10 §24 Ν.2741/1999, και µετέπειτα µε το άρθρο 2 §2 Ν.
3587/2007), τίθεται µια γενική ρήτρα, σύµφωνα µε την οποία: «Γενικοί όροι
συναλλαγών που έχουν ως αποτέλεσµα τη σηµαντική διατάραξη της ισορροπίας των
δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των συµβαλλοµένων σε βάρος του καταναλωτή
απαγορεύονται και είναι άκυροι. Ο καταχρηστικός χαρακτήρας γενικού όρου
ενσωµατωµένου σε σύµβαση κρίνεται αφού ληφθούν υπόψη η φύση των αγαθών ή
υπηρεσιών που αφορά η σύµβαση, ο σκοπός της, το σύνολο των ειδικών συνθηκών κατά
τη σύναψή της και όλες οι υπόλοιπες ρήτρες της σύµβασης ή άλλης σύµβασης από την
οποία αυτή εξαρτάται».
Σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. 711/2007 απόφαση του Πολιτικού Πρωτοδικείου Αθηνών24
και την υπ. αριθµ. 3956/2008 του Εφετείου Αθηνών25, όπου ένωση καταναλωτών και
τράπεζα ήταν ενάγουσα και εναγόµενη αντίστοιχα, ισχύουν τα εξής:
Α) Κρίνεται καταχρηστικός ο όρος σύµφωνα µε τον οποίο κατά την κίνηση
λογαριασµού ταµιευτηρίου ή τρεχούµενου που αφορά ανάληψη ή κατάθεση µετρητών
ή κατάθεση επιταγής στα ταµεία της τράπεζας, ο καταναλωτής χρεώνεται µε ποσό το
οποίο προβλέπεται σε σχετικό κατάλογο προµηθειών. Συγκεκριµένα, η εναγόµενη
χρέωνε τους συµβαλλόµενους πελάτες της µε προµήθεια, σύµφωνα µε σχετικό
κατάλογο, στο ποσό των 0,80 € ανά συναλλαγή όταν οι κινήσεις ήταν περισσότερες
από τέσσερις το µήνα και ο λογαριασµός είχε µέσο µηνιαίο υπόλοιπο από 1.500 € ή
περισσότερες από έξι το µήνα όταν ο λογαριασµός είχε µέσο µηνιαίο υπόλοιπο από
1.500,01 € έως 30.000 € ή περισσότερες από είκοσι το µήνα όταν ο λογαριασµός είχε
23

Γεωργακόπουλος, Λ. (1995). Εγχειρίδιο Εµπορικού ∆ικαίου, Τόµος 2 - Οι εµπορικές πράξεις, Τεύχος 2 Συµβάσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Αφοί Π. Σάκκουλα, σελ. 479-480
24
Πολιτικό Πρωτοδικείο Αθηνών, (2007), Απόφαση 711/2007
25
Συνήγορος του Καταναλωτή, (2008), Ετήσια Έκθεση Ιούνιος 2007 – Μάιος 2008, Αθήνα., σελίδα 65
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µέσο µηνιαίο υπόλοιπο από 30.000,01 € έως 100.000 € ή περισσότερες από πενήντα το
µήνα όταν ο λογαριασµός είχε µηνιαίο υπόλοιπο από 100.000,01 € έως 200.000 €.
Θέση της ενάγουσας ήταν ότι οι συµβάσεις καταθέσεων, που συνάπτουν οι
καταναλωτές µε τις τράπεζες, έχουν το νοµικό χαρακτήρα της ανώµαλης
παρακαταθήκης, εφαρµοζόµενες σε αυτές οι διατάξεις για τη σύµβαση δανείου (ΑΚ
830 & 806), και έτσι δεν τίθεται θέµα πληρωµής στο θεµατοφύλακα (Τράπεζα) ούτε
αµοιβής (ΑΚ 822), ούτε δαπανών φύλαξης, ούτε αποζηµίωσης (ΑΚ 826). Επιπρόσθετα,
η σχετική αξίωση της Τράπεζας αποτελεί µετακύλιση του λειτουργικού της κόστους
στον καταναλωτή.
Β) Κρίνεται καταχρηστικός ο όρος χρέωσης προµήθειας κατάθεσης µετρητών υπέρ
τρίτων µε καταχώρηση ειδικών οδηγιών. Συγκεκριµένα, η εναγόµενη επέβαλλε σε
όποιον κατέθετε στα καταστήµατά της µετρητά ευρώ σε λογαριασµό τρίτου-πελάτη της
ως προµήθεια το ποσό των 1,40 € µε την εν λόγω προµήθεια να αυξάνεται σε ποσοστό
0,10% επί του πέραν των 50.000 € ποσού κατάθεσης. Θέση της ενάγουσας ήταν ότι η
κατάθεση σε λογαριασµό τρίτου λογίζεται ως σύµβαση κατάθεσης υπέρ τρίτου και ότι
ως τέτοια σύµβαση δεν τίθεται θέµα πληρωµής στο θεµατοφύλακα (Τράπεζα), ούτε
αµοιβής (ΑΚ 822), ούτε δαπανών φύλαξης και αποζηµίωσης (ΑΚ 826).
Γ) Κρίνεται καταχρηστικός ο όρος δανειακών συµβάσεων µε τον οποίο προβλέπεται η
κατάθεση του προϊόντος του δανείου σε δεσµευµένο λογαριασµό του οφειλέτη στην
τράπεζα και η σταδιακή αποδέσµευση αυτού µε την ταυτόχρονη όµως καταβολή τόκου
εκ µέρους του οφειλέτη-καταναλωτή για το σύνολο του ποσού του δανείου και όχι για
το µέρος αυτού το οποίο βρίσκεται στη διάθεσή του. Συγκεκριµένα, η εναγόµενη, κατά
τη χορήγηση στεγαστικών δανείων στους καταναλωτές όταν αυτό βρίσκεται στο στάδιο
της εκταµίευσης, η τράπεζα κατέθετε το σύνολο του εγκριθέντος ποσού σε δεσµευµένο
λογαριασµό του οφειλέτη µε σταδιακή αποδέσµευση, σύµφωνα µε την πρόοδο των
υπολειπόµενων εργασιών στο ακίνητο, µε ταυτόχρονη υποχρέωση ωστόσο καταβολής
τόκου από τη χρονική στιγµή της κατάθεσης του χρηµατικού ποσού στο δεσµευµένο
λογαριασµό, για όλο το ποσό του δανείου, µολονότι δεν µπορεί να κάνει χρήση του
συνόλου αυτού αλλά µόνο του κάθε µέρους που σταδιακά αποδεσµεύεται. Ένα εκ των
βασικών επιχειρηµάτων της εναγοµένης ήταν ότι ο δανειολήπτης µπορούσε να
ωφεληθεί από το επιτόκιο του δεσµευµένου καταθετικού λογαριασµού στο οποίο θα
γινόταν η κατάθεση του ποσού του δανείου, επιχείρηµα, ωστόσο, το οποίο απερρίφθη
ως αβάσιµο δεδοµένου ότι το συγκεκριµένο επιτόκιο είναι υποπολλαπλάσιο του
επιτοκίου του δανείου και η ωφέλεια αυτή του δανειολήπτη θα µπορούσε να
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συµψηφιστεί µε το κέρδος που αποκοµίζει η Τράπεζα µε το να έχει στη διάθεσή της το
κεφάλαιο του δανείου κατά το µέρος που αυτό είναι δεσµευµένο.
Σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. 961/2007 απόφαση του Πολιτικού Πρωτοδικείου Αθηνών26,
όπου ένωση καταναλωτών και τράπεζα ήταν ενάγουσα και εναγόµενη αντίστοιχα,
κρίθηκαν καταχρηστικοί οι εξής όροι:
Α) Περί εξόδων τήρησης-παρακολούθησης και κινήσεων για µέσο µηνιαίο υπόλοιπο
µικρότερο εκείνου που ορίζει η τράπεζα. Συγκεκριµένα, η εναγόµενη χρέωνε ακίνητους
λογαριασµούς καταθέσεων όταν ο λογαριασµός ήταν ακίνητος για χρονικό διάστηµα 19
έως 30 µηνών 0,60 € ανά µήνα ενώ για χρονικό διάστηµα 31 µηνών και άνω 1 € ανά
µήνα.
Β) Περί πρόβλεψης δικαιώµατος της τράπεζας να διαφοροποιεί τα εκάστοτε ισχύοντα
επιτόκια ανάλογα µε το υπόλοιπο του λογαριασµού. Συγκεκριµένα, η ενάγουσα
επέβαλλε όρο στα βιβλιάρια κατάθεσης ταµιευτηρίου θεµελιώνοντας το δικαίωµα της
Τράπεζας να διαφοροποιεί τα επιτόκια που ισχύουν κάθε φορά ανάλογα µε το υπόλοιπο
του λογαριασµού.
Γ) Περί καθορισµού κάθε φορά αριθµού ηµερών δέσµευσης της διαθεσιµότητας και
µετάθεσης της έναρξης της τοκοφορίας (valeur). Συγκεκριµένα, η ενάγουσα επέβαλλε
όρο στα βιβλιάρια κατάθεσης ταµιευτηρίου θεµελιώνοντας το δικαίωµα της Τράπεζας
να καθορίζει κάθε φορά αριθµό δέσµευσης της διαθεσιµότητας και µετάθεσης της
έναρξης καταβολής τόκων αναφορικά µε ποσά που είτε κατατίθενται είτε
αναλαµβάνονται από καταστήµατα διαφορετικά από εκείνο, στο οποίο τηρείται ο
σχετικός λογαριασµός.
∆) Περί αποκλεισµού ευθύνης της τράπεζας για δόλο ή βαριά αµέλεια, αν αυτή
πραγµατοποιήσει πληρωµή σε άλλο πρόσωπο µε βάση το χαµένο βιβλιάριο ή και µε
πλαστή υπογραφή. Συγκεκριµένα, η ενάγουσα επέβαλλε όρο στα βιβλιάρια κατάθεσης
ταµιευτηρίου θεµελιώνοντας το εν λόγω δικαίωµα της Τράπεζας.
Ε) Περί δικαιώµατος τράπεζας να µεταβάλλει τους όρους λειτουργίας του λογαριασµού
και τις τυχόν επιβαρύνσεις του, γνωστοποιώντας τις αλλαγές µέσω ενηµερωτικών
φυλλαδίων ή ανακοινώσεων που διατίθενται ή αναρτώνται στα καταστήµατά της.

26

Πολιτικό Πρωτοδικείο Αθηνών, (2007), Απόφαση 961/2007

Η κατάθεση χρηµάτων και άλλων αξιών στις τράπεζες

Σελίδα 21

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σ.∆.Ο., Τµήµα Λογιστικής,
ΠΜΣ «Λογιστικής και Ελεγκτικής»

∆ιαπιστώνεται συνεπώς ότι οι τράπεζες µεταφέρουν βασικά χαρακτηριστικά των
καταθέσεων σε a priori διατυπωµένους όρους, αντί τις συµβασιοποίησης αυτών µε τον
εκάστοτε πελάτη τους, στα πρότυπα του αντίστοιχου είδους κατάθεσης που
συµφωνείται, προκειµένου να διαφύγουν του ρυθµιστικού πλαισίου που διέπει τις
καταθέσεις και περιγράφεται στις επόµενες ενότητες.

2.4 Είδη κατάθεσης σε χρήµα
Το πιο διαδεδοµένο είδος καταθετικού λογαριασµού αποτελούν οι καταθέσεις
ταµιευτηρίου27, οι οποίες απευθύνονται στο ευρύ κοινό συλλέγοντας τις αποταµιεύσεις
του. Χαρακτηρίζονται από χαµηλό επιτόκιο, παρέχουν τη δυνατότητα άµεσης
ανάληψης του πιστωτικού υπολοίπου και δύνανται να συνδυασθούν µε πάγιες εντολές
για τη µέσω αυτού εξόφληση διαφόρων λογαριασµών των καταθετών. Ο εκτοκισµός
των καταθέσεων ταµιευτηρίου διενεργείται συνήθως κάθε έξι µήνες ενώ η ενηµέρωση
των καταθετών γίνεται από το βιβλιάριο καταθέσεων ταµιευτηρίου.

Ένα είδος κατάθεσης που απευθύνεται, κατά κανόνα, προς επιχειρήσεις είναι οι
καταθέσεις όψεως, ως καταθετικοί λογαριασµοί µηδενικής ή χαµηλής επιτοκιακής
απόδοσης28. Αυτοί οι καταθετικοί λογαριασµοί παρέχουν το δικαίωµα έκδοσης, επ΄
ονόµατι του κατόχου τους, καρνέ επιταγών για τη διενέργεια πληρωµών έως του ορίου
του εκάστοτε πιστωτικού υπολοίπου του λογαριασµού29. Ουσιαστικά, τα πιστωτικά
υπόλοιπα αυτών των λογαριασµών σχετίζονται µε τον τρόπο διαχείρισης της άµεσης
ρευστότητας που διενεργούν οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων. Οι καταθέσεις όψεως
εκτοκίζονται σε µηνιαία, εξαµηνιαία ή ετήσια βάση και αποτελούν το πλέον επιθυµητό
είδος κατάθεσης των τραπεζών διότι, λόγω της περιορισµένης τοκοφορίας τους,
συµβάλλουν στη διατήρηση του κόστους χρήµατος σε χαµηλά επίπεδα. Σε ορισµένες
περιπτώσεις οι λογαριασµοί αυτοί παρέχουν το δικαίωµα της «υπερανάληψης»
(overdraft), δηλαδή όχι µόνο της άντλησης του εκάστοτε πιστωτικού υπολοίπου, αλλά
και της µετατροπής του σε χρεωστικό υπόλοιπο. Στην περίπτωση αυτή, ανάλογα µε
τους όρους που συνοµολογήθηκαν µεταξύ της τράπεζας και της επιχείρησης, αυτός ο
Ψυχοµάνης, Σ. (1999). Τραπεζικό δίκαιο : δίκαιο τραπεζικών συµβάσεων. 4η Έκδοση. Θεσσαλονίκη:
Σάκκουλας, σελ. 215
28
Ψυχοµάνης, Σ. (1999). Τραπεζικό δίκαιο : δίκαιο τραπεζικών συµβάσεων. 4η Έκδοση. Θεσσαλονίκη:
Σάκκουλας, σελ. 212
29
Κορλίρας, Π. (2000), Νοµισµατική Θεωρία. 1η Έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Μπένου, σελ. 372
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λογαριασµός από καταθετικός µετατρέπεται σε χορηγητικός για την κάλυψη αναγκών
άµεσης ρευστότητας των επιχειρήσεων, το δε «όριο της υπερανάληψης» προσδιορίζεται
µε βάση τα παρελθόντα µέσα ετήσια πιστωτικά υπόλοιπα του λογαριασµού.
Στο ίδιο πλαίσιο, οι τρεχούµενοι καταθετικοί λογαριασµοί30 απευθύνονται σε φυσικά
πρόσωπα, έχοντας τα ίδια χαρακτηριστικά µε τους λογαριασµούς όψεως. Παρέχουν τη
δυνατότητα παγίων εντολών και υπεραναλήψεων, ενίοτε προσφέρουν τη δυνατότητα
διαπραγµάτευσης του επιτοκίου κατάθεσης, ανάλογα µε το ύψος αυτής και πάντως
χαρακτηρίζονται από τις τράπεζες ως χαµηλότοκες πηγές άντλησης ρευστότητας
αυτών. Τόσο οι τρεχούµενοι καταθετικοί λογαριασµοί, όσο και οι λογαριασµοί όψεως
παρέχουν το δικαίωµα διασύνδεσής τους µε πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες.

Λαµβάνοντας υπόψη τον προσδιοριστικό παράγοντα της διάρκειας της κατάθεσης,
σηµαντική είναι η προθεσµιακή κατάθεση31, της οποίας βασικό χαρακτηριστικό είναι η
υψηλή τοκοφορία της σε σχέση µε τις υπόλοιπες µορφές καταθέσεων, άρα και η
σηµαντική συµβολή της στη διαµόρφωση κόστους χρήµατος των τραπεζών. Τα
εφαρµοζόµενα επιτόκια στους λογαριασµούς αυτούς κυµαίνονται ανάλογα µε το
εκάστοτε διαµορφούµενο ύψος του πιστωτικού υπολοίπου ή ανάλογα µε το εύρος της
χρονικής περιόδου κατάθεσης ενός συγκεκριµένου ποσού. Όταν ο καταθετικός
λογαριασµός λειτουργεί µε βάση το ύψος του πιστωτικού υπολοίπου, τότε το ισχύον
επιτόκιο εφαρµόζεται µε τρόπο προοδευτικό και όχι µε τρόπο αναλογικό. Κατά την
εφαρµογή του κλιµακούµενου – προοδευτικού επιτοκίου κατάθεσης, ο εκτοκισµός του
λογαριασµού δεν γίνεται στο σύνολο του πιστωτικού υπολοίπου µε βάση το
προαναφερθέν επιτόκιο, αλλά µε βάση τις κλίµακες κατάθεσης και τα ισχύοντα σε κάθε
κλίµακα επιτόκια. Σε αυτή την περίπτωση εκτοκισµού της προθεσµιακής κατάθεσης, αν
το πιστωτικό υπόλοιπο µεταπέσει σε χαµηλότερη κλίµακα, αυτοµάτως προσαρµόζεται
το επιτόκιο κλίµακας και δε συντρέχει περίπτωση επιβολής χρηµατικής ποινής
(penalty) επί του λογαριασµού. Αντίθετα, σε περίπτωση που ο καταθετικός
λογαριασµός λειτουργεί ανάλογα µε το εύρος της χρονικής περιόδου κατάθεσης ενός
συγκεκριµένου ποσού ή διαµόρφωσης ενός πιστωτικού υπολοίπου για µια
συγκεκριµένη χρονική περίοδο και ο κάτοχος του λογαριασµού αιτηθεί τη
Ψυχοµάνης, Σ. (1999). Τραπεζικό δίκαιο : δίκαιο τραπεζικών συµβάσεων. 4η Έκδοση. Θεσσαλονίκη:
Σάκκουλας, σελ. 213
31
Ψυχοµάνης, Σ. (1999). Τραπεζικό δίκαιο : δίκαιο τραπεζικών συµβάσεων. 4η Έκδοση. Θεσσαλονίκη:
Σάκκουλας, σελ. 216
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ρευστοποίηση της εν λόγω προθεσµιακής κατάθεσης πριν τη λήξη της συµφωνηθείας
περιόδου, τότε συντρέχει λόγος επιβολής χρηµατικής ποινής.
Οι καταθέσεις υπό προειδοποίηση32 αποτελούν παραλλαγή των προθεσµιακών
καταθέσεων υπό την έννοια ότι συµφωνούνται για αόριστη διάρκεια και ως αποδοτέες
µετά από την πάροδο ορισµένης προθεσµίας από την έγγραφη προειδοποίηση του
καταθέτη, όροι οι οποίοι συµφωνούνται ελεύθερα από τα µέρη.
Τα πιστοποιητικά καταθέσεων33 συνιστούν µια ιδιαίτερη µορφή προθεσµιακής
κατάθεσης και εκδίδονται από τις τράπεζες για µια συγκεκριµένη περίοδο αναφοράς,
επί ενός συγκεκριµένου ποσού και µε ορισµένο σταθερό ή κυµαινόµενο επιτόκιο. Τα
πιστοποιητικά καταθέσεων συνιστούν τίτλους, που προσοµοιάζουν µε χρεόγραφα,
δύνανται να µεταβιβαστούν και να αποτελέσουν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στη
δευτερογενή αγορά (secondary market). Ουσιαστικά, τα πιστοποιητικά καταθέσεων
συνιστούν µηχανισµό «απαλλαγής» του ισολογισµού των τραπεζών από το στοιχείο
των υποχρεώσεων µε ταυτόχρονη διασφάλιση της αναγκαίας για αυτές ρευστότητας.

Ιδιαίτερη µορφή προθεσµιακής κατάθεσης επίσης αποτελεί η αναπαλλοτρίωτη
κατάθεση, που εισήχθη µε το ν.δ. 17/7/1923 «περί ειδικών διατάξεων και περί
Ανωνύµων Εταιρειών»34. Κατά το άρθρο 10 του εν λογω ν.δ., καθ’ όσο διαρκεί το
αναπαλλοτρίωτο, κάθε εκποίηση και κάθε κατάσχεση της κατάθεσης είναι άκυρη35,
όπως επίσης στην περίπτωση πρόβλεψης ισχύος µετά την άρση του αναπαλλοτρίωτου.
Υπό την έννοια αυτή, η αναπαλλοτρίωτη κατάθεση είναι αποδοτέα µετά την άρση της
ιδιότητας του αναπαλλοτρίωτου κατά τους όρους του νόµου ή µετά την πάροδο του
ορισµένου για το αναπαλλοτρίωτο χρονικού διαστήµατος36.

Οι δεσµευµένες καταθέσεις δηµιουργούνται είτε µε βούληση του καταθέτη, είτε µε
διάταξη νόµου, είτε µε τη λήψη κάποιου δικαστικού αναγκαστικού µέτρου, η δε
Ψυχοµάνης, Σ. (1999). Τραπεζικό δίκαιο : δίκαιο τραπεζικών συµβάσεων. 4η Έκδοση. Θεσσαλονίκη:
Σάκκουλας, σελ. 220
33
Ψυχοµάνης, Σ. (1999). Τραπεζικό δίκαιο : δίκαιο τραπεζικών συµβάσεων. 4η Έκδοση. Θεσσαλονίκη:
Σάκκουλας, σελ. 217
34
Σταµέλου, Α. (2004). Καταχρηστικοί όροι και πρακτικές στις τραπεζικές συναλλαγές. Αθήνα, σελ. 91
35
Γεωργακόπουλος, Λ. (1995). Εγχειρίδιο Εµπορικού ∆ικαίου, Τόµος 2 - Οι εµπορικές πράξεις, Τεύχος 2 Συµβάσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Αφοί Π. Σάκκουλα, σελ. 313
36
Ψυχοµάνης, Σ. (1999). Τραπεζικό δίκαιο : δίκαιο τραπεζικών συµβάσεων. 4η Έκδοση. Θεσσαλονίκη:
Σάκκουλας, σελ. 222
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λειτουργία τους έγκειται στη για ορισµένο χρονικό διάστηµα ή υπό ορισµένους όρους
µη απόδοσή τους στο δικαιούχο. Επίσης εάν µε κάποια διάταξη νόµου37 ή µε δικαστική
απόφαση ή και από την ίδια την τράπεζα, στην οποία τηρείται ο λογαριασµός
κατάθεσης, αυτή χαρακτηρίζεται ως δεσµευµένη, αποτελεί κάθε φορά ζήτηµα
ερµηνείας ή ζήτηµα που ανάγεται στην ίδια τη φύση της κατάθεσης το κατά πόσο η
δέσµευση γίνεται σε εκπλήρωση νοµικής ή συµβατικής υποχρέωσης ή σύµφωνα απλώς
µε τη βούληση του καταθέτη κατά τρόπο ώστε να συνάγεται ότι περιλαµβάνεται ή όχι,
πέρα από την απαγόρευση της οικειοθελούς διάθεσής της, και η κατάσχεση αυτής.

