ΑΠΟΦΑΣΗ 5
«Στατιστική κατηγοριοποίηση μερίδων επενδυτών στο Σύστημα Άυλων
Τίτλων»
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚO ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.)
(Συνεδρίαση 234/15.12.2014)
Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 24 παρ. 1, της υπ’ αριθμ. 20/697/10.11.2014 (ΦΕΚ Β’
3175/26.11.2014) απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και
2. Του άρθρου 4 παρ. 2 έως και 6 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. (εφεξής ο
«Κανονισμός»), ως και την ανάγκη εξειδίκευσης των χρονικών προθεσμιών και των
τεχνικών

θεμάτων

εφαρμογής

της

καταχώρησης

ενδείξεων

στατιστικής

κατηγοριοποίησης των Μερίδων Επενδυτή, όπως οι ενδείξεις αυτές καθορίζονται στον
Κανονισμό.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
1. Οι χρονικές προθεσμίες για την καταχώρηση / επικαιροποίηση από τους Χειριστές των
ενδείξεων στατιστικής κατηγοριοποίησης των Μερίδων Επενδυτή, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.
2 αα και ββ και 3 έως και 6 του Κανονισμού, ορίζονται ως εξής:


Μέχρι 27/02/2015: Καταληκτική προθεσμία, ως κανονιστική υποχρέωση των αρμοδίων
Χειριστών, για την καταχώρηση της ένδειξης «Γενική Στατιστική Κατηγορία» στα στοιχεία
Μερίδας Επενδυτή των πελατών τους, για σκοπούς στατιστικής κατηγοριοποίησής τους. Η
ανωτέρω υποχρέωση καταχώρησης αφορά τουλάχιστον τις Μερίδες Επενδυτή με υπόλοιπο,
καθώς και όσες πραγματοποιήσουν κίνηση εντός των μηνών Δεκεμβρίου 2014, Ιανουαρίου
2015 και Φεβρουαρίου 2015.
Ειδικότερα επισημαίνεται ότι, όπως και στην περίπτωση της Αριθ. 32/7.10.2013 Πράξης
Εκτελεστικής Επιτροπής ΤτΕ για τα Πιστωτικά Ιδρύματα, ως κάτοχος των τίτλων από την
πλευρά του Χειριστή Σ.Α.Τ. νοείται καταρχήν ο άμεσος πελάτης του Χειριστή, δηλαδή
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εκείνος για τον οποίο ο Χειριστής τηρεί διακριτό λογαριασμό. Κατά συνέπεια, στο αρχικό
στάδιο, ο χαρακτηρισμός των Μερίδων Επενδυτή στο Σ.Α.Τ. από τον αρμόδιο Χειριστή, θα
πραγματοποιείται σε επίπεδο άμεσου πελάτη-Global Custodian και όχι sub-client τελικού
επενδυτή όπως αυτός τηρεί Μερίδα Επενδυτή στο ΣΑΤ. Σταδιακά, το αργότερο μέχρι
31/12/2015, η καταχώρηση των ανωτέρω ενδείξεων στη Μερίδα Επενδυτή απαιτείται να
πραγματοποιείται σε επίπεδο τελικού επενδυτή – κατόχου των τίτλων, κατόπιν της
αναγκαίας συνεργασίας των Χειριστών με τους άμεσους πελάτες τους, σε όλο το μήκος της
αλυσίδας μέχρι τον τελικό επενδυτή.


Στις 02/03/2015: Οι ενδείξεις «Χώρα καταστατικής έδρας» (για τα νομικά πρόσωπα),
«Γενική Στατιστική Κατηγορία» και «Ημερομηνία Γέννησης» (για τα φυσικά πρόσωπα) της
Μερίδας Επενδυτή, στη νέα λειτουργικότητα Σ.Α.Τ., τίθενται ως υποχρεωτικής
καταχώρησης.



Μέχρι 31/03/2015: Παραγωγή από τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών και αποστολή στην
ΤτΕ των ζητούμενων στατιστικών στοιχείων για τους μήνες Δεκέμβριος 2014, Ιανουάριος
2015 και Φεβρουάριος 2015.



