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Το 2018 η Τράπεζα της Ελλάδος συμπληρώνει 90 χρόνια λειτουργίας. Η
αποτελεσματική αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων στη διάρκεια της
μακράς πορείας της Τράπεζας οφείλεται σε τρεις βασικούς παράγοντες.
Πρώτον, στην ισχυρή θεσμική της συγκρότηση και στο πλαίσιο λειτουργίας
της, το οποίο συνδυάζει αρμονικά τη θεμελιώδη επιταγή της ανεξαρτησίας
με το εύλογο αίτημα λογοδοσίας και ελέγχου.
Δεύτερον, στην προσήλωσή της στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της
ελληνικής οικονομίας και στο καθήκον που της επιβάλλουν η συμμετοχή
της στο Ευρωσύστημα και το Καταστατικό της, δηλαδή στη διασφάλιση
της νομισματικής σταθερότητας και της ευστάθειας του χρηματοπιστωτικού
συστήματος.
Τρίτον, στο υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό της, που λειτουργώντας με
αφοσίωση και συνέπεια έχει κάνει τους βασικούς στόχους της Τράπεζας δική
του καθημερινή υπόθεση, ενεργώντας πάντα με γνώμονα το μακροπρόθεσμο
όφελος των συμπολιτών μας.
Γιάννης Στουρνάρας
Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
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Θέλω
να μάθω
για την
Τράπεζα
της Ελλάδος

Η Τράπεζα της Ελλάδος
Η Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύθηκε το 1927 και άρχισε να λειτουργεί το Μάιο
του 1928. Εκτός από την Αθήνα, όπου βρίσκεται η έδρα της, διατηρεί 17
Υποκαταστήματα, 32 Πρακτορεία και 5 Θυρίδες σε όλη την Ελλάδα.
Η Τράπεζα της Ελλάδος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ευρωσυστήματος,
το οποίο απαρτίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (EKT) και τις
εθνικές κεντρικές τράπεζες της ευρωζώνης, δηλαδή των κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ως νόμισμα το ευρώ.
Πρωταρχικός σκοπός της Τράπεζας της Ελλάδος είναι η διασφάλιση της
νομισματικής σταθερότητας και της ευστάθειας του χρηματοπιστωτικού
συστήματος. Παραμένοντας θεσμικά και λειτουργικά ανεξάρτητη, υπόκειται
x35της Βουλής.
στο δημοκρατικό έλεγχο
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Θέλω
να ξέρω
σε ποιον
δίνει λόγο
η Τράπεζα
της Ελλάδος

Ανεξαρτησία και λογοδοσία
Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι ανεξάρτητη. Σύμφωνα με τη Συνθήκη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Καταστατικό της, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν
ζητά ούτε δέχεται υποδείξεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της.
Η εμπειρία πολλών ετών και πολλών χωρών έχει δείξει ότι η θεσμική
ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών συντελεί στη διατήρηση της σταθερότητας
των τιμών.
Το πλαίσιο λειτουργίας της Τράπεζας της Ελλάδος συνδυάζει αρμονικά τη
θεμελιώδη επιταγή της ανεξαρτησίας, με το εύλογο αίτημα λογοδοσίας και
ελέγχου.
Η Τράπεζα ελέγχεται από την Πολιτεία και λογοδοτεί στους Έλληνες πολίτες
μέσω της Βουλής.
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Τι είναι; Τι δεν είναι η Τράπεζα της Ελλάδος;
Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι η κεντρική τράπεζα της χώρας. Είναι μια
ανεξάρτητη αρχή που ασκεί δημόσιο λειτούργημα: μεριμνά για τη σταθερότητα
των τιμών, δηλαδή για τον έλεγχο του πληθωρισμού (του ρυθμού αύξησης
των τιμών) και για την ευστάθεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος
(τραπεζών, ασφαλιστικών εταιριών κ.ά.)

