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για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΜΟΝΑΔΩΝ 

2.01 Η οικονομία μιας χώρας είναι ένα σύστημα στο οποίο οι θεσμοί και οι άνθρωποι 
αλληλεπιδρούν μέσω ανταλλαγών και μεταβιβάσεων αγαθών, υπηρεσιών και μέσων 
πληρωμής (π.χ. χρήματα), για την παραγωγή και κατανάλωση αγαθών και 
υπηρεσιών.

Στην οικονομία, οι μονάδες που αλληλεπιδρούν είναι οικονομικές οντότητες που 
είναι σε θέση να κατέχουν περιουσιακά στοιχεία, να συνάπτουν υποχρεώσεις και να 
συμμετέχουν σε οικονομικές δραστηριότητες και σε συναλλαγές με άλλες οντότητες. 
Είναι γνωστές ως θεσμικές μονάδες.

Ο ορισμός των μονάδων που χρησιμοποιούνται στους εθνικούς λογαριασμούς 
εξυπηρετεί διάφορους σκοπούς. Πρώτον, οι μονάδες αποτελούν τα βασικά δομικά
στοιχεία για τον καθορισμό των οικονομιών με γεωγραφικούς όρους π.χ. κράτη, 
περιφέρειες και ομαδοποιήσεις κρατών, όπως νομισματικές και πολιτικές ενώσεις. 
Δεύτερον, αποτελούν τα βασικά δομικά στοιχεία για την ομαδοποίησή τους σε 
θεσμικούς τομείς. Τρίτον, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό των 
ροών και των αποθεμάτων που πρέπει να καταγράφονται. Οι συναλλαγές μεταξύ 
διαφόρων τμημάτων της ίδιας θεσμικής μονάδας, καταρχήν, δεν καταγράφονται 
στους εθνικούς λογαριασμούς.

2.02 Οι μονάδες και οι ομάδες μονάδων που χρησιμοποιούνται στους εθνικούς 
λογαριασμούς πρέπει να καθορίζονται σε σχέση με το είδος της οικονομικής 
ανάλυσης για την οποία προορίζονται και όχι με βάση τους τύπους των μονάδων που 
χρησιμοποιούνται συνήθως στις στατιστικές έρευνες. Οι τελευταίες αυτές μονάδες
[για παράδειγμα επιχειρήσεις, εταιρείες χαρτοφυλακίου (γνωστές και ως εταιρείες 
συμμετοχών), μονάδες οικονομικής δραστηριότητας, τοπικές μονάδες, υπηρεσίες της 
γενικής κυβέρνησης, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, νοικοκυριά κ.λπ.] μπορεί να μην 
είναι ικανοποιητικές για τους σκοπούς των εθνικών λογαριασμών, επειδή βασίζονται 
σε κριτήρια νομικής, διοικητικής ή λογιστικής φύσης.

Οι στατιστικολόγοι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ορισμούς των μονάδων 
ανάλυσης, όπως καθορίζονται στο ΕΣΛ, ώστε να διασφαλίζεται ότι στις έρευνες 
κατά τις οποίες συλλέγονται στοιχεία εισάγονται προοδευτικά όλα τα πληροφοριακά 
στοιχεία που απαιτούνται για τη συγκέντρωση δεδομένων με βάση τις μονάδες 
ανάλυσης που χρησιμοποιούνται στο ΕΣΛ.

2.03 Ένα χαρακτηριστικό του συστήματος είναι η χρήση τύπων μονάδων που 
αντιστοιχούν σε τρεις τρόπους υποδιαίρεσης της οικονομίας:

1) για την ανάλυση των ροών και των θέσεων, είναι ουσιώδες να επιλέγονται 
μονάδες που επιτρέπουν τη μελέτη των τρόπων συμπεριφοράς που διέπουν τις 
σχέσεις των οικονομικών παραγόντων·
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2) για την ανάλυση των διεργασιών παραγωγής, είναι ουσιώδες να επιλέγονται 
μονάδες που εμφανίζουν σχέσεις τεχνικοοικονομικού χαρακτήρα ή που 
αντικατοπτρίζουν τοπικές δραστηριότητες·

3) για να είναι δυνατές οι περιφερειακές αναλύσεις, χρειάζονται μονάδες που 
αντικατοπτρίζουν είδη δραστηριότητας σε τοπικό επίπεδο. 

Ο πρώτος από τους τρεις αυτούς στόχους εκπληρώνεται με τον καθορισμό των 
θεσμικών μονάδων. Οι σχέσεις συμπεριφοράς, όπως περιγράφονται στο σημείο 1, 
χρειάζονται μονάδες που αντικατοπτρίζουν το σύνολο της θεσμικής οικονομικής 
δραστηριότητάς τους.

Οι διεργασίες παραγωγής, οι τεχνικοοικονομικές σχέσεις και οι περιφερειακές 
αναλύσεις που μνημονεύονται στα σημεία 2 και 3 χρειάζονται μονάδες όπως οι 
τοπικές μονάδες οικονομικής δραστηριότητας. Οι μονάδες αυτές περιγράφονται 
παρακάτω στο κεφάλαιο αυτό.

Πριν δοθούν ορισμοί αυτών των μονάδων που χρησιμοποιούνται στο ΕΣΛ, πρέπει 
να οριστούν τα όρια της εθνικής οικονομίας.

ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

2.04 Οι μονάδες που συνθέτουν την οικονομία μιας χώρας και των οποίων οι ροές και τα 
αποθέματα καταγράφονται στο ΕΣΛ είναι εκείνες που είναι μόνιμοι κάτοικοι. Η 
μόνιμη κατοικία κάθε θεσμικής μονάδας είναι η οικονομική επικράτεια στην οποία 
βρίσκεται το κέντρο του κυρίαρχου οικονομικού συμφέροντός της. Οι εν λόγω 
μονάδες είναι γνωστές ως μονάδες μόνιμοι κάτοικοι, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια 
και τη νομική μορφή τους και ανεξάρτητα από την παρουσία τους στην οικονομική 
επικράτεια την περίοδο που πραγματοποιούν τη συναλλαγή.

2.05 Η οικονομική επικράτεια απαρτίζεται από τα εξής:

α) την περιοχή (γεωγραφική επικράτεια) που τελεί υπό την αποτελεσματική 
διοίκηση και τον οικονομικό έλεγχο μιας μόνο κυβέρνησης·

β) τυχόν ελεύθερες ζώνες, περιλαμβανομένων των αποθηκών τελωνειακής 
αποταμίευσης και των εργοστασίων υπό τελωνειακό έλεγχο·

γ) τον εθνικό εναέριο χώρο, τα χωρικά ύδατα και την υφαλοκρηπίδα που 
προεκτείνεται σε διεθνή ύδατα, όπου η χώρα έχει αποκλειστικά δικαιώματα· 

δ) τους εδαφικούς θύλακες που βρίσκονται έξω από τη γεωγραφική επικράτεια 
[δηλαδή γεωγραφικές περιοχές που βρίσκονται στην αλλοδαπή και που 
χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με διεθνείς συμβάσεις ή διακρατικές συμφωνίες, 
από φορείς της γενικής κυβέρνησης της χώρας (πρεσβείες, προξενεία, 
στρατιωτικές βάσεις, επιστημονικές βάσεις κ.λπ.)]· 

ε) τα κοιτάσματα πετρελαίου, φυσικού αερίου κ.λπ. που βρίσκονται σε διεθνή 
ύδατα έξω από την υφαλοκρηπίδα της χώρας και την εκμετάλλευση των 
οποίων έχουν μονάδες μόνιμοι κάτοικοι της επικράτειας, όπως ορίζεται 
ανωτέρω.
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Τα αλιευτικά σκάφη, τα λοιπά πλοία, οι πλωτές εξέδρες και τα αεροσκάφη 
αντιμετωπίζονται στο ΕΣΛ ακριβώς όπως οποιοσδήποτε άλλος κινητός εξοπλισμός, 
είτε έχουν την κυριότητα και/ή την εκμετάλλευσή τους μονάδες μόνιμοι κάτοικοι της 
χώρας είτε έχουν την κυριότητά τους μονάδες μη μόνιμοι κάτοικοι και την 
εκμετάλλευσή τους μονάδες μόνιμοι κάτοικοι. Οι συναλλαγές που αφορούν την 
κυριότητα (ακαθάριστος σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου) και τη χρήση (ενοικίαση, 
ασφάλιση κ.λπ.) κινητού εξοπλισμού κατατάσσονται στην οικονομία της χώρας της 
οποίας είναι μόνιμος κάτοικος αυτός ο οποίος έχει την κυριότητα και/ή την 
εκμετάλλευση αντίστοιχα. Σε περιπτώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, τεκμαίρεται 
μεταβολή της κυριότητας.

Η οικονομική επικράτεια μπορεί να αντιστοιχεί σε μια μεγαλύτερη ή μικρότερη 
περιοχή απ’ αυτήν που καθορίζεται παραπάνω. Παράδειγμα μεγαλύτερης περιοχής 
αποτελεί μια νομισματική ένωση, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση· 
παράδειγμα μικρότερης περιοχής αποτελεί ένα τμήμα χώρας, όπως είναι η 
περιφέρεια.

2.06 Από την οικονομική επικράτεια εξαιρούνται οι εδαφικοί θύλακες μέσα στη 
γεωγραφική επικράτεια οι οποίοι απολαύουν ετεροδικίας.

Εξαιρούνται επίσης τα τμήματα της γεωγραφικής επικράτειας της ίδιας της χώρας 
που χρησιμοποιούνται από τους ακόλουθους οργανισμούς:

1. φορείς της γενικής κυβέρνησης άλλων χωρών·

2. όργανα και οργανισμούς της ΕΕ· και

3. διεθνείς οργανισμούς σύμφωνα με διεθνείς διακρατικές συμβάσεις.

Οι γεωγραφικές επικράτειες τις οποίες χρησιμοποιούν τα όργανα και οι οργανισμοί 
της ΕΈ και οι διεθνείς οργανισμοί αποτελούν χωριστές οικονομικές επικράτειες. 
Χαρακτηριστικό γνώρισμα μιας τέτοιας επικράτειας είναι ότι μόνοι μόνιμοι κάτοικοι 
της είναι τα σχετικά όργανα.

2.07 «Κέντρο κυρίαρχου οικονομικού συμφέροντος» σημαίνει ότι υπάρχει κάποιος τόπος 
μέσα στην οικονομική επικράτεια, στον οποίο ή από τον οποίο μια μονάδα 
πραγματοποιεί οικονομικές δραστηριότητες και συναλλαγές σε σημαντική κλίμακα, 
είτε επ’ αόριστον είτε για ένα ορισμένο αλλά, οπωσδήποτε, μεγάλο χρονικό 
διάστημα (τουλάχιστον ένα έτος). Η κυριότητα γης και κτιρίων μέσα στην 
οικονομική επικράτεια θεωρείται επαρκής προϋπόθεση για να θεωρηθεί ότι ο 
ιδιοκτήτης διαθέτει ένα κέντρο οικονομικού συμφέροντος στη χώρα αυτή.