Από 1/4/2015 και μετά: Παραγωγή από τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών και αποστολή
στην ΤτΕ των ζητούμενων στατιστικών στοιχείων, για το μήνα Μάρτιο 2015 και εξής, εντός
δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς.



Την 1/10/2015: Η ένδειξη «Ειδική Στατιστική Κατηγορία» (για τα νομικά πρόσωπα) τίθεται
ως υποχρεωτικής καταχώρησης.



Μέχρι 31/12/2015: Καταληκτική προθεσμία, ως κανονιστική υποχρέωση των αρμοδίων
Χειριστών, για την καταχώρηση της ένδειξης «Γενική Στατιστική Κατηγορία» και «Ειδική
Στατιστική Κατηγορία» στα στοιχεία Μερίδας Επενδυτή των πελατών τους, για σκοπούς
στατιστικής κατηγοριοποίησής τους, σε επίπεδο τελικού επενδυτή – κατόχου των τίτλων,
κατόπιν της αναγκαίας συνεργασίας των Χειριστών με τους άμεσους πελάτες τους, σε όλο το
μήκος της αλυσίδας μέχρι τον τελικό επενδυτή.

2. Οι ενδείξεις στατιστικής κατηγοριοποίησης :
2.1. Συμπληρώνονται/επικαιροποιούνται από τον αρμόδιο Χειριστή για τις Μερίδες των
επενδυτών-πελατών του και
2.2. Χρησιμοποιούνται από τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών για τη δημιουργία και
αναγγελία σχετικών στατιστικών αναφορών, όπως ειδικότερα προβλέπεται από τις
ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις για τη συλλογή, υποβολή στους αρμόδιους φορείς και
δημοσιοποίηση στατιστικών στοιχείων σχετικά με επενδυτές.
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3. Οι τεχνικές οδηγίες και προδιαγραφές που έχουν ειδικότερα οριστεί από την Τράπεζα της
Ελλάδος (ΤτΕ) προς τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών για την εκ μέρους του παροχή
στατιστικών στοιχείων επί εισηγμένων τίτλων στο Χρηματιστήριο Αθηνών περιγράφονται
συνοπτικά στο Παράρτημα Α της παρούσας.
4. Οι ειδικότερες ενδείξεις της Γενικής και Ειδικής Στατιστικής Κατηγορίας, περιγράφονται στο
Παράρτημα Β της παρούσας.
5. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΟ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Α. Τεχνικές Οδηγίες και Προδιαγραφές για την παροχή και αναγγελία στατιστικών στοιχείων από
τον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ΤτΕ
Τα μηνιαία στατιστικά στοιχεία θα υποβάλλονται, σύμφωνα με την παρ. 2.2 της παρούσας, από τον
Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) κατόπιν του σχετικού αιτήματός
της και στο πλαίσιο της υποχρέωσης συλλογής και διαβίβασης μηνιαίων στατιστικών στοιχείων και
πληροφοριών προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Τα μηνιαία στατιστικά στοιχεία θα αναφέρονται σε αναλυτική κατάσταση στην οποία θα
περιλαμβάνονται οι κατηγορίες επενδυτών σε εισηγμένους τίτλους (Μετοχές, Δ.Α.Κ., Εταιρικά
Ομόλογα και Δικαιώματα Προτίμησης) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και η αξία συμμετοχών
και συναλλαγών που πραγματοποιούνται σε κάθε τίτλο.
Η ανάλυση των ζητούμενων στοιχείων θα γίνεται με βάση:
α) τον τομέα της οικονομίας που ανήκει κάθε επενδυτής και
β) τη διάκριση μεταξύ κατοίκων ανάλογα με την χώρα φορολογικής κατοικίας ή
καταστατικής έδρας,
Τα στατιστικά στοιχεία θα αναγγέλλονται στην ΤτΕ από τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών με τη
μορφή τριών αρχείων XML (eXtensible Markup Language), ένα για κάθε ομάδα χειριστών του
Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.):


Εγχώριες Χρηματιστηριακές Εταιρείες



Εγχώρια Πιστωτικά Ιδρύματα



Μη εγχώριους χειριστές Σ.Α.Τ.