Η Τράπεζα
της Ελλάδος
είναι τράπεζα,
όπως αυτή
στην οποία έχω
λογαριασμό;

Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν είναι εμπορική τράπεζα. Ένας πολίτης δεν μπορεί
να καταθέσει τα χρήματά του, ούτε να λάβει δάνειο από αυτή. Υπό μία
έννοια, η Τράπεζα της Ελλάδος είναι η τράπεζα των τραπεζών, δηλαδή δέχεται
καταθέσεις από τις εμπορικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στη χώρα
και δανείζει χρήματα σ’ αυτές.
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Θέλω να έχω
εμπιστοσύνη
ότι οι τιμές θα
παραμένουν
σταθερές

Σταθερότητα των τιμών
Η σταθερότητα των τιμών προστατεύει κυρίως τον αδύναμο, διότι ο
υψηλός πληθωρισμός θίγει κατά βάση αυτόν που έχει περιορισμένη
δυνατότητα να αναπροσαρμόσει τις αμοιβές του, τον ανειδίκευτο, τον
συνταξιούχο. Προστατεύει επίσης την αξία των καταθέσεων, προάγει
την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση και αποτελεί βασικό
παράγοντα κοινωνικής σταθερότητας.
Η Τράπεζα της Ελλάδος επιδιώκει τη σταθερότητα των τιμών μέσω της άσκησης
της νομισματικής πολιτικής. Στην ευρωζώνη οι αποφάσεις για τη νομισματική
πολιτική λαμβάνονται κεντρικά από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και υλοποιούνται αποκεντρωμένα από τις εθνικές
κεντρικές τράπεζες.
Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το οποίο αποφασίζει για τη νομισματική
πολιτική, δηλαδή κυρίως για τα επιτόκια και τους όρους με τους οποίους
δανείζονται οι εμπορικές τράπεζες χρήματα από τις κεντρικές τράπεζες. Ως
αποτέλεσμα, επηρεάζονται αντίστοιχα τα επιτόκια με τα οποία δανείζονται οι
πολίτες και οι επιχειρήσεις από τις εμπορικές τράπεζες.
Στόχος της νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος είναι οι τιμές να
αυξάνονται σε ετήσια βάση με ρυθμό λίγο κάτω από το 2% μεσοπρόθεσμα.
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Θέλω να έχω
εμπιστοσύνη
ότι το
χρηματοπιστωτικό
σύστημα
είναι σταθερό
και αξιόπιστο

Ευστάθεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος
Οι τραπεζικές λειτουργίες αποτελούν βασικό κομμάτι της καθημερινότητας
των πολιτών. Στις τράπεζες οι πολίτες καταθέτουν χρήματα και από αυτές
λαμβάνουν δάνεια. Μέσω αυτών εισπράττουν επίσης το μισθό τους,
πληρώνουν λογαριασμούς και παίρνουν μετρητά.
Η Τράπεζα της Ελλάδος συνεργάζεται με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και εποπτεύει τα πιστωτικά ιδρύματα
που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Παρακολουθεί επίσης τους τραπεζικούς
κινδύνους που απειλούν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, σε συνεργασία
με άλλες αρμόδιες αρχές.
Η Τράπεζα της Ελλάδος εποπτεύει επίσης και ορισμένες κατηγορίες
επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα της οικονομίας, όπως οι
ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασφαλίζουν και αποζημιώνουν τους
ασφαλισμένους τους για τους κινδύνους που απειλούν τη ζωή και την
περιουσία τους.
Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν είναι αρμόδια να εποπτεύει τις σχέσεις των
τραπεζών με τους πολίτες, με εξαίρεση ό,τι αφορά τη διαφάνεια των
διαδικασιών και των όρων των τραπεζικών συναλλαγών.
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Θέλουμε
να έχουμε
εμπιστοσύνη στα
χαρτονομίσματα
που
χρησιμοποιούμε

Τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ
Τα τραπεζογραμμάτια (ή χαρτονομίσματα, όπως συνήθως λέγονται) και
τα κέρματα χρησιμοποιούνται σε καθημερινή βάση από όλους σχεδόν
τους πολίτες. Η αξία τους προκύπτει από την κοινή πεποίθηση ότι το
χαρτονόμισμα/κέρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο συναλλαγής,
ως λογιστική μονάδα και ως μέσο αποθήκευσης αξίας. Την αξία αυτή την
προσδίδει στο νόμισμα η κεντρική τράπεζα που το εκδίδει.
Η Τράπεζα της Ελλάδος εκδίδει τραπεζογραμμάτια ευρώ, τα οποία
κυκλοφορούν ως νόμιμο χρήμα, μετά από έγκριση της ΕΚΤ. Προμηθεύει τις
εμπορικές τράπεζες με τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ που ζητούν από
αυτές οι πελάτες τους. Στην Τράπεζα της Ελλάδος γίνεται επίσης η απόσυρση
και αντικατάσταση των φθαρμένων τραπεζογραμματίων.
Η Τράπεζα συμβάλλει σημαντικά στην αποτροπή της παραχάραξης, με τη
συνεχή ενημέρωση των πολιτών και των φορέων σχετικά με τα χαρακτηριστικά
ασφαλείας των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ.
Στο Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών (ΙΕΤΑ) της Τράπεζας
της Ελλάδος, δηλαδή στο Νομισματοκοπείο, τυπώνονται κέρματα ευρώ και
εκτυπώνονται τραπεζογραμμάτια ευρώ και άλλα έντυπα ασφαλείας, όπως
διαβατήρια, ταινίες ασφαλείας προϊόντων κ.ά.
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Οικονομική ενημέρωση - Πολιτισμός
Η Τράπεζα της Ελλάδος, δημοσιεύοντας εκθέσεις, μελέτες και αξιόπιστα
στατιστικά στοιχεία, ενημερώνει τους πολίτες για τα ζητήματα της οικονομίας
και παρέχει έγκυρη πληροφόρηση προς την κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα
και τις αρμόδιες αρχές για θέματα οικονομικής πολιτικής.
Είναι επίσης φορέας εκπαίδευσης των πολιτών σε χρηματοοικονομικά θέματα.

Θέλω να έχω
αξιόπιστη
ενημέρωση
για την πορεία
της οικονομίας

Μέσω των δραστηριοτήτων του Κέντρου Πολιτισμού, Έρευνας και
Τεκμηρίωσης, το οποίο είναι υπεύθυνο για τις Συλλογές, το Ιστορικό Αρχείο,
τη Βιβλιοθήκη και το Μουσείο της, η Τράπεζα της Ελλάδος λειτουργεί ως
θεματοφύλακας και φορέας διάχυσης του ελληνικού πολιτισμού.
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Συστήματα πληρωμών
Η Τράπεζα της Ελλάδος διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία των
συστημάτων πληρωμών.
Παρακολουθεί και επιβλέπει, μεταξύ άλλων, το σύστημα πληρωμών ΔΙΑΣ
και το Γραφείο Συμψηφισμού Αθηνών.
Από τις 19 Μαΐου 2008 συμμετέχει στο TARGET2, το διευρωπαϊκό σύστημα
ταχείας μεταφοράς κεφαλαίων και διακανονισμού σε συνεχή χρόνο.
Περισσότερες από 55.000 τράπεζες παγκοσμίως (και όλοι οι πελάτες τους)
διασυνδέονται μέσω του TARGET2.

Θέλω
να μπορώ
να εμπιστεύομαι
ότι οι πληρωμές μου
πραγματοποιούνται
αξιόπιστα και
με ασφάλεια

Η Τράπεζα της Ελλάδος εξυπηρετεί επίσης το Ελληνικό Δημόσιο ως ταμίας
και εντολοδόχος του.
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Ο χρυσός της χώρας

Θέλω
να γνωρίζω
πού βρίσκεται
ο χρυσός
της χώρας

Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει διαθέσιμα σε συνάλλαγμα και χρυσό τα οποία
φυλάσσει και διαχειρίζεται.
Στην Έκθεση του Διοικητή και ειδικότερα στον Ισολογισμό της δημοσιεύεται
ακριβώς το ποσό του χρυσού που κατέχει η Τράπεζα. Το ήμισυ σχεδόν του
χρυσού βρίσκεται στο θησαυροφυλάκιο της Τράπεζας, από το οποίο δεν έχει
μετακινηθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες.
Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, το υπόλοιπο φυλάσσεται εδώ και πολλές
δεκαετίες στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Τράπεζα της Αγγλίας, στην
Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης και στην Ελβετία.
Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Διοικητής της Τράπεζας
Κυριάκος Βαρβαρέσος ακολούθησε την ελληνική κυβέρνηση στην εξορία,
διασώζοντας το απόθεμα της Τράπεζας σε χρυσό. Μέσω Κρήτης και
Αλεξάνδρειας ο χρυσός μεταφέρθηκε πρώτα στη Νότιο Αφρική και ύστερα
στο Λονδίνο, απ’ όπου επέστρεψε στην Αθήνα μετά το τέλος του πολέμου.
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Θέλω
να γνωρίζω
σε ποιον ανήκει
η Τράπεζα
της Ελλάδος