Παράδειγµα δέσµευσης κατάθεσης αποτελεί η δυνατότητα των φορολογικών αρχών
(Κώδικας ∆ιοικητικών και Ποινικών Κυρώσεων - άρθρο 14 §1 Ν. 2523/1997)38, σε
επείγουσες περιπτώσεις ή για να αποτραπεί επικείµενος κίνδυνος για την είσπραξη των
φόρων, να προβαίνουν πριν τη λήξη της προθεσµίας καταβολής της οφειλής και χωρίς
δικαστική απόφαση, αλλά βάσει ενός εκ των εκτελεστών τίτλων που αναφέρει το άρθρο
45 του Κώδικα Φορολογικής ∆ιοίκησης, στη συντηρητική κατάσχεση κινητών,
ακινήτων, εµπραγµάτων δικαιωµάτων επ’ αυτών, απαιτήσεων και γενικά όλων των
περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη του ∆ηµοσίου, είτε βρίσκονται στα χέρια του
είτε στα χέρια τρίτου, συνεπώς και τραπεζικών λογαριασµών του οφειλέτη. Η
συντηρητική κατάσχεση τρέπεται αυτοδίκαια σε αναγκαστική µε την πάροδο της
νόµιµης προθεσµίας καταβολής της οφειλής.

Επιπρόσθετα, σε περιπτώσεις που οι φορολογικές αρχές διαπιστώνουν τις παραβάσεις
της φοροδιαφυγής είτε λόγω µη απόδοσης, ανακριβούς απόδοσης, συµψηφισµού,
έκπτωσης ή διακράτησης ΦΠΑ και παρακρατούµενων και επιρριπτόµενων φόρων,
τελών ή εισφορών, είτε λόγω έκδοσης πλαστών φορολογικών στοιχείων, νόθευσης
φορολογικών στοιχείων ή έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων και αποδοχής
αυτών, µπορεί, βάσει ειδικής έκθεσης ελέγχου, να επιβάλει σε βάρος του παραβάτη
προληπτικά ή διασφαλιστικά του δηµοσίου συµφέροντος µέτρα άµεσου και επείγοντος
χαρακτήρα και παράλληλα δεσµεύει το ήµισυ των καταθέσεων, των πάσης φύσεως
λογαριασµών, όπως ιδίως των κοινών, υφιστάµενων ή νέων, και χρηµατικών
παρακαταθηκών και του χρηµατικού περιεχοµένου των θυρίδων του παραβάτη στα
37
38

Σταµέλου, Α. (2004). Καταχρηστικοί όροι και πρακτικές στις τραπεζικές συναλλαγές. Αθήνα. σελ. 91
Σκουζός Ι. & Συνεργάτες (2014). Κατάσχεση - δέσµευση τραπεζικών λογαριασµών από τη φορολογική
αρχή. [online]
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λειτουργούντα στην Ελλάδα πιστωτικά ιδρύµατα και στο Ταµείο Παρακαταθηκών και
∆ανείων, ενώ δεσµεύει το µη χρηµατικό περιεχόµενο θυρίδων και τις µη χρηµατικές
παρακαταθήκες στο σύνολό τους.

Η κατάθεση σε κοινό λογαριασµό (ή αλλιώς κοινός διαζευκτικός λογαριασµός), η
οποία κρίνεται σηµαντική και ακολουθεί εκτενέστερη ανάλυσή της σε επόµενη ενότητα
του παρόντος κεφαλαίου, ορίζεται σύµφωνα µε το Ν. 5638/1932 «Περί καταθέσεως εις
κοινόν λογαριασµόν», όπως το άρθρο 1 αυτού αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του ν.
δ/τος 951/1971 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 124 περ. ∆' στοιχ. α' του ν. δ/τος
118/1973: «Άρθρο 1: 1. Χρηµατική κατάθεσις παρά Τραπέζη εις ανοικτόν λογαριασµόν
επ' ονόµατι δύο ή πλειοτέρων από κοινού (Compte joint, joint account) είναι εν τη έννοια
του παρόντος νόµου η περιέχουσα τον όρον ότι του εκ ταύτης λογαριασµού δύναται να
κάµνει χρήση εν όλω ή εν µέρει, άνευ συµπράξεως των λοιπών είτε εις είτε τινές, και
πάντες κατ' ιδίαν οι δικαιούχοι. 2. Η χρηµατική κατάθεσις, περί ης η προηγούµενη
παράγραφος, επιτρέπεται να ενεργείται και εις κοινόν λογαριασµόν επί προθεσµία ή
ταµιευτηρίου υπό προειδοποίησιν. 3...»

Ένα είδος κατάθεσης που συναντάται σπάνια στην τραπεζική πρακτική είναι η
κατάθεση σε αδιαίρετω ή ενωµένο ή συµπλεκτικό λογαριασµό39 (άρθρο 111 Ν.∆.
118/1973), η οποία και διαφοροποιείται σηµαντικά από την κατάθεση σε κοινό
λογαριασµό, καθώς διενεργείται από έναν ή περισσότερους υπέρ περισσοτέρων
προσώπων ώστε να δηµιουργείται κοινωνία δικαιώµατος και το ίδιο δικαίωµα–
απαίτηση να ανήκει σε περισσότερα του ενός πρόσωπα. Σε περίπτωση που υπάρχει
όρος στην καταθετική σύµβαση ότι για κάθε κίνηση του λογαριασµού απαιτείται η από
κοινού σύµπραξη των δικαιούχων, τότε θα πρόκειται για κατάθεση σε συµπλεκτικό
λογαριασµό η οποία διέπεται από τη διάταξη 495 ΑΚ ως ενεργητική αδιαίρετη ενοχή.
Στον κοινό συµπλεκτικό λογαριασµό ανάληψη µπορούν να κάνουν µόνο όλοι µαζί οι
δικαιούχοι–καταθέτες ή ο καθένας χωριστά, όµως µόνο για το ποσό που του αναλογεί,
ή, σε περίπτωση που υπάρχει αµφιβολία, για ίσο µέρος.

Τέλος, άλλα είδη κατάθεσης είναι οι καταθέσεις οποιασδήποτε µορφής υπέρ τρίτου,
φυσικού ή νοµικού προσώπου, στις οποίες ο τρίτος καθίσταται δικαιούχος των
39

Ψυχοµάνης, Σ. (1999). Τραπεζικό δίκαιο : δίκαιο τραπεζικών συµβάσεων. 4η Έκδοση. Θεσσαλονίκη:
Σάκκουλας, σελ. 230
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κατατεθέντων, χωρίς να απαιτείται και µνεία της αιτίας της καταθέσεως ή της αποδοχής
του τρίτου και οι καταθέσεις σε συνάλλαγµα, δεδοµένου ότι η ελεύθερη κίνηση
κεφαλαίων επιτρέπει την τήρηση καταθέσεων, πέραν του εκάστοτε εθνικού
νοµίσµατος, σε συνάλλαγµα.

2.5 Κατάθεση σε κοινό λογαριασµό
Η κατάθεση σε κοινό λογαριασµό αποτελεί θεσµό του αγγλοσαξωνικού δικαίου αρχικά
και ρυθµίζεται από τις διατάξεις του Ν. 5638/1932, όπως τροποποιηµένος ισχύει.
Κατάθεση χρήµατος σε κοινό λογαριασµό υπάρχει όταν αυτή γίνεται στο όνοµα δύο ή
περισσότερων από κοινού υπό τον όρο χρήσης, µερικής ή ολικής, του καταθετικού
λογαριασµού από ένα ή µέρος ή το σύνολο των δικαιούχων40.

Απαραίτητος όρος µιας κατάθεσης σε κοινό λογαριασµό είναι η πρόβλεψη όρου ότι ο
κάθε καταθέτης (ή και υποσύνολο αυτών ή και στο σύνολο) δύναται να κάνει χρήση
της κατάθεσης χωρίς τη σύµπραξη άλλων. Σε διαφορετική περίπτωση, ο εν λόγω
καταθέτης θα περιοριζόταν στην ποσοστιαία συµµετοχή του για κάθε ενέργεια επί του
κοινού λογαριασµού. Υπάρχει ωστόσο και το αντίστροφο ενδεχόµενο, δηλαδή
αναφορικά µε παρακρατήσεις ποσών από κοινούς λογαριασµούς (λογαριασµούς µε δύο
ή παραπάνω συνδικαιούχους), σύµφωνα µε το άρθρο 1 §1 και 2 του Ν. 5638/1932,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν∆ 951/1971 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε το
άρθρο 124 περ. ∆ στοιχ. Α του Ν∆ 118/1973, προκύπτει, ότι, αντιστοίχως, η Τράπεζα
δικαιούται να δεσµεύσει ποσά από έναν τέτοιο λογαριασµό έναντι απαίτησης που τυχόν
έχει κατά ενός εκ των συνδικαιούχων.

Περιπτώσεις καταθέσεων, οι οποίες δε συνιστούν κατάθεση σε κοινό λογαριασµό,
αποτελούν οι ακόλουθες41:
 ∆εδοµένου ότι ο νόµος απαιτεί χρηµατική κατάθεση, αποκλείονται καταθέσεις
άλλων αξιών. Συνεπώς, καταθέσεις σε θυρίδες δεν συνιστούν κατάθεση σε
κοινό λογαριασµό.

40

Γεωργακόπουλος, Λ. (1995). Εγχειρίδιο Εµπορικού ∆ικαίου, Τόµος 2 - Οι εµπορικές πράξεις, Τεύχος 2 Συµβάσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Αφοί Π. Σάκκουλα, σελ. 309
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 Καταθέσεις από έναν καταθέτη στο όνοµα άλλου ή αν καθορίστηκε τρίτος
εντολοδόχος του καταθέτη.
 Καταθέτες περισσότεροι του ενός αλλά ο καθένας κατέθεσε ορισµένο ποσό και
όχι απαραίτητα το ίδιο ποσό.
 Κατάθεση όπου οι συνδικαιούχοι συµφώνησαν για από κοινού χρήση του
λογαριασµού ήτοι η προαναφερθείσα κατάθεση σε συµπλεκτικό λογαριασµό.
 Κατάθεση που δεν περιλαµβάνει τον όρο περί χρήσης του καταθετικού
λογαριασµού από καταθέτη ή µερικούς καταθέτες ή το σύνολο των
συνδικαιούχων καταθετών, χωρίς τη σύµπραξη των υπολοίπων.

Εφόσον καταθέτης έχει συναινέσει στο άνοιγµα του λογαριασµού ως κοινού, ενώ έχει
κάνει τις µεγαλύτερες ή και όλες τις καταθέσεις, αναλαµβάνει και το σχετικό κίνδυνο
το άλλο πρόσωπο, που ο ίδιος έχει επιτρέψει να γίνει συνδικαιούχος, να αναλάβει
κάποια στιγµή τα χρήµατα χωρίς να τον ενηµερώσει42. Ορίζεται ως τεκµήριο ότι ο
συνδικαιούχος που δεν ανέλαβε τα χρήµατα από την τράπεζα δικαιούται να αξιώσει τα
µισά από εκείνον που τα ανέλαβε, αλλά το τεκµήριο είναι µαχητό, προς τα πάνω και
προς τα κάτω. Είναι δηλαδή στην ευχέρεια του συνδικαιούχου που δεν ανέλαβε τα
χρήµατα, παρά το ότι είχε κάνει τις µεγαλύτερες καταθέσεις, να αποδείξει στο
δικαστήριο ότι από την εσωτερική τους σχέση µε τον έτερο συνδικαιούχο, προκύπτει
ότι από τα χρήµατα του κοινού λογαριασµού δεν δικαιούται απλώς το 50%, που λέει το
µαχητό τεκµήριο του νόµου, αλλά και µεγαλύτερο ποσοστό, για παράδειγµα
αποδεικνύοντας ότι η πηγή των ποσών της κατάθεσης ήταν αποκλειστικά δική του.

Η τραπεζική πρακτική ουσιαστικά έχει καθιερώσει την κατάθεση σε κοινό λογαριασµό
έναντι του κοινού συµπλεκτικού λογαριασµού καθώς ο δεύτερος δηµιουργεί πρακτικά
προβλήµατα για την κίνηση του λογαριασµού, εφόσον απαιτεί τη σύµπραξη όλων των
δικαιούχων, ενώ παράλληλα δεν έχει τα πλεονεκτήµατα του κοινού διαζευκτικού τόσο
από φορολογικής όσο και από κληρονοµικής φύσης.

42
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2.6 Είδη κατάθεσης άλλων αξιών
Η κατάθεση αξιών (αξιογράφων, πολύτιµων µετάλλων, νοµισµάτων, έργων τέχνης) και
η κατάθεση σε θυρίδα (κατάθεση, αγνώστων στην τράπεζα, αντικειµένων σε
χρηµατοκιβώτιο) έχουν το κοινό οικονοµικό χαρακτηριστικό ότι είτε αποτελούν
παθητικό της τράπεζας είτε δηµιουργούν ευθύνη για κακή φύλαξη ή µη παρεµπόδισης
πρόσβασης στη θυρίδα αλλά δεν αποτελούν χρηµατοδότηση της τράπεζας υπό την
έννοια ότι δεν υπάρχει εξουσία χρήσης ή εκµετάλλευσης αυτών των περιουσιακών
στοιχείων, αλλά η τράπεζα προσφέρει, επ’ αµοιβή, υπηρεσίες φύλαξης των εν λόγω
αξιών43.

Η κατάθεση σε τραπεζική θυρίδα, αν και ουσιαστικά αποτελεί ενοικίαση χώρου για
φύλαξη

προσωπικών

αντικειµένων,

ωστόσο

αποτελεί

µια

ιδιαίτερη

µορφή

παρακαταθήκης. Οι τραπεζικές θυρίδες µισθώνονται σε ετήσια βάση και ο δικαιούχος
µπορεί να τοποθετήσει µέσα σε αυτές ό,τι θέλει, µε την παραδοσιακή τους χρήση να
αφορά τη φύλαξη χρυσαφικών και άλλων πολύτιµων αντικειµένων44. Σκοπός της
κατάθεσης αυτής είναι η διευκόλυνση της ταχύτητας συναλλαγών, η µείωση του
συναλλακτικού κόστους, η µυστικότητα και η ευκολότερη πρόσβαση.

Η ιδιαιτερότητα της κατάθεσης σε θυρίδα εδράζεται στο µικτό χαρακτήρα της, καθώς
φέρει χαρακτηριστικά τόσο σύµβασης µίσθωσης πράγµατος όσο και αµειβόµενης
παρακαταθήκης, ο οποίος χαρακτήρας θέτει ζητήµατα ως προς την εφαρµογή ή µη
διατάξεων περί απορρήτου45. Ουσιαστικά, η υποχρέωση του καταθέτη συνίσταται στην
υποχρέωση καταβολής αµοιβής, υπό µορφή µισθώµατος ενώ υποχρέωση της τράπεζας
αποτελεί αφενός η φύλαξη αφετέρου η διάθεση των υπηρεσιών της προς πρόσβαση στη
θυρίδα. Οι εν λόγω υποχρεώσεις αµφότερων των συµβαλλοµένων ισχύουν καθ' όλη τη
διάρκεια της σύµβασης είτε αυτή είναι αορίστου χρόνου είτε ορισµένου χρόνου.

Η τράπεζα επιδιώκει µε την ανάληψη των υποχρεώσεων και ευθυνών αυτών να
προσφέρει στον αντισυµβαλλόµενο υπηρεσίες φύλαξης και να αµειφθεί για αυτές,
43
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ενεργώντας, συνεπώς, ως

επιχείρηση

παροχής

υπηρεσιών.

Συχνότατα,

οι

φυλασσόµενες αξίες είτε προορίζονται να εκποιηθούν ή να διοικηθούν από την τράπεζα
και να µετατραπούν σε κατάθεση χρήµατος ή προέρχονται από τη χρήση χρηµατικής
κατάθεσης για την απόκτησή τους κατ΄ εντολή του καταθέτη.

Οι καταθέσεις αξιών και οι καταθέσεις σε θυρίδα επιτρέπονται και σε επιχείρηση, που
δεν έχει χαρακτήρα τράπεζας, αφού εννοιολογικό στοιχείο τους είναι η έλλειψη
εξουσίας χρήσεως της τράπεζας, άρα η αδυναµία δανεισµού τους. Παρά ταύτα, η
ποικιλία των συναλλαγών έχει επινοήσει την ακόλουθη ενδιάµεση µορφή: Οι αξίες
δίδονται προς φύλαξη σε επιχείρηση, η οποία κατ΄ εντολή του πελάτη της, τις
ενεχυριάζει σε τράπεζα, η οποία χρηµατοδοτεί τον πελάτη ή τον υποδεικνυόµενο από
αυτόν ή δίδονται προς φύλαξη σε επιχείρηση που έχει δικά της κεφάλαια και µε αυτά
δανείζει τον καταθέτη µε ενέχυρο τις αξίες του. Η επιχείρηση όµως φύλαξης αξιών και
εκµίσθωσης θυρίδων είναι όχι πιστωτικό, αλλά χρηµατοδοτικό ίδρυµα, κατά το άρθρο
24 του Ν.2076/1992.

Συνήθη αντικείµενα παρακαταθήκης σε τράπεζα είναι αξιόγραφα και παρεµφερείς
τίτλοι όπως:
 Οµολογίες: Ανώνυµοι τίτλοι δανείων που εκδίδονται µετά από απόφαση της
Επιτροπής της Κεφαλαιαγοράς και της Νοµισµατικής Επιτροπής. Ο Ν.
3156/2003 επιβεβαιώνει την αξιογραφική φύση των οµολογιών, αναφέροντας
πως η άσκηση των δικαιωµάτων των οµολογιούχων δανειστών γίνεται µε την
προσκόµιση των τίτλων και των τοκοµεριδίων ή του ειδικού στελέχους.
 Οµόλογα: Η έννοια των οµολόγων (short term bonds) είναι κατ’ αρχήν
διαφορετική από αυτή των οµολογιών. Κατ’ αρχήν, οι οµολογίες αποτελούν
προϊόν έκδοσης οµολογιακού δανείου, ενώ τα οµόλογα αποτελούν διαφορετική,
αλλά ιδιαίτερα συγγενή µορφή δηµόσιου δανεισµού. Επίσης, σε αντίθεση µε τις
οµολογίες, τα οµόλογα είναι πάντα ανώνυµα. Τέλος, µία από τις κυριότερες
διαφορές µεταξύ τους είναι η διάρκειά τους.
 Μετοχές: Κατά το άρθρο 28 του Ν. 2190/1920 η κατάθεση µετοχών από µέτοχο
Α.Ε. για συµµετοχή στην γενική συνέλευση γίνεται σε κλειστό αριθµό
θεµατοφυλάκων, µεταξύ των οποίων και σε τραπεζική Α.Ε. στην Ελλάδα, αν
την επιτρέπει το καταστατικό ή το ∆.Σ.. Επίσης, µε τα άρθρα 28 και 30β του Ν.
2190/1920

ορίζεται

η

πληρεξουσιότητα
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αντιπροσώπευσή του από αυτήν σε γενική συνέλευση η οποία κατ΄ εξοχήν
συνοδεύει την παρακαταθήκη µετοχών πελάτη σε τράπεζα µε εντολή φύλαξης
και διαχείρισής τους.
 Συναλλαγµατικές ή επιταγές, παραδιδόµενες στην τράπεζα από τον δικαιούχο
για είσπραξη, φορτωτικές, αποθετήρια γενικών αποθηκών και αποθετήρια της
«Α.Ε. Αποθετηρίων Τίτλων», παραδιδόµενα στην τράπεζα είτε ως ενέχυρο είτε
για παράδοση σε ορισµένο τρίτο, τίτλοι αµοιβαίων κεφαλαίων, για είσπραξη
µερισµάτων και τέλος πολύτιµα µέταλλα, όπως χρυσός και αργυρός.

Η τραπεζική παρακαταθήκη είναι, κατά κανόνα, µικτή, δηλαδή είτε ως κύρια σύµβαση
παρακαταθήκης,

συνοδευόµενη

από

παρεπόµενη

συµφωνία

διαχείρισης

του

αντικειµένου της, είτε ως παρεπόµενη σύµβαση που συνοδεύει κύρια σύµβαση. Η
τραπεζική παρακαταθήκη αντικειµένων δηµιουργεί, κατά τα συναλλακτικά ήθη, όχι
υποχρέωση διαχείρισης αλλά υποχρέωση ενηµέρωσης του καταθέτη για τις ανάγκες
διαχείρισης και αποτροπή κινδύνων από αδράνεια, ιδίως ενηµέρωσης ως προς
κινδύνους απώλειας αποσβεστικών προθεσµιών. Η σύµβαση λειτουργεί ως κατάθεση
αξιών σε κοινό λογαριασµό, κατά το πρότυπο της χρηµατικής κατάθεσης σε κοινό
λογαριασµό ή ως ανώµαλη παρακαταθήκη πολλών ως συγκαταθετών και συγκυρίων
των κατατιθέµενων αξιών εξ αδιαιρέτου.

∆ύο κύρια είδη έχουν αναπτυχθεί στην πρακτική: α) η προσωποπαγής κατάθεση, στην
οποία ο καταθέτης δικαιούται σε αυτοπρόσωπη ή δια πληρεξουσίου χρήσης της θυρίδας
και β) η µη προσωποπαγής, στην οποία η τράπεζα έχει την εξουσία, ως πληρεξούσια
του καταθέτη, να ενεργεί το άνοιγµα και το κλείσιµο του χωρίσµατος και την
τοποθέτηση και αφαίρεση αντικειµένων σε αυτό, είτε γενικά είτε υπό όρους.
Παράλληλη ενδιάµεση είναι η µορφή εκείνη, στην οποία η τράπεζα έχει δικαίωµα να
ανοίξει την θυρίδα µόνο σε κατονοµαζόµενα έκτακτα περιστατικά.