Οι επιχειρήσεις συνδέονται σχεδόν πάντα με μία μόνο οικονομία. Η φορολογία και 
άλλες νομικές απαιτήσεις έχουν συνήθως ως αποτέλεσμα τη χρήση χωριστής 
νομικής οντότητας για τις δραστηριότητες που ασκούνται στο πλαίσιο κάθε 
δικαιοδοσίας. Επιπλέον, όταν η ίδια νομική οντότητα ασκεί σημαντικές 
δραστηριότητες σε δύο ή περισσότερες οικονομικές επικράτειες (για παράδειγμα, 
στην περίπτωση υποκαταστημάτων, επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε 
πολλές οικονομικές επικράτειες και κυριότητας γης) προσδιορίζεται μια χωριστή 
θεσμική μονάδα για στατιστικούς σκοπούς, Χάρη στον διαχωρισμό των νομικών 
οντοτήτων αυτού του είδους, είναι σαφής η μόνιμη κατοικία καθεμιάς από τις νέες 
επιχειρήσεις που προσδιορίζονται κατά τον τρόπο αυτό. Ο όρος «κέντρο κυρίαρχου 
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οικονομικού συμφέροντος» δεν σημαίνει ότι οντότητες που ασκούν σημαντικές 
δραστηριότητες σε δύο ή περισσότερες οικονομικές επικράτειες δεν πρέπει να 
διαχωρίζονται.

Στην περίπτωση που η επιχείρηση στερείται παντελώς φυσικής διάστασης, η μόνιμη 
κατοικία της καθορίζεται σύμφωνα με την οικονομική επικράτεια βάσει του δικαίου 
της οποίας η επιχείρηση έχει λάβει εταιρική μορφή ή έχει εγγραφεί σε μητρώο.

2.08 Οι μονάδες που λογίζονται μόνιμοι κάτοικοι μιας χώρας μπορούν να υποδιαιρούνται 
σε:

α) μονάδες που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με την παραγωγή, τη 
χρηματοδότηση, την ασφάλιση ή την αναδιανομή, όσον αφορά όλες τις 
συναλλαγές τους εκτός από αυτές που συνδέονται με την κυριότητα γης και 
κτιρίων·

β) μονάδες που έχουν κατά κύριο λόγο σχέση με την κατανάλωση, όσον αφορά 
όλες τις συναλλαγές τους εκτός απ’ αυτές που συνδέονται με την κυριότητα 
γης και κτιρίων· 

γ) όλες τις μονάδες με την ιδιότητά τους ως ιδιοκτητών γης και κτιρίων, εκτός 
από τους ιδιοκτήτες θυλάκων που απολαύουν ετεροδικίας, οι οποίοι αποτελούν 
μέρος της οικονομικής επικράτειας άλλων χωρών ή είναι ανεξάρτητα κράτη. 

2.09 Στην περίπτωση των μονάδων, εκτός από τα νοικοκυριά, όσον αφορά το σύνολο των 
συναλλαγών τους, εκτός από εκείνες που συνδέονται με την κυριότητα γης και 
κτιρίων, διακρίνονται οι ακόλουθες δύο κατηγορίες:

α) δραστηριότητα που διεξάγεται αποκλειστικά στην οικονομική επικράτεια της 
χώρας: οι μονάδες που διεξάγουν τέτοια δραστηριότητα είναι μονάδες μόνιμοι 
κάτοικοι της χώρας·

β) δραστηριότητα που διεξάγεται για ένα έτος ή περισσότερο στην οικονομική 
επικράτεια διαφόρων χωρών: μόνο το τμήμα της μονάδας που έχει κέντρο 
οικονομικού συμφέροντος στην οικονομική επικράτεια της χώρας λογίζεται ως 
μονάδα μόνιμος κάτοικος της εν λόγω χώρας.

Μονάδα μόνιμος κάτοικος μπορεί να είναι πλασματική μονάδα μόνιμος κάτοικος, 
όσον αφορά τη δραστηριότητα που διεξήχθη στη χώρα για διάστημα τουλάχιστον 
ενός έτους από μονάδα που είναι μόνιμος κάτοικος άλλης χώρας. Στην περίπτωση 
που η δραστηριότητα διεξάγεται για διάστημα μικρότερο του ενός έτους, η 
δραστηριότητα παραμένει τμήμα των δραστηριοτήτων της θεσμικής μονάδας-
παραγωγού και, συνεπώς, δεν αναγνωρίζεται καμία χωριστή θεσμική μονάδα. Σε 
περίπτωση επουσιώδους δραστηριότητας, ακόμη και αν αυτή ασκείται για διάστημα 
μεγαλύτερο του ενός έτους, και αν πρόκειται για εγκατάσταση εξοπλισμού στο 
εξωτερικό, δεν αναγνωρίζεται καμία χωριστή μονάδα και οι δραστηριότητες 
καταγράφονται μαζί με εκείνες της θεσμικής μονάδας-παραγωγού.

2.10 Νοικοκυριά που έχουν κέντρο κυρίαρχου οικονομικού συμφέροντος στη χώρα είναι 
μονάδες μόνιμοι κάτοικοι, με εξαίρεση την ιδιότητά τους ως ιδιοκτητών γης και 
κτιρίων. Είναι μόνιμοι κάτοικοι ανεξάρτητα από περιόδους παραμονής στο 
εξωτερικό μικρότερες του ενός έτους. Συμπεριλαμβάνoνται συγκεκριμένα:
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α) οι μεθοριακοί εργαζόμενοι, δηλαδή τα άτομα που διασχίζουν τα σύνορα 
καθημερινά για να εργαστούν σε γειτονική χώρα· 

β) οι εποχικοί εργαζόμενοι, που ορίζονται ως άτομα που εξέρχονται από τη χώρα 
για αρκετούς μήνες ανάλογα με την εποχή, αλλά για διάστημα μικρότερο του 
ενός έτους, προκειμένου να εργαστούν σε άλλη χώρα·

γ) οι τουρίστες, οι ασθενείς, οι φοιτητές, οι υπάλληλοι που πραγματοποιούν 
επισκέψεις, οι επιχειρηματίες, οι πωλητές, οι καλλιτέχνες και τα μέλη 
πληρωμάτων που ταξιδεύουν στο εξωτερικό· 

δ) το προσωπικό που προσλαμβάνεται επιτόπου για να εργαστεί στους εντός της 
γεωγραφικής επικράτειας εδαφικούς θύλακες ξένων κυβερνήσεων· 

ε) το προσωπικό των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το προσωπικό 
πολιτικών ή στρατιωτικών διεθνών οργανισμών που έχουν την έδρα τους σε 
εδαφικούς θύλακες μέσα στη γεωγραφική επικράτεια οι οποίοι απολαύουν 
ετεροδικίας· 

στ) οι επίσημοι, πολιτικοί ή στρατιωτικοί, αντιπρόσωποι της κυβέρνησης της 
χώρας (συμπεριλαμβανομένων και των μελών των οικογενειών τους) που είναι 
εγκατεστημένοι σε εδαφικούς θύλακες έξω από τη γεωγραφική επικράτεια. 

Οι φοιτητές θεωρούνται πάντα μόνιμοι κάτοικοι, ανεξάρτητα από την χρονική διάρκεια των 
σπουδών τους στο εξωτερικό. 

2.11 Όλες οι μονάδες με την ιδιότητά τους ως ιδιοκτητών γης και/ή κτιρίων που 
αποτελούν τμήμα της οικονομικής επικράτειας, θεωρούνται μονάδες μόνιμοι 
κάτοικοι ή πλασματικές μονάδες μόνιμοι κάτοικοι της χώρας στην οποία βρίσκεται η 
εν λόγω γη ή τα εν λόγω κτίρια.
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ΟΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

2.12 Ορισμός: Η θεσμική μονάδα είναι μια οικονομική οντότητα που χαρακτηρίζεται από 
την αυτονομία της σε θέματα λήψης αποφάσεων κατά την άσκηση της κύριας 
λειτουργίας της. Μια μονάδα μόνιμος κάτοικος θεωρείται ότι αποτελεί θεσμική 
μονάδα της οικονομικής επικράτειας στην οποία έχει το κέντρο του κυρίαρχου 
οικονομικού συμφέροντός της αν έχει αυτονομία σε θέματα λήψης αποφάσεων και ή 
τηρεί πλήρη σειρά λογαριασμών ή είναι σε θέση να καταρτίζει πλήρη σειρά 
λογαριασμών.

Μια μονάδα, προκειμένου να έχει αυτονομία λήψης αποφάσεων σε σχέση με την κύρια 
λειτουργία της:

α) έχει δικαίωμα να έχει στην κυριότητά της, με πλήρη αυτονομία, αγαθά και 
περιουσιακά στοιχεία· είναι σε θέση να ανταλλάσσει την κυριότητα αγαθών 
και περιουσιακών στοιχείων σε συναλλαγές με άλλες θεσμικές μονάδες· 

β) είναι σε θέση να λαμβάνει οικονομικές αποφάσεις και να επιδίδεται σε 
οικονομικές δραστηριότητες, για τις οποίες είναι άμεσα υπεύθυνη και υπόλογη 
από νομική άποψη·

γ) είναι σε θέση να αναλαμβάνει για δικό της λογαριασμό οικονομικές 
υποχρεώσεις, άλλες υποχρεώσεις ή περαιτέρω δεσμεύσεις και να συνάπτει 
συμβάσεις· 

δ) είναι σε θέση να καταρτίζει πλήρη σειρά λογαριασμών, που περιλαμβάνουν 
λογιστικές εγγραφές που καλύπτουν το σύνολο των συναλλαγών που έχει 
πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου, καθώς και 
ισολογισμό περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 

2.13 Όταν οι οντότητες δεν έχουν τα χαρακτηριστικά μιας θεσμικής μονάδας, 
εφαρμόζονται οι ακόλουθες αρχές:

α) τα νοικοκυριά θεωρείται ότι έχουν αυτονομία λήψης αποφάσεων όσον αφορά 
την κύρια λειτουργία τους και, επομένως, πρέπει να θεωρούνται θεσμικές 
μονάδες, παρά το γεγονός ότι δεν τηρούν πλήρη σειρά λογαριασμών· 

β) οι οντότητες που δεν τηρούν πλήρη σειρά λογαριασμών και δεν είναι σε θέση 
να καταρτίζουν πλήρη σειρά λογαριασμών όταν τους ζητηθεί, δεν είναι 
θεσμικές μονάδες· 

γ) οι οντότητες οι οποίες, ενώ τηρούν πλήρη σειρά λογαριασμών, δεν έχουν 
αυτονομία λήψης αποφάσεων, αποτελούν τμήμα των μονάδων που τις 
ελέγχουν·

δ) οι οντότητες δεν χρειάζεται να δημοσιεύουν λογαριασμούς για να είναι 
θεσμικές μονάδες· 

ε) οι οντότητες που αποτελούν μέρος μιας ομάδας μονάδων που ασχολούνται με 
την παραγωγή και τηρούν πλήρη σειρά λογαριασμών θεωρούνται θεσμικές 
μονάδες, ακόμη και αν έχουν παραχωρήσει μέρος της αυτονομίας λήψης 
αποφάσεων στον κεντρικό οργανισμό (κεντρικά γραφεία), που είναι υπεύθυνος 



EL 8 EL

για τη γενική διεύθυνση της ομάδας· τα κεντρικά γραφεία θεωρούνται θεσμική 
μονάδα, χωριστή από τις μονάδες που ελέγχουν. 