Η αποστολή θα γίνεται με ψηφιακά υπογεγραμμένο και κρυπτογραφημένο ηλεκτρονικό μήνυμα (email) από το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Τα αρχεία στατιστικών στοιχείων (σε μορφή XML) που θα αποστέλλονται ανά μήνα από τον Όμιλο
Χρηματιστηρίου Αθηνών στην Τράπεζα της Ελλάδος, αφορούν μόνο εισηγμένους τίτλους (Μετοχές,
Δ.Α.Κ., Εταιρικά Ομόλογα και Δικαιώματα Προτίμησης) στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
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Τα στατιστικά στοιχεία θα υποβάλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος από τον Όμιλο Χρηματιστηρίου
Αθηνών, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς. Η πρώτη αναγγελία
των στατιστικών στοιχείων θα αφορά τους μήνες Δεκέμβριο 2014, Ιανουάριο 2015 και Φεβρουάριο
2015 και θα πραγματοποιηθεί μέχρι 31 Μαρτίου 2015. Οι μετέπειτα αναγγελίες στατιστικών
στοιχείων, για το μήνα Μάρτιο 2015 και μετά, θα πραγματοποιούνται εντός δέκα (10) εργασίμων
ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς.
Οι εγγραφές για κάθε μήνα αναφοράς θα περιέχουν τα ακόλουθα βασικά πεδία (μεταξύ άλλων) ανά
τίτλο (επί του οποίου πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές):
1. Κωδικός ISIN.
2. Αριθμός τεμαχίων, την τελευταία ημέρα διακανονισμού (Settlement Date) του μήνα
αναφοράς.
3. Χρηματιστηριακή αξία (τεμάχια * τιμή κλεισίματος) σε ευρώ, σύμφωνα με την τιμή
κλεισίματος της τελευταίας ημέρας διαπραγμάτευσης (trade date) του μήνα αναφοράς.
4. Τομέας οικονομίας του κατόχου (σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα)
Τομέας οικονομίας
του κατόχου

ESA 2010
sector code

Κεντρική Τράπεζα

S_121

Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες

S_122

Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς

S_123

Ασφαλιστικές εταιρείες

S_128

Επαγγελματικά ταμεία ιδιωτικής ασφάλισης

S_129

Εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, Εταιρίες επενδύσεων σε
ακίνητη περιουσία, Λοιπά (πλην χρηματαγοράς) αμοιβαία κεφάλαια

S_124

Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
(συμπεριλαμβανομένων και των Εταιρειών Ειδικού Σκοπού)

S_125

Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις

S_11

Κεντρική Κυβέρνηση

S_1311

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

S_1313

Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης

S_1314

Ιδιώτες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές
επιχειρήσεις

S_14

Ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

S_15

Διεθνείς Οργανισμοί εκτός ΕΕ

S_22
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Οργανισμοί ΕΕ (π.χ. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων)

S_212

Σημείωση: Η ανωτέρω κωδικοποίηση (κατηγοριοποίηση) των τομέων οικονομίας
υιοθετήθηκε ώστε να είναι ίδια με αυτή που ήδη εφαρμόζεται από τα Πιστωτικά Ιδρύματα
κατά την αναφορά παρόμοιων στατιστικών στοιχείων προς την ΤτΕ, σύμφωνα με τις ΠΕΕ/ΤΕ
32/7.10.2013 και ΠΔ/ΤΕ 2671/2013.
5. Κωδικός Χώρας του κατόχου (βάσει του σχετικού προτύπου ISO 3166 1 alpha2)
6. Αξία αγορών σε ευρώ (συνολική αξία συναλλαγών αγοράς κατά τη διάρκεια του μήνα
αναφοράς)
7. Αξία πωλήσεων σε ευρώ (συνολική αξία συναλλαγών πωλήσεων κατά τη διάρκεια του
μήνα αναφοράς)
Β. Περιγραφή των τομέων οικονομίας
Η περιγραφή των τομέων οικονομίας, στα Ελληνικά και στα Αγγλικά αντίστοιχα, παρατίθενται στα
ακόλουθα κείμενα κανονισμών:


Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 17 ης Οκτωβρίου
2012 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων (ΕΚΤ/2012/24)
(https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/l_30520121101el00060024.pdf)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΟΡΙΣΜΟΙ, ΜΕΡΟΣ 2 – Ορισμοί τομέων, Σελίδες 20-22