Η πρόσφατη κρίση ρευστότητας και ο πανικός που διακατείχε τους καταθέτες, οι οποίοι
προσπάθησαν να προστατεύσουν τις καταθέσεις τους εν όψει ενδεχόµενου κινδύνου
«κουρέµατος» «ανασφάλιστων» καταθέσεων, ανέδειξε το φαινόµενο της απόσυρσης
χρηµατικών ποσών από τους καταθετικούς λογαριασµούς και τη µεταφορά τους στις
τραπεζικές θυρίδες όπου, αν και δε χαρακτηρίζονταν από τοκοφορία, εν τούτοις
προσέφεραν µεγαλύτερη, κατά τους καταθέτες, ασφάλεια. Επισηµαίνεται ότι τα
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χρήµατα σε θυρίδα τράπεζας δεν καλύπτονται από το Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων
και Επενδύσεων, όπως θα αναλυθεί σε επόµενη ενότητα. Αποτέλεσµα αυτής της
πρακτικής είναι τεράστια ποσά να έχουν αποσυρθεί από την αγορά µε µια ανάλογη
ουσιαστικά µείωση της προσφοράς χρήµατος.
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Κεφάλαιο 3ο : Χαρακτηριστικά κατάθεσης
3.1 Οικονοµική διάσταση κατάθεσης
Με δεδοµένες τις δυνατότητες χρήσης µιας κατάθεσης και τους όρους υπό τους οποίους
αυτή δηµιουργείται, αξιοποιείται και λήγει, κρίνεται απαραίτητο να συσχετιστεί το
θεωρητικό αυτό οικοδόµηµα µε την πραγµατική αγορά, ούτως ώστε να δοθεί η
οικονοµική διάσταση της κατάθεσης χρήµατος και άλλων αξιών στις τράπεζες. Μέσω
αυτής της οικονοµικής προσέγγισης, επιχειρείται η περιγραφή της συµπεριφοράς του
καταθέτη και της τράπεζας, µε έµφαση αντίστοιχα στο ζήτηµα επιλογής χαρτοφυλακίου
και στο ότι η τράπεζα αποτελεί επιχειρηµατική οντότητα µε στόχο τη µεγιστοποίηση
του κέρδους.

Οι καταθέσεις αποτελούν την κυριότερη πηγή άντλησης ρευστότητας των τραπεζών και
βασικό παράγοντα διαµόρφωσης του κόστους χρήµατος, άρα βασική παράµετρο για τη
διαµόρφωση της τιµολογιακής πολιτικής των χορηγήσεων. Οι όροι άντλησής τους από
το αποταµιευτικό κοινό και τις επιχειρήσεις αφορούν το ύψος των κεφαλαίων
κατάθεσης, το επιτόκιο εκτοκισµού και το χρονικό διάστηµα κατάθεσης. Ορισµένοι
από τους όρους αυτούς είτε καθορίζονται µονοµερώς από τις Τράπεζες ως Γενικοί Όροι
Συναλλαγών, είτε αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης.

Ο καταθέτης ωφελείται ουσιαστικά από τον τόκο που αντιστοιχεί στο ποσό της
κατάθεσης. Ανώτατο όριο επιτοκίου είναι το προκύπτον από τον καθορισµό του
τοκογλυφικού τόκου καταθέσεων το οποίο καθορίζεται από Πράξη Υπουργικού
Συµβουλίου, κατ' εξουσιοδότηση του ν.δ. 588/1948. Η τράπεζα µπορεί να συµφωνεί
προκαταβολικά ανατοκισµό (τοκισµό των τόκων) κατάθεσης, χωρίς περιορισµό ως
προς τις περιόδους ανατοκισµού, µε τον τελευταίο να συνιστά τροπή τόκου σε
κεφάλαιο (ΑΚ 297 §2). Ο τόκος οφείλεται στο τέλος κάθε συµφωνηµένου διαστήµατος
τοκοφορίας ή κατά την ανάληψη της κατάθεσης. Ο νόµιµος τόκος ορίζεται ως
συµβατικός ή µε νόµιµη µονοµερή δήλωση της τράπεζας (σε Γενικούς Όρους
Συναλλαγών ή στο καταστατικό)46. Το επιτόκιο µπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα,
46

Γεωργακόπουλος, Λ. (1995). Εγχειρίδιο Εµπορικού ∆ικαίου, Τόµος 2 - Οι εµπορικές πράξεις, Τεύχος 2 Συµβάσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Αφοί Π. Σάκκουλα, σελ. 528
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για παράδειγµα µε το ύψος της κατάθεσης, τη διάρκεια παραµονής στην τράπεζα,
χρήση του κεφαλαίου κ.ο.κ. Οι κατηγορίες καταθέσεων εκφράζουν µια ταξινόµηση
στοιχείων µειούµενου βαθµού ρευστότητας, στην οποία συµπεριλαµβάνονται και οι
κρατικές οµολογίες που µπορούν να αγοράζουν οι υποψήφιοι καταθέτες, έτσι ώστε να
καταλήξουµε σε ένα πρόβληµα «διαχείρισης χαρτοφυλακίου», το οποίο επηρεάζει
αποφασιστικά τις τράπεζες.

Ο όρος «χαρτοφυλάκιο» σηµαίνει ένα σύνολο χρηµατοπιστωτικών και πραγµατικών
περιουσιακών στοιχείων – τραπεζικές καταθέσεις, έντοκα γραµµάτια του ∆ηµοσίου,
οµόλογα, µετοχές, χρυσός, έργα τέχνης – από τη διαχείριση του οποίου ο κάτοχος του
χαρτοφυλακίου αποβλέπει στη µεγιστοποίηση κάποιου αποτελέσµατος. Οι αποφάσεις
χαρτοφυλακίου αφορούν στη διαχείριση αυτού του συνόλου, µε στόχο την επίτευξη του
επιδιωκόµενου αποτελέσµατος, το οποίο µπορεί να ορίζεται ως ένας συνδυασµός
χρησιµότητας – κερδών – εισοδήµατος. Στο πλαίσιο αυτών των διαχειριστικών
αποφάσεων, οι οικονοµικές µονάδες αποφασίζουν την ποσοστιαία συµµετοχή του κάθε
στοιχείου στο συνολικό χαρτοφυλάκιό τους, σταθµίζοντας τα κέρδη και τις ζηµίες που
ενδέχεται να προκύψουν ως αποτέλεσµα των αποφάσεών τους. Οι τραπεζικές
καταθέσεις είναι ένα σχετικά ασφαλές περιουσιακό στοιχείο καθώς ο επενδυτήςκαταθέτης γνωρίζει αρκετά καλά την απόδοση των τραπεζικών καταθέσεων. Τα
θεµελιώδη χαρακτηριστικά της επιλογής χαρτοφυλακίου είναι τρία: α) η προσδοκώµενη
απόδοση (η ποσοστιαία απόδοση ενός περιουσιακού στοιχείου είναι η ποσοστιαία
αύξηση της τιµής του στο χρόνο.), β) ο κίνδυνος (σχετίζεται µε την αβεβαιότητα της
απόδοσης που θα αποφέρει) και γ) η ρευστότητα (η εύκολη κι άµεση ανταλλαγή του µε
αγαθά, υπηρεσίες ή άλλα περιουσιακά στοιχεία).

Το τι είδους καταθέσεις θα επιλέξουν οι αποταµιευτές είναι ένα θέµα που αφορά στις
επιλογές σύνθεσης του χαρτοφυλακίου τους, το οποίο εξαρτάται από δύο κυρίως
παράγοντες: πρώτον τις ανάγκες τους, οι οποίες καθορίζουν τη σχετική σηµασία που
δίνουν στον παράγοντα που ονοµάζουµε «βαθµό ρευστότητας» της κάθε τοποθέτησης,
δηλαδή στην ευκολία και στο κόστος µετατροπής της κάθε τοποθέτησης σε µέσο
συναλλαγής (ή σε «χρήµα») και δεύτερον στις σχετικές αποδόσεις κάθε τέτοιας
τοποθέτησης, δηλαδή στα επιτόκια για κάθε µια από αυτές τις µορφές καταθέσεων. Οι
καταθέσεις µε υψηλό βαθµό ρευστότητας, όπως οι καταθέσεις όψεως και ταµιευτηρίου,
έχουν σχετικά χαµηλή απόδοση, ενώ αντίθετα οι καταθέσεις µε την υψηλότερη
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απόδοση έχουν µικρότερο βαθµό ρευστότητας, όπως οι καταθέσεις προθεσµίας και τα
οµόλογα. Υπάρχει µια αντίστροφη σχέση ανάµεσα στο βαθµό ρευστότητας και στα
επιτόκια της κάθε µορφής κατάθεσης. Έτσι το υψηλότερο επιτόκιο που δίνουν οι
τράπεζες στις προθεσµιακές καταθέσεις και στα οµόλογα θεωρείται κίνητρο προς τους
αποταµιευτές να δεσµεύσουν τα χρήµατά τους για κάποιο χρονικό διάστηµα, καθώς και
αντάλλαγµα στο χαµηλό βαθµό ρευστότητας αυτών των µορφών κατάθεσης.

Εκτός όµως από τις κάθε µορφής καταθέσεις, οι αποταµιευτές έχουν την ευχέρεια να
τοποθετήσουν τα περισσεύµατά τους σε µια ποικιλία τίτλων της κεφαλαιαγοράς, οι
οποίοι απορροφούνται στα χαρτοφυλάκια των αποταµιευτών µε τα ίδια κριτήρια που
διέπουν τη ζήτηση τραπεζικών καταθέσεων, µε τη διαφορά ότι οι τίτλοι που είναι
διαπραγµατεύσιµοι στην κεφαλαιαγορά αντιµετωπίζουν το ενδεχόµενο κεφαλαιακού
κέρδους ή κεφαλαιακής ζηµίας εάν και όταν χρειαστεί είτε να προεξοφληθούν
(οµολογίες) είτε να πωληθούν – ρευστοποιηθούν (µετοχές).

Γενικά, οι ιδιωτικές αποταµιεύσεις κατευθύνονται σε τρεις διαφορετικές γενικές
«τοποθετήσεις»: είτε σε τραπεζικές καταθέσεις είτε σε οµολογίες που εκδίδουν οι
τράπεζες, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και ο δηµόσιος τοµέας είτε σε µετοχές. Η
ποσοστιαία συµµετοχή κάθε είδους τέτοιας τοποθέτησης στο σύνολο των ιδιωτικών
αποταµιεύσεων συνιστά ένα πρόβληµα «επιλογής χαρτοφυλακίου». Εφόσον γνωρίζει ο
καταθέτης τους όρους υπό τους οποίους δέχεται κατάθεση χρήµατος ή άλλων αξιών µια
τράπεζα, δύναται να προβεί σε µια εκτίµηση της προσφερόµενης απόδοσης, σε όρους
κόστους ευκαιρίας, έναντι της τοποθέτησης των κεφαλαίων σε άλλη τράπεζα ή σε
αγορά περιουσιακών στοιχείων ή διακράτηση αυτών σε ρευστά διαθέσιµα µε ίδια µέσα.

Από την άλλη πλευρά, µε δεδοµένο το στόχο της µεγιστοποίησης κερδών, η διοίκηση
µιας τράπεζας επιδιώκει να συλλέξει όσο το δυνατόν περισσότερα χρηµατικά κεφάλαια,
µε το χαµηλότερο δυνατόν κόστος χρήµατος τα οποία στη συνέχει θα διαθέσει σε
κερδοφόρες εργασίες της µε τη χαµηλότερη δυνατή πιθανότητα κινδύνου47. Στο πλαίσιο
αυτό, οι τράπεζες λειτουργούν ως οργανισµοί που συλλέγουν αποταµιεύσεις εκδίδοντας

47

Σαπουντζόγλου, Γ. και Πεντότης, Χ. (2006). Τραπεζική θεωρία και πρακτική. Αθήνα: Εκδόσεις
Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, σελ. 60
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υποσχετικούς τίτλους προς τους αποταµιευτές48. Ο κάθε αποταµιευτής – καταθέτης,
δίνοντας τα χρηµατικά του κεφάλαια στις τράπεζες, έχει στα χέρια του µια απόδειξη
αυτής της εκχώρησης του περισσεύµατός του, όπως ένα βιβλιάριο καταθέσεων, ένα
απόσπασµα της κατάστασης και της κίνησης ενός λογαριασµού όψεως ή τρεχούµενου,
ο οποίος κινείται µε επιταγές, µια οµολογία ή ένα πιστοποιητικό προθεσµιακής
κατάθεσης, µε συγκεκριµένη λήξη και όρους ή ένα τραπεζικό οµόλογο, επίσης µε
συγκεκριµένη λήξη και όρους. Όλες αυτές οι αποδείξεις ή βεβαιώσεις αποτελούν
υποσχετικούς τίτλους που εκδίδουν οι τράπεζες και προσφέρουν στους αποταµιευτές,
αντλώντας τους χρηµατοδοτικούς πόρους που συγκεντρώνονται στις τράπεζες µε τη
µορφή των πάσης φύσεως καταθέσεων. Αυτούς τώρα τους κατατιθέµενους
αποταµιευτικούς πόρους, οι τράπεζες τους διαθέτουν προς τις ελλειµµατικές µονάδες,
δηλαδή τους προσφέρουν για τη χρηµατοδότηση των δανειακών αναγκών του ιδιωτικού
και του δηµοσίου τοµέα. ∆ίνοντας αυτές τις χορηγήσεις, οι τράπεζες παίρνουν στα
χέρια τους αντίστοιχους υποσχετικούς τίτλους που εκδίδουν οι ελλειµµατικές µονάδες.
Αυτοί οι τίτλοι αντιστοιχούν στην υποχρέωση των ελλειµµατικών µονάδων να
εξοφλήσουν τις οφειλές τους προς τις τράπεζες. Οι οφειλές των ελλειµµατικών
µονάδων αποτελούν τις απαιτήσεις των τραπεζών απέναντί τους και οι οποίες, µε τη
σειρά τους, αντιστοιχούν έµµεσα στις υποχρεώσεις των τραπεζών έναντι των
καταθετών τους.

Η

αύξηση

του

υπολοίπου

των

καταθέσεων

στο

τραπεζικό

σύστηµα,

συµπεριλαµβανοµένων και των τόκων που αντιστοιχούν στο ήδη συσσωρευµένο ποσό
των καταθέσεων, αντιστοιχεί σε «καθαρή αποταµίευση». Αυτή η καθαρή αποταµίευση
συντελείται όταν οι καταθέτες δε ρευστοποιούν ή αναλώνουν το συσσωρευµένο
χρηµατικό κεφάλαιο ή όταν δε ρευστοποιούν ή αναλώνουν ολόκληρο το ποσό των
τόκων που κερδίζουν, το οποίο αποτελεί για αυτούς αποταµίευση» και εκφράζει την
αύξηση των διαθέσιµων χρηµατοδοτικών πόρων, οι οποίοι µέσω των τραπεζικών
χορηγήσεων καταλήγουν στην εξυπηρέτηση των ελλειµµατικών µονάδων του ιδιωτικού
και του δηµόσιου τοµέα. Η µεγάλη σταθερότητα των καταθέσεων σηµαίνει ότι η
χρηµατοδοτική δραστηριότητα των τραπεζών εξαρτάται σε πολύ µεγάλο βαθµό από τη
δυνατότητα που έχουν να διαχειρίζονται τις ήδη συσσωρευµένες καταθέσεις και µόνο
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σε περιορισµένο βαθµό από τις µεταβολές του υπολοίπου των καταθέσεων (καθαρή
αποταµίευση).

Σύµφωνα µε τον επικεφαλής οικονοµολόγο της Τράπεζας Πειραιώς, υπάρχει ένας
κύκλος καταθέσεων – δανείων49.

"Όταν µία τράπεζα εκδίδει ένα νέο δάνειο δηµιουργεί µία επιπλέον κατάθεση
είτε σε όσους έχουν λάβει το δάνειο είτε στον τελικό αποδέκτη του δανεισµένου
ποσού. Για παράδειγµα, ένας υποψήφιος αγοραστής σπιτιού παίρνει ένα
στεγαστικό δάνειο, µία κατάθεση ίσου ποσού δηµιουργείται στο λογαριασµό του
πωλητή/ κατασκευαστή του σπιτιού.
Επιπλέον, επειδή οι τράπεζες υποχρεώνονται να κρατούν µόνο ένα τµήµα των
καταθέσεων τους ως αποθεµατικό, αυτή η νέα κατάθεση µπορεί να δηµιουργήσει
ένα άλλο δάνειο, το οποίο δηµιουργεί µία κατάθεση ...και ούτω καθεξής. Με τον
τρόπο αυτό, έχουµε θέσει σε κίνηση ένα µηχανισµό που δηµιουργεί έναν ενάρετο
κύκλο δηµιουργίας δανείων και καταθέσεων".
Σύµφωνα µε τη ∆ιεύθυνση Νοµισµατικών Αναλύσεων της Τράπεζας της Αγγλίας50:

"οι εµπορικές τράπεζες δηµιουργούν χρήµα, µε τη µορφή τραπεζικών
καταθέσεων, δηµιουργώντας νέα δάνεια. Όταν µια τράπεζα συνάπτει ένα δάνειο
-για παράδειγµα ένα ενυπόθηκο στεγαστικό προς κάποιον ο οποίος θέλει να
αγοράσει ένα σπίτι- δεν του προσφέρει σε µετρητά χιλιάδες χαρτονοµίσµατα,
αλλά πιστώνει τον τραπεζικό του λογαριασµό µε µία κατάθεση στο µέγεθος του
δανείου. Ακριβώς αυτή τη στιγµή δηµιουργείται το νέο χρήµα."

Εποµένως, οι τράπεζες αναλαµβάνουν το ρόλο µεσάζοντα ανάµεσα σε καταθέτες και
δανειστές, δηµιουργώντας το χρήµα που κυκλοφορεί στην οικονοµία. Στην
πραγµατικότητα, τη στιγµή της αποταµίευσης χρηµάτων από τα νοικοκυριά, αυτά τα
κεφάλαια άµεσα αποτελούν δυνητική ή και πραγµατική χορήγηση σε κάποιον άλλο,
µέσω των τραπεζών. Ουσιαστικά, τα αναγραφόµενα στις τραπεζικές καταθέσεις ποσά
49
50

Λέκκος, Η. (2012). Φορολογικό και Τραπεζικό Απόρρητο., σελ. 7
McLeay, M., Radia, A. and Thomas, R. (2014). Money creation in the modern economy. London: Bank
of England., σελ. 3
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είναι απλώς λογιστικά υπόλοιπα και, όχι απαραίτητα, το πραγµατικό υπόλοιπο τη
δεδοµένη χρονική στιγµή.

Ο εν λόγω «ενάρετος κύκλος» επιφυλάσσει τους αποκαλούµενους κινδύνους αγοράς οι
οποίοι επηρεάζουν τόσο την αξία του χαρτοφυλακίου των δανείων της τράπεζας όσο
και την αξία του χαρτοφυλακίου των συναλλαγών της και σχετίζονται µε το µέγεθος
της µεταβολής των τιµών των διαφόρων περιουσιακών στοιχείων. Η αποτίµηση του
κινδύνου της αγοράς βασίζεται στη µεταβλητότητα των παραµέτρων της αγοράς όπως
τα επιτόκια (interest rate risk), οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες (foreign exchange risk) και
η ρευστότητα της αγοράς (liquidity risk).

Ωστόσο, και οι ίδιες οι τράπεζες λειτουργούν ως καταθέτες. Στο πλαίσιο του
συστήµατος υποχρεωτικών καταθέσεων51, τα πιστωτικά ιδρύµατα είναι υποχρεωµένα
να τηρούν κατάθεση στο Ευρωσύστηµα η οποία είναι έντοκη (και διαφορετική από τις
καταθέσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων στο πλαίσιο της πάγιας διευκόλυνσης αποδοχής
καταθέσεων). Ειδικότερα, το επιτόκιο στις υποχρεωτικές καταθέσεις ισούται προς το
(σταθερό) επιτόκιο στις πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης. Προκαθορίζονται
περίοδοι τήρησης, οι οποίες δεν συµπίπτουν µε τους ηµερολογιακούς µήνες, διαρκούν
όµως περίπου 30 ηµέρες. Το ύψος της υποχρεωτικής κατάθεσης, η οποία τηρείται στην
οικεία εθνική κεντρική τράπεζα του υπόχρεου πιστωτικού ιδρύµατος, δεν επιτρέπεται
να υπολείπεται του γινοµένου του συντελεστή υποχρεωτικών καταθέσεων (0,01 από 18
Ιανουαρίου 2012) επί το ύψος ενός υποσυνόλου του παθητικού του πιστωτικού
ιδρύµατος (λ.χ., εξαιρούνται οι υποχρεώσεις προς άλλα πιστωτικά ιδρύµατα και οι
υποχρεώσεις προς το Ευρωσύστηµα) όπως έχει διαµορφωθεί την τελευταία ηµέρα του
προ-προηγούµενου µήνα52.

Εάν κατά µέσο όρο στη διάρκεια µίας περιόδου τήρησης, η υποχρεωτική κατάθεση
υπολείπεται του γινοµένου που προαναφέρθηκε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει
τη δυνατότητα να επιβάλει ποινή στο πιστωτικό ίδρυµα. Η ευχέρεια τήρησης των
υποχρεωτικών καταθέσεων κατά µέσο όρο στη διάρκεια της περιόδου τήρησης - ώστε
το ύψος της υποχρεωτικής κατάθεσης του πιστωτικού ιδρύµατος να επιτρέπεται να
51
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Τράπεζα της Ελλάδος, (2013). Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2012. Αθήνα.
Τράπεζα της Ελλάδος, (2000). Προσαρµογή του πλαισίου υποχρεωτικών καταθέσεων των τραπεζών
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κυµαίνεται από ηµέρα σε ηµέρα - συντελεί υπό κανονικές συνθήκες στη
σταθεροποίηση των επιτοκίων στην αγορά χρήµατος. Επίσης, υπό κανονικές συνθήκες,
το σύστηµα υποχρεωτικών καταθέσεων διευκολύνει τον επηρεασµό των επιτοκίων
στην αγορά χρήµατος εκ µέρους της κεντρικής τράπεζας, καθώς συµβάλλει στη
δηµιουργία ελλείµµατος ρευστότητας, πράγµα που σηµαίνει ότι οι εµπορικές τράπεζες
εξαρτώνται αναγκαστικά από την κεντρική τράπεζα για την άντληση χρηµατοδότησης
και άρα επιβαρύνονται µε το κόστος το οποίο συνεπάγονται τα επιτόκια που
προσδιορίζει η κεντρική τράπεζα για την παροχή ρευστότητας.

Παρ’ όλα αυτά, οι τράπεζες λειτουργούν µε το πολύ κερδοφόρο αλλά και ριψοκίνδυνο
σύστηµα κλασµατικών αποθεµάτων όπου, από τις καταθέσεις που τους εµπιστεύτηκαν,
οι οποίες µπορούν να ζητηθούν πίσω από τους καταθέτες οποιαδήποτε στιγµή,
χρηµατοδοτούν µακροπρόθεσµα δάνεια και αξιόγραφα, και κρατάνε µόνο ένα ελάχιστο
µέρος ως ρευστό απόθεµα για την ανάληψη καταθέσεων. Όµως, όσο οι τραπεζικές
καταθέσεις δεν καλύπτονται 100% µε ρευστά αποθέµατα και δε γίνεται διαφανής και
ειλικρινής διαχωρισµός µεταξύ καταθέσεων και ριψοκίνδυνων χρεών των ίδιων των
τραπεζών, η ασφάλεια των τραπεζικών καταθέσεων θα τίθεται εν αµφιβόλω53. Σε αυτή
την περίπτωση, οι πρακτικές της κρατικής εγγύησης καταθέσεων και διάσωσης
τραπεζών,

που

επιστρατεύονται

συχνά,

ενδεχοµένως

να

αποδειχθούν

αναποτελεσµατικές, παρά το πλήθος ρυθµίσεων.