στ) οι οιονεί εταιρείες είναι οντότητες που τηρούν πλήρη σειρά λογαριασμών και 
δεν έχουν ανεξάρτητη νομική προσωπικότητα. Πάντως, έχουν οικονομική και 
χρηματοοικονομική συμπεριφορά διαφορετική από των ιδιοκτητών τους και 
παρόμοια με εκείνη των εταιρειών. Θεωρείται ότι έχουν αυτονομία λήψης 
αποφάσεων και λογίζονται ως χωριστές θεσμικές μονάδες. 

Κεντρικά γραφεία και εταιρείες χαρτοφυλακίου (ή εταιρείες συμμετοχών)

2.14 Τα κεντρικά γραφεία και οι εταιρείες χαρτοφυλακίου είναι θεσμικές μονάδες. 
Αναλυτικότερα:

1) Κεντρικά γραφεία είναι μια μονάδα που ασκεί διαχειριστικό έλεγχο στις θυγατρικές 
εταιρείες της. Τα κεντρικά γραφεία ταξινομούνται στον κύριο τομέα μη 
χρηματοοικονομικών εταιρειών των θυγατρικών τους, εκτός και αν όλες ή οι 
περισσότερες θυγατρικές τους είναι χρηματοοικονομικές εταιρείες, οπότε 
αντιμετωπίζονται ως επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί (S.126) του τομέα 
των χρηματοοικονομικών εταιρειών.

Σε περίπτωση ταυτόχρονης παρουσίας μη χρηματοοικονομικών και 
χρηματοοικονομικών θυγατρικών, η ταξινόμηση σε τομέα καθορίζεται από την 
κατηγορία που υπερισχύει με βάση την προστιθέμενη αξία.

Στην περίπτωση που τα κεντρικά γραφεία ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα η 
οποία υπερισχύει οιασδήποτε άλλης, τότε ταξινομούνται στον τομέα των 
επιχειρήσεων.

Τα κεντρικά γραφεία περιγράφονται σύμφωνα με την ISIC αναθ. 4, τομέας M, τάξη
7010 (NACE αναθ. 2, M 70.10) ως εξής:

Η εν λόγω τάξη περιλαμβάνει την εποπτεία και διαχείριση άλλων μονάδων της 
εταιρείας ή της επιχείρησης· την ανάληψη δραστηριοτήτων στρατηγικού ή 
οργανωτικού σχεδιασμού και τη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
εταιρείας ή της επιχείρησης· την άσκηση επιχειρησιακού ελέγχου και τη διαχείριση της 
καθημερινής λειτουργίας των συνδεδεμένων μονάδων τους.

2) Μια εταιρεία χαρτοφυλακίου που έχει στην κυριότητά της τα περιουσιακά στοιχεία 
θυγατρικών εταιρειών, χωρίς όμως να ασκεί διαχειριστικά καθήκοντα, θεωρείται 
θυγατρικός χρηματοοικονομικός οργανισμός (S.127) και ταξινομείται ως 
χρηματοοικονομική εταιρεία.

Οι εταιρείες χαρτοφυλακίου περιγράφονται στην ISIC αναθ.4, τομέας K, τάξη 6420 
(NACE αναθ. 2, K 64.20), ως εξής:

Η εν λόγω τάξη περιλαμβάνει τις δραστηριότητες των εταιρειών χαρτοφυλακίου, 
δηλαδή μονάδων που διακρατούν τα περιουσιακά στοιχεία (έχουν στην κυριότητά τους 
άνω του 50% του μετοχικού κεφαλαίου) ομάδας θυγατρικών εταιρειών και των 
οποίων η βασική δραστηριότητα συνίσταται στο να έχουν την ομάδα στην κυριότητά 
τους. Οι εταιρείες χαρτοφυλακίου της εν λόγω τάξης δεν παρέχουν καμία άλλη 
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υπηρεσία στις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν συμμετοχή, δηλαδή δεν διοικούν ούτε 
διαχειρίζονται άλλες μονάδες.

Όμιλοι εταιρειών

2.15 Όταν μια μητρική εταιρεία ελέγχει πολλές θυγατρικές που ενδέχεται με τη σειρά 
τους να ελέγχουν τις δικές τους θυγατρικές και ούτω καθεξής, δημιουργούνται 
μεγάλοι όμιλοι εταιρειών. Κάθε μέλος του ομίλου αντιμετωπίζεται ως χωριστή 
θεσμική μονάδα εφόσον πληροί τον ορισμό της θεσμικής μονάδας. 

2.16 Το πλεονέκτημα της μη αντιμετώπισης των ομίλων ως ενιαίας θεσμικής μονάδας 
έγκειται στο ότι οι όμιλοι δεν είναι πάντα σταθεροί με την πάροδο του χρόνου ούτε 
αναγνωρίζονται εύκολα στην πράξη. Μπορεί επίσης να είναι δύσκολη η συλλογή 
στοιχείων για τους ομίλους των οποίων οι δραστηριότητες δεν είναι στενά 
συνυφασμένες. Πολλοί όμιλοι είναι τόσο μεγάλοι και ανομοιογενείς που δεν είναι 
δυνατόν να αντιμετωπίζονται ως ενιαίες μονάδες, ενώ το μέγεθος και η σύνθεσή 
τους μπορούν να μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου λόγω συγχωνεύσεων και 
εξαγορών.

Οντότητες ειδικού σκοπού

2.17 Μια οντότητα ειδικού σκοπού (ΟΕΣ) ή εταιρεία ειδικού σκοπού (ΕΕΣ) είναι κατά 
κανόνα μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή μια απλή ετερόρρυθμη εταιρεία, που 
έχει συσταθεί με σκοπό να εκπληρώνει καθορισμένους, ειδικούς ή προσωρινούς 
στόχους, για να απομονώνει χρηματοοικονομικούς κινδύνους που προκύπτουν από
ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις ή κανονιστικούς κινδύνους. 

2.18 Δεν υπάρχει κοινός ορισμός για την ΟΕΣ, αλλά, κατά κανόνα, η ΟΕΣ έχει τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α) δεν απασχολεί μισθωτούς ούτε διαθέτει μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία·

β) η φυσική της παρουσία περιορίζεται σ’ αυτήν μιας απλής «γραμματοθυρίδας» 
που επιβεβαιώνει τον τόπο εγγραφής της σε μητρώο· 

γ) συνδέεται πάντα με μια άλλη εταιρεία, συχνά ως θυγατρική της· 

δ) είναι μόνιμος κάτοικος επικράτειας άλλης από εκείνη της μόνιμης κατοικίας 
των συνδεδεμένων εταιρειών. Σε περίπτωση που μια επιχείρηση στερείται 
παντελώς φυσικής υπόστασης, η μόνιμη κατοικία της καθορίζεται σύμφωνα με 
την οικονομική επικράτεια με βάση το δίκαιο της οποίας έχει αποκτήσει 
εταιρική μορφή ή έχει εγγραφεί σε μητρώο·

ε) η διαχείρισή της ασκείται από μισθωτούς άλλης εταιρείας που μπορεί να είναι 
ή να μην είναι συνδεδεμένη εταιρεία. Η ΟΕΣ καταβάλλει τέλη για τις 
υπηρεσίες που της παρέχονται και σε αντιστάθμισμα επιβάλλει στη μητρική 
εταιρεία ή σε άλλη συνδεδεμένη εταιρεία τέλος για την κάλυψη αυτών των 
εξόδων. Πρόκειται για το μοναδικό είδος παραγωγής στο οποίο εμπλέκεται η 
ΟΕΣ, παρόλο που συχνά συνάπτει υποχρεώσεις εξ ονόματος του ιδιοκτήτη της 
και συνήθως λαμβάνει έσοδα από επενδύσεις και κέρδη διακράτησης από τα 
περιουσιακά στοιχεία που διακρατεί. 
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2.19 Ανεξάρτητα από το αν μια οντότητα διαθέτει όλα ή κανένα από τα εν λόγω 
χαρακτηριστικά και ανεξάρτητα από το αν περιγράφεται ως ΟΕΣ ή με κάποιο άλλο 
ανάλογο τρόπο, αντιμετωπίζεται ακριβώς όπως και κάθε άλλη θεσμική μονάδα, 
δηλαδή ταξινομείται σε τομέα και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας με βάση την 
κύρια δραστηριότητά της, εκτός αν η ΟΕΣ δεν διαθέτει ανεξάρτητα δικαιώματα 
δράσης.

2.20 Συνεπώς, οι θυγατρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, οι τεχνητές θυγατρικές και 
οι μονάδες ειδικού σκοπού της γενικής κυβέρνησης που δεν διαθέτουν αυτονομία 
δράσης ταξινομούνται στον τομέα του φορέα που τις ελέγχει, εκτός αν πρόκειται για 
μη μόνιμους κατοίκους που αναγνωρίζονται ξεχωριστά από τον φορέα που τους 
ελέγχει. Αλλά στην περίπτωση της γενικής κυβέρνησης, οι δραστηριότητες της 
θυγατρικής αντικατοπτρίζονται στους λογαριασμούς της γενικής κυβέρνησης. 

Θυγατρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί

2.21 Μια εταιρεία χαρτοφυλακίου που απλώς έχει στην κυριότητά της τα περιουσιακά 
στοιχεία θυγατρικών αποτελεί παράδειγμα θυγατρικού χρηματοοικονομικού 
οργανισμού. Άλλες μονάδες που αντιμετωπίζονται επίσης ως θυγατρικοί 
χρηματοοικονομικοί οργανισμοί είναι μονάδες με τα χαρακτηριστικά της ΟΕΣ, όπως 
περιγράφεται παραπάνω, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών επενδύσεων 
χαρτοφυλακίου και των συνταξιοδοτικών ταμείων, και μονάδες που 
χρησιμοποιούνται για τη διακράτηση και διαχείριση της περιουσίας φυσικών 
προσώπων ή οικογενειών, τη διακράτηση περιουσιακών στοιχείων με σκοπό την 
τιτλοποίησή τους, την έκδοση χρεογράφων εξ ονόματος συνδεδεμένων εταιρειών
(μια τέτοιου είδους εταιρεία μπορεί να αποκαλείται μεσάζων), τη δημιουργία 
σχημάτων τιτλοποίησης και τη διενέργεια άλλων χρηματοοικονομικών πράξεων.