REGULATION (EU) No 1011/2012 OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK of 17 October 2012
concerning statistics on holdings of securities (ECB/2012/24)
(https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/l_30520121101en00060024.pdf)
ANNEX ΙΙ – DEFINITIONS, PART 2 – Definitions of sectors, Pages 20-22



“European system of accounts – ESA 2010”, Eurostat
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-02-13-269/EN/KS-02-13-269-EN.PDF)
Chapter 2 – Units and grouping of units, Pages 31-49

Για διευκόλυνση ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των τομέων οικονομίας, με βάση το κείμενο της
Ελληνικής έκδοσης του ανωτέρω κανονισμού της ΕΚΤ:
1. Κεντρική τράπεζα (S_121)
Ο υποτομέας κεντρική τράπεζα (S.121) περιλαμβάνει όλες τις χρηματοοικονομικές εταιρείες και
οιονεί εταιρείες, κύρια λειτουργία των οποίων είναι η έκδοση νομίσματος, η διατήρηση της
εσωτερικής και εξωτερικής αξίας του νομίσματος και η τήρηση του συνόλου ή μέρους των διεθνών
(συναλλαγματικών) αποθεμάτων της χώρας.
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2. Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (S_122)
Ο υποτομέας εταιρείες που δέχονται καταθέσεις εκτός από την κεντρική τράπεζα (S.122)
περιλαμβάνει όλες τις χρηματοοικονομικές εταιρείες και οιονεί εταιρείες, εκτός από εκείνες που
ανήκουν στους υποτομείς κεντρική τράπεζα και αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων, που
δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση με κύριο αντικείμενο
την αποδοχή καταθέσεων από θεσμικές μονάδες και τη χορήγηση, για δικό τους λογαριασμό,
δανείων και/ή τη διενέργεια επενδύσεων σε χρεόγραφα.
3. Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (S_123)
Ο υποτομέας των αμοιβαίων κεφαλαίων διαχείρισης διαθεσίμων (S.123) ως συλλογικών
προγραμμάτων επενδύσεων περιλαμβάνει όλες τις χρηματοοικονομικές εταιρείες και οιονεί
εταιρείες, εκτός από εκείνες που ταξινομούνται στον υποτομέα της κεντρικής τράπεζας και στον
υποτομέα των πιστωτικών ιδρυμάτων, που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στη
χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση. Η δραστηριότητά τους έγκειται στο να δέχονται μετοχές ή
μερίδια εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου ως παραπλήσια υποκατάστατα των καταθέσεων
από θεσμικές μονάδες και στο να πραγματοποιούν, για δικό τους λογαριασμό, επενδύσεις κυρίως
σε μετοχές/μερίδια κεφαλαίων διαχείρισης διαθεσίμων, χρεόγραφα βραχυπρόθεσμης λήξης και/ή
καταθέσεις.
4. Ασφαλιστικές εταιρείες (S_128)
Ο υποτομέας ασφαλιστικές εταιρείες (S.128) περιλαμβάνει όλες τις χρηματοοικονομικές εταιρείες
και οιονεί εταιρείες που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση ως
συνέπεια της συγκέντρωσης των κινδύνων κυρίως με τη μορφή της άμεσης ασφάλισης ή της
αντασφάλισης.
5. Επαγγελματικά ταμεία ιδιωτικής ασφάλισης (S_129)
Ο υποτομέας συνταξιοδοτικά ταμεία (S.129) περιλαμβάνει όλες τις χρηματοοικονομικές εταιρείες
και οιονεί εταιρείες που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση ως
συνέπεια της συγκέντρωσης των κινδύνων και των αναγκών των ασφαλισμένων (κοινωνική
ασφάλιση). Τα συνταξιοδοτικά ταμεία ως συστήματα κοινωνικής ασφάλισης παρέχουν εισόδημα
κατά τη συνταξιοδότηση και, πολλές φορές, επιδόματα θανάτου και αναπηρίας.
6. Εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, Εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, Λοιπά
(πλην χρηματαγοράς) αμοιβαία κεφάλαια (S_124)
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Ο υποτομέας των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου πλην των αμοιβαίων κεφαλαίων