3.2 Εγγύηση κατάθεσης
Η προηγούµενη ενότητα αποτέλεσε µια οικονοµική προσέγγιση στις καταθέσεις και το
πως αυτές αποτελούν µία από τις σηµαντικότερες µεταβλητές κατά τη λήψη
αποφάσεων τόσο σε µικροοικονοµικό επίπεδο (επιλογές νοικοκυριού – επιχείρησης για
διαθέσιµο εισόδηµα, αποταµίευση, επένδυση κ.ο.κ.) όσο και σε µακροοικονοµικό
επίπεδο (διαµόρφωση νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής). Σκοπός ήταν να
συνδεθεί η αποτύπωση των εννοιών και του νοµικού πλαισίου που διέπει το θεσµό των
καταθέσεων (Κεφάλαια 1 και 2), µε τα χαρακτηριστικά των καταθέσεων, την
επικαιρότητα και τα πραγµατικά ζητήµατα που εντοπίζονται στην αγορά (Κεφάλαια 3
και 4).
53
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Ο θεσµός της εγγύησης των καταθέσεων αποτελεί αναπόσπαστο συµπλήρωµα του
συστήµατος εποπτείας των πιστωτικών ιδρυµάτων. Αποβλέπει στην ενίσχυση της
σταθερότητας του τραπεζικού συστήµατος και στην προστασία των καταθετών σε
περίπτωση αδυναµίας ενός πιστωτικού ιδρύµατος να τους αποδώσει τις καταθέσεις
τους. Με την Οδηγία 94/19/ΕΚ «περί των συστηµάτων εγγυήσεως καταθέσεων»
διαµορφώθηκε το ελάχιστο περιεχόµενο του θεσµικού πλαισίου, που διέπει την
λειτουργία των εθνικών συστηµάτων εγγύησης καταθέσεων. Οι στόχοι της Οδηγίας
ήταν α) η διασφάλιση της σταθερότητας της ενιαίας τραπεζικής αγοράς και η πρόληψη
τραπεζικών πανικών (bank runs) µε την αδρανοποίηση του κινήτρου των καταθετών να
προβούν σε βεβιασµένη απόσυρση των καταθέσεων τους, β) η προστασία των
καταθετών (ιδίως χαµηλού εισοδήµατος και χαµηλής πληροφοριακής βάσης) και γ) η
αποφυγή της στρέβλωσης των συνθηκών του ανταγωνισµού αφενός µεταξύ πιστωτικών
ιδρυµάτων/υποκαταστηµάτων που είναι εγκατεστηµένα στο ίδιο κράτος µέλος αλλά
συµµετέχουν σε διαφορετικά συστήµατα εγγύησης αφετέρου ως προς καταθέτες του
ιδίου πιστωτικού ιδρύµατος σε διαφορετικές χώρες.

Στην Ελλάδα ο θεσµός της εγγύησης των καταθέσεων εισήχθη µε το Ν. 2324/95, ο
οποίος ενσωµάτωσε στην ελληνική νοµοθεσία τις διατάξεις της Οδηγίας 94/19/ΕΚ. Με
την Οδηγία 2009/14/ΕΚ, όσον αφορά το επίπεδο κάλυψης και την προθεσµία
εκταµίευσης, επιχειρήθηκε να αντιµετωπισθούν:
 οι δυσλειτουργίες των συστηµάτων εγγύησης καταθέσεων που οφείλονταν σε
διαφορετικά και ακατάλληλα επίπεδα και πεδία κάλυψης, σε ανεπαρκείς
διαδικασίες πληρωµής και σε ελλιπή ενηµέρωση των καταθετών για λειτουργία
συστηµάτων εγγύησης καταθέσεων,
 οι εσφαλµένοι τρόποι χρηµατοδότησης των συστηµάτων εγγύησης καταθέσεων
που οφείλονταν σε διαφορετικά και ανεπαρκή επίπεδα χρηµατοδότησης των
συστηµάτων και σε διαφορετικούς µηχανισµούς χρηµατοδότησης και
 άλλα ζητήµατα όπως η έλλειψη διασυνοριακής συνεργασίας και ο
περιορισµένος ρόλος των συστηµάτων εγγύησης καταθέσεων (για παραδειγµα
δεν αφορούν εξυγίανση)
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Ακολουθούν δύο παραδείγµατα εγγύησης κατάθεσης54, ένα για κατάθεση σε κοινό
λογαριασµό και ένα για καταθέσεις ενός προσώπου σε διαφορετικές τράπεζες.
Α) ∆ύο πρόσωπα, ο καταθέτης Α έχει σε κοινό λογαριασµό µε τον καταθέτη Β 150.000
ευρώ. Ο ίδιος καταθέτης Α έχει, σε άλλο κοινό λογαριασµό που τηρείται στην ίδια
τράπεζα, µε τον καταθέτη Γ, 100.000 ευρώ. ∆εδοµένου ότι είναι κοινός λογαριασµός,
συνεπώς δεν προβλέπονται συγκεκριµένα ποσοστά συµµετοχής καθενός εκ των
συνδικαιούχων στους λογαριασµούς, ο καταθέτης Α δικαιούται αποζηµίωση 100.000
ευρώ, ο καταθέτης Β δικαιούται 75.000 ευρώ και ο Γ 50.000 ευρώ.
Β) Ο καταθέτης Α σε κοινό λογαριασµό µε τον καταθέτη Β σε µία τράπεζα Ι 100.000
ευρώ. Ο ίδιος καταθέτης Α έχει, σε άλλο ατοµικό λογαριασµό που τηρείται σε άλλη
τράπεζα ΙΙ 100.000 ευρώ. Ο καταθέτης Α δικαιούται αποζηµίωση 50.000 ευρώ από την
τράπεζα Ι και 100.000 ευρώ από την τράπεζα ΙΙ, ενώ ο καταθέτης Β δικαιούται
αποζηµίωση ύψους 50.000 ευρώ από την τράπεζα Ι.

Τα παραδείγµατα αυτά καθίστανται δυνατά µε το Ν. 2324/1995, που βασίστηκε στην
κοινοτική Οδηγία 94/19/ΕΚ "περί των συστηµάτων εγγύησης των καταθέσεων", και µε
τον οποίο ιδρύθηκε το Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων (ΤΕΚ) ως φορέας διαχείρισης
του συστήµατος. Με το Ν. 2832/2000 αφενός πραγµατοποιήθηκαν ορισµένες
βελτιώσεις του νοµοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του φορέα αφετέρου
κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις του αρχικού Ν. 2324/1995 ενώ µε το Ν. 3746/2009 το
ΤΕΚ µετονοµάστηκε σε «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων» (ΤΕΚΕ). Το
ΤΕΚΕ είναι ο φορέας διαχείρισης του συστήµατος εγγύησης των τραπεζικών
καταθέσεων και επενδυτικών υπηρεσιών και διέπεται από το Ν. 3746/2009. Ο σκοπός
του ΤΕΚΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 3746/2009 όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το
Ν. 4021/2011, είναι:
"α) η καταβολή αποζηµίωσης στους καταθέτες των πιστωτικών ιδρυµάτων τα
οποία αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος νόµου και ευρίσκονται σε
αδυναµία να εκπληρώσουν τις προς αυτούς υποχρεώσεις τους
β) η καταβολή αποζηµίωσης στους επενδυτές-πελάτες των πιστωτικών
ιδρυµάτων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος νόµου και
ευρίσκονται σε αδυναµία να εκπληρώσουν τις προς αυτούς υποχρεώσεις τους,
για απαιτήσεις που απορρέουν από την παροχή «καλυπτόµενων επενδυτικών
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υπηρεσιών», ως τέτοιων νοουµένων, για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου,
των επενδυτικών υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 4 του Ν. 3606/2007
(..), µε στόχο τη συµβολή στη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
και
(γ) η χρηµατοδότηση των πιστωτικών ιδρυµάτων για τους σκοπούς των άρθρων
63∆ και 63Ε του Ν. 3601/2007."
Ο Ν. 3601/2007 καταργήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 166 του Ν. 4261/2014, µε
αντιστοίχηση των διατάξεων των εν λόγω νόµων, όπως αυτή φαίνεται στο παράρτηµα 1
του Ν. 4261/2014 ή του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
Το ΤΕΚΕ διαχωρίζεται σε τρία διακριτά σκέλη:
Α) Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων για την κάλυψη των καταθετών. Υποχρεωτική
συµµετοχή όλων των ελληνικών τραπεζών, των υποκαταστηµάτων αυτών σε άλλες
χώρες και των εντός Ελλάδος υποκαταστηµάτων τραπεζών µε έδρα εκτός ΕΕ, κατά την
έννοια της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 3601/2007, όπως
αντικαταστάθηκε µε το Ν. 4261/2014. Πιστωτικά ιδρύµατα δεν επιτρέπεται να
αποδέχονται καταθέσεις εάν δεν συµµετέχουν στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του
ΤΕΚΕ.
Β) Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων για την κάλυψη των επενδυτών. Υποχρεωτική
συµµετοχή όλων των τραπεζών που συµµετέχουν και στο Σκέλος Κάλυψης
Καταθέσεων, πλην του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, σε περίπτωση παροχής
µίας από τις προβλεπόµενες από το Ν. 3746/2009 επενδυτικές υπηρεσίες.
Γ) Σκέλος Εξυγίανσης για τη χρηµατοδότηση των µέτρων εξυγίανσης. Υποχρεωτική
συµµετοχή όλων των τραπεζών που συµµετέχουν και στο Σκέλος Κάλυψης
Καταθέσεων.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ως καλυπτόµενες καταθέσεις ορίζονται,
σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Ν. 3746/2009, τα πιστωτικά υπόλοιπα των κατατεθειµένων
σε λογαριασµούς κεφαλαίων ή τα πιστωτικά υπόλοιπα προσωρινού χαρακτήρα που
προκύπτουν κατά τις συνήθεις τραπεζικές συναλλαγές και τα οποία το πιστωτικό
ίδρυµα οφείλει να επιστρέψει βάσει των εφαρµοζόµενων νόµιµων και συµβατικών
όρων, καθώς και οι υποχρεώσεις για τις οποίες το πιστωτικό ίδρυµα έχει εκδώσει
παραστατικούς τίτλους.
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Η διαδικασία αποζηµίωσης καταθετών ξεκινά µε την ανακοίνωση, από την Τράπεζα
της Ελλάδος, της ανάκλησης της αδείας της τράπεζας και εν συνεχεία:
 Το ΤΕΚΕ ενηµερώνει τους δικαιούχους καταθέτες µέσω Τύπου για τη
διαδικασία αποζηµίωσης και τις άµεσες ενέργειες στις οποίες πρέπει να
προβούν και ειδοποιείται η πληρώτρια τράπεζα µε την οποία το ΤΕΚΕ έχει
συνάψει συµφωνία συνεργασίας, για την έναρξη της διαδικασίας αποζηµίωσης.
 Ο εκκαθαριστής που έχει οριστεί στην τράπεζα της οποίας η άδεια έχει
ανακληθεί, παράγει ηλεκτρονικό αρχείο µε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
για την καταβολή των αποζηµιώσεων στους καταθέτες το οποίο αποστέλλεται
µε ασφαλή τρόπο στο ΤΕΚΕ όπου γίνεται έλεγχος της εγκυρότητας των
στοιχείων και πραγµατοποιείται η απαιτούµενη επεξεργασία για την
προετοιµασία καταλόγου καταθετών και ποσών προς αποζηµίωση.
 Το ΤΕΚΕ αποστέλλει τον κατάλογο των καταθετών στην πληρώτρια τράπεζα,
από τα καταστήµατα της οποίας θα καταβάλλονται οι αποζηµιώσεις στους
καταθέτες. Οι καταθέτες, µετά από σχετική ανακοίνωση του ΤΕΚΕ στον Τύπο,
θα µπορούν να προσέλθουν στα καταστήµατα της πληρώτριας τράπεζας όπου
ενηµερώνονται γραπτώς για το ποσό της αποζηµίωσης που δικαιούνται και
λαµβάνουν την αποζηµίωση που δικαιούνται ή, σε περίπτωση διαφωνίας
σχετικά µε το ποσό της αποζηµίωσης που τους αναλογεί, µπορούν να
υποβάλουν σχετικό αίτηµα για εκ νέου αξιολόγηση του ποσού που δικαιούνται.
Μέσω ΤΕΚΕ καλύπτονται οι καταθέσεις φυσικών και νοµικών προσώπων, σε όλα τα
νοµίσµατα, µε την αποζηµίωση για το σύνολο των καλυπτόµενων καταθέσεων του
ίδιου καταθέτη σε πιστωτικό ίδρυµα που καλύπτεται από το ΤΕΚΕ να ανέρχεται κατ'
ανώτατο όριο σε 100.000 ευρώ.
Εξαιρούνται από την κάλυψη του ΤΕΚΕ: α) οι καταθέσεις της Κεντρικής ∆ιοίκησης,
των υπερεθνικών οργανισµών, των επαρχιακών και τοπικών διοικητικών αρχών, καθώς
και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, β) οι καταθέσεις φορέων του
χρηµατοπιστωτικού τοµέα (τραπεζών, εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών,
χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων, ασφαλιστικών εταιρειών και οργανισµών συλλογικών
επενδύσεων σε κινητές αξίες), γ) οι καταθέσεις των εταιρειών του ιδίου οµίλου µε το
συµµετέχον στο ΤΕΚΕ πιστωτικό ίδρυµα που περιέρχεται σε αδυναµία (θυγατρικές), δ)
οι καταθέσεις των προσώπων που συνδέονται µε τη διοίκηση, τον έλεγχο των
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οικονοµικών καταστάσεων και την κατοχή ποσοστού µεγαλύτερου του 5% του
µετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας ή των εταιρειών του ιδίου οµίλου καθώς και οι
σύζυγοι και συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθµού αυτών και, τέλος, ε) οι καταθέσεις
που συνδέονται µε νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και τη
χρηµατοδότηση

της

τροµοκρατίας,

για

τις

οποίες

έχει

εκδοθεί

τελεσίδικη

καταδικαστική δικαστική απόφαση. Για καταθέσεις που προέρχονται από συναλλαγές
για τις οποίες έχει ασκηθεί ποινική δίωξη αναστέλλεται η καταβολή αποζηµίωσης από
το ΤΕΚΕ µέχρι να κριθεί τελεσίδικα η υπόθεση.

Επισηµαίνεται ότι, για τα χρήµατα µιας κατάθεσης πέρα από το όριο εγγύησης των
100.000 ευρώ, είναι δυνατή η περαιτέρω αποζηµίωση βάσει του αποτελέσµατος της
εκκαθάρισης του εν λόγω πιστωτικού ιδρύµατος.

Σήµερα, έχει ξεκινήσει η νοµοθετική διαδικασία για την έκδοση της νέας οδηγίας µε τα
κύρια σηµεία της πρότασης να αφορούν:
 Απλούστευση και εναρµόνιση της κάλυψης (για παράδειγµα διατήρηση του
εναρµονισµένου ορίου κάλυψης στα 100.000 ευρώ, κατηγοριοποίηση των
καταθέσεων σε «Επιλέξιµες καταθέσεις» και «Καλυπτόµενες καταθέσεις»,
υποχρεωτική συµµετοχή όλων των πιστωτικών ιδρυµάτων σε σύστηµα
εγγύησης καταθέσεων)
 Θέσπιση ταχείας και αποτελεσµατικής διαδικασίας καταβολής αποζηµιώσεων
(για παράδειγµα σύντµηση της προθεσµίας καταβολής αποζηµιώσεων,
κατάργηση της δυνατότητας συµψηφισµού της αποζηµίωσης του καταθέτη µε
τις τυχόν οφειλές του έναντι του πιστωτικού ιδρύµατος)
 Χρηµατοδότηση των συστηµάτων εγγύησης καταθέσεων (για παράδειγµα
καθορισµό επιπέδου στόχου διαθεσίµων κεφαλαίων)
 Υπολογισµός εισφορών πιστωτικών ιδρυµάτων (για παράδειγµα βάσει
κριτηρίων του κινδύνου στον οποίο υπόκειται κάθε πιστωτικό ίδρυµα)

3.3 Εποπτεία τραπεζικού συστήµατος
Η εντεινόµενη παγκοσµιοποίηση των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών θέτει τις ανά τον
κόσµο εποπτικές αρχές µπροστά σε ένα σοβαρό πρόβληµα. Η γεωγραφική ακτίνα
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δράσης των εθνικών εποπτικών αρχών είναι πολύ µικρότερη από το χώρο
επιχειρηµατικής δραστηριότητας των εποπτευόµενων ιδρυµάτων. Τραπεζικοί όµιλοι και
επενδυτικές τράπεζες δραστηριοποιούνται σήµερα σε παγκόσµια κλίµακα. Η διεθνής
συνεργασία δυσκολεύεται από το γεγονός ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές µεταξύ των
εθνικών θεσµικών πλαισίων εποπτείας.

Σε εθνικό επίπεδο, οι αρµοδιότητες των εποπτικών υπηρεσιών είναι ξεκάθαρες. Οι
τελευταίες έχουν τη δύναµη να προσδιορίζουν τους κανόνες, να επιβλέπουν
απρόσκοπτα την τήρησή τους και να επιβάλλουν, αν χρειαστεί, κυρώσεις. Σηµαντικό
ρόλο στην αντιµετώπιση της απουσίας ενός διεθνούς νοµικού πλαισίου έπαιξε η
σύσταση της Επιτροπής της Βασιλείας, η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα της Τράπεζας
∆ιεθνών ∆ιακανονισµών (Bank of International Settlements), από ορισµένες χώρες του
ΟΟΣΑ και η ευρεία υιοθέτηση, από τις περισσότερες αναπτυγµένες χώρες, του κανόνα
για το 8% του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας.

H Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία ιδρύθηκε το 1974 και
διατυπώνει ευρεία εποπτικά πρότυπα και κατευθύνσεις και προτείνει βέλτιστες
πρακτικές, µε την προσδοκία ότι οι επιµέρους εποπτικές αρχές θα λάβουν µέτρα για την
εφαρµογή τους µέσω θεσµικών ή άλλων προσαρµογών, οι οποίες ενδείκνυνται για τα
εθνικά τους συστήµατος.

Από εποπτικής άποψης, το κεφάλαιο αποτελεί την τελευταία «γραµµή άµυνας» του
πιστωτικού ιδρύµατος για την απορρόφηση των ενδεχόµενων ζηµιών, όταν τα διάφορα
αποθεµατικά έχουν εξαντληθεί και η διαχείριση κινδύνων είναι ανεπαρκής. Ωστόσο, σε
περίπτωση εξάντλησης του κεφαλαίου, το πιστωτικό ίδρυµα είναι πιθανό να οδηγηθεί
σε πτώχευση, υποχρεώνοντας τα συστήµατα εγγύησης καταθέσεων και τους
φορολογούµενους πολίτες να επωµισθούν το βάρος της αποζηµίωσης των καταθετών.
Το κεφάλαιο, από στρατηγικής άποψης, καθορίζει την ικανότητα «µόχλευσης» του
πιστωτικού ιδρύµατος, δηλαδή τη δυνατότητα να αυξάνει το ενεργητικό του και
συνεπακόλουθα την κερδοφορία του, να µεγεθύνεται και να ανταµείβει τους µετόχους.

Το 1988 η Επιτροπή της Βασιλείας πρότεινε ένα σύστηµα κεφαλαιακής επάρκειας, το
οποίο έγινε ευρύτερα γνωστό ως Συµφωνία της Βασιλείας (Basel Capital Accord) ή εν
συντοµία «Βασιλεία Ι». Το σύστηµα αυτό εισήγαγε την εφαρµογή ενός δείκτη
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φερεγγυότητας (solvency ratio) που προσδιόριζε ένα ελάχιστο όριο απαιτούµενων
εποπτικών ιδίων κεφαλαίων, ίσο µε το 8% του προσαρµοσµένου ως προς τον πιστωτικό
κίνδυνο ενεργητικού55. Η αρχική Συµφωνία της Βασιλείας συµπληρώθηκε το 1996 µε
την ενσωµάτωση των κινδύνων της αγοράς. Με την προσθήκη αυτή, η Επιτροπή
αναγνώρισε την αναγκαιότητα διατήρησης επαρκούς εποπτικού κεφαλαίου για την
κάλυψη απωλειών, και ενσωµάτωσε τον κίνδυνο αγοράς στην εκτίµηση των σχετικών
δεικτών.

Η εισαγωγή της Βασιλείας Ι επηρέασε άµεσα τη συµπεριφορά των πιστωτικών
ιδρυµάτων. Συγκεκριµένα, η εφαρµογή συντελεστών στάθµισης κινδύνου σε
διαφορετικές κατηγορίες στοιχείων του ενεργητικού οδήγησε τα πιστωτικά ιδρύµατα να
αναζητήσουν, αφενός περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου ή χαµηλότερου κινδύνου και
αφετέρου, µεθόδους αποφυγής κεφαλαιακών απαιτήσεων (regulatory capital arbitrage).

Η Επιτροπή της Βασιλείας, αναγνωρίζοντας ότι η Βασιλεία Ι έχει καταστεί παρωχηµένη
και ανεπαρκής στην αντιµετώπιση των νέων προκλήσεων στο χρηµατοπιστωτικό χώρο
διεθνώς, ξεκίνησε τη διαδικασία διαβούλευσης για την αναθεώρησή της µε τη
δηµοσιοποίηση του πρώτου Συµβουλευτικού Κειµένου (Ιούνιος 1999). Τα τρία
Συµβουλευτικά Κείµενα (Ιούνιος 1999, Ιανουάριος 2001, Απρίλιος 2003), οι τρεις
Ποσοτικές Μελέτες Επίπτωσης (Quantitative Impact Studies), καθώς και οι
δηµοσιευµένες µελέτες των συναφών εξειδικευµένων οµάδων εργασίας, συνετέλεσαν
στην εξαγωγή του τελικού συµφώνου, γνωστού ως Βασιλεία ΙΙ, τον Ιούνιου του 2004,
για τη σταδιακή αναθεώρηση του ισχύοντος εποπτικού πλαισίου.

Οι σχεδιαστές του ρυθµιστικού πλαισίου εστιάστηκαν στην επίλυση του προβλήµατος
της επιλογής (trade – off) µεταξύ της ανάγκης σταθερότητας του τραπεζικού
συστήµατος και του στόχου της µεγιστοποίησης των κερδών, που προϋποθέτει την
ανάληψη υψηλότερων κινδύνων. Το νέο πλαίσιο προϋποθέτει ένα άριστο µείγµα
ανταγωνιστικότητας και φερεγγυότητας του τραπεζικού συστήµατος.