2.22 Ο βαθμός ανεξαρτησίας από τη μητρική εταιρεία μπορεί να αποδειχθεί από την 
άσκηση ουσιώδους ελέγχου στα περιουσιακά στοιχεία και στις υποχρεώσεις, έως την 
ανάληψη κινδύνων και τον προσπορισμό οφελών που απορρέουν από τα εν λόγω 
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις. Τέτοιου είδους μονάδες ταξινομούνται στον 
τομέα των χρηματοοικονομικών εταιρειών.

2.23 Μια οντότητα αυτού του είδους που δεν μπορεί να ενεργεί ανεξάρτητα από τη 
μητρική εταιρεία και διακρατεί απλώς με παθητικό τρόπο περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις (ορισμένες φορές λέγεται ότι έχει ενεργοποιήσει τον «αυτόματο 
πιλότο») δεν αντιμετωπίζεται ως χωριστή θεσμική μονάδα, εκτός αν είναι μόνιμος 
κάτοικος άλλης οικονομίας, διαφορετικής από εκείνη της μητρικής εταιρείας. Αν 
είναι μόνιμος κάτοικος της ίδιας οικονομίας με τη μητρική εταιρεία, αντιμετωπίζεται 
ως «τεχνητή θυγατρική», όπως περιγράφεται παρακάτω.

Τεχνητές θυγατρικές

2.24 Μια θυγατρική, που ανήκει εξ ολοκλήρου σε μια μητρική εταιρεία, μπορεί να 
συσταθεί με σκοπό την παροχή υπηρεσιών στη μητρική εταιρεία ή σε άλλες 
εταιρείες του ίδιου ομίλου, προκειμένου να φοροδιαφεύγει, να ελαχιστοποιεί τις 
οικονομικές υποχρεώσεις της σε περίπτωση πτώχευσης ή να διασφαλίζει άλλα 
τεχνικά πλεονεκτήματα με βάση το φορολογικό ή εταιρικό δίκαιο που ισχύει σε μια 
συγκεκριμένη χώρα. 
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2.25 Εν γένει, αυτά τα είδη οντοτήτων δεν ικανοποιούν τον ορισμό της θεσμικής 
μονάδας, επειδή δεν έχουν τη δυνατότητα να ενεργούν ανεξάρτητα από τη μητρική 
εταιρεία, και μπορεί να υπόκεινται σε περιορισμούς όσον αφορά την ικανότητά τους 
να διακρατούν ή να μεταβιβάζουν περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στους 
ισολογισμούς τους. Το επίπεδο της παραγωγής τους και η τιμή που λαμβάνουν ως
αντιστάθμισμα καθορίζονται από τη μητρική εταιρεία, η οποία (πιθανώς με άλλες 
εταιρείες του ίδιου ομίλου) είναι ο μοναδικός τους πελάτης. Επομένως, δεν 
αντιμετωπίζονται ως χωριστές θεσμικές μονάδες, αλλά ως αναπόσπαστο τμήμα της 
μητρικής εταιρείας και οι λογαριασμοί τους ενσωματώνονται σε εκείνους της 
μητρικής εταιρείας, εκτός αν είναι μόνιμοι κάτοικοι οικονομίας διαφορετικής από 
εκείνη στην οποία είναι μόνιμος κάτοικος η μητρική εταιρεία.

2.26 Πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ των ως άνω τεχνητών θυγατρικών και μιας 
μονάδας που αναλαμβάνει αποκλειστικά βοηθητικές δραστηριότητες. Το πεδίο των 
βοηθητικών δραστηριοτήτων περιορίζεται στο είδος των υπηρεσιών που χρειάζονται 
σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις στον ένα ή στον άλλο βαθμό, όπως καθαρισμός κτιρίων, 
διαχείριση μισθοδοσίας ή παροχή ηλεκτρονικού εξοπλισμού (βλ. κεφάλαιο 1, σημείο 
1.13).

Μονάδες ειδικού σκοπού της γενικής κυβέρνησης

2.27 Η γενική κυβέρνηση είναι, επίσης, δυνατόν να συγκροτήσει ειδικές μονάδες, με 
χαρακτηριστικά και λειτουργίες παρεμφερείς με εκείνες των θυγατρικών 
χρηματοοικονομικών οργανισμών και των τεχνητών θυγατρικών. Τέτοιου είδους 
μονάδες δεν έχουν δικαιοδοσία να ενεργούν αυτόνομα και το πεδίο συναλλαγών 
τους είναι περιορισμένο. Δεν αναλαμβάνουν κινδύνους ούτε προσπορίζονται οφέλη 
από τη διακράτηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Τέτοιου είδους 
μονάδες, εάν είναι μόνιμοι κάτοικοι, αντιμετωπίζονται ως αναπόσπαστο μέρος της 
γενικής κυβέρνησης και όχι ως χωριστές μονάδες. Εάν δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι 
αντιμετωπίζονται ως χωριστές μονάδες. Τυχόν συναλλαγές που διενεργούν στην 
αλλοδαπή πρέπει να αντικατοπτρίζονται στις αντίστοιχες συναλλαγές με τη γενική 
κυβέρνηση. Ως εκ τούτου, μια μονάδα που δανείζεται στην αλλοδαπή θεωρείται στη 
συνέχεια ότι έχει δανείσει το ίδιο ποσό στη γενική κυβέρνηση και με τους ίδιους 
όρους του αρχικού δανείου.

2.28 Εν κατακλείδι, οι λογαριασμοί των οντοτήτων ειδικού σκοπού που δεν έχουν 
ανεξάρτητα δικαιώματα δράσης ενοποιούνται με εκείνους της μητρικής εταιρείας, 
εκτός αν είναι μόνιμοι κάτοικοι σε οικονομία διαφορετική απ’ αυτήν της μητρικής 
εταιρείας. Υπάρχει μία εξαίρεση απ’ αυτόν τον γενικό κανόνα, η οποία αφορά την 
περίπτωση κατά την οποία μια ΟΕΣ μη μόνιμος κάτοικος συγκροτείται από τη 
γενική κυβέρνηση. 

2.29 Ως πλασματικές μονάδες μόνιμοι κάτοικοι νοούνται:

α) τα τμήματα εκείνα των μονάδων μη μόνιμων κατοίκων που έχουν ένα κέντρο 
κυρίαρχου οικονομικού συμφέροντος στην οικονομική επικράτεια της χώρας 
(στις περισσότερες περιπτώσεις είναι εκείνα που δραστηριοποιούνται στην 
οικονομική παραγωγή για ένα ή περισσότερα έτη)· 
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β) μονάδες μη μόνιμοι κάτοικοι με την ιδιότητά τους ως ιδιοκτητών γης ή κτιρίων 
στην οικονομική επικράτεια της χώρας, αλλά μόνο όσον αφορά συναλλαγές 
που αφορούν γη ή κτίρια. 

Οι πλασματικές μονάδες μόνιμοι κάτοικοι, ακόμη και αν τηρούν ένα μέρος μόνο των 
λογαριασμών και ανεξάρτητα από το αν έχουν αυτονομία λήψης αποφάσεων, 
αντιμετωπίζονται ως θεσμικές μονάδες.

2.30 Οι ακόλουθες μονάδες θεωρούνται θεσμικές μονάδες:

α) μονάδες που έχουν αυτονομία λήψης αποφάσεων και τηρούν πλήρη σειρά 
λογαριασμών:

1. ιδιωτικές και δημόσιες εταιρείες·

2. συνεταιρισμοί ή συνεταιρικές επιχειρήσεις που αναγνωρίζονται ως 
ανεξάρτητες νομικές οντότητες·

3. δημόσιοι παραγωγοί οι οποίοι, σύμφωνα με ειδική νομοθετική ρύθμιση, 
αναγνωρίζονται ως ανεξάρτητες νομικές οντότητες·

4. μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που αναγνωρίζονται ως ανεξάρτητες νομικές 
οντότητες· και

5. οργανισμοί της γενικής κυβέρνησης·

β) μονάδες που τηρούν πλήρη σειρά λογαριασμών και οι οποίες θεωρούνται ότι 
έχουν αυτονομία λήψης αποφάσεων παρά το γεγονός ότι δεν αποτελούν 
χωριστή εταιρεία από τη μητρική τους: οιονεί εταιρείες· 

γ) μονάδες που δεν τηρούν απαραιτήτως πλήρη σειρά λογαριασμών, οι οποίες 
όμως θεωρούνται ότι έχουν αυτονομία λήψης αποφάσεων: 

1. νοικοκυριά·

2. πλασματικές μονάδες μόνιμοι κάτοικοι.



EL 13 EL

 ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

2.31 Η μακροοικονομική ανάλυση δεν εξετάζει τις δραστηριότητες κάθε θεσμικής 
μονάδας ξεχωριστά -εξετάζει τις συγκεντρωτικές δραστηριότητες παρόμοιων 
θεσμικών μονάδων. Για τον σκοπό αυτό, οι μονάδες συγκροτούν ομάδες που 
ονομάζονται θεσμικοί τομείς, ορισμένοι από τους οποίους υποδιαιρούνται σε 
υποτομείς.

Πίνακας 2.1 — Τομείς και υποτομείς

Τομείς και υποτομείς Δημόσιες/-
οι

Ημεδαπές
/οί, 

ιδιωτικές/
οί

Ελεγχόμενες/
-οι από την 
αλλοδαπή

Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες S.11 S.11001 S.11002 S.11003

Χρηματοοικονομικές εταιρείες S.12

Κεντρική τράπεζα S.121

Εταιρείες που 
δέχονται 
καταθέσεις, 
εκτός από την 
κεντρική 
τράπεζα

S.122 S.12201 S.12202 S.12203

Νομισματικοί 
χρηματοοικονομικ
οί οργανισμοί 
(ΝΧΟ)

Λοιποί 
νομισματικοί 
χρηματοοικον
ομικοί 
οργανισμοί 
(S.122)

Αμοιβαία 
κεφάλαια 
διαχείρισης 
διαθεσίμων

S.123 S.12301 S.12302 S.12303

Εταιρείες επενδύσεων 
χαρτοφυλακίου πλην των 
αμοιβαίων κεφαλαίων διαχείρισης 
διαθεσίμων 

S.124 S.12401 S.12402 S.12403

Λοιποί ενδιάμεσοι 
χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, 
εκτός από ασφαλιστικές εταιρείες 
και συνταξιοδοτικά ταμεία

S.125 S.12501 S.12502 S.12503

Επικουρικοί χρηματοοικονομικοί 
οργανισμοί και φορείς

S.126 S.12601 S.12602 S.12603

Χρηματοοικονο
μικές εταιρείες 
εκτός από ΝΧΟ 
και ΑΕΣΤ

Θυγατρικοί χρηματοοικονομικοί
οργανισμοί και δανειστές 
χρήματος

S.12 S.12701 S.12702 S.12703

Ασφαλιστικές εταιρείες (ΑΕ) S.128 S.12801 S.12802 S.12803Ασφαλιστικές 
εταιρείες και 
συνταξιοδοτικά 
ταμεία (ΑΕΣΤ)