Γνωρίζετε ότι:
Αν και η Τράπεζα της Ελλάδος για ιστορικούς λόγους είναι εισηγμένη
στο Χρηματιστήριο, οι ιδιώτες μέτοχοι δεν ελέγχουν και δεν μπορούν να
επηρεάσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας και την
άσκηση των καθηκόντων της όπως προβλέπεται στο Καταστατικό της, το
οποίο αποτελεί παράρτημα διεθνούς σύμβασης και κάθε τροποποίησή του
κυρώνεται με νόμο.
Η Τράπεζα της Ελλάδος στηρίζει τη γενική οικονομική πολιτική της κυβέρνησης,
με την επιφύλαξη όμως του πρωταρχικού σκοπού της, που είναι η διασφάλιση
της νομισματικής σταθερότητας και της ευστάθειας του χρηματοπιστωτικού
συστήματος.
Η Τράπεζα της Ελλάδος συνεισφέρει στον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς
το μεγαλύτερο ποσοστό των κερδών της, βάσει του Καταστατικού της,
καταβάλλεται στο Δημόσιο. Από το 2012 μέχρι το 2017 το ποσό αυτό
άγγιξε τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ!
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Άνθρωποι και ιστορία
Στην Τράπεζα της Ελλάδος απασχολούνται περίπου 1.800 εργαζόμενοι, από
τους οποίους 750 (42%) κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
Στην Τράπεζα της Ελλάδος εργάστηκαν οι λογοτέχνες Ηλίας Βενέζης, Κική
Δημουλά και ο ζωγράφος Μιχαήλ Αξελός.

Έμαθα από παιδί
ότι ο άνθρωπος
δίνει αξία
στον τόπο κι
όχι ο τόπος
στον άνθρωπο

Τέσσερις Διοικητές ανέλαβαν μετά το τέλος της θητείας τους το αξίωμα του
πρωθυπουργού: ο πρώτος Διοικητής της Αλέξανδρος Διομήδης, ο Εμμανουήλ
Τσουδερός, ο Ξενοφών Ζολώτας και ο Λουκάς Παπαδήμος. Ο τελευταίος
διετέλεσε επίσης Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ηλία Βενέζη, Χρονικόν της Τραπέζης της Ελλάδος, 1955
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Κατά τη διάρκεια της κρίσης
Η Τράπεζα της Ελλάδος λειτούργησε ως προστατευτικό δίχτυ για την
οικονομία της χώρας και ως άγκυρα πρόσδεσης στην ευρωπαϊκή
οικογένεια.
Παρείχε έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση προς την κυβέρνηση και τα πολιτικά
κόμματα, ενώ ευαισθητοποίησε την κοινή γνώμη με τις Εκθέσεις και τις
παρεμβάσεις της.
Διασφάλισε την αδιάλειπτη παροχή ρευστότητας στα πιστωτικά ιδρύματα,
παρέχοντας χρηματοδότηση και μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Ενίσχυσης
σε Ρευστότητα (ELA).
Εφοδίασε τα πιστωτικά ιδρύματα με τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ,
χωρίς να σημειωθεί έλλειψη ούτε στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της
χώρας.
Συνέβαλε στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των περιορισμών στην κίνηση
κεφαλαίων, αμβλύνοντας τις αρνητικές επιδράσεις τους στην οικονομία.
Συνέβαλε καθοριστικά στην αναδιάταξη του τραπεζικού τομέα και στην
επιτυχή ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, χωρίς κλυδωνισμούς για το
χρηματοπιστωτικό σύστημα. Το τελευταίο έμεινε όρθιο, ακόμη και σε
περιόδους οξύτατης αβεβαιότητας, χωρίς κανένας να χάσει ούτε ένα ευρώ
από τις καταθέσεις του!

Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος:
www.bankofgreece.gr

info@bankofgreece.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ελευθερίου Βενιζέλου 21
Αθήνα 10250
Τηλέφωνο: 210 3201111
Telefax: 210 3232239, 210 3232816

Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος: www.facebook.com/BoGMuseum/

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ελευθερίου Βενιζέλου 21
Αθήνα 10250
Τ: 210 3201111
F: 210 3232239
info@bankofgreece.gr
www.bankofgreece.gr