55

Σαπουντζόγλου, Γ. και Πεντότης, Χ. (2006). Τραπεζική θεωρία και πρακτική. Αθήνα: Εκδόσεις
Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, σελ. 222-224
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Η Βασιλεία ΙΙ βασίζεται σε τρεις αλληλένδετους και συµπληρωµατικούς πυλώνες, οι
οποίοι συµβάλλουν στην ασφάλεια και τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος56:
Πυλώνας Ι : Επιβολή ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων για την κάλυψη των
αναλαµβανόµενων κινδύνων και εισαγωγή µέτρησης του λειτουργικού κινδύνου.
Πυλώνας ΙΙ : Εποπτικές διαδικασίες ανασκόπησης και αξιολόγησης της κεφαλαιακής
επάρκειας των πιστωτικών ιδρυµάτων.
Πυλώνας ΙΙΙ : Πειθαρχία της αγοράς, µέσω της δηµοσιοποίησης στοιχείων, σχετικά µε
τη διάρθρωση των αναλαµβανόµενων κινδύνων και της κεφαλαιακής επάρκειας των
πιστωτικών ιδρυµάτων.

Στο αναθεωρηµένο πλαίσιο εισάγονται νέες προσεγγίσεις για την εκτίµηση του
πιστωτικού κινδύνου και την ανάγκη διατήρησης εποπτικού κεφαλαίου για τον
λειτουργικό κίνδυνο.

Ένας από τους βασικότερους στόχους της Βασιλείας Ι ήταν η δηµιουργία συνθηκών
ίσου ανταγωνισµού µεταξύ των πιστωτικών ιδρυµάτων, λόγω των διαφορετικών
εποπτικών καθεστώτων που ίσχυαν διεθνώς. Η Βασιλεία ΙΙ αναγνωρίζει ότι όσο πιο
αναπτυγµένο και αποτελεσµατικό είναι ένα πιστωτικό ίδρυµα στην εκτίµηση και
διαχείριση των αναλαµβανόµενων κινδύνων, τόσο λιγότερο κεφάλαιο θα πρέπει να
διακρατεί για µια συγκεκριµένη δραστηριότητα57.

Στις 16 ∆εκεµβρίου 2010, εκδόθηκαν από την Επιτροπή της Βασιλείας για την
Τραπεζική Εποπτεία οι δύο εκθέσεις που συνθέτουν το διεθνές κανονιστικό πλαίσιο
που είναι γνωστό ως «Βασιλεία ΙΙΙ». Πολλές τράπεζες διεθνώς (µικρές και µεγάλες,
αρκετές δε από τις οποίες συστηµικά σηµαντικές) δεν ήταν σε θέση να απορροφήσουν
τις ζηµίες που προέκυψαν λόγω της κρίσης. Στην κορύφωσή της µάλιστα, το 2008, οι
τράπεζες γνώρισαν εκτεταµένη µείωση της αξίας στοιχείων του ενεργητικού τους, και
συνακόλουθα, την αύξηση των ζηµιών τους, τη µείωση των ιδίων κεφαλαίων τους και
τον περιορισµό της δυνατότητας χορήγησης πιστώσεων και δανείων σε επιχειρήσεις και
νοικοκυριά. Μεταξύ άλλων, αυτό είχε και ως αποτέλεσµα, πέραν των αρνητικών
56

Σαπουντζόγλου, Γ. και Πεντότης, Χ. (2006). Τραπεζική θεωρία και πρακτική. Αθήνα: Εκδόσεις
Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, σελ. 224-225
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∆ερµεντζόγλου, Χ. (2014). Τραπεζική Εποπτεία και Βασιλεία ΙΙΙ : Μελέτη Περίπτωσης των Ελληνικών
Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων. Λευκωσία: Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου.
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επιπτώσεων που επήλθαν στον πραγµατικό τοµέα της οικονοµίας, να αναγκαστεί το
∆ηµόσιο σε πολλές περιπτώσεις να παρέµβει µε στόχο τη στήριξη ή/και διάσωση
τραπεζών (και σε ορισµένες περιπτώσεις του συνόλου του τραπεζικού συστήµατος). Η
εν λόγω παρέµβαση οδήγησε στην επιβάρυνση των κρατικών προϋπολογισµών των εν
λόγω κρατών και στη δηµιουργία, σε ορισµένες περιπτώσεις, σοβαρών δηµοσιονοµικών
ανισορροπιών, ορισµένες από τις οποίες εξελίχθηκαν, µάλιστα, σε «δηµοσιονοµικές
κρίσεις». Κατά συνέπεια, η Επιτροπή της Βασιλείας προχώρησε στην υιοθέτηση του
νέου διεθνούς κανονιστικού πλαισίου, της «Βασιλείας ΙΙΙ», µε γνώµονα την
αντιµετώπιση των ως άνω αστοχιών που αναδείχτηκαν κατά την πρόσφατη κρίση.
Οι τροποποιήσεις και προσθήκες που εισάγει η Βασιλεία III περιλαµβάνουν58:
 ∆ιατάξεις για τα ελάχιστα ίδια κεφάλαια των τραπεζών
 ∆ιατάξεις για την κάλυψη των τραπεζών έναντι της έκθεσής τους στον
πιστωτικό κίνδυνο
 Νέους κανόνες µικρο-προληπτικής ρυθµιστικής παρέµβασης
o Καθιερώνεται ένας απλός συντελεστής µόχλευσης, ο οποίος δεν
βασίζεται στον κίνδυνο
o Καθιερώνονται δύο συντελεστές ρευστότητας των τραπεζών (Ο
συντελεστής κάλυψης ρευστότητας και ο συντελεστής καθαρής
σταθερής χρηµατοδότησης)
o Καθιερώνονται εργαλεία παρακολούθησης του κινδύνου ρευστότητας
από τις εποπτικές αρχές
 Κανόνες µακρο-προληπτικής ρυθµιστικής παρέµβασης
o Οι τράπεζες καλούνται να δηµιουργούν κεφαλαιακό απόθεµα για λόγους
συντήρησης

(“capital

conservation

buffer”),

επιπροσθέτως

των

ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων που πρέπει να τηρούν σε διαρκή
βάση
o Καθιερώνεται η υποχρέωση των τραπεζών να δηµιουργούν, σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, και ένα επιπλέον απόθεµα, το αντικυκλικό
κεφαλαιακό απόθεµα (“countercyclical capital buffer”), ώστε να
διασφαλιστεί ότι κατά τον καθορισµό των συνολικών κεφαλαιακών
58

Γκόρτσος, Χ. (2012). «Βασιλεία ΙΙΙ»: H αναθεώρηση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου της
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απαιτήσεών τους θα λαµβάνονται υπόψη, κατά το δυνατόν, πλήρως οι
συνθήκες

του

µακρο-οικονοµικού

περιβάλλοντος

στο

οποίο

λειτουργούν.
Ωστόσο, αποµένει να αποδειχθεί από την ιστορία πόσο επιτυχηµένη θα είναι η
Βασιλεία III σε σύγκριση µε τις προηγούµενες Συµφωνίες, δεδοµένου ότι δεν έχει
καθιερωθεί η νοµική δεσµευτικότητα των διατάξεών της, τόσο κατά την ενσωµάτωση
στην εθνική νοµοθεσία όσο και κατά την εφαρµογή.

3.4 Απόρρητο κατάθεσης
Το τραπεζικό απόρρητο αποτελεί εκδήλωση της οικονοµικής ελευθερίας που
κατοχυρώνεται στο άρθρο 5, όπως και στα άρθρα 2 §1 και 9 §1, του Συντάγµατος.
Γίνεται διάκριση σε γενικό τραπεζικό απόρρητο και σε ειδικό τραπεζικό απόρρητο
(απόρρητο καταθέσεων)59.

Το γενικό τραπεζικό απόρρητο διασφαλίζεται ήδη µε τα άρθρα 58-59 ΑΚ όπου
αναφέρεται ότι η προστασία της προσωπικότητας, τόσο της τράπεζας όσο και του
πελάτη,

συνεπάγεται

την

υποχρέωση

παράλειψης

ανακοίνωσης

απορρήτων

συναλλαγών. Το γενικό αυτό τραπεζικό απόρρητο αφορά όλες τις τραπεζικές
συναλλαγές και υποχωρεί µόνο σε περίπτωση υπέρτερων έννοµων συµφερόντων, τα
οποία κρίνονται κατά περίπτωση60.

Το ειδικό τραπεζικό απόρρητο κατοχυρώνεται µε τη διάταξη του άρθρου 1 του ν.δ.
1059/1971, όπως τροποποιήθηκε µε τους Ν. 1858/89 και 2214/94 «Περί του απορρήτου
των τραπεζικών καταθέσεων και τραπεζικών συναλλαγών», µε την οποία ορίζεται ότι:
«Οι κάθε µορφής καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα είναι απόρρητες. Το απόρρητο αυτό
δεν ισχύει έναντι της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της,
των σχετικών µε τον έλεγχο του τραπεζικού συστήµατος και της εφαρµογής των
νοµισµατικών, πιστωτικών και συναλλαγµατικών κανόνων». Με το Ν. 1858/1989 το
άρθρο 1 του ν.δ. 1059/1971 τροποποιήθηκε σε: «Οι κάθε µορφής καταθέσεις σε Π.Ι.
είναι απόρρητες.», µε αποτέλεσµα το τραπεζικό απόρρητο να επεκτείνεται και στις
59
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καταθέσεις άλλων αξιών στις τράπεζες. Εξαιρέσεις αποτελούν61 α) η αποκάλυψη κατά
την ανάκριση ή προανάκριση για κακούργηµα (αρ. 3 Ν. 1059/1971), β) η επί της
επιταγής βεβαίωση ύπαρξης ή ανυπαρξίας καλύµµατος από την πληρώτρια τράπεζα
(αρ. 3 Ν. 1059/1971), γ) ο έλεγχος των δηλώσεων προελεύσεως περιουσίας κρατικών
αξιωµατούχων - πόθεν έσχες (άρ. 8 §4 Ν. 1738/1987), δ) ο έλεγχος της τράπεζας από
την Τράπεζα της Ελλάδος (Ν. 1086/1986) και ε) οι καταθέσεις σε τράπεζες ελεγχόµενες
από Επίτροπο για εγκλήµατα που έχουν προκαλέσει το κοινό αίσθηµα (Ν. 1828/1989).

Η υποχρέωση τήρησης του απορρήτου απορρέει από τη σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ
πελάτη και τράπεζας, όπως αυτή θεµελιώνεται στις αρχές της καλής πίστεως και τα
συναλλακτικά ήθη, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 197-198 και 288 ΑΚ. Η
παράβαση του απόρρητου (γενικού και ειδικού) δηµιουργεί νοµικές προεκτάσεις για το
τραπεζικό ίδρυµα (ΠΚ 371), ενώ η άρση του τραπεζικού απορρήτου µπορεί να γίνει
είτε µε τη συγκατάθεση του ίδιου του πελάτη είτε µέσα από ειδικές περιπτώσεις που
προβλέπονται από το νόµο. Στην παρούσα χρονική περίοδο, λόγω της οικονοµικής
συγκυρίας της χώρας, η άρση του τραπεζικού απορρήτου, ιδιαίτερα του απορρήτου των
καταθέσεων, έχει λάβει µεγάλες διαστάσεις, καθώς, στην προσπάθεια για την πάταξη
της φοροδιαφυγής και της διακίνησης χρηµάτων από παράνοµες δραστηριότητες, οι
αρµόδιες υπηρεσίες ζητούν από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας την άρση του
απορρήτου και την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών για τις εξεταζόµενες
υποθέσεις.

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971 θεσπίστηκε η άρση του
τραπεζικού απορρήτου, στην περίπτωση προσκόµισης προσωπικής επιταγής άνω του
ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) δραχµών, για εξόφληση χρεών προς το ∆ηµόσιο, οπότε
και γίνεται δέσµευση του ποσού υπέρ της ∆ΟΥ, πάντοτε ύστερα από ενέργεια του
προϊσταµένου της. Εν συνεχεία, ο ίδιος νόµος προβλέπει την άρση του τραπεζικού
απορρήτου των καταθέσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα, µετά από παραγγελία των
εισαγγελικών λειτουργών, εφόσον οι πληροφορίες που θα προκύψουν, κατά την άρση
του απορρήτου, είναι απολύτως αναγκαίες για την ανίχνευση και τον κολασµό
κακουργήµατος62.
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Με το άρθρο 82 §2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, όπως αντικαταστάθηκε µε
το άρθρο 32 §3 του Ν. 3986/2011 και ισχύει από την 01/07/2011, καθιερώνεται η άρση
του τραπεζικού απορρήτου χωρίς να απαιτείται άδεια του εισαγγελέα. Ειδικότερα,
θεσπίζεται υποχρέωση των οικονοµικών, κοινωνικών ή επαγγελµατικών φορέων ή
οργανώσεων, των πιστωτικών ιδρυµάτων, των εταιρειών παροχής πιστώσεων, των
εταιρειών µεσολάβησης στη µεταφορά κεφαλαίων, των ιδρυµάτων πληρωµών, των
χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων και των ελληνικών ταχυδροµείων να υποβάλλουν
ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών κάθε στοιχείο και πληροφορία οικονοµικού
και φορολογικού ενδιαφέροντος που τους ζητείται, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο
αναγκαίο στις διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου, καθώς και στις
διαδικασίες του ελέγχου και των διασταυρώσεων, κατ’ εξαίρεση των διατάξεων για το
επαγγελµατικό και τραπεζικό απόρρητο, χωρίς προηγούµενη άδεια της Αρχής
Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Τέλος, στον Κώδικα ∆ιοικητικών και Ποινικών Κυρώσεων (άρθρο 14 §1 Ν. 2523/1997)
για τη «∆ιασφάλιση των συµφερόντων του ∆ηµοσίου», καθιερώνεται η αναστολή του
απορρήτου των καταθέσεων, των λογαριασµών, των κοινών λογαριασµών, των πάσης
φύσεως επενδυτικών λογαριασµών, των συµβάσεων και πράξεων επί παραγώγων
χρηµατοοικονοµικών

προϊόντων

και

του

περιεχοµένου

των

θυρίδων

του

φορολογούµενου σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύµατα, µε δέσµευση του ήµισυ
αυτών. Οι κυρώσεις του εν λόγω άρθρου επιβάλλονται κάθε φορά που η φορολογική
αρχή διαπιστώνει συγκεκριµένες φορολογικές παραβάσεις.

Οι απόψεις διίστανται, όσον αφορά τη συσχέτιση τραπεζικού απορρήτου και
ακατάσχετου, µε την παλαιότερη άποψη να θεωρεί ότι από τις διατάξεις του ν.δ.
1059/1971, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των Κπολ∆ 982/991, µε τις οποίες
προβλέπεται η κατάσχεση στα χέρια τρίτου, συνάγεται ότι καθιερώνεται το ακατάσχετο
των τραπεζικών καταθέσεων, παρόλο που αυτό δεν κατοχυρώνεται ρητά. Ωστόσο, ως
ορθότερη άποψη, διατυπώνεται ότι οι διατάξεις του απορρήτου αναφέρονται
αποκλειστικά και µόνο στο απόρρητο των τραπεζικών καταθέσεων και όχι στη
δυνατότητα ή µη κατάσχεσής τους, υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει απόρρητο στο µέτρο
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που, για την ικανοποίηση του δικαιώµατος του κατάσχοντος δανειστή, απαιτείται να
αποκαλυφθεί η ύπαρξη της κατάθεσης, γιατί το δικαίωµα αυτό κατισχύει63.

Ωστόσο, πέρα από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών
έχει εκδώσει τον Κώδικα Τραπεζικής ∆εοντολογίας64 όπου αναφέρει χαρακτηριστικά
ότι:
«(..) οι τράπεζες και οι εργαζόµενοι σε αυτές υπόκεινται στο τραπεζικό
απόρρητο όσον αφορά την ύπαρξη λογαριασµού καταθέσεων ή στο υπόλοιπο
αυτού ή στις τυχόν κινήσεις επί λογαριασµών καταθέσεων, και στο
επαγγελµατικό απόρρητο όσον αφορά στις λοιπές πληροφορίες και στοιχεία που
περιέρχονται σε γνώση τους λόγω της άσκησης του τραπεζικού επαγγέλµατος».

Συνοψίζοντας, η άρση του τραπεζικού απορρήτου επιτρέπεται, ακόµη και χωρίς
παραγγελία του

Εισαγγελέα σε κάποιες

περιπτώσεις,

θεσπίζοντας,

ωστόσο,

ταυτόχρονα, ένα πλαίσιο όπου οικονοµικοί, επαγγελµατικοί και άλλοι φορείς
υποχρεούνται να διαβιβάσουν στο Υπουργείο Οικονοµικών κάθε στοιχείο και
πληροφορία οικονοµικού και φορολογικού ενδιαφέροντος που τους ζητείται, γεγονός
που αναµένεται να επιφέρει σηµαντικές αλλαγές, ειδικότερα κατά τη διεξαγωγή
φορολογικών ελέγχων65.

3.5 Κατάσχεση ποσών από καταθέσεις
Ο κάθε ιδιώτης µπορεί να απαιτήσει κατάσχεση, ως τρίτος, χρηµατικής απαίτησης από
οφειλέτη, σύµφωνα µε τον Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας (ΚΠολ∆). Έστω ότι ο Α
οφείλει στον Β 30.000 ευρώ, µε την οφειλή να προέρχεται από οποιαδήποτε σχέση. Ο
Β, αφού αποστείλει εξώδικη δήλωση ως προειδοποίηση, κοινοποιεί την αξίωσή του
αυτή στην τράπεζα, όπως έχει αποφασισθεί και εκδοθεί διαταγή πληρωµής από το
Ειρηνοδικείο για οφειλές έως 20.000 ευρώ και από το Μονοµελές Πρωτοδικείο για
οφειλές άνω των 20.000 ευρώ, µε εντολή κατάσχεσης. Το τραπεζικό απόρρητο αίρεται
σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν. 2915/2001: «Το απόρρητο των κάθε µορφής
καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύµατα, καθώς και των άϋλων µετοχών που καταχωρίζονται
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στο Σύστηµα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.) δεν
ισχύει έναντι του δανειστή που έχει δικαίωµα κατάσχεσης της περιουσίας του δικαιούχου
της κατάθεσης ή της µετοχής. Το απόρρητο αίρεται µόνο για το χρηµατικό ποσό που
απαιτείται για την ικανοποίηση του δανειστή.» Εποµένως, η τράπεζα είναι υποχρεωµένη
να δεσµεύσει τον λογαριασµό και να δώσει τα χρήµατα στον Β. Ενδεικτική είναι η υπ.
αριθµ. 9126/2014 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών66, µε την οποία
έγινε αποδεκτή αίτηση φυσικού προσώπου για κατάσχεση πιστωτικού υπολοίπου
τραπεζικού λογαριασµού, όπως βεβαίωσε και η τράπεζα µε θετική δήλωσή της προς το
Ειρηνοδικείο Αθηνών, προς ικανοποίηση µέρους οφειλής, έπειτα από κατάσχεση των
τραπεζικών καταθέσεων της οφειλέτριας. Κατάσχεση µπορεί να επιβληθεί και όταν
ακόµη έχει ενεχυρασθεί προς την τράπεζα η απαίτηση αυτή του καταθέτου έναντι
αυτής και όταν η τράπεζα έχει επιφυλάξει υπέρ αυτής δικαίωµα συµψηφισµού
ανταπαίτησής της προς την απαίτηση του καταθέτου67. Η προς τον τρίτο επίδοση του
κατασχετηρίου είναι γενικώς απρόθεσµη, όµως για τον υπολογισµό των προθεσµιών
του άρθρου 934 ΚΠολ∆ ως πρώτη µετά την επιταγή πράξη εκτελέσεως πρέπει να
θεωρηθεί η κοινοποίηση του κατασχετηρίου στον τρίτο, ενώ το πέρας της
αναγκαστικής εκτελέσεως εξαρτάται από την περαιτέρω πορεία της διαδικασίας.
Επιπρόσθετα, ο δικαστής ενώπιον του οποίου εκκρεµεί απρόθεσµη αίτηση ανακοπής,
κατά τη διάταξη του άρθρου 938 ΚΠολ∆, µπορεί να διατάξει την αναστολή της
αναγκαστικής εκτελέσεως αν κρίνει ότι η ενέργεια της αναγκαστικής εκτελέσεως θα
προξενήσει ανεπανόρθωτη βλάβη στον αιτούντα και πιθανολογεί την ευδοκίµηση της
ανακοπής68.

Με την ανωτέρω διαδικασία δεσµεύονται κάθε είδους χρηµατικές καταθέσεις ή και µη
χρηµατικές

καταθέσεις,

δηλαδή

καταθέσεις

άλλων

αξιών,

οι

οποίες

είναι

κατατεθειµένες σε τραπεζικά ιδρύµατα είτε προς φύλαξη είτε ως ενέχυρο για χορήγηση
δανείου, πίστωσης ή εγγύησης. Ένα παράδειγµα κατάσχεσης κατάθεσης άλλων αξιών
αποτελεί η κατάσχεση, και εν συνεχεία εκποίηση, ενεχυριασµένων άυλων µετοχών, στα
πλαίσια αναγκαστικής είσπραξης απαίτησης της τράπεζας κατά οφειλέτη, η οποία
γίνεται είτε µε την κοινή εκτελεστική διαδικασία σύµφωνα µε τον Κώδικα Πολιτικής
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∆ικονοµίας είτε µε τη διαδικασία του ν.δ. 17/7-13.8.1923, εφόσον δεν έχει επιδικαστεί
η απαίτηση69.

Με το άρθρο 20 του Ν. 4161/2013 θεσπίστηκε το ακατάσχετο για απαιτήσεις φυσικών
προσώπων από καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα µέχρι του ποσού των χιλίων
πεντακοσίων ευρώ και των δύο χιλιάδων ευρώ σε περίπτωση κοινού λογαριασµού,
εξαιρουµένου του ∆ηµοσίου ως δανειστή, για το οποίο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου
31 του ν.δ. 356/1974 – Κώδικας Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων. Με τις διατάξεις του
άρθρου 3 του Ν. 4254/2014, η ανωτέρω διάταξη επεκτείνεται και στις περιπτώσεις
επιβολής κατασχέσεων από το δηµόσιο, εις χείρας των πιστωτικών ιδρυµάτων ως
τρίτων. Συγκεκριµένα, για κάθε φυσικό πρόσωπο ορίζονται ακατάσχετες, λόγω
απαιτήσεων, καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα σε ένα και µοναδικό, ατοµικό ή κοινό,
λογαριασµό µέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων ευρώ και για ένα και µόνο
πιστωτικό ίδρυµα. Για την εφαρµογή της ως άνω διάταξης απαιτείται η γνωστοποίηση
από το φυσικό πρόσωπο του τραπεζικού λογαριασµού, µε υποβολή ηλεκτρονικής
δήλωσης στο πληροφοριακό σύστηµα της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών
Συστηµάτων (Taxis), η οποία εν συνεχεία θα πρέπει να ενηµερώσει τα πιστωτικά
ιδρύµατα για την υποβαλλόµενη δήλωση. Εφόσον υπάρχει λογαριασµός περιοδικής
πίστωσης µισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθηµάτων, θα πρέπει να
γνωστοποιηθεί, αποκλειστικά και µόνο, ο λογαριασµός αυτός, καθώς η διάταξη είναι
δεσµευτική ως προς το ακατάσχετο ενός και µόνο λογαριασµού και σε ένα µόνο
πιστωτικό ίδρυµα.