Συνταξιοδοτικά ταμεία (ΣΤ) S.129 S.12901 S.12902 S.12903

Γενική κυβέρνηση S.13

Κεντρική κυβέρνηση S.1311

Κυβέρνηση ομόσπονδου κράτους S.1312

Τοπική αυτοδιοίκηση S.1313

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης S.1314
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Νοικοκυριά S.14

Εργοδότες και αυτοαπασχολούμενοι S.141+S.142

Μισθωτοί  S.143

Αποδέκτες εισοδημάτων περιουσίας και 
μεταβιβάσεων εισοδήματος

 S.144

Αποδέκτες εισοδημάτων περιουσίας S.1441

Αποδέκτες συντάξεων S.1442

Αποδέκτες λοιπών μεταβιβάσεων εισοδήματος S.1443

Μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν 
νοικοκυριά

S.15

Αλλοδαπή S.2

Κράτη μέλη, όργανα και οργανισμοί της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης

S.21

Ευρωπαϊκή Ένωση S.211

Όργανα και οργανισμοί της ΕΕ S.212

Κράτη που δεν είναι μέλη της ΕΕ και διεθνείς 
οργανισμοί που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της ΕΕ

S.22

2.32 Ο κάθε τομέας και υποτομέας συγκεντρώνει τις θεσμικές μονάδες που έχουν 
παρόμοιο τύπο οικονομικής συμπεριφοράς.
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Διάγραμμα 2.1 – Ταξινόμηση μονάδων σε τομείς
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2.33 Οι θεσμικές μονάδες ομαδοποιούνται σε τομείς με βάση το είδος της παραγωγής 
τους και ανάλογα με την κύρια δραστηριότητα και λειτουργία τους, που θεωρείται 
ενδεικτική της οικονομικής συμπεριφοράς τους.

2.34 Το διάγραμμα 2.1 παρουσιάζει την ταξινόμηση των μονάδων στους κύριους τομείς. 
Για τον καθορισμό του τομέα μιας μονάδας μόνιμου κατοίκου που δεν είναι 
νοικοκυριό, σύμφωνα με το διάγραμμα, πρέπει να διευκρινίζεται αν ελέγχεται από τη 
γενική κυβέρνηση ή όχι και αν είναι παραγωγός εμπορεύσιμου ή μη εμπορεύσιμου 
προϊόντος.

2.35 Ως έλεγχος μίας χρηματοοικονομικής ή μη χρηματοοικονομικής εταιρείας νοείται η 
ικανότητα καθορισμού της γενικής πολιτικής της εταιρείας. Για παράδειγμα, εάν μια 
εταιρεία έχει στην κατοχή της πάνω από το 50% των μετοχών μιας θυγατρικής, αυτό 
αποτελεί επαρκή προϋπόθεση για να ελέγχει η μητρική εταιρεία τη θυγατρική.

2.36 Μια θεσμική μονάδα (εταιρεία, νοικοκυριό, μη κερδοσκοπικός οργανισμός ή μονάδα 
της γενικής κυβέρνησης) εξασφαλίζει τον έλεγχο μιας εταιρείας ή οιονεί εταιρείας 
εάν έχει στην κυριότητά της πάνω από το 50% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου ή 
εάν ελέγχει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο πάνω από το 50% της εκλογικής δύναμης 
των μετόχων.

2.37 Για να ελέγχει περισσότερο από το 50% της εκλογικής δύναμης των μετόχων, μια 
θεσμική μονάδα δεν είναι απαραίτητο να έχει στην κυριότητά της καμία από τις 
μετοχές με δικαίωμα ψήφου. Μια εταιρεία Γ μπορεί να είναι θυγατρική μιας άλλης 
εταιρείας Β στην οποία μια τρίτη εταιρεία Α έχει την κυριότητα της πλειοψηφίας 
των μετοχών με δικαίωμα ψήφου. Η εταιρεία Γ θεωρείται θυγατρική της εταιρείας Β 
όταν: ή η εταιρεία Β ελέγχει περισσότερο από το 50% της εκλογικής δύναμης των 
μετόχων της εταιρείας Γ ή η εταιρεία Β είναι μέτοχος της Γ με δικαίωμα να διορίζει 
ή να παύει την πλειονότητα των διευθυντών της Γ.

2.38 Η γενική κυβέρνηση εξασφαλίζει τον έλεγχο μιας εταιρείας με ειδική νομοθετική 
πράξη, νομοθετικό διάταγμα ή με άλλη κανονιστική πράξη που δίνει στο Δημόσιο τη 
δυνατότητα να καθορίζει την πολιτική της εταιρείας. Οι οκτώ δείκτες που 
παρατίθενται στη συνέχεια αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν αν 
η εταιρεία ελέγχεται από τη γενική κυβέρνηση:

α) η γενική κυβέρνηση έχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου·

β) η γενική κυβέρνηση ελέγχει το διοικητικό συμβούλιο ή κάθε άλλο διευθυντικό 
όργανο· 

γ) η γενική κυβέρνηση ελέγχει τον διορισμό και την απομάκρυνση των μελών 
του προσωπικού που κατέχουν θέσεις-κλειδιά· 

δ) η γενική κυβέρνηση ελέγχει τις βασικές επιτροπές της οντότητας· 

ε) η γενική κυβέρνηση έχει στην κυριότητά της μετοχή με δικαίωμα βέτο· 

στ) ειδικές κανονιστικές ρυθμίσεις· 

ζ) η γενική κυβέρνηση αποτελεί βασικό πελάτη της εταιρείας· 
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η) η εταιρεία δανείζεται από τη γενική κυβέρνηση

Ένας μόνο δείκτης μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να αρκεί για την τεκμηρίωση 
του ελέγχου, αλλά σε άλλες περιπτώσεις, διάφοροι επιμέρους δείκτες μπορούν από 
κοινού να υποδηλώνουν έλεγχο.

2.39 Για τα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που αναγνωρίζονται ως ανεξάρτητες νομικές 
οντότητες, πρέπει να συνεκτιμώνται οι ακόλουθοι πέντε δείκτες ελέγχου: 

α) διορισμός αρμοδίων· 

β) διατάξεις των πράξεων εξουσιοδότησης· 

γ) συμβατικές συμφωνίες· 

δ) βαθμός χρηματοδότησης· 

ε) βαθμός έκθεσης της γενικής κυβέρνησης σε κίνδυνο. 

Όπως συμβαίνει και με τις εταιρείες ένας μόνο δείκτης μπορεί να αρκεί για την 
τεκμηρίωση του ελέγχου σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά σε άλλες περιπτώσεις, 
διάφοροι επιμέρους δείκτες μπορούν από κοινού να υποδηλώνουν έλεγχο. 

2.40 Η διάκριση μεταξύ εμπορεύσιμου και μη εμπορεύσιμου και, συνεπώς, για τις 
οντότητες του δημόσιου τομέα, η ταξινόμησή τους στον τομέα της γενικής 
κυβέρνησης ή στον τομέα των εταιρειών, εξαρτάται από τα κριτήρια που ορίζονται 
στο σημείο 1.15.

2.41 Ένας τομέας χωρίζεται σε υποτομείς σύμφωνα με τα κριτήρια που διέπουν τον τομέα 
αυτό· για παράδειγμα, η γενική κυβέρνηση μπορεί να υποδιαιρείται σε κεντρική 
κυβέρνηση, σε κυβέρνηση ομόσπονδου κράτους, σε τοπική κυβέρνηση και σε 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης· κατά τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η 
ακριβέστερη περιγραφή της οικονομικής συμπεριφοράς των μονάδων.

Οι λογαριασμοί για τους τομείς και τους υποτομείς καταγράφουν όλες τις 
δραστηριότητες - κύριες και δευτερεύουσες- των θεσμικών μονάδων που καλύπτουν 
οι αντίστοιχοι τομείς.

Κάθε θεσμική μονάδα ανήκει σε έναν και μόνο τομέα ή υποτομέα.

2.42 Όταν η βασική δραστηριότητα της θεσμικής μονάδας είναι η παραγωγή αγαθών και 
υπηρεσιών, πρέπει, προκειμένου να γίνει δυνατή η ταξινόμησή της σε ένα τομέα, να 
διευκρινίζεται εκ των προτέρων το είδος παραγωγού.

2.43 Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει το είδος παραγωγού και τις κύριες 
δραστηριότητες και λειτουργίες που χαρακτηρίζουν τον κάθε τομέα:

Πίνακας 2.2 — Είδος παραγωγού, κύριες δραστηριότητες και λειτουργίες κατά τομέα

Είδος παραγωγού Κύρια δραστηριότητα και λειτουργία Τομέας

Παραγωγός 
εμπορεύσιμου 

Παραγωγή εμπορεύσιμων αγαθών και Μη 
χρηματοοικονομικές 
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προϊόντος μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών εταιρείες (S.11) 

Παραγωγός 
εμπορεύσιμου 
προϊόντος

Χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση 
περιλαμβανομένων και των 
ασφαλίσεων
Επικουρικές χρηματοοικονομικές 
δραστηριότητες

Χρηματοοικονομικές 
εταιρείες (S.12) 

Δημόσιος 
παραγωγός μη 
εμπορεύσιμου 
προϊόντος 

Παραγωγή και προμήθεια λοιπών μη 
εμπορεύσιμων προϊόντων για 
συλλογική και ατομική κατανάλωση, 
και πραγματοποίηση συναλλαγών που 
αποσκοπούν στην ανακατανομή του 
εθνικού εισοδήματος και πλούτου

Γενική κυβέρνηση 
(S.13)

Παραγωγός 
εμπορεύσιμου 
προϊόντος ή 
ιδιωτικός 
παραγωγός για ιδία 
τελική χρήση

Κατανάλωση

Παραγωγή εμπορεύσιμου προϊόντος 
και παραγωγή για ιδία τελική χρήση

Νοικοκυριά (S.14)
ως καταναλωτές

ως επιχειρηματίες

Ιδιωτικός 
παραγωγός μη 
εμπορεύσιμου 
προϊόντος

Παραγωγή και προμήθεια μη 
εμπορεύσιμου προϊόντος για ατομική 
κατανάλωση

Μη κερδοσκοπικά 
ιδρύματα που 
εξυπηρετούν 
νοικοκυριά (S.15)

2.44 Ο τομέας της αλλοδαπής (S.2) καλύπτει τις ροές και τις θέσεις μεταξύ μονάδων 
μόνιμων κατοίκων και μονάδων μη μόνιμων κατοίκων –οι μονάδες μη μόνιμοι 
κάτοικοι δεν χαρακτηρίζονται από παρόμοιους στόχους και είδη συμπεριφοράς, 
αλλά αναγνωρίζονται μόνο μέσω των ροών τους και των θέσεων τους σε σχέση με 
τις μονάδες μόνιμους κατοίκους. 

ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (S.11)

2.45 Ορισμός: Ο τομέας «μη χρηματοοικονομικές εταιρείες» (S.11) αποτελείται από τις 
θεσμικές μονάδες που είναι ανεξάρτητες νομικές οντότητες, παραγωγοί 
εμπορεύσιμου προϊόντος, και των οποίων η κύρια δραστηριότητα συνίσταται στην 
παραγωγή αγαθών και μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Ο τομέας των μη 
χρηματοοικονομικών εταιρειών περιλαμβάνει επίσης και τις μη χρηματοοικονομικές 
οιονεί εταιρείες. [βλ. σημείο 2.13 στοιχείο στ)].

2.46 Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες θεσμικές μονάδες:

α) ιδιωτικές και δημόσιες εταιρείες που είναι παραγωγοί εμπορεύσιμου προϊόντος 
και ασχολούνται κυρίως με την παραγωγή αγαθών και μη 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών· 

β) συνεταιρισμοί και συνεταιρικές επιχειρήσεις που αναγνωρίζονται ως 
ανεξάρτητες νομικές οντότητες οι οποίες είναι παραγωγοί εμπορεύσιμου 
προϊόντος και ασχολούνται κυρίως με την παραγωγή αγαθών και μη 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών· 
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γ) δημόσιοι παραγωγοί οι οποίοι αναγνωρίζονται ως ανεξάρτητες νομικές 
οντότητες και οι οποίοι είναι παραγωγοί εμπορεύσιμου προϊόντος και 
ασχολούνται κυρίως με την παραγωγή αγαθών και μη χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών· 

δ) μη κερδοσκοπικά ιδρύματα ή ενώσεις που εξυπηρετούν μη 
χρηματοοικονομικές εταιρείες, τα οποία αναγνωρίζονται ως ανεξάρτητες 
νομικές οντότητες, είναι παραγωγοί εμπορεύσιμου προϊόντος και ασχολούνται 
κυρίως με την παραγωγή αγαθών και μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών· 

ε) κεντρικά γραφεία που ελέγχουν ομάδα εταιρειών που είναι παραγωγοί 
εμπορεύσιμου προϊόντος, εάν το κύριο είδος δραστηριότητας της ομάδας 
εταιρειών συνολικά —που υπολογίζεται με βάση την προστιθέμενη αξία —
είναι η παραγωγή αγαθών και μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών· 

στ) ΟΕΣ η κύρια δραστηριότητα των οποίων είναι η παροχή αγαθών ή μη 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

ζ) ιδιωτικές και δημόσιες οιονεί εταιρείες που είναι παραγωγοί εμπορεύσιμου 
προϊόντος και ασχολούνται κυρίως με την παραγωγή αγαθών και μη 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. 

2.47 Ο όρος «μη χρηματοοικονομικές οιονεί εταιρείες» υποδηλώνει όλους τους 
οργανισμούς χωρίς νομική προσωπικότητα, οι οποίοι είναι παραγωγοί εμπορεύσιμου 
προϊόντος και ασχολούνται κατά κύριο λόγο με την παραγωγή αγαθών και μη 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις για να 
χαρακτηρίζονται οιονεί εταιρείες [βλ. σημείο 2.13 στοιχείο ζ)].

Οι οιονεί εταιρείες πρέπει να διατηρούν αρκετά στοιχεία ώστε να είναι σε θέση να 
συντάσσουν πλήρη σειρά λογαριασμών, και λειτουργούν σαν να ήταν εταιρείες. Η 
de facto σχέση τους με τον ιδιοκτήτη τους είναι παρόμοια με τη σχέση μιας 
μετοχικής εταιρείας με τους μετόχους της.

Οι μη χρηματοοικονομικές οιονεί εταιρείες που ανήκουν σε νοικοκυριά, μονάδες της 
γενικής κυβέρνησης ή μη κερδοσκοπικά ιδρύματα κατατάσσονται μαζί με τις μη 
χρηματοοικονομικές εταιρείες στον τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών 
και όχι στον τομέα του ιδιοκτήτη τους.

2.48 Το γεγονός ότι κάποια επιχείρηση τηρεί πλήρη σειρά λογαριασμών, 
περιλαμβανομένων των ισολογισμών, δεν αποτελεί επαρκή προϋπόθεση για να 
θεωρηθεί ένας παραγωγός εμπορεύσιμου προϊόντος θεσμική μονάδα, όπως οιονεί 
εταιρεία. Επομένως, οι συνεταιρικές επιχειρήσεις και οι δημόσιοι παραγωγοί, εκτός 
από εκείνους που περιλαμβάνονται στο σημείο 2.23 στοιχεία α), β), γ) και στ), 
καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις —ακόμη και αν τηρούν πλήρη σειρά 
λογαριασμών— δεν αποτελούν εν γένει χωριστές θεσμικές μονάδες, διότι δεν έχουν 
αυτονομία λήψης αποφάσεων, εφόσον η διαχείρισή τους τελεί υπό τον έλεγχο των 
νοικοκυριών, των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων ή των φορέων της γενικής 
κυβέρνησης στους οποίους ανήκουν.

2.49 Οι μη χρηματοοικονομικές εταιρείες περιλαμβάνουν πλασματικές μονάδες μόνιμους 
κατοίκους που αντιμετωπίζονται ως οιονεί εταιρείες.
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2.50 Ο τομέας των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών υποδιαιρείται σε τρεις υποτομείς:

α) δημόσιες μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (S.11001)·

β) ημεδαπές ιδιωτικές μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (S.11002) 

γ) μη χρηματοοικονομικές εταιρείες που ελέγχονται από την αλλοδαπή (S.11003) 

Υποτομέας: Δημόσιες μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (S.11001)

2.51 Ορισμός: Ο υποτομέας των δημόσιων μη χρηματοοικονομικών εταιρειών 
περιλαμβάνει το σύνολο των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, των οιονεί 
εταιρειών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που αναγνωρίζονται ως 
ανεξάρτητες νομικές οντότητες και που είναι παραγωγοί εμπορεύσιμου προϊόντος 
και υπόκεινται σε έλεγχο από μονάδες της γενικής κυβέρνησης.

2.52 Οι δημόσιες οιονεί εταιρείες είναι οιονεί εταιρείες που ανήκουν απευθείας σε 
μονάδες της γενικής κυβέρνησης.

Υποτομέας: Ημεδαπές ιδιωτικές μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (S.11002)

2.53 Ορισμός: Ο υποτομέας των ημεδαπών ιδιωτικών μη χρηματοοικονομικών εταιρειών 
περιλαμβάνει το σύνολο των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, οιονεί εταιρειών 
και μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που αναγνωρίζονται ως ανεξάρτητες νομικές 
οντότητες και που είναι παραγωγοί εμπορεύσιμου προϊόντος και δεν ελέγχονται από 
τη γενική κυβέρνηση ή από θεσμικές μονάδες μη μόνιμους κατοίκους. 

Ο υποτομέας αυτός περιλαμβάνει τις εταιρείες και οιονεί εταιρείες άμεσων ξένων 
επενδύσεων που δεν κατατάσσονται στον υποτομέα των μη χρηματοοικονομικών 
εταιρειών που ελέγχονται από την αλλοδαπή (S.11003).

Υποτομέας: Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες που ελέγχονται από την αλλοδαπή (S.11003)

2.54 Ορισμός: Ο υποτομέας των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών που ελέγχονται από 
την αλλοδαπή αποτελείται από όλες τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες και οιονεί 
εταιρείες που ελέγχονται από θεσμικές μονάδες μη μόνιμους κατοίκους.

Ο εν λόγω υποτομέας περιλαμβάνει:

α) όλες τις θυγατρικές εταιρειών μη μόνιμων κατοίκων· 

β) όλες τις εταιρείες που ελέγχονται από θεσμική μονάδα μη μόνιμο κάτοικο που 
δεν είναι εταιρεία: για παράδειγμα, μια εταιρεία που ελέγχεται από κυβέρνηση 
της αλλοδαπής· περιλαμβάνει εταιρείες που ελέγχονται από ομάδα μονάδων μη 
μόνιμων κατοίκων που ενεργούν από κοινού· 

γ) όλα τα υποκαταστήματα ή άλλα μη εταιρικού χαρακτήρα γραφεία εταιρειών
μη μόνιμων κατοίκων ή παραγωγών μη εταιρικού χαρακτήρα που είναι
πλασματικές μονάδες μόνιμοι κάτοικοι. 
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (S.12)

2.55 Ορισμός: Ο τομέας των χρηματοοικονομικών εταιρειών (S.12) περιλαμβάνει 
θεσμικές μονάδες που είναι ανεξάρτητες νομικές οντότητες, παραγωγοί 
εμπορεύσιμου προϊόντος και των οποίων η βασική δραστηριότητα συνίσταται στην 
παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Οι εν λόγω θεσμικές μονάδες 
περιλαμβάνουν το σύνολο των εταιρειών και οιονεί εταιρειών που 
δραστηριοποιούνται κυρίως στους εξής τομείς:

 χρηματοοικονομική δ ιαμεσολάβηση  (ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί 
οργανισμοί)· και/ή

 ε π ι κ ο υ ρ ι κ έ ς  χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (επικουρικοί 
χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς).

Περιλαμβάνονται επίσης οι θεσμικές μονάδες που παρέχουν χρηματοοικονομικές 
υπηρεσίες, αν το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών τους στοιχείων ή των 
υποχρεώσεων τους δεν αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής σε ανοικτές αγορές.

2.56 Η χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση είναι η δραστηριότητα στα πλαίσια της 
οποίας μια θεσμική μονάδα αποκτά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και, 
ταυτόχρονα, συνάπτει υποχρεώσεις για δικό της λογαριασμό διενεργώντας 
χρηματοοικονομικές συναλλαγές στην αγορά. Τα περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις των ενδιαμέσων χρηματοοικονομικών οργανισμών μετατρέπονται ή 
αναδιαμορφώνονται με βάση τη λήξη, το μέγεθος, το βαθμό κινδύνου και 
παρόμοιους παράγοντες κατά τη διαδικασία χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης.

Οι επικουρικές χρηματοοικονομικές δραστηριότητες είναι δραστηριότητες που 
συνδέονται στενά με τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση, χωρίς όμως να 
συνιστούν οι ίδιες χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση. 

Ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί

2.57 Η διαδικασία χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης έγκειται στη διοχέτευση 
κεφαλαίων από θεσμικές μονάδες με πλεόνασμα κεφαλαίων σε θεσμικές μονάδες με 
έλλειψη κεφαλαίων. Ο ενδιάμεσος χρηματοοικονομικός οργανισμός δεν ενεργεί 
απλώς ως διαμεσολαβητής αυτών των άλλων θεσμικών μονάδων, αλλά αναλαμβάνει 
και ο ίδιος κινδύνους αποκτώντας χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και 
συνάπτοντας υποχρεώσεις για δικό του λογαριασμό.