διαχείρισης διαθεσίμων (S.124) αποτελείται από όλα τα συλλογικά επενδυτικά σχήματα, εκτός από
εκείνα που ταξινομούνται στον υποτομέα των αμοιβαίων κεφαλαίων διαχείρισης διαθεσίμων, που
δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση. Η δραστηριότητά
τους έγκειται στο να λαμβάνουν, από θεσμικές μονάδες, μετοχές ή μερίδια εταιρειών επενδύσεων
χαρτοφυλακίου που δεν είναι παραπλήσια υποκατάστατα των καταθέσεων και να κάνουν, για δικό
τους λογαριασμό, επενδύσεις κυρίως σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία εκτός από τα
βραχυπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία και σε μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
(συνήθως ακίνητη περιουσία). Οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου πλην των αμοιβαίων
κεφαλαίων διαχείρισης διαθεσίμων περιλαμβάνουν επενδυτικές ενώσεις (investment trusts),
οργανισμούς συλλογικών μετοχικών επενδύσεων (unit trusts) και άλλα συλλογικά επενδυτικά
σχήματα των οποίων οι μετοχές ή τα μερίδια των αμοιβαίων κεφαλαίων δεν θεωρούνται
παραπλήσια υποκατάστατα των καταθέσεων.
7. Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένων και των Εταιρειών Ειδικού
Σκοπού) (S_125)
Ο υποτομέας λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, εκτός από τις ασφαλιστικές
εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία (S.125) περιλαμβάνει όλες τις χρηματοοικονομικές εταιρείες
και οιονεί εταιρείες οι οποίες έχουν ως κύρια δραστηριότητα τη χρηματοοικονομική
διαμεσολάβηση μέσω της σύναψης υποχρεώσεων υπό μορφή διαφορετική από το νόμισμα, τις
καταθέσεις, ή τις μετοχές εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου ή σε σχέση με τα ασφαλιστικά,
συνταξιοδοτικά και τυποποιημένα εγγυοδοτικά συστήματα θεσμικών μονάδων.
8. Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (S_11)
Ο τομέας μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (S.11) περιλαμβάνει θεσμικές μονάδες που είναι
ανεξάρτητες νομικές οντότητες και παραγωγοί εμπορεύσιμου προϊόντος, ασχολούνται δε κυρίως με
την παραγωγή αγαθών και μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Ο εν λόγω τομέας περιλαμβάνει και
τις μη χρηματοοικονομικές οιονεί εταιρείες.
9. Γενική κυβέρνηση (S_13)
Ο τομέας της γενικής κυβέρνησης (S.13) περιλαμβάνει όλες τις θεσμικές μονάδες που είναι
παραγωγοί λοιπού μη εμπορεύσιμου προϊόντος των οποίων η παραγωγή προορίζεται για ατομική
και συλλογική κατανάλωση και που χρηματοδοτούνται κυρίως από υποχρεωτικές πληρωμές εκ
μέρους μονάδων που ανήκουν σε άλλους τομείς, καθώς και τις θεσμικές μονάδες που ασχολούνται
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κυρίως με την αναδιανομή του εθνικού εισοδήματος και πλούτου. Ο τομέας της γενικής κυβέρνησης
υποδιαιρείται σε τέσσερις υποτομείς:
9.1 Κεντρική κυβέρνηση (S.1311)
Περιλαμβάνονται τα Υπουργεία και λοιπά ΝΠΔΔ (πανεπιστήμια, μουσεία, Ανεξάρτητες αρχές, κλπ).
9.2 Τοπική αυτοδιοίκηση (S.1313)
Περιλαμβάνονται Περιφέρειες, Δήμοι και Δημοτικές επιχειρήσεις.
9.3 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (S.1314)
Περιλαμβάνονται όλες τις θεσμικές μονάδες που ως κύρια δραστηριότητα τους έχουν την
προσφορά κοινωνικής ασφάλισης (π.χ. ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ κτλ.). Επίσης σε αυτόν τον τομέα
περιλαμβάνονται και τα δημόσια νοσοκομεία.
Επισημαίνεται ότι:


Το επικαιροποιημένο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας,
στο οποίο περιλαμβάνεται πλήρης κατάλογος των ανωτέρω οργανισμών, διατίθεται σε
ηλεκτρονική μορφή (Excel) και ανακοινώνεται με σχετικό Δελτίο Τύπου στην ιστοσελίδα της
ΕΛΣΤΑΤ (www.statistics.gr).