Στην περίπτωση που η οφειλή είναι προς το ∆ηµόσιο, κοινοποιείται προς τον οφειλέτη
ταµειακή βεβαίωση του χρέους ή ατοµική ειδοποίηση, την νοµιµότητα της οποίας
δύναται να αµφισβητήσει δικαστικώς, ότι υπάρχει πλέον εις βάρος του νόµιµος τίτλος
και ότι έχει ήδη καταστεί οφειλέτης. ∆εδοµένης της κοινοποίησης, ο οφειλέτης
γνωρίζει πότε το βεβαιωµένο χρέος του καθίσταται ληξιπρόθεσµο (άρθρο 5 Κώδικα
Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων) και ότι από την εποµένη της ηµέρας, κατά την οποία το
χρέος κατέστη ληξιπρόθεσµο, είναι δυνατή η λήψη εις βάρος του αναγκαστικών µέτρων
για την είσπραξη του χρέους (άρθρο 7 Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων). Ένα από
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τα αναγκαστικά αυτά µέτρα είναι, κατά το άρθρο 9 του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων
Εσόδων, η κατάσχεση κινητών και απαιτήσεων του οφειλέτη του ∆ηµοσίου εις χείρας
τρίτου. Προς τούτο συντάσσεται κατασχετήριο έγγραφο, κοινοποιούµενο στον τρίτο
και όχι στον οφειλέτη. Βασικό σηµείο της απόφασης είναι ότι η µη κοινοποίηση στον
οφειλέτη οφείλεται στο ότι, αν αυτός πληροφορείτο την επικείµενη λήψη του µέτρου,
θα έσπευδε να εισπράξει από τον τρίτο τα οφειλόµενα σ’ αυτόν χρήµατα ή απαιτήσεις ή
θα ανελάµβανε τα εις χείρας τρίτου κινητά του, µε συνέπεια, βεβαίως, να καθίσταται
αδύνατη η εξ αυτών ικανοποίηση της αξιώσεως του ∆ηµοσίου. Η απόφαση καταλήγει
στη θεώρηση ότι το σύστηµα αυτό διατηρεί µία δίκαιη ισορροπία ανάµεσα στην αξίωση
του ∆ηµοσίου να µπορεί να εισπράττει τα οφειλόµενα σε αυτό ποσά µε αποτελεσµατικό
τρόπο και στην αξίωση του οφειλέτη για παροχή έγκαιρης και αποτελεσµατικής
δικαστικής προστασίας, τόσο πριν όσο και µετά την κατάσχεση των οφειλοµένων εις
χείρας τρίτου.
Με την υπ. αριθµ. 2080/2014 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας70, το ελληνικό
δηµόσιο µπορεί να προβαίνει σε κατασχέσεις χρηµάτων που βρίσκονται σε τραπεζικούς
λογαριασµούς λόγω οφειλών ακόµα κι αν δεν έχει προηγουµένως ενηµερωθεί ο
οφειλέτης, ώστε να ασκήσει τα προβλεπόµενα ένδικα µέσα ή να εξοφλήσει τα χρέη του,
απόφαση η οποία ανατρέπει προηγούµενη του ΣΤ΄ τµήµατος του ∆ικαστηρίου που είχε
κρίνει ότι η σχετική διάταξη του Κώδικα Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων είναι
αντισυνταγµατική αφού ο οφειλέτης δεν µπορεί να αµυνθεί νοµικά.

Σύµφωνα µε το άρθρο 95 (Κατάσχεση εις χείρας του ∆ηµοσίου και εκχώρηση) του Ν.
2362/1995, ορίζεται ότι οι διατάξεις για κατάσχεση χρηµατικής απαιτήσεως εις χείρας
του ∆ηµοσίου, ως τρίτου, εφαρµόζονται ανάλογα και επί αναγγελίας εκχωρήσεως
απαιτήσεως κατά του ∆ηµοσίου, πρακτική που εφαρµόζεται συχνά σε επενδυτικά
χρηµατοδοτικά προγράµµατα, όπου ο εκάστοτε δικαιούχος εκχωρεί προς τραπεζικό
ίδρυµα την επιχορήγηση που αναµένεται να λάβει, προκειµένου να του εκδοθεί
εγγυητική επιστολή ή να του χορηγηθεί δάνειο, αποκτώντας έτσι το απαιτούµενο
κεφάλαιο και κατ’ επέκταση σηµαντική ρευστότητα.
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Συµβούλιο της Επικρατείας, (2014). Απόφαση 2080/2014 7µ. (Στ΄ Τµήµα). Αθήνα.
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Η πολυπλοκότητα της διαδικασίας κατάσχεσης, ως µια πράξη που δε γίνεται
απαραίτητα µε τη συναίνεση κάθε συµβαλλόµενου, οφείλεται ουσιαστικά στην ανάγκη
κατοχύρωσης των δικαιωµάτων κάθε µέρους για διαφύλαξη περιουσίας και απόδοση
των νόµιµων οφειλών.

3.6 Απαλλοτρίωση καταθέσεων
Πέραν της κατάσχεσης ποσών από λογαριασµούς λόγω χρεών προς τρίτους,
εφαρµόζεται η πρακτική της παραγραφής καταθέσεων υπέρ ∆ηµοσίου εφόσον έχει
παρέλθει εικοσαετία κατά την οποία ήταν αδρανής η κατάθεση. Σύµφωνα µε το άρθρο
3 του ν.δ. 1195/1942:
«Καταθέσεις εις µετρητά,

χρηµατικά λαβείν

και τόκοι

αυτών

παρ`

ηµεδαπαίς Τραπέζαις και πιστωτικοίς ιδρύµασι ή άλλοις προσώποις
φυσικοίς ή νοµικοίς συνήθως δεχοµένοις κεφάλαια εις κατάθεσιν ή
τρεχούµενον λογαριασµόν ή εις εγγύησιν ή παρ` Υποκαταστήµασιν ή
πρακτορείοις αλλοδαπών οµοίων Τραπεζών ή ιδρυµάτων, υφ` οιονδήποτε
τύπον συσταθείσαι περιέρχονται οριστικώς εις το Ελληνικόν ∆ηµόσιον
εφόσον τα µεν χρηµατικά λαβείν και αι καταθέσεις επί 20ετίαν αφ` ής
απέβησαν διαθέσιµοι υπέρ των δικαιούχων ...."

Συνεπώς, το δικαίωµα του καταθέτη να ζητήσει να του αποδοθεί το κατατεθειµένο
χρηµατικό αυτό ποσό, µαζί µε τους αναλογούντες τόκους, υπόκειται σε παραγραφή και
συγκεκριµένα εικοσαετή, η οποία παραγραφή, όµως, διακόπτεται µε κάθε νέα
κατάθεση στο λογαριασµό ή µε κάθε ανάληψη ή µε κάθε ειδική αίτηση του καταθέτη
προς την τράπεζα που να επιφέρει µεταβολή του λογαριασµού, για παράδειγµα
λογιστική µεταφορά χρηµάτων σε άλλο λογαριασµό του καταθέτη ή τρίτου.
Σύµφωνα µε µία άποψη71, ο κατοχικός Ν. 1195/1942 είναι αντισυνταγµατικός, διότι
προσβάλλει το δικαίωµα της ιδιοκτησίας, της περιουσίας και της οικονοµικής
ελευθερίας, που προστατεύεται τόσο από το Σύνταγµα, όσο και από θεµελιώδεις
κοινοτικές οδηγίες. Πρόκειται για νόµο έκτακτης περιόδου, δεδοµένου ότι η χώρα
τελούσε υπό γερµανική κατοχή, ενώ η επικύρωση του έγινε την εποχή του εµφυλίου το
71
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1946, οπότε θα πρέπει να ελεγχθεί υπό το πρίσµα του νέου Συντάγµατος, αλλά και των
κοινοτικών συµβάσεων για την προστασία της ιδιοκτησίας.

Το ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων καταδίκασε την Ελλάδα στην υπόθεση
ιδιώτη καταθέτη κατά της Ελλάδος µε την απόφασή του στις 29-01-2013, κρίνοντας ότι
η κατάσχεση αδρανών τραπεζικών λογαριασµών έρχονται σε αντίθεση µε το δικαίωµα
της περιουσίας72. Ο καταθέτης αναγκάσθηκε να φύγει στο εξωτερικό και άφησε σε
αδράνεια, για περισσότερα από είκοσι χρόνια, έναν τραπεζικό λογαριασµό στον οποίο
υπήρχαν καταθέσεις και τόκοι ύψους 30.550 ευρώ. Όταν επέστρεψε και ζήτησε από την
τράπεζα να κάνει ανάληψη του ποσού, που είχε στον λογαριασµό του, τον ενηµέρωσαν
ότι η όποια απαίτηση πρόσβασης στον λογαριασµό είχε παραγραφεί, λόγω παρέλευσης
της σχετικής προθεσµίας και τα χρήµατά του είχαν κατασχεθεί υπέρ του κράτους. Με
την παραπάνω επιχειρηµατολογία συµφώνησαν, µε αποφάσεις τους, τα ελληνικά
πολιτικά δικαστήρια και του Αρείου Πάγου συµπεριλαµβανοµένου και στη συνέχεια ο
υιός του καταθέτη αποφάσισε να προσφύγει στο ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
στις 7 ∆εκεµβρίου 2009. Το δικαστήριο έκρινε ένοχη τη χώρα µας για παραβίαση του
άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύµβασης
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α)73, µε το οποίο κατοχυρώνεται η προστασία της
ιδιοκτησίας και την υποχρέωσε να καταβάλει στον ενάγοντα 15.000 ευρώ για υλική
βλάβη. Στο σκεπτικό της απόφασής του το ∆ικαστήριο υπογραµµίζει ότι οι ελληνικές
Αρχές είχαν αποτύχει στο καθήκον τους να προστατεύσουν την περιουσία του πατέρα,
υποχρεώνοντας την τράπεζα να ειδοποιήσει εγκαίρως τον πελάτη της, για τον κίνδυνο
κατάσχεσης των χρηµάτων του σε λογαριασµό που είχε παραµείνει αδρανής για
περισσότερα από είκοσι χρόνια. Επικρίνοντας, δε, τις αποφάσεις των ελληνικών
πολιτικών δικαστηρίων, το δικαστήριο σηµειώνει ότι, επί της ουσίας, ο λογαριασµός
δεν παρέµεινε αδρανής και δίχως συναλλαγές αφού, όπως τονίζει, αποτελεί συναλλαγή
η πρόσθεση των τόκων στο αρχικό κεφάλαιο του καταθέτη, κάτι που µέχρι σήµερα δε
γίνεται δεκτό από την ελληνική θεωρία και νοµολογία.

Με το Ν. 4151/2013 τροποποιήθηκε το ν.δ. 1195/1942, µε σκοπό τη χρήση των
κεφαλαίων από αδρανείς καταθέσεις για την κάλυψη αναγκών του ∆ηµοσίου, µετά την
72
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παραγραφή των δικαιωµάτων του καταθέτη ή των νοµίµων κληρονόµων του. Σύµφωνα
µε το άρθρο 7 του ίδιου Νόµου:
"Ως αδρανής καταθετικός λογαριασµός σε πιστωτικό ίδρυµα, κατά την έννοια
του Ν. 3601/2007, για τις ανάγκες του παρόντος κεφαλαίου, χαρακτηρίζεται
εκείνος στον οποίο δεν έχει πραγµατοποιηθεί αποδεδειγµένα καµία πραγµατική
συναλλαγή από τους δικαιούχους καταθέτες για χρονικό διάστηµα είκοσι (20)
ετών. Η εποµένη της τελευταίας συναλλαγής αποτελεί την έναρξη ισχύος της
εικοσαετίας."

Ουσιαστικά, το υπόλοιπο αδρανούς καταθετικού λογαριασµού θα παραγράφεται υπέρ
του Ελληνικού ∆ηµοσίου µετά την παρέλευση εικοσαετίας, χωρίς να διακόπτεται η
παραγραφή λόγω πίστωσης των καταθέσεων µε τόκους και, συνακόλουθα,
κεφαλαιοποίησή τους, αποτελώντας έτσι έσοδο στον ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισµό74.
Στην αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου αναφέρεται σχετικά:
«(..) Κατά τον παρόντα χρόνο εντοπίζεται αδυναµία να ελεγχθεί η πληρότητα
εφαρµογής του υφιστάµενου πλην όµως παρωχηµένου, αν και όχι ανενεργού
νοµοθετικού πλαισίου (ήτοι του ν.δ. 1195/1942) και κατά συνέπεια να εντοπιστεί
σε βαθµό απόλυτο το ύψος του ποσού που έχει αποδοθεί στο Ελληνικό ∆ηµόσιο
από αυτή την αιτία, όπως επίσης και – κυρίως – εκείνου που θα έπρεπε να έχει
αποδοθεί, καθώς υπήρξαν περιπτώσεις που τα δικαιώµατα του Ελληνικού
∆ηµοσίου παραγράφησαν µετά την παρέλευση δεκαετίας από τη λήξη της
προθεσµίας για την απόδοση των εν λόγω ποσών, καθώς και να διαπιστωθεί το
ύψος των καταβολών ανά τράπεζα.
(..) από το άρθρο 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για
τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α) (ν.δ. 53/1974, άρθρ. 28 Συντάγµατος),
καθεαυτό ή και σε συνδυασµό µε το άρθρο 5 του ίδιου Πρωτοκόλλου και 1, 17
και 35 §1 της ΕΣ∆Α (ήδη 5 §2 του Ενδέκατου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α, Ν.
2400/2085), προβλέπεται ότι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται
σεβασµού της περιουσίας του και άρα και των ενοχικών απαιτήσεών του και δεν
µπορεί να στερηθεί εκείνης µε αναγκαστική απαλλοτρίωση, παρά µόνο για
λόγους δηµόσιας ωφέλειας και υπό τους προβλεπόµενους από το νόµο και τις
74

Τσούκαλης, Ν. (2013), Επίκαιρη ερώτηση προς Υπουργό Οικονοµικών: Αξιοποίηση ανενεργών
καταθέσεων υπέρ του ∆ηµοσίου.

Η κατάθεση χρηµάτων και άλλων αξιών στις τράπεζες

Σελίδα 58

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σ.∆.Ο., Τµήµα Λογιστικής,
ΠΜΣ «Λογιστικής και Ελεγκτικής»

γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου όρους, καθώς και ότι οι προαναφερόµενες
διατάξεις δεν θίγουν το δικαίωµα κάθε κράτους να θέσει σε ισχύ νόµους, τους
οποίους ήθελε κρίνει αναγκαίους για τη ρύθµιση χρήσεως αγαθών προς το
δηµόσιο συµφέρον. Ενόψει ωστόσο του ότι η προµνηµονευόµενη παραγραφή,
όπως και κάθε παραγραφή, επιβάλλεται από το δηµόσιο συµφέρον, το οποίο
απαιτεί εκκαθάριση των αναγόµενων στο παρελθόν και για αυτό περιερχόµενων
κατά κανόνα σε αβεβαιότητα σχέσεων, η οποία εκκαθάριση υπαγορεύεται και εκ
λόγων κοινωνικής οικονοµίας, οι προεκτιθέµενες περί της εν λόγω παραγραφής
διατάξεις δεν αντίκεινται σε αυτές τις υπερνοµοθετικής ισχύος διατάξεις (..)"

∆ιαπιστώνεται, συνεπώς, ότι ο Ν. 4151/2013 εκφράζει µια µερική εναρµόνιση της
εθνικής νοµοθεσίας στην από 29-01-2013 απόφαση του ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων, διατηρώντας παράλληλα το πνεύµα του αρχικού νόµου και
απαλείφοντας εξαιρέσεις, όπως για παράδειγµα ότι ο ανατοκισµός κατάθεσης καθιστά
µη αδρανή µια κατάθεση. Μετά την αλλαγή του νοµοθετικού πλαισίου για τις αδρανείς
καταθέσεις, το οποίο µέσα στο 2014 απέφερε στα κρατικά ταµεία έσοδα 36,8
εκατοµµύρια ευρώ, το Υπουργείο Οικονοµικών επιχειρεί να προχωρήσει ένα βήµα
παραπέρα και να επεκτείνει την παραγραφή υπέρ του ∆ηµοσίου και για οµόλογα,
µετοχές, αµοιβαία κεφάλαια και ασφαλιστικά προϊόντα που βρίσκονται σε «αδράνεια»
για περισσότερα από είκοσι έτη σε χαρτοφυλάκια που διαχειρίζονται τράπεζες,
ασφαλιστικές εταιρείες, χρηµατιστηριακές εταιρείες και εταιρείες διαχείρισης
αµοιβαίων κεφαλαίων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών75, συστάθηκε
πρόσφατα στο Υπουργείο Οικονοµικών νοµοπαρασκευαστική επιτροπή για τη µελέτη
και επικαιροποίηση του νοµοθετικού πλαισίου του ν.δ. 1195/1942, την επέκταση της
ρύθµισης των υπό παραγραφή οικονοµικών αγαθών σε σύγχρονα πεδία δράσης που δεν
ρυθµίζονται από το νοµοθετικό διάταγµα και τη µελέτη και πρόταση νοµοθετικής
ρύθµισης για την περιέλευση στο ∆ηµόσιο των τυχόν µη αποδοθέντων µέχρι σήµερα
ποσών από το χρηµατοπιστωτικό και ασφαλιστικό τοµέα της οικονοµίας.
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Κεφάλαιο 4ο : Προβληµατισµοί σχετικά µε το
µέλλον των καταθέσεων
4.1 Ηλεκτρονικό χρήµα
Σήµερα, το χρήµα είναι κυρίως «λογιστικό χρήµα», αποτελούµενο από λογιστικές
εγγραφές οι οποίες σπανίως χρειάζεται να µετατραπούν σε χαρτονοµίσµατα, χωρίς αυτό
να εµποδίζει την επιτέλεση όλων των οικονοµικών λειτουργιών του. Με την πρόοδο της
τεχνολογίας στον τοµέα της ηλεκτρονικής µεταφοράς χρηµατικών κεφαλαίων
(electronic funds transfer) και µε την εξέλιξη και προσαρµογή των συναλλακτικών
ηθών και εθίµων, οδηγούµαστε σε µια κοινωνία χωρίς µετρητά (cashless society), όπου
όλες σχεδόν οι συναλλαγές θα µπορούν να γίνονται µε ηλεκτρονική µεταφορά
χρηµατικών ποσών µεταξύ λογαριασµών που θα πιστώνονται και θα χρεώνονται µέσω
καρτών και ηλεκτρονικών εγγραφών.

Σύµφωνα µε την Οδηγία 2009/110/ΕΚ, το ηλεκτρονικό χρήµα ορίζεται ως:
«οιαδήποτε αποθηκευµένη σε ηλεκτρονικό, µεταξύ άλλων και µαγνητικό
υπόθεµα νοµισµατική αξία αντιπροσωπευόµενη από απαίτηση έναντι του εκδότη
ηλεκτρονικού χρήµατος, έχει εκδοθεί κατόπιν παραλαβής χρηµατικού ποσού για
τον σκοπό της πραγµατοποίησης πράξεων πληρωµών όπως ορίζονται στο άρθρο
4 σηµείο 5 της Οδηγίας 2007/64/ΕΚ και η οποία γίνεται δεκτή από άλλα φυσικά
ή νοµικά πρόσωπα πέραν του εκδότη».

Μορφές του ηλεκτρονικού χρήµατος αποτελούν:
α) Ηλεκτρονικό πορτοφόλι: Στην περίπτωση αυτή εµπίπτουν οι προπληρωµένες κάρτες
όπου ο κάτοχος µεταφέρει από την πιστωτική, τη χρεωστική ή την κάρτα µετρητών ένα
ποσό στην προπληρωµένη κάρτα, µε την οποία πραγµατοποιεί συναλλαγές, χωρίς να
είναι πάντα απαραίτητη η χρήση του Ρ.Ι.Ν. Όταν εξαντληθούν τα µετρητά, ο κάτοχος
επαναλαµβάνει τη µεταφορά χρηµάτων. Εξαιρούνται οι προπληρωµένες κάρτες µίας
χρήσης και οι χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες που δεν είναι προπληρωµένες.
β) Ηλεκτρονικό χρήµα λογισµικής µορφής ή δικτυακό χρήµα: Ο δικαιούχος καταθέτει
ορισµένο χρηµατικό ποσό σε ηλεκτρονικό λογαριασµό το οποίο και µετατρέπεται σε
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νοµισµατικές µονάδες αποθηκευόµενες σε αποµακρυσµένο διακοµιστή (Ένα τέτοιο
σύστηµα είναι το PayPal).

Σοβαρό ζήτηµα έχει αποτελέσει το εάν η έκδοση ηλεκτρονικού χρήµατος συνιστά από
µόνη της δραστηριότητα αποδοχής καταθέσεων. Στο άρθρο 6 της Οδηγίας
2009/110/ΕΚ διασαφηνίζεται ότι, λόγω του ειδικού χαρακτήρα του ηλεκτρονικού
χρήµατος ως ηλεκτρονικού υποκατάστατου κερµάτων και χαρτονοµισµάτων, που
πρόκειται να χρησιµοποιείται για την πληρωµή µικροποσών µόνο και όχι για
αποταµίευση, δε νοείται ως αποδοχή κατάθεσης, όπως επίσης ούτε τα εισπραχθέντα
έναντι εκδόσεως ηλεκτρονικού χρήµατος χρηµατικά ποσά πρέπει να θεωρούνται ως
καταθέσεις. Σε συσχέτιση µε το παραδοσιακό χρήµα και τις λειτουργίες του,
διαπιστώνεται ότι πληροί τα κριτήρια ως µέσο συναλλαγών και ως µονάδα µέτρησης
αξίας, αλλά, ως µέσο συσσώρευσης πλούτου, ανεγείρονται ερωτήµατα, καθώς αφενός
είναι περιορισµένης κλίµακας ως προς τον όγκο συναλλαγών αφετέρου δεν υπάρχει
προσδοκία επαύξησης του πλούτου.
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού χρήµατος είναι76 ότι
ενσωµατώνει σε ηλεκτρονικό υπόθεµα νοµισµατική αξία (αριθµό νοµισµατικών
µονάδων), αξία η οποία προέρχεται από χρηµατικό ποσό µεν αλλά όχι υπό µορφή
κατάθεσης ή άλλου επιστρεπτέου κεφαλαίου, σύµφωνα µε τον ορισµό τραπεζικής
κατάθεσης, αλλά, ουσιαστικά, επιδιώκεται η µετατροπή του ποσού αυτού, προκειµένου
να διευκολυνθούν πληρωµές και όχι για φύλαξη ή τοκοφορία, κατά τα οριζόµενα των
παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 4 του Ν. 3601/2007, όπως αντικαταστάθηκε µε το Ν.
4261/2014, όπου απαγορεύεται στα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος η κατ’
επάγγελµα αποδοχή καταθέσεων, χρηµάτων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το
κοινό και η τοκοφορία αυτών.