2.58 Στη διαδικασία χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης μπορούν να υπεισέρχονται 
όλες οι κατηγορίες υποχρεώσεων, εκτός από την κατηγορία «λοιποί πληρωτέοι 
λογαριασμοί» (AF.8). Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 
υπεισέρχονται στη διαδικασία χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης μπορεί να 
ταξινομούνται σε οποιαδήποτε κατηγορία, με εξαίρεση την κατηγορία «ασφαλιστικά 
συστήματα, συνταξιοδοτικά συστήματα και συστήματα τυποποιημένων εγγυήσεων» 
(AF.6), συμπεριλαμβανομένης, όμως ,  της κατηγορίας «λοιποί εισπρακτέοι 
λογαριασμοί». Επιπλέον, οι ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί μπορούν να 
επενδύουν τα κεφάλαιά τους σε μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, 
περιλαμβανομένων και των ακινήτων. Για να μπορεί να θεωρηθεί ενδιάμεσος 
χρηματοοικονομικός οργανισμός, μια εταιρεία θα πρέπει, επιπλέον, να συνάπτει 
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υποχρεώσεις στην αγορά και να μετατρέπει κεφάλαια. Οι εταιρείες ακινήτων δεν 
είναι ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί.

2.59 Η κύρια δραστηριότητα των ασφαλιστικών εταιρειών και των συνταξιοδοτικών 
ταμείων έγκειται στη συγκέντρωση των κινδύνων. Οι υποχρεώσεις αυτών των 
οργανισμών είναι ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και τυποποιημένα εγγυοδοτικά 
προγράμματα (AF.6). Σε αντιστάθμισμα, οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα 
συνταξιοδοτικά ταμεία προβαίνουν σε επενδύσεις λειτουργώντας ως ενδιάμεσοι 
χρηματοοικονομικοί οργανισμοί.

2.60 Οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, στο εξής αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης 
διαθεσίμων και εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου πλην των αμοιβαίων 
κεφαλαίων διαχείρισης διαθεσίμων, συνάπτουν, κατά κύριο λόγο, υποχρεώσεις μέσω 
της έκδοσης μετοχών ή μεριδίων των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου 
(AF.52). Οι εν λόγω εταιρείες μετατρέπουν τα κεφάλαια αυτά μέσω της απόκτησης 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και/ή ακίνητης περιουσίας. Οι 
εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου ταξινομούνται ως ενδιάμεσοι 
χρηματοοικονομικοί οργανισμοί. Οποιαδήποτε μεταβολή της αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων τους και των υποχρεώσεών τους πλην των μετοχών τους 
αντικατοπτρίζεται στα ίδια κεφάλαια (βλ. σημείο 7.05). Επειδή το ύψος των ιδίων 
κεφαλαίων ισούται με την αξία των μετοχών ή των μεριδίων των εταιρειών 
επενδύσεων χαρτοφυλακίου, οποιαδήποτε μεταβολή της αξίας των περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων θα αντικατοπτρίζεται στην εμπορεύσιμη αξία αυτών 
των μετοχών ή μεριδίων. Οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου που επενδύουν σε 
ακίνητη περιουσία θεωρούνται ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί.

2.61 Η χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση περιορίζεται στην απόκτηση περιουσιακών 
στοιχείων και στη σύναψη υποχρεώσεων με το ευρύ κοινό ή με συγκεκριμένες και 
σχετικά μεγάλες υποομάδες του. Όταν η δραστηριότητα περιορίζεται σε μικρές 
ομάδες ατόμων ή σε οικογένειες, δεν πραγματοποιείται χρηματοοικονομική 
διαμεσολάβηση.

2.62 Μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις από τον γενικό περιορισμό της χρηματοοικονομικής 
διαμεσολάβησης σε χρηματοοικονομικές συναλλαγές που διενεργούνται στην 
αγορά. Ως παραδείγματα μπορούν να αναφερθούν δημοτικές τράπεζες και 
ταμιευτήρια, που εξαρτώνται από τον σχετικό δήμο, ή εταιρείες χρηματοοικονομικής 
μίσθωσης που εξαρτώνται από έναν μητρικό όμιλο εταιρειών για την απόκτηση ή 
την επένδυση κεφαλαίων. Πάντως, για να ταξινομούνται ως ενδιάμεσοι 
χρηματοοικονομικοί οργανισμοί η εκ μέρους τους χορήγηση δανείων ή αποδοχή 
αποταμιεύσεων δεν θα πρέπει να εξαρτάται από τον αντίστοιχο δήμο ή μητρικό 
όμιλο εταιρειών.

Επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς

2.63 Οι επικουρικές χρηματοοικονομικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν επικουρικές 
δραστηριότητες που αφορούν τη διενέργεια συναλλαγών σε χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις ή τη μετατροπή ή την αναδιαμόρφωση 
κεφαλαίων. Οι επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς δεν 
αναλαμβάνουν οι ίδιοι κινδύνους μέσω της απόκτησης χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων ή μέσω της σύναψης υποχρεώσεων. Απλώς διευκολύνουν 
τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση. Αν πρόκειται για κεντρικά γραφεία των 
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οποίων όλες ή οι περισσότερες θυγατρικές είναι χρηματοοικονομικές εταιρείες, τα εν 
λόγω κεντρικά γραφεία θεωρούνται επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και 
φορείς. 

Χρηματοοικονομικές εταιρείες πλην των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών οργανισμών 
και των επικουρικών χρηματοοικονομικών οργανισμών και φορέων

2.64 ΄Αλλες χρηματοοικονομικές εταιρείες πλην των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών 
οργανισμών και των επικουρικών χρηματοοικονομικών οργανισμών και φορέων 
είναι θεσμικές μονάδες που παρέχουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και των 
οποίων το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων ή των υποχρεώσεων δεν 
αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής σε ανοικτές αγορές. 

Θεσμικές μονάδες που περιλαμβάνονται στον τομέα των χρηματοοικονομικών εταιρειών

2.65 Οι θεσμικές μονάδες που περιλαμβάνονται στον τομέα «χρηματοοικονομικές 
εταιρείες» (S.12) είναι οι ακόλουθες: 

α) οι ιδιωτικές ή δημόσιες εταιρείες που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με τη 
χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση και/ή με επικουρικές χρηματοοικονομικές 
δραστηριότητες· 

β) οι συνεταιρισμοί και συνεταιρικές επιχειρήσεις που αναγνωρίζονται ως 
ανεξάρτητες νομικές οντότητες και ασχολούνται κατά κύριο λόγο με τη 
χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση και/ή με επικουρικές χρηματοοικονομικές 
δραστηριότητες· 

γ) οι δημόσιοι παραγωγοί που αναγνωρίζονται ως νομικές οντότητες και 
ασχολούνται κατά κύριο λόγο με τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση και/ή 
με επικουρικές χρηματοοικονομικές δραστηριότητες· 

δ) τα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που αναγνωρίζονται ως νομικές οντότητες και 
τα οποία ασχολούνται κατά κύριο λόγο με τη χρηματοοικονομική 
διαμεσολάβηση και/ή με επικουρικές χρηματοοικονομικές δραστηριότητες ή 
τα οποία εξυπηρετούν χρηματοοικονομικές εταιρείες· 

ε) τα κεντρικά γραφεία όταν όλες ή οι περισσότερες από τις θυγατρικές τους είναι 
χρηματοοικονομικές εταιρείες που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με τη 
χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση και/ή με επικουρικές χρηματοοικονομικές 
δραστηριότητες. Τα εν λόγω κεντρικά γραφεία ταξινομούνται ως επικουρικοί 
χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς (S.126).

στ) οι εταιρείες χαρτοφυλακίου, όταν ο κύριος ρόλος τους έγκειται στη 
διακράτηση περιουσιακών στοιχείων ομίλου θυγατρικών εταιρειών. Η σύνθεση 
του ομίλου μπορεί να είναι χρηματοοικονομικού χαρακτήρα ή μη -αυτό δεν 
επηρεάζει την ταξινόμηση των εταιρειών χαρτοφυλακίου ως θυγατρικών 
χρηματοοικονομικών οργανισμών (S.127).

ζ) οι ΕΕΣ των οποίων η κύρια δραστηριότητα έγκειται στην παροχή 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών·

η) τα μη εταιρικής μορφής κεφάλαια επενδύσεων χαρτοφυλακίου που 
περιλαμβάνουν χαρτοφυλάκια επενδύσεων τα οποία ανήκουν στην ομάδα των 
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συμμετεχόντων και τα οποία διαχειρίζονται, κατά κανόνα, άλλες 
χρηματοοικονομικές εταιρείες. Τα κεφάλαια αυτά θεωρούνται θεσμικές 
μονάδες, ξεχωριστές από τη διαχειρίστρια χρηματοοικονομική εταιρεία·

θ) οι μονάδες μη εταιρικής μορφής που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με τη 
χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση και υπόκεινται σε ρύθμιση και εποπτεία
(στις περισσότερες περιπτώσεις ταξινομούνται ως εταιρείες που δέχονται 
καταθέσεις με εξαίρεση την κεντρική τράπεζα, ασφαλιστικές εταιρείες ή 
συνταξιοδοτικά ταμεία) θεωρούνται ότι έχουν αυτονομία λήψης αποφάσεων 
και αυτόνομη διοίκηση χωρίς εξάρτηση από τους ιδιοκτήτες τους ενώ η 
οικονομική και χρηματοοικονομική συμπεριφορά τους προσιδιάζει με τη 
συμπεριφορά των χρηματοοικονομικών εταιρειών. Στην περίπτωση αυτή, 
αντιμετωπίζονται ως χωριστές θεσμικές μονάδες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
είναι τα υποκαταστήματα χρηματοοικονομικών εταιρειών μη μόνιμων 
κατοίκων.

2.66 Εννέα υποτομείς χρηματοοικονομικών εταιρειών

Ο τομέας των χρηματοοικονομικών εταιρειών υποδιαιρείται στους ακόλουθους 
υποτομείς: 

α) κεντρική τράπεζα (S.121)· 

β) εταιρείες που δέχονται καταθέσεις, εκτός από την κεντρική τράπεζα (S.122)·

γ) αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων (S.123)·

δ) εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου πλην των αμοιβαίων κεφαλαίων 
διαχείρισης διαθεσίμων (S.124)·

ε) λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, εκτός από τις 
ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία (S.125)·

στ) επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς (S.126)·

ζ) θυγατρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και δανειστές χρημάτων (S.127)·

η) ασφαλιστικές εταιρείες (S.128)· και

θ) συνταξιοδοτικά ταμεία (S.129).

Συνδυασμός υποτομέων χρηματοοικονομικών εταιρειών 

2.67 Οι νομισματικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί (ΝΧΟ), σύμφωνα με τον ορισμό 
της ΕΚΤ, αποτελούνται από όλες τις θεσμικές μονάδες που περιλαμβάνονται στους 
υποτομείς κεντρική τράπεζα (S.121), εταιρείες που δέχονται καταθέσεις εκτός από την 
κεντρική τράπεζα (S.122) και αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων (S.123). 