Σύμφωνα

με

το

πλέον

πρόσφατο

(4/9/2014)

Δελτίο

Τύπου

(http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0701/PressReleases/A0701_SEL
08_DT_AH_00_2014_00_2014_01AA_F_GR.pdf) της ΕΛΣΤΑΤ:
 Το επικαιροποιημένο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης με αναφορά στο
Δεκέμβριο 2013 είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0701/Other/A0701_SEL
08_TB_AH_00_2013_01AD_F_GR.xls
 Το επικαιροποιημένο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης με αναφορά στο
Μάρτιο 2014 είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0701/Other/A0701_SEL
08_TB_AH_00_2014_01AA_F_GR.xls
10. Ιδιώτες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις (S_14)
Ο τομέας των νοικοκυριών (S.14) περιλαμβάνει φυσικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών προσώπων με
την ιδιότητά τους ως καταναλωτών και ως επιχειρηματιών που παράγουν εμπορεύσιμα αγαθά και
χρηματοοικονομικές ή μη υπηρεσίες (παραγωγοί εμπορεύσιμου προϊόντος), υπό την προϋπόθεση
ότι η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών δεν είναι δραστηριότητες χωριστών μονάδων που
κατατάσσονται στις οιονεί εταιρείες. Περιλαμβάνει επίσης τα φυσικά πρόσωπα ή τις ομάδες
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φυσικών προσώπων με την ιδιότητά τους ως παραγωγών αγαθών και μη χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών αποκλειστικά για δική τους τελική χρήση.
11. Ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα (S_15)
Ο τομέας των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S.15) αποτελείται από
μη κερδοσκοπικά ιδρύματα τα οποία είναι χωριστές νομικές οντότητες, εξυπηρετούν νοικοκυριά και
είναι ιδιωτικοί παραγωγοί μη εμπορεύσιμου προϊόντος. Οι κύριοι πόροι τους προέρχονται από
προαιρετικές εισφορές —σε χρήμα ή σε είδος— νοικοκυριών με την ιδιότητά τους ως καταναλωτών,
από πληρωμές εκ μέρους της γενικής κυβέρνησης, καθώς και από εισόδημα περιουσίας.
12. Διεθνείς Οργανισμοί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (S_22)
Ο τομέας Διεθνείς Οργανισμοί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (S.22), περιλαμβάνει διεθνείς
οργανισμούς από τρίτες χώρες μη κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13. Οργανισμοί εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης (S_212)
Ο τομέας Οργανισμοί στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (S.212), περιλαμβάνει όργανα και
οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΡΙΔΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.)

Α/ΑS/N

1

Κωδικός
Γενικής
Στατιστικής
Κατηγορίας
(Τομέας
οικονομίας)
Code of
General
Statistical
Category
(Economy
sector)
S_121

2

S_122

Περιγραφή Γενικής
Στατιστικής Κατηγορίας
(Τομέας οικονομίας)
Description of General
Statistical Category
(Economy sector)

Κωδικός
Ειδικής
Στατιστικής
Κατηγορίας
(Υποτομέας
οικονομίας)
–
Code of Special
Statistical
Category
(Economy
subsector)

Περιγραφή Ειδικής
Στατιστικής Κατηγορίας (Υποτομέας
οικονομίας)
Description of Special Statistical Category
(Economy subsector)

Κεντρική Τράπεζα
Central Bank
Πιστωτικά Ιδρύματα &
Πολυμερείς Αναπτυξιακές
Τράπεζες
–
Deposit-taking corporations
except the central bank

10001 (*)