Οι προϋποθέσεις για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καθώς και οι κανόνες
εποπτείας που διέπουν τη λειτουργία των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος
καθορίζονται από το Ν. 4021/2011, µε τον οποίο ενσωµατώθηκαν οι διατάξεις της
Οδηγίας 2009/110/ΕΚ, «για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία της
δραστηριότητας ιδρύµατος ηλεκτρονικού χρήµατος, την τροποποίηση των οδηγιών
76
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2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2000/46/ΕΚ», ενώ µε το
άρθρο 12 του εν λόγω νόµου, η αρµοδιότητα αδειοδότησης και εποπτείας ιδρυµάτων
ηλεκτρονικού χρήµατος ανατίθεται στην Τράπεζα της Ελλάδος, µε ταυτόχρονο
καθορισµό κεφαλαιακών απαιτήσεων, των εξαιρούµενων ιδρυµάτων και των
επιτρεπόµενων δραστηριοτήτων εκτός της έκδοσης ηλεκτρονικού χρήµατος, τόσο εντός
Ελλάδος όσο και διασυνοριακά. Τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος έχουν τη
δυνατότητα, επιπλέον της δραστηριότητας έκδοσης ηλεκτρονικού χρήµατος, να είναι
πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών σύµφωνα µε το Ν. 3862/2010, µε εφαρµοστέες τις
διατάξεις του νόµου αυτού σε όλους τους παρόχους για λόγους ισονοµίας.

Η µελλοντική ραγδαία αύξηση των συναλλαγών µέσω της τεχνολογίας του
ηλεκτρονικού χρήµατος, είναι πιθανή ως αποτέλεσµα της ταχύτατης ανάπτυξης των
έξυπνων καρτών και των µονάδων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ωστόσο, ταυτόχρονα
ανακύπτουν σοβαρά ζητήµατα ως προς τη χρήση του ηλεκτρονικού χρήµατος, όπως η
νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, η δυνατότητα αντιγραφής και
η χρησιµοποίηση των αγοραστικών/συναλλακτικών συνηθειών για εξόρυξη δεδοµένων
και εξαγωγή προτύπων συµπεριφοράς. Επιπλέον, η τεχνολογία των υπολογιστών και
επικοινωνιών εισάγει νέες µορφές εγκληµατικότητας που προσδιορίζονται µε τον όρο
«ηλεκτρονικό έγκληµα», ο οποίος περιλαµβάνει όλες τις αξιόποινες πράξεις που
διεξάγονται µε τη χρήση υπολογιστών, δικτύων και συστηµάτων επικοινωνίας (για
παράδειγµα κλοπή ηλεκτρονικού χρήµατος)77. Οι ευρωπαϊκές αρχές κρίνουν σηµαντική
την ενίσχυση χρήσης νέων µεθόδων πληρωµών (προπληρωµένες κάρτες, πιστωτικές ή
χρεωστικές κάρτες, web banking κ.λπ.), προκειµένου να περιοριστούν οι κίνδυνοι
καταχρήσεων που συνδέονται µε τα χαρακτηριστικά εικονικότητας και ανωνυµίας και
τον περιορισµό χρήσης µετρητών και άλλων ανώνυµων µέσων πληρωµής που
καθιστούν πιο περίπλοκο τον εντοπισµό των συναλλαγών78.

Η αποτελεσµατικότητα του ηλεκτρονικού χρήµατος θα εξαρτηθεί τόσο από το
καταναλωτικό κοινό, το οποίο είναι αρκετά δυσκίνητο στην αλλαγή συνηθειών,
ιδιαίτερα όταν αναφερόµαστε σε τεχνολογίες που πρέπει να αποδειχθούν ασφαλείς και
77

Θεοδωρίδης, Λ. (2008). Τεχνικά και νοµικά ζητήµατα του ηλεκτρονικού χρήµατος. Θεσσαλονίκη:
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας., σελ. 42-43
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εύχρηστες, όσο και από τους ίδιους τους εκδότες και διακινητές ηλεκτρονικού
χρήµατος (έµποροι, πάροχοι υπηρεσιών κ.ο.κ.), οι οποίοι προβαίνουν σε τεχνολογικό
εκσυγχρονισµό χωρίς τα απαραίτητα εχέγγυα για την προτίµησή τους από τους
καταναλωτές. Τέλος, η ύπαρξη πολλών διαφορετικών εναλλακτικών συστηµάτων
πληρωµής µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα συµβατότητας µεταξύ τους,

4.2 Ψηφιακά νοµίσµατα και καταθέσεις – Η περίπτωση του Bitcoin
Σηµαντική είναι η αναφορά στα ψηφιακά νοµίσµατα, τα οποία προέρχονται ουσιαστικά
από λογισµικό ανοιχτού κώδικα, δίνοντας τη δυνατότητα να υπάρχουν διαφορετικές
εκδόσεις και εκδοχές. Βασικές µέθοδοι παραγωγής ψηφιακών νοµισµάτων είναι: α)
µέσω απόδειξης έργου (proof of work) και β) µέσω απόδειξης συµµετοχής (proof of
stake). Με την απόδειξη έργου, η απόδοση εξαρτάται από το έργο, σε παρεχόµενη
υπολογιστική ισχύ, που παρήγαγε ο χρήστης που εκτελεί την εξόρυξη. Με την απόδειξη
συµµετοχής, το µέγεθος που µας ενδιαφέρει είναι η ποσότητα Bitcoin που κατέχει ο
χρήστης επί της οποίας ο χρήστης λαµβάνει µια ποσοστιαία ανταµοιβή, συνήθως της
τάξης του 1%. Αν και πλήρως ψηφιακό νόµισµα, το Bitcoin έχει σχεδιαστεί για να
λειτουργεί ως συµβατικό νόµισµα, µε δυνατότητες χρήσης του για αγορά αγαθών και
ανταλλαγής του για συµβατικά νοµίσµατα, ούτως ώστε κατ’ επέκταση να πληροί όλες
τις βασικές λειτουργίες του χρήµατος, όπως αυτές αναφέρονται στο Κεφάλαιο 1.

Συγκεκριµένα, ως µέσο ανταλλαγής, βασικό πλεονέκτηµα του Bitcoin είναι η ταχύτητα
των συναλλαγών καθώς αυτές λαµβάνουν χώρα άµεσα, έναντι πχ της µίας εργάσιµης
ηµέρας για µεταφορά ποσού σε λογαριασµό, και καθίστανται άµεσα δηµόσια
διαθέσιµες και προσβάσιµες διότι απαιτείται η έγκριση από το δίκτυο. Οι συναλλαγές
είναι δωρεάν και υπάρχει ένα µικρό κόστος ανά συναλλαγή, ανεξαρτήτως µεγέθους,
ύψους περίπου 0,05 € για όσους επιθυµούν επειγόντως την πραγµατοποίηση της
συναλλαγής. Τα Bitcoins πρέπει να εισάγονται στην κυκλοφορία σταδιακά για την
κάλυψη των συναλλακτικών αναγκών, αλλά και να είναι πεπερασµένα σε συνολικό
αριθµό. Ο µέγιστος αριθµός που θα παραχθεί ποτέ είναι 21.000.000 και ο ρυθµός
παραγωγής τους θα ελαττώνεται σταδιακά έως περίπου το 2140 οπότε και θα παραχθεί
το τελευταίο79. Αυτή η µέθοδος, σε κάποιο βαθµό, προσοµοιάζει την πορεία διάθεσης
79
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ενός πολύτιµου µετάλλου (άργυρος, χρυσός) στην παγκόσµια αγορά. Αρχικά, η
εξόρυξή του είναι εύκολη και σχετικά µεγάλες ποσότητες είναι πιο εύκολα διαθέσιµες,
προοδευτικά όµως γίνεται σπανιότερο έως ότου εξαντληθούν τα αποθέµατα του
πλανήτη. Κάθε Bitcoin είναι υποδιαιρέσιµο έως 8 δεκαδικά ψηφία, επιτρέποντας µικροσυναλλαγές, που δεν είναι δυνατές µε άλλα µέσα ή συµβατικά νοµίσµατα. Τέλος, όλες
οι συναλλαγές µε Bitcoin είναι τελικές και µη αντιστρέψιµες. Με κάθε νέα συναλλαγή
επιτυγχάνονται ταυτόχρονα τρία τουλάχιστον πράγµατα: η συναλλαγή επιτελείται εκτός
του γνωστού τραπεζικού συστήµατος, διασφαλίζεται µε ισχυρότατη κρυπτογράφηση
και αυξάνει το συνολικό απόθεµα ψηφιακού χρήµατος, µε δηµιουργία του από την
εργασία που παρέχουν στο σύστηµα οι συµµετέχοντες.

Ως µονάδα µέτρησης αξίας, τα Bitcoins µπορούν να µετατραπούν σε πραγµατικό
(υλικό)

χρήµα,

µέσω

του

διαδικτυακού

αντίστοιχου

των

«ανταλλακτηρίων

συναλλάγµατος» (πχ ιστότοποι mtgox.com, cryptoxchange.com κ.ο.κ.) ενώ, πρόσφατα,
έχουν εισαχθεί καινοτοµίες, όπως η εµφάνιση τερµατικών ATM που µετατρέπουν
Bitcoin αυτόµατα σε πραγµατικό χρήµα ή η προσπάθεια για την έκδοση σχετικής
χρεωστικής κάρτας80. Για να πληρώσει κάποιος µε Bitcoin σε ένα κατάστηµα, για
παράδειγµα εστιατόριο, χρειάζεται απλά ένα smartphone µε την κατάλληλη εφαρµογή.
Το κατάστηµα θα πρέπει να αποδέχεται το ψηφιακό νόµισµα. Όταν έρθει η ώρα της
πληρωµής, το κατάστηµα θα παρουσιάσει σε κάποια οθόνη (tablet, smartphone κ.λ.π.)
έναν κωδικό QR (barcode δύο διαστάσεων) που αποτελεί το «δηµόσιο κλειδί» του
καταστήµατος - κάτι σαν τη διεύθυνση στην οποία θα πιστωθούν τα Bitcoin. Ο κωδικός
QR θα πρέπει να σαρωθεί από την κάµερα στο τηλέφωνο του αγοραστή και στη
συνέχεια η ειδική εφαρµογή προωθεί την πληρωµή, χρησιµοποιώντας το «ιδιωτικό
κλειδί» του αγοραστή. Εναλλακτικά, η διεύθυνση του πωλητή µπορεί να παρουσιαστεί
ως µια αλληλουχία δεκάδων αριθµών και γραµµάτων, την οποία ο αγοραστής µπορεί να
χρησιµοποιήσει για να αποστείλει σε αυτή τα χρήµατα της συναλλαγής.

Τέλος, ως µορφή συσσώρευσης οικονοµικού πλούτου, το γεγονός ότι η αξία του
Bitcoin υπόκειται σε µεγάλες διακυµάνσεις δεν αναδεικνύει το ψηφιακό νόµισµα σε
ευρύτερα αποδεκτή αποταµιευτική επιλογή, ωστόσο αποτελεί µια δυνητική επιλογή
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επενδυτικού χαρτοφυλακίου, εφόσον υπάρχει προσδοκία αύξησης της αξίας, χωρίς
ταυτόχρονα να ακυρώνεται η συναλλακτική ιδιότητά του81.

Έχοντας υπόψη την παραπάνω συσχέτιση του ψηφιακού νοµίσµατος µε το
παραδοσιακό χρήµα, είναι σηµαντικό να επεκταθεί η συσχέτιση αυτή και στις
καταθέσεις χρήµατος (οι καταθέσεις άλλων αξιών δεν εξετάζονται δεδοµένου ότι το
Bitcoin λογίζεται ως άυλο νόµισµα), όπως αυτές περιγράφονται στο Κεφάλαιο 2. Η
διάδοση των ψηφιακών νοµισµάτων έχει δηµιουργήσει ευκαιρίες για online τράπεζες
και ανταλλακτήρια. Για παράδειγµα, η BTCDelta εφαρµόζει την κλασική τραπεζική
πρακτική της χορήγησης δανείων σε επιτόκιο υψηλότερο αυτού που χαρακτηρίζει τις
καταθέσεις κεφαλαίων που διατηρεί, επωφελούµενη από τη διαφορά, µε κρίσιµη
διαφορά ωστόσο ότι δέχεται καταθέσεις σε Bitcoin και επιτρέπει στη συνέχεια την
ανταλλαγή µε παραδοσιακά νοµίσµατα µέσω της πλατφόρµας της, διατηρώντας έλεγχο
της ροής και του όγκου συναλλαγών. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, η εταιρεία, στην
προσπάθεια να ικανοποιεί τις, ορισµένες από την ίδια, προϋποθέσεις κεφαλαιακής
επάρκειας, λειτουργεί µόνο δοκιµαστικά και καταθέτης γίνεται όποιος έχει λάβει
σχετική πρόσκληση82. Άλλο παράδειγµα τράπεζας Bitcoin αποτελεί η flexcoin, η οποία
αποτελεί περίπτωση άξια αναφοράς, δεδοµένου ότι υπέστη «ηλεκτρονική ληστεία», µε
όλο το απόθεµα Bitcoin στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι της να έχει κλαπεί από χάκερ το
Μάρτιο του 2014 και την ίδια την εταιρεία να δηλώνει αναστολή λειτουργίας.

Εποµένως, η όποια σύγκριση των τραπεζών Bitcoin µε τα συνήθη τραπεζικά ιδρύµατα
κρίνεται πρώιµη, ωστόσο οι συνθήκες είναι κατάλληλες για την προσέλκυση
µελλοντικά καταθέσεων µε χαρακτηριστικά παρόµοια αυτών των παραδοσιακών,
ούτως ώστε και αυτές να λειτουργούν είτε ως κυριολεκτικές καταθέσεις είτε ως
δανειακές καταθέσεις, µε την τελευταία περίπτωση να κρίνεται πιθανότερη δεδοµένου
ότι είναι ανώφελη η άτοκη απόθεση Bitcoins σε τρίτο, όταν ήδη αυτά φυλάσσονται στο
ηλεκτρονικό πορτοφόλι του ιδιοκτήτη. Η διάρκεια κατάθεσης και οι επιλογές
τοκοφορίας θα αποτελέσουν βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες στο ποια είδη
κατάθεσης θα επικρατήσουν, ενώ το γεγονός ότι οι σηµερινές τεχνικές προδιαγραφές
δεν επιτρέπουν συνδιοκτησία ψηφιακών νοµισµάτων αναδεικνύει την πιθανότητα
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επικράτησης των καταθέσεων σε συµπλεκτικό λογαριασµό έναντι αυτών σε κοινό
λογαριασµό.

Σχετικά µε τη διατήρηση του απορρήτου της κατάθεσης, είναι πρακτικά αδύνατο,
εφόσον η κρυπτογράφηση δεν παραβιαστεί, τρίτοι να οικειοποιηθούν προσωπικές
πληροφορίες

ή

κωδικούς

πρόσβασης.

Εξάλλου,

η

αλλαγή

οποιουδήποτε

χαρακτηριστικού του λογισµικού ή των κανόνων του, έχει ουσιαστικά εφαρµογή µόνο
όταν τις δεχτεί η κοινότητα που απαρτίζει το δίκτυο, δίνοντας έτσι µεγάλη ευελιξία και
ταχύτητα αντίδρασης σε περίπτωση εντοπισµού σφαλµάτων ή κακόβουλων επιθέσεων.
Ένας µοναδικός κωδικός είναι στη διάθεση του χρήστη Bitcoin, τον οποίο χρησιµοποιεί
για µεταφορά σε λογαριασµούς άλλων χρηστών. Οι συναλλασσόµενοι προστατεύονται
µεν µε ανωνυµία - οι λογαριασµοί ταυτοποιούνται µε κωδικούς -, ωστόσο λαµβάνοντας
υπόψη ότι όλες οι συναλλαγές είναι διαφανείς και καταγράφονται σε ένα «ψηφιακό
βιβλιάριο» που είναι ορατό από όλους - όσοι µετέχουν στο δίκτυο γνωρίζουν ότι ο
χρήστης Α µετέφερε στο χρήστη Β ένα ποσό bitcoin, αλλά χωρίς τον κωδικό δεν είναι
δυνατή η µεταφορά ποσών µεταξύ των εν λόγω λογαριασµών – διαπιστώνεται το
αυξηµένο επίπεδο ασφάλειας απλά και µόνο από τεχνολογικά µέσα, χωρίς ουσιαστικά
την ανάγκη ύπαρξης ρυθµιστικού πλαισίου. Ωστόσο, υπάρχει πλέον ένας σηµαντικός
αντίλογος στην αναγκαιότητα και χρησιµότητα των Bitcoins, καθώς η εγγύηση της
ανωνυµίας ευνοεί όσους επιθυµούν να αποφύγουν τον έλεγχο «πόθεν έσχες», µε
αποτέλεσµα να αναδεικνύεται σε ένα πιο ασφαλή και ανέξοδο οικονοµικό παράδεισο.

Τέλος, η εξάπλωση της χρήσης των Bitcoins µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά ή και να
καταστήσει αναποτελεσµατική τη δηµοσιονοµική και τη νοµισµατική πολιτική µιας
εθνικής, περιφερειακής ή οµοσπονδιακής αρχής καθώς οι συναλλαγές σε Bitcoins
διαφεύγουν – προς το παρόν – των φοροεισπρακτικών µηχανισµών και των κεντρικών
τραπεζών αντίστοιχα83. Άξια αναφοράς είναι µια µελέτη του νοµικού τµήµατος του
Πανεπιστηµίου Temple των ΗΠΑ84 η οποία αποφαίνεται ότι «τα Βitcoins και οι χρήστες
τους εµπίπτουν σε µια γκρίζα περιοχή της οµοσπονδιακής και πολιτειακής νοµοθεσίας,
λόγω της µοναδικής φύσης τους να µην έχουν καµία κεντρική εξουσία και να µην έχουν
εκδοθεί από δηµόσια οντότητα ελεγχόµενη από επιχειρηµατική οντότητα. (...) Έτσι η δοµή
83
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αυτής της τεχνολογίας αποτρέπει κάθε πραγµατικό περιορισµό στην κατά τον νόµο χρήση
της».

Ως προς τα Bitcoins, το µέλλον τους είναι ασαφές και σίγουρα θα παρουσίαζε ιδιαίτερο
ενδιαφέρον η µελέτη της δύναµης αυτού του ψηφιακού νοµίσµατος, την ύπαρξη του
οποίου είναι σχεδόν αδύνατο να συλλάβει ο ανθρώπινος νους.

4.3 Αποµείωση («κούρεµα») καταθέσεων και τραπεζικός πανικός (Bank
Run)
Στα οικονοµικά, το «κούρεµα» είναι ένα ποσοστό που αφαιρείται από την αγοραία αξία
ενός περιουσιακού στοιχείου (οµόλογο) που χρησιµοποιείται ως ασφάλεια σε
περίπτωση χρεοκοπίας. Το µέγεθος της περικοπής αντικατοπτρίζει το ρίσκο που
συνδέεται µε την εκµετάλλευση του περιουσιακού στοιχείου. Ως προς τις τραπεζικές
καταθέσεις, ο όρος αυτός αναφέρεται, ουσιαστικά, στην αποµείωση της ονοµαστικής
και πραγµατικής αξίας των κεφαλαίων που είναι κατατεθειµένα σε τράπεζες,
οδηγώντας, κατ' επέκταση, σε µείωση της περιουσίας και πλούτου των καταθετών.
Βέβαια, το «κούρεµα» δεν αφορά αποκλειστικά χρήµα, όπως προδίδει και ο ορισµός,
αλλά και άλλες αξίες, όπως στο πριν από δύο έτη περίπου «κούρεµα» των οµολόγων
του ελληνικού ∆ηµοσίου.

Ο τραπεζικός πανικός (ή µαζική απόσυρση καταθέσεων) (στα αγγλικά bank run)
συµβαίνει όταν ένας µεγάλος αριθµός τραπεζικών πελατών αποσύρουν τις καταθέσεις
τους διότι πιστεύουν ότι η τράπεζα είναι (ή µπορεί να γίνει) αναξιόχρεη. Φοβούµενοι
ότι η τράπεζά τους δε θα είναι σε θέση να αποπληρώσει τις καταθέσεις τους στο
ακέραιο και εγκαίρως, οι καταθέτες ταυτόχρονα προσπαθούν να αποσύρουν άµεσα τα
κεφάλαιά τους. Αυτό µπορεί να δηµιουργήσει πρόβληµα, επειδή οι τράπεζες κρατούν
µόνο ένα µικρό µέρος των καταθέσεων σε ρευστά διαθέσιµα ενώ δανείζουν το
µεγαλύτερο µέρος των καταθέσεων σε οφειλέτες ή χρησιµοποιούν τα κεφάλαια για να
αγοράσουν άλλα περιουσιακά στοιχεία που αποφέρουν κέρδος (τόκος) όπως τα κρατικά
χρεόγραφα. Σε περίπτωση τραπεζικού πανικού, η τράπεζα πρέπει να αυξήσει γρήγορα
τα ρευστά διαθέσιµά της προκειµένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καταθετών.
Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως µε την πώληση περιουσιακών στοιχείων, συχνά βιαστικά

Η κατάθεση χρηµάτων και άλλων αξιών στις τράπεζες

Σελίδα 67

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σ.∆.Ο., Τµήµα Λογιστικής,
ΠΜΣ «Λογιστικής και Ελεγκτικής»

και σε χαµηλότατες τιµές πώλησης. ∆εδοµένου ότι οι τράπεζες κατέχουν µικρό
κεφάλαιο και είναι υψηλής µόχλευσης, οι απώλειες από τις πωλήσεις αυτές µπορούν να
οδηγήσουν µια τράπεζα σε πτώχευση.