Κεντρική Τράπεζα
–
Central Bank
Εμπορικές τράπεζες
–
Commercial banks, ‘universal’ banks, ‘allpurpose’ banks
Συνεταιριστικές Τράπεζες
–
Savings banks (including trustee savings
banks and savings banks and loan
associations) & Cooperative Banks
Υποκαταστήματα στην Ελλάδα ξένων
πιστωτικών ιδρυμάτων
–
Foreign Credit Institutions’ Branches in
Greece
Εξειδικευμένες Τράπεζες
Specialized banks (e.g. merchant banks,
issuing houses, private banks)
Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος
Electronic money institutions principally
engaged in financial intermediation.
Δημόσια Πιστωτικά Ιδρύματα
–
Public Credit Institutions (e.g. Deposit &
Loans Fund)

10002

10003

10004

10005

10006

10007
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10099

3

S_125

Λοιπά χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα
(συμπεριλαμβανομένων και
των Εταιρειών Ειδικού
Σκοπού)
Other financial
intermediaries, except insurance corporations and
pension funds

11000

11001

11002

11003

11099

4

S_123

Αμοιβαία Κεφάλαια
Χρηματαγοράς –
Money market funds (MMFs)

15001

15002

15003

15099

5

S_1311

Κεντρική Κυβέρνηση
Central Government

21101

21102
Απόφαση 5 (15/12/2014)

Λοιπές περιπτώσεις S_122
–
Other cases S_122
Χρηματοοικονομικές εταιρίες ειδικού
σκοπού
–
Financial vehicle corporations engaged in
securitisation transactions (FVC)
Διαμεσολαβητές χρεογράφων και
παραγώγων Χρηματιστηριακές Εταιρείες
(Μέλη Χρηματιστηρίου Αθηνών)
–
Security and derivative dealers (ATHEX
Members)
Διαμεσολαβητές χρεογράφων και
παραγώγων Χρηματιστηριακές Εταιρείες
(μη Μέλη Χρηματιστηρίου Αθηνών)
–
Security and derivative dealers (non ATHEX
Members)
Χρηματοοικονομικές εταιρείες που
ασχολούνται με τη χορήγηση δανείων
–
Financial corporations engaged in lending
Λοιπές περιπτώσεις S_125
–
Other cases S_125
Αμοιβαία Κεφάλαια
–
Mutual Funds
(ΟΣΕΚΑ) Οργανισμοί Συλλογικών
Επενδύσεων επί Κινητών Αξιών
–
(UCITS) Investment funds including
investment trusts, unit trusts and other
collective investment schemes whose
shares or units are close substitutes for
deposits
Δημόσιοι Οργανισμοί Συλλογικών
Επενδύσεων
–
Public investment funds
Λοιπές περιπτώσεις S_123
–
Other cases S_123
Φορείς Γενικής Κυβέρνησης (Υπουργεία) –
Entities of General Government
(Ministries)
Νομικά Πρόσωπα Κεντρικής Κυβέρνησης
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21199

6

S_1313

Οργανισμοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
Local Government
Organizations

21111 (*)

7

S_1314

Οργανισμοί Κοινωνικής
Ασφάλισης
Social security funds

21120

Εταιρίες επενδύσεων
χαρτοφυλακίου, Εταιρίες
επενδύσεων σε ακίνητη
περιουσία, Λοιπά (πλην
χρηματαγοράς) αμοιβαία
κεφάλαια Non-MMF investment funds

22101

8

S_124

21999

22102

22103

22104

22105
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και Δημόσιες Επιχειρήσεις (Ν.Π.Δ.Δ.,
Ν.Π.Ι.Δ.)
–
Central Government Legal Entities & Public
Corporations
Λοιπές περιπτώσεις S_1311
–
Other cases S_1311
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)
και Εποπτευόμενοι Φορείς τους (Ν.Π.Δ.Δ.,
Ν.Π.Ι.Δ.)
–
Local Government Organizations and
Related Supervised Bodies
Ασφαλιστικά Ταμεία
–
Social security funds
Λοιπές Περιπτώσεις S_1314
Other Cases S_1314
Ανοικτού τύπου επενδυτικά κεφάλαια των
οποίων τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων,
μετά από αίτηση των κομιστών,
εξαγοράζονται ή εξοφλούνται άμεσα ή
έμμεσα, από τα περιουσιακά στοιχεία της
επιχείρησης
–
Open-ended investment funds whose
investment fund shares or units are, at the
request of the holders, repurchased or
redeemed directly or indirectly out of the
undertaking’s assets
Κλειστού τύπου επενδυτικά κεφάλαια με
σταθερό μετοχικό κεφάλαιο
–
Closed-ended investment funds with a
fixed share capital, where investors
entering or leaving the fund must buy or
sell existing shares
Κεφάλαια που επενδύουν σε ακίνητα
–
Real estate investment funds
Επενδυτικά κεφάλαια που επενδύουν σε
άλλα αμοιβαία κεφάλαια
–
Investment funds investing in other funds
(‘funds of funds’)
Κεφάλαια Αντιστάθμισης Κινδύνου
–
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22199

9

S_128

Ασφαλιστικές Εταιρίες
–
Insurance Corporations

22241

22242

22243

22244

22245

22299

10

S_129

Επαγγελματικά ταμεία
ιδιωτικής ασφάλισης
–
Pension funds

22300 (*)

11

S_11

Μη χρηματοπιστωτικές
επιχειρήσεις
–
Non-Financial corporations

22401

22402

22403
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Hedge funds covering a range of collective
investment schemes, involving high
minimum investments, light regulation,
and a range of investment strategies.
Λοιπές Περιπτώσεις S_124
Other cases S_124
Γενικές Ασφάλειες
–
Non-life insurance corporations
Ασφάλειες Ζωής
–
Life and non-life insurance to individual
units or groups of units
Συνταξιοδοτικά, Επικουρικά Κεφάλαια
–
Pension & Subsidiary Funds
Αντασφαλιστική επιχείρηση
–
Reinsurance to other insurance
corporations
Πρακτορεύσεις Ασφαλειών
Insurance Brokerage
Λοιπές Περιπτώσεις S_128
Other cases S_128
Επαγγελματικά ταμεία ιδιωτικής
ασφάλισης
–
Pension funds
Ιδιωτικές Εταιρείες με κύρια
δραστηριότητα την παραγωγή αγαθών και
μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
–
National private non-financial corporations
Δημόσιες Εταιρείες με κύρια
δραστηριότητα την παραγωγή αγαθών και
μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
–
Public Corporations Mainly Active in Goods
Production and Non-Financial Services
Ιδιωτικές Εταιρείες Αλλοδαπές με κύρια
δραστηριότητα την παραγωγή αγαθών και
μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
–
Foreign controlled non-financial
corporations
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22499

12

S_14

Ιδιώτες, ελεύθεροι
επαγγελματίες, αγρότες και
ατομικές επιχειρήσεις
Households

22511

22512

22513

22599

13

S_15

Ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά
ιδρύματα –
Non-Profit Institutions
serving Households

22601

22602

22603

22699

14

S_22

Διεθνείς Οργανισμοί εκτός ΕΕ
–
Non-member countries and
international organisations
non-resident of EU

22700 (*)

15

S_212

Οργανισμοί ΕΕ
Institutions and bodies of the
European Union

22800 (*)

Λοιπές Περιπτώσεις S_11
–
Other Cases S_11
Φυσικά Πρόσωπα
–
Natural Persons
Ατομικές Επιχειρήσεις
–
Individual Enterprises
Κοινή Επενδυτική Μερίδα (ΚΕΜ) ή Μερίδα
Συγκυρίων
Joint Investors Shares (JISs) or Co-owners
Investors Shares
Λοιπές Περιπτώσεις S_14
–
Other Cases S_14
Εργατικά Σωματεία
–
Trade Unions
Ιδιωτικοί Φιλανθρωπικοί Οργανισμοί,
Εκκλησία
–
Charity Organizations, Church
Σύλλογοι
Associations
Λοιπές Περιπτώσεις S_15
–
Other Cases S_15
Διεθνείς Οργανισμοί εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης
International Organizations outside of
European Union
Οργανισμοί εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης
(π.χ. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων)
Organizations inside European Union (e.g.
European Investment Bank)

(*) Στις περιπτώσεις αυτές, λόγω μη ύπαρξης άλλων δυνατών επιλογών υποτομέα οικονομίας, δεν
απαιτείται από το Χειριστή η καταχώριση ένδειξης ειδικής στατιστικής κατηγορίας.
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