Ένα πιο σοβαρό δυνητικό πρόβληµα είναι η µετάδοση των αρνητικών συνεπειών του
τραπεζικού πανικού και σε άλλες τράπεζες. Η πιθανότητα να συµβεί αυτό εξαρτάται
από το τι κάνουν µε τα κεφάλαιά τους οι «πανικόβλητοι» καταθέτες. Τρεις είναι οι
περιπτώσεις85:
Α) Τα κεφάλαια επανακατατίθενται σε τράπεζες που θεωρούνται ασφαλείς, ως άµεση
επανακατάθεση.
Β) Εάν η αντίληψη των καταθετών είναι ότι καµία τράπεζα δεν είναι ασφαλής, είναι
πιθανή η αγορά περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο, εάν οι πωλητές των περιουσιακών
στοιχείων καταθέσουν τα έσοδα σε τράπεζες τις οποίες θεωρούν ασφαλείς, όπως είναι
πιθανό, αυτό είναι µια έµµεση επανακατάθεση.
Γ) Αν ούτε οι καταθέτες ούτε οι πωλητές των περιουσιακών στοιχείων πιστεύουν ότι
υπάρχει τράπεζα ασφαλής, τα κεφάλαια διακρατούνται ως νόµισµα εκτός τραπεζικού
συστήµατος. Σε αυτή την περίπτωση, ο τραπεζικός πανικός επηρεάζει το τραπεζικό
σύστηµα στο σύνολό του.
Εάν το συµβάν λάβει χώρα ως στην περίπτωση Α ή στην περίπτωση Β, η ζηµιά είναι
διαχειρίσιµη σε σύγκριση µε τη - µεταδοτική - περίπτωση Γ όπου προκαλείται εκροή
του νοµίσµατος, προκαλώντας αύξηση του λόγου νοµίσµατος προς την προσφορά
χρήµατος.

Το γεγονός ότι σταθεροποιητικοί µηχανισµοί (όπως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός
Σταθερότητας - ESM) έχουν δηµιουργηθεί για να ενισχύουν απευθείας την κεφαλαιακή
βάση προβληµατικών τραπεζών, καθιστά αναγκαία τη διαρκή αξιολόγηση της
κατάστασης κάθε τράπεζας από ευρωπαϊκά όργανα. Επίσης, η άσκηση προληπτικής
εποπτείας από εθνικής πλευράς ενδέχεται να µη λαµβάνει επαρκώς υπόψη τον κίνδυνο.
Σε αυτή την περίπτωση, η διασφάλιση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας στη ζώνη
του ευρώ ή και γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιτυγχάνεται αποτελεσµατικότερα
µε τη µεταφορά της αρµοδιότητας για την άσκηση προληπτικής εποπτείας σε µία
πανευρωπαϊκή αρχή. Ωστόσο, την τελευταία δεκαετία έγιναν ορατές οι στρεβλώσεις
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που επικρατούσαν στο τραπεζικό σύστηµα, µε αποτέλεσµα να αµφισβητείται από το
καταθετικό κοινό το κατά πόσο είναι ασφαλείς οι καταθέσεις τους στις τράπεζες και
ταυτόχρονα να αναζητούνται αφενός από τους ρυθµιστές τρόποι να αποφευχθεί µια
πιθανή σταδιακή ή και µαζική απόσυρση καταθέσεων αφετέρου από τους καταθέτες
εναλλακτικές επιλογές για την τήρηση του χρήµατος και περιουσιακών στοιχείων που
έχουν στη διάθεσή τους.

Με το ξέσπασµα της δηµοσιονοµικής κρίσης στη χώρα µας, σηµειώθηκε µεγάλη
µείωση καταθέσεων, λόγω της ανησυχίας για τον κίνδυνο εξόδου της χώρας από την
Ευρωζώνη ή ενός «κουρέµατος» καταθέσεων. Ένα µεγάλο µέρος των καταθέσεων που
αποχώρησαν λόγω της αβεβαιότητας και της ανησυχίας κατευθύνθηκε σε τράπεζες του
εξωτερικού, ενώ ένα άλλο µεγάλο µέρος παραµένει στη χώρα σε θυρίδες και
«στρώµατα». Επιπρόσθετα, το «κούρεµα» (PSI) των οµολόγων του ελληνικού
∆ηµοσίου, που έγινε τον Μάρτιο του 2012, οδήγησε σε µεγαλύτερη ανασφάλεια των
πάσης φύσης καταθετών ως προς την ακεραιότητα της περιουσίας τους, το οποίο
µάλιστα κρίθηκε συνταγµατικό, νόµιµο και σύµφωνο µε την Ευρωπαϊκή Σύµβαση
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α) από την Ολοµέλεια του Συµβουλίου της
Επικρατείας. Με τις υπ. αριθµ. 1116/201486 και 1117/201487 αποφάσεις του, το ΣτΕ
απέρριψε κατά πλειοψηφία όλους τους ισχυρισµούς των περίπου 7.000 οµολογιούχων,
οι οποίοι υποστήριζαν ότι µε το PSI είχαν απώλεια κεφαλαίου άνω του 50%,
αναφέροντας ότι ο Ν. 4050/2012 για τη διαδικασία «αντικατάστασης των τίτλων
εκδόσεως ή εγγυήσεως του ελληνικού ∆ηµοσίου µε νέους τίτλους» προβλέφθηκε για
λόγους δηµοσίου συµφέροντος και µε αυτήν την αντικατάσταση µειώθηκε το δηµόσιο
χρέος, ενώ δε θεσπίστηκε «κατά τρόπο αυθαίρετο από το νοµοθέτη, αλλά σύµφωνα µε
τα διεθνή συναλλακτικά ήθη, όπως αυτά εξελίσσονται». Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι
η περιουσιακή απώλεια των οµολογιούχων ήταν «ιδιαιτέρως σοβαρή» αλλά «δεν
προκύπτει ότι ήταν απρόσφορη ή µη αναγκαία ή υπέρµετρη» έτσι ώστε «να κριθεί
απαγορευµένη» από τα άρθρα 17 και 25 του Συντάγµατος και την ΕΣ∆Α.

∆ιάφορες τεχνικές µπορούν να βοηθήσουν ώστε να αποφευχθούν µαζικές αποσύρσεις
καταθέσεων. Τέτοιες είναι η προσωρινή απαγόρευση εκταµίευσης, η οργάνωση της
Κεντρικής Τράπεζας σαν δανειστής έσχατης προσφυγής ή η προστασία µέσω εγγύησης
86
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καταθέσεων. Αυτές οι τεχνικές δε λειτουργούν πάντα˙ για παράδειγµα, ακόµα και εάν
υπάρχει ασφάλεια καταθέσεων, οι καταθέτες µπορεί να υποκινούνται επειδή πιστεύουν
ότι η τράπεζα δε θα µπορεί να παρέχει άµεση πρόσβαση στις καταθέσεις τους κατά τη
διάρκεια της αναδιοργάνωσης.

4.4 ∆έσµευση κατάθεσης στα πλαίσια ελέγχου/ποινικής δίωξης
Σύµφωνα µε τον πρόσφατα ψηφισµένο Ν. 4312/2014, έγινε νοµοθετική ρύθµιση της
αξιοποίησης από το ελληνικό ∆ηµόσιο των δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών
απαιτήσεων και µετρητών και εισαγωγής µια µορφής ποινικής συνδιαλλαγής για
ύποπτο ή κατηγορούµενο που διευκολύνει το ελληνικό ∆ηµόσιο να ικανοποιηθεί
πλήρως για την αξίωση ή ζηµία του, προκειµένου το ευρύτερο δηµόσιο να έχει τη
συνολική εικόνα και να αξιοποιεί τα χρήµατα αυτά σε χρόνους συντοµότερους από
τους σήµερα συνήθεις στην ποινική διαδικασία. Τα εν λόγω ποσά θα κατατίθενται σε
δεµσµευµένο άτοκο λογαριασµό του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων και οι
ποινές θα µεταβάλλονται από ισόβια σε δεκαετή ή δεκαπενταετή κάθειρξη και οι
κατώτερες ποινές σε τριετή ή διετή φυλάκιση. Με το άρθρο 1 §2 του εν λόγω νόµου,
προβλέπεται ότι εφόσον παρέλθει η προθεσµία αµφισβήτησης, που τίθεται µε την
πράξη προσδιορισµού της αξίωσης ή της ζηµίας, ή εκδοθεί αµετάκλητη δικαστική
απόφαση, η αρµόδια αρχή διατάσσει την απόδοση στο Ελληνικό ∆ηµόσιο των
δεσµευµένων χρηµάτων, ούτως ώστε να υπάρχει σύντµηση του χρονικού διαστήµατος
αναµονής έκδοσης πονικής απόφασης προκειµένου να εισπραχθεί η σχετική απαίτηση.

Επιπρόσθετα, η δέσµευση των τραπεζικών λογαριασµών και περιουσιακών στοιχείων
έχει προβλεφθεί ήδη µε το άρθρο 30 του Ν. 3296/2004, όσον αφορά τις αρµοδιότητες
της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων. Ωστόσο, η εν λόγω διάταξη έχει αµφισβητηθεί ως
προς τη συνταγµατικότητά της, καθώς, δεδοµένου ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της
δέσµευσης το ελεγχόµενο πρόσωπο στερείται της δυνατότητας χρήσης και διάθεσης
περιουσιακών του στοιχείων, και δη χρήµατος και άλλων αξιών κατατεθειµένων σε
τραπεζικά ιδρύµατα, το µέτρο αυτό συνεπάγεται σοβαρό περιορισµό των περιουσιακών
δικαιωµάτων και της οικονοµικής και επαγγελµατικής ελευθερίας του, η προστασία των
οποίων κατοχυρώνεται µε τις διατάξεις των άρθρων 17 §1 και 5 §1 του Συντάγµατος88.
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Σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. 3316/2014 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας89, η
εν λόγω διάταξη του άρθρου 30 §5 περ. ε΄ του Ν. 3296/2004 ορίζει ότι η δέσµευση των
τραπεζικών λογαριασµών και περιουσιακών στοιχείων επιβάλλεται «σε ειδικές
περιπτώσεις διασφάλισης συµφερόντων του ∆ηµοσίου ή περιπτώσεις οικονοµικού
εγκλήµατος και µεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής και λαθρεµπορίου». Παρ’ όλο που το
µέτρο αυτό όντως αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση σκοπού δηµοσίου συµφέροντος και
συγκεκριµένα, στη διασφάλιση της διατήρησης των περιουσιακών στοιχείων του
ελεγχοµένου, ώστε να είναι δυνατή η ικανοποίηση αξιώσεων του ∆ηµοσίου κατ' αυτού,
σε περίπτωση που διαπιστωθεί η εκ µέρους του τέλεση της πιθανολογηθείσας
παράβασης, καθώς επίσης και στη διασφάλιση της διατήρησης στοιχείων, τα οποία
µπορεί να αποτελέσουν αντικείµενο ελέγχου κατά τη διερεύνηση της τέλεσης της
παράβασης, ο σκοπός και µόνο του µέτρου αυτού δεν επαρκεί για να νοµιµοποιήσει,
από συνταγµατική άποψη, την επίµαχη ρύθµιση του νόµου, εφόσον µάλιστα δεν έγινε
περαιτέρω εξειδίκευση µε µεταγενέστερη νοµοθετική ρύθµιση. Οι προϋποθέσεις
επιβολής πρέπει να προβλέπονται στο νόµο κατά τρόπο σαφή και αντικειµενικό,
σύµφωνα µε τις επιταγές της αρχής του κράτους δικαίου και εντός των ορίων της αρχής
της αναλογικότητας. Ζητήµατα όπως η έκταση των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία
επιτρέπεται να τίθενται υπό δέσµευση από τη ∆ιοίκηση, η χρονική διάρκεια της
δέσµευσης και η διαδικασία της επιβολής και της άρσης της δέσµευσης των
περιουσιακών στοιχείων δεν καθορίζονται από το νοµοθέτη, µε αποτέλεσµα να δίνεται
ευρύτατο περιθώριο διακριτικής ευχέρειας στη ∆ιοίκηση.

Υπό τα ανωτέρω δεδοµένα, το δικαστήριο έκρινε ότι η επίµαχη διάταξη, ως έχει,
αντίκειται στα άρθρα 5 §1, 17 §1 και 25 §1 του Συντάγµατος, όπως και στο άρθρο 1 του
Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.∆.Α., και δε δύναται να προσλάβει άλλο
περιεχόµενο, ώστε να καταστεί συνταγµατικώς ανεκτή, µε ερµηνεία της από τον
δικαστή, διότι το έργο τούτο θα υπερέβαινε τα όρια της ερµηνείας και θα ισοδυναµούσε
µε θέσπιση νέας διατάξεως, ήτοι µε άσκηση νοµοθετικής εξουσίας.

Συνεπώς, η δέσµευση των καταθέσεων, ακόµη και αν υπάρχει επαρκής νοµική βάση για
τη δράση των ελεγκτικών οργάνων και των δικαστηρίων, εγείρει σοβαρά ζητήµατα ως
προς τα συνταγµατικά κατοχυρωµένα δικαιώµατα των πολιτών και το κατά πόσο είναι
89
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προστατευµένες οι καταθέσεις όταν ο στόχος της είσπραξης υπερισχύει της ίσης και
δίκαιης µεταχείρισης.
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Συµπεράσµατα
Στην παρούσα εργασία έγινε µια προσπάθεια παρουσίασης του θεσµού των
καταθέσεων σε χρήµα και άλλες

αξίες και του ρόλου τους στη σύγχρονη

πραγµατικότητα, µε έκθεση όλων των ζητηµάτων που τις αφορούν.

Στα δυο πρώτα κεφάλαια, αναλύθηκε όλο το εννοιολογικό υπόβαθρο σχετικά, αρχικά,
µε το χρήµα και τις τράπεζες και, εν συνεχεία, µε τις καταθέσεις. Έχοντας περιγράψει
την έννοια του χρήµατος και το πόσο σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει στα συναλλακτικά
ήθη, αναλύεται το πλαίσιο εντός του οποίου αποκτά το χρήµα εξέχουσα θέση: το
χρηµατοπιστωτικό

σύστηµα.

Αποτυπώνονται

όλες

οι

εναλλακτικές

µορφές

καταθέσεων, η νοµιµότητα αυτών, καθώς και τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις, που
απορρέουν από καθεµιά από αυτές, για τον καταθέτη και την τράπεζα.

Εν συνεχεία, επιχειρήθηκε µια µικτή προσέγγιση του ζητήµατος, δηλαδή το πως
επηρεάζουν οι καταθέσεις τη συµπεριφορά τόσο του καταθέτη όσο και της τράπεζας,
υπό την έννοια του συγκερασµού όλων όσων αναφέρθηκαν στα δύο πρώτα κεφάλαια µε
την οικονοµική διάσταση των καταθέσεων. Αρχικά, περιγράφεται η συµπεριφορά του
καταθέτη, ως ορθολογικός δρων, και οι προσδιοριστικοί παράγοντες κατά την επιλογή
της κατάθεσης των κεφαλαίων του και, σε επόµενο επίπεδο, η επιλογή µεταξύ
εναλλακτικών µορφών κατάθεσης. Εν συνεχεία, περιγράφεται η συµπεριφορά της
τράπεζας, ως επιχειρηµατική οντότητα, η οποία αποσκοπεί στη µεγιστοποίηση των
κερδών της, πάντα υπό τον περιορισµό του ρυθµιστικού πλαισίου και των εποπτικών
αρχών. Κύριο ζητούµενο, το οποίο αποζητούν όλοι οι συµβαλλόµενοι ήτοι καταθέτες,
τράπεζες και κράτη, είναι η ασφάλεια των καταθέσεων. Παρά το εκτενές και
πολύπλοκο ρυθµιστικό πλαίσιο, σε εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο, αποδεικνύεται ότι
υπάρχει ο κίνδυνος να τεθεί εν αµφιβόλω η εν λόγω ασφάλεια των καταθέσεων είτε σε
επίπεδο καταθέτη, όπως µε την κατάσχεση ποσών από τους καταθετικούς
λογαριασµούς, είτε µε την αποσταθεροποίηση του ίδιου του τραπεζικού συστήµατος
και την αποτυχία των τραπεζών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις περί κεφαλαιακής
επάρκειας είτε, τέλος, την αποτυχία των κεντρικών τραπεζών και των εθνικών
κυβερνήσεων να τιθασεύσουν την προκλητικότητα των κερδοσκόπων και να
καθησυχάσουν την ανασφάλεια των καταθετών. Έχουν αναπτυχθεί συστήµατα
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εγγύησης καταθέσεων µε, συνεπικουρικά, ένα εποπτικό πλέγµα πάνω από τα
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, ωστόσο οι τακτικές µεταβολές και η χρονική υστέρηση σε
σχέση µε τις εξελίξεις στις αγορές τα καθιστούν λιγότερα αποτελεσµατικά σαν
εργαλεία από όσο απαιτείται. Πέραν, ωστόσο, αυτής της µακροσκοπικής ανάλυσης,
προσεγγίσθηκε η ασφάλεια των καταθέσεων και σε επίπεδο µίκρο όσον αφορά την
κατάσχεση ποσών ή άλλων αξιών από τραπεζικές καταθέσεις, λόγω οφειλών προς το
∆ηµόσιο ή τρίτους, και την απαλλοτρίωση καταθέσεων λόγω παραγραφής τους µετά
την πάροδο εικοσαετίας.

Τέλος, παρατέθηκαν ορισµένα από τα σηµαντικότερα, κατά τη γνώµη της γράφουσας,
ζητήµατα που συνδέονται µε τις τραπεζικές καταθέσεις και προσφέρονται για
προβληµατισµό ως προς το µέλλον του θεσµού των καταθέσεων. Όπως έχει
προαναφερθεί, το ρυθµιστικό πλαίσιο που διέπει τις καταθέσεις πρέπει να είναι πλέον
επίκαιρο και να προλαµβάνει τις επερχόµενες προκλήσεις όπως το ηλεκτρονικό χρήµα
και τα ψηφιακά νοµίσµατα, δύο από τις σηµαντικότερες τεχνολογικές προκλήσεις του
κοντινού µέλλοντος, για τις οποίες υπάρχουν σηµαντικά οφέλη και ρίσκα µε την
πάροδο του χρόνου να αποδεικνύει εάν τα µεν αντισταθµίζουν τα δε. Στο πλαίσιο της
ασφάλειας των καταθέσεων, περιγράφεται ένα από τα πιο πρόσφατα ζητήµατα που
απασχόλησαν την κοινή γνώµη, το «κούρεµα» των καταθέσεων (ή και ο φόβος για
αυτό) και πως αυτό µπορεί να δηµιουργήσει τραπεζικό πανικό µε αλυσιδωτές
αντιδράσεις. Τέλος, προσεγγίζεται το επίκαιρο ζήτηµα της δέσµευσης καταθέσεων
κατηγορούµενων για συγκεκριµένες παραβάσεις του νόµου και το κατά πόσο µπορεί να
εφαρµοστεί σε σύµπνοια µε τη συνταγµατικά κατοχυρωµένη προστασία της
ιδιοκτησίας και την αρχή της αναλογικότητας.

Κατά την εκπόνηση της εργασίας, ανέκυψαν σηµαντικά ερωτήµατα και θέµατα για
περαιτέρω έρευνα των οποίων οι µεγάλες, σε σχέση µε τους τυπικούς περιορισµούς της
εργασίας, απαιτήσεις ανάλυσης δεν επέτρεψαν µια µεγαλύτερη εµβάθυνση αλλά αξίζει
να διερευνηθούν ενισχύοντας και τα συµπεράσµατα της παρούσας εργασίας.
Λαµβάνοντας υπόψη την καταγεγραµµένη εκροή κεφαλαίων από τη χώρα, ενδιαφέρον
θα έχει η ανάλυση όλων των νοµικών εργαλείων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για
την απλούστευση του ρυθµιστικού πλαισίου ούτως ώστε, σε συνδυασµό µε µια θετική
οικονοµική εθνική προοπτική, να επιτευχθεί η επανεισροή των κεφαλαίων, υπό την
προϋπόθεση ότι η εφαρµογή γίνεται σε βάθος χρόνου και όχι καιροσκοπικά. Επίσης,
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άξια έρευνας είναι η ανάδειξη των αδυναµιών των συστηµάτων εγγύησης καταθέσεων
ως προς τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Στο πλαίσιο της
τραπεζικής θεωρίας, ενδιαφέρον θα έχει επίσης η εξέταση της δυνατότητας
προσαρµογής και απλοποίησης των µορφών κατάθεσης χρήµατος και άλλων αξιών σε
µια οικονοµία που στηρίζεται αποκλειστικά σε τεχνολογικά µέσα. Τέλος, ένα θέµα µε
περισσότερο µακροοικονοµικό ενδιαφέρον είναι υπό ποιες συνθήκες θα µπορούσε µια
εθνική οικονοµία να συνδέσει την ισοτιµία του νοµίσµατός της µε την τιµή του Bitcoin
και ποιος θα ήταν ο αντίκτυπος τόσο εντός όσο και εκτός χωρικής αρµοδιότητας.

Με την απελευθέρωση των χρηµατοπιστωτικών αγορών, την ελεύθερη διακίνηση
κεφαλαίων διεθνώς και την τεχνολογική πρόοδο στους τοµείς της πληροφορικής και
των τηλεπικοινωνιών, ο ρόλος των τραπεζών έχει ενισχυθεί. Η σπουδαιότητα αυτή του
τραπεζικού κλάδου και η απελευθέρωση των δραστηριοτήτων του εντός µιας χώρας
αλλά και διεθνώς, έχει καταστήσει αναγκαία την θέσπιση κανόνων λειτουργίας και
διαφάνειας, την παρακολούθηση και αξιολόγησή του, για την προστασία των
καταναλωτών-πελατών,

των

µετόχων

των

τραπεζών

και

ολόκληρου

του

χρηµατοοικονοµικού συστήµατος γενικότερα.

Εν κατακλείδι, αναγνωρίζεται ο κρίσιµος ρόλος των καταθέσεων στη σταθερότητα των
αγορών και του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Ωστόσο, η παγκοσµιοποίηση και οι
ενοποιηµένες αγορές δηµιουργούν την ανάγκη για το ρυθµιστικό πλαίσιο να
επικαιροποιείται άµεσα και ουσιαστικά ούτως ώστε αφενός να αποφευχθεί η
διαφορετική αντιµετώπιση των ίδιων ζητηµάτων από τα κράτη αφετέρου να συµβαδίζει
µε τις τεχνολογικές εξελίξεις. Οι εξελίξεις στον τραπεζικό τοµέα επιδρούν στη
διαµόρφωση του οικονοµικού περιβάλλοντος της χώρας, καθώς είναι καθοριστικός ο
ρόλος

τους

στη

χρηµατοδότηση

της

παραγωγικής

δραστηριότητας,

στην

αποτελεσµατική κατανοµή των οικονοµικών πόρων και στην οµαλή διεκπεραίωση των
οικονοµικών συναλλαγών. Έχοντας αυτά υπόψη, η αποτελεσµατική διαχείριση και
εποπτεία των καταθέσεων στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα πρέπει να αναδειχθεί σε
σηµαντικό σταθεροποιητικό παράγοντα και, µακροπρόθεσµα, µοχλό ανάπτυξης.
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