2.68 Ο υποτομέας άλλοι νομισματικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί αποτελείται από 
εκείνους τους ενδιάμεσους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς μέσω των οποίων τα 
αποτελέσματα της νομισματικής πολιτικής της κεντρικής τράπεζας (S.121) 
μεταβιβάζονται στις άλλες οντότητες της οικονομίας. Πρόκειται για εταιρείες που 
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δέχονται καταθέσεις εκτός από την κεντρική τράπεζα (S.122) και για αμοιβαία 
κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων (S.123).

2.69 Ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί φορείς που ασχολούνται με τη συγκέντρωση των 
κινδύνων είναι οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία (ΑΕΣΤ). 
Αποτελούνται από τους υποτομείς ασφαλιστικές εταιρείες (S.128) και συνταξιοδοτικά 
ταμεία (S.129).

2.70 Οι χρηματοοικονομικές εταιρείες εκτός από ΝΧΟ και ΑΕΣΤ αποτελούνται από τους 
υποτομείς εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου πλην των αμοιβαίων κεφαλαίων 
διαχείρισης διαθεσίμων (S.124), άλλοι ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, 
εκτός από τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία (S.125), 
επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς (S.126) και θυγατρικοί 
χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και δανειστές χρημάτων (S.127).

Υποδιαίρεση υποτομέων χρηματοοικονομικών εταιρειών σε δημόσιες και ιδιωτικές 
χρηματοοικονομικές εταιρείες και χρηματοοικονομικές εταιρείες που ελέγχονται από 
την αλλοδαπή

2.71 Με εξαίρεση τον υποτομέα S.121, κάθε υποτομέας υποδιαιρείται περαιτέρω σε: 

α) δημόσιες χρηματοοικονομικές εταιρείες· 

β) ημεδαπές ιδιωτικές χρηματοοικονομικές εταιρείες· και

γ) χρηματοοικονομικές εταιρείες που ελέγχονται από την αλλοδαπή. 

Τα κριτήρια για την υποδιαίρεση αυτή είναι ακριβώς τα ίδια με εκείνα που ισχύουν 
για τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (βλ. σημεία 2.51-2.55).
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Πίνακας 2.3 — Τομέας χρηματοοικονομικών εταιρειών και υποτομείς του 

Τομείς και υποτομείς Δημόσ
ιες 

Ημεδαπέ
ς 
ιδιωτικέ
ς

Ελεγχόμ
ενες από 
την 
αλλοδαπ
ή

Χρηματοοικονομικές εταιρείες S.12

Κεντρική τράπεζα S.121

Εταιρείες που 
δέχονται 
καταθέσεις, εκτός 
από την κεντρική 
τράπεζα

S.122 S.1220
1

S.12202 S.12203

Νομισματικο
ί 
χρηματοοικο
νομικοί 
οργανισμοί 
(ΝΧΟ)

Λοιποί 
νομισματικοί 
χρηματοοικον
ομικοί 
οργανισμοί 
(S.122)

Αμοιβαία 
κεφάλαια 
διαχείρισης 
διαθεσίμων

S.123 S.1230
1

S.12302 S.12303

Εταιρείες επενδύσεων 
χαρτοφυλακίου, πλην των 
αμοιβαίων κεφαλαίων διαχείρισης 
διαθεσίμων

S.124 S.1240
1

S.12402 S.12403

Λοιποί ενδιάμεσοι 
χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, 
εκτός από ασφαλιστικές εταιρείες 
και συνταξιοδοτικά ταμεία

S.125 S.1250
1

S.12502 S.12503

Επικουρικοί χρηματοοικονομικοί 
οργανισμοί και φορείς

S.126 S.1260
1

S.12602 S.12603

Χρηματοο
ικονομικές 
εταιρείες 
εκτός από 
ΝΧΟ και 
ΑΕΣΤ

Θυγατρικοί χρηματοοικονομικοί 
οργανισμοί και δανειστές 
χρημάτων

S.12 S.1270
1

S.12702 S.12703

Ασφαλιστικές εταιρείες (ΑΕ) S.128 S.1280
1

S.12802 S.12803Ασφαλιστι
κές 
εταιρείες 
και 
συνταξιοδ
οτικά 
ταμεία 
(ΑΕΣΤ)

Συνταξιοδοτικά ταμεία (ΣΤ) S.129 S.1290
1

S.12902 S.12903

Κεντρική τράπεζα (S.121)

2.72 Ορισμός: Ο υποτομέας της κεντρικής τράπεζας (S.121) περιλαμβάνει όλες τις 
χρηματοοικονομικές εταιρείες και οιονεί εταιρείες, κύρια λειτουργία των οποίων 
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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.

2.73 Οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί κατατάσσονται στον 
υποτομέα S.121: 

α) η εθνική κεντρική τράπεζα, ακόμη και αν αποτελεί μέρος ενός Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών· 

β) οι κεντρικές νομισματικές υπηρεσίες, κρατικής βασικά προέλευσης (π.χ., 
υπηρεσίες που διαχειρίζονται ξένο συνάλλαγμα ή εκδίδουν νόμισμα) οι οποίες 
τηρούν πλήρη σειρά λογαριασμών και έχουν αυτονομία λήψης αποφάσεων σε 
σχέση με την κεντρική κυβέρνηση. Όταν οι δραστηριότητες αυτές 
διενεργούνται είτε στα πλαίσια της κεντρικής κυβέρνησης είτε στα πλαίσια της 
κεντρικής τράπεζας, δεν υπάρχουν χωριστές θεσμικές μονάδες. 

2.74 Ο υποτομέας S.121 δεν περιλαμβάνει οργανισμούς και φορείς, εκτός από την 
κεντρική τράπεζα, οι οποίοι ρυθμίζουν ή εποπτεύουν χρηματοοικονομικές εταιρείες 
ή κεφαλαιαγορές. Αυτοί οι οργανισμοί και φορείς κατατάσσονται στον υποτομέα 
S.126. 

Εταιρείες που δέχονται καταθέσεις, εκτός από την κεντρική τράπεζα (S.122)

2.75 Ορισμός: Ο υποτομέας εταιρείες που δέχονται καταθέσεις εκτός από την κεντρική 
τράπεζα (S.122) περιλαμβάνει όλες τις χρηματοοικονομικές εταιρείες και οιονεί 
χρηματοοικονομικές εταιρείες, εκτός από εκείνες που ταξινομούνται στον υποτομέα 
κεντρική τράπεζα και στον υποτομέα 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.

2.76 Οι εταιρείες που δέχονται καταθέσεις, εκτός από την κεντρική τράπεζα, δεν μπορούν 
να χαρακτηριστούν απλώς «τράπεζες», γιατί μπορεί να περιλαμβάνουν ορισμένες 
χρηματοοικονομικές εταιρείες που ενδεχομένως δεν αυτοχαρακτηρίζονται 
«τράπεζες» και ορισμένες που σε κάποιες χώρες ίσως δεν επιτρέπεται να φέρουν τον 
τίτλο της τράπεζας, ενώ ορισμένες άλλες χρηματοοικονομικές εταιρείες που 
αυτοχαρακτηρίζονται τράπεζες μπορεί να μην είναι στην πραγματικότητα πιστωτικά 
ιδρύματα. Οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί κατατάσσονται 
στον υποτομέα S.122: 

α) εμπορικές τράπεζες, «γενικές» τράπεζες, τράπεζες «παντός σκοπού»·

β) ταμιευτήρια [περιλαμβανομένων των μικρών τοπικών ταμιευτηρίων (trustee 
savings banks) και των στεγαστικών ταμιευτηρίων (savings banks and loan 
associations)· 

γ) ταχυδρομικές τράπεζες και οργανισμοί ταχυδρομικών επιταγών· 

δ) αγροτικές πιστωτικές τράπεζες, γεωργικές πιστωτικές τράπεζες· 

ε) συνεταιριστικές πιστωτικές τράπεζες, πιστωτικές ενώσεις· 
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στ) εξειδικευμένες τράπεζες, (π.χ. εμπορικές τράπεζες, οργανισμοί έκδοσης 
τίτλων, ιδιωτικές τράπεζες)·

ζ) οργανισμοί ηλεκτρονικού χρήματος που δραστηριοποιούνται κυρίως στη 
χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση.

2.77 Οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί μπορούν επίσης να 
ταξινομηθούν στον υποτομέα S.122 αν, στα πλαίσια της λειτουργίας τους, 
εισπράττουν πληρωτέα κεφάλαια από το κοινό είτε με τη μορφή καταθέσεων είτε με 
άλλες μορφές, όπως η συνεχής έκδοση μακροπρόθεσμων χρεογράφων. Διαφορετικά, 
οι μονάδες αυτές ταξινομούνται στον υποτομέα S.124: 

α) εταιρείες που ασχολούνται με τη χορήγηση ενυπόθηκων δανείων 
[περιλαμβανομένων των κτηματικών εταιρειών (building societies), των 
κτηματικών τραπεζών και των ιδρυμάτων κτηματικής πίστης]· 

β) δημοτικά πιστωτικά ιδρύματα.

2.78 Ο υποτομέας S.122 δεν περιλαμβάνει:

α) κεντρικά γραφεία που εποπτεύουν και διαχειρίζονται άλλες μονάδες ομάδας 
που αποτελείται κατεξοχήν από εταιρείες που δέχονται καταθέσεις εκτός από 
την κεντρική τράπεζα, χωρίς όμως να είναι τα ίδια εταιρείες που δέχονται 
καταθέσεις. Αυτά τα κεντρικά γραφεία ταξινομούνται στον υποτομέα S.126· 

β) μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που αναγνωρίζονται ως ανεξάρτητες νομικές 
οντότητες οι οποίες εξυπηρετούν εταιρείες που δέχονται καταθέσεις, αλλά δεν 
ασχολούνται με χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση. Ταξινομούνται στον 
υποτομέα S.126 και 

γ) οργανισμούς ηλεκτρονικού χρήματος που δραστηριοποιούνται κατά κύριο 
λόγο στη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση.

Αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων (S.123)

2.79 Ορισμός: 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. 

2.80 Οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί ταξινομούνται στον 
υποτομέα S.123: 

α) εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, που περιλαμβάνουν επενδυτικές 
ενώσεις (investment trusts), οργανισμούς συλλογικών μετοχικών επενδύσεων
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(unit trusts) και άλλα συλλογικά επενδυτικά σχήματα των οποίων οι μετοχές ή 
τα μερίδια είναι παραπλήσια υποκατάστατα των καταθέσεων. 

2.81 Ο υποτομέας S.123 δεν περιλαμβάνει: 

α) κεντρικά γραφεία που εποπτεύουν και διαχειρίζονται μια ομάδα που 
αποτελείται κατά κύριο λόγο από αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων, 
χωρίς όμως να είναι τα ίδια εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων διαχείρισης 
διαθεσίμων. Ταξινομούνται στον υποτομέα S.126· 

β) μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που είναι αναγνωρισμένα ως ανεξάρτητες νομικές 
οντότητες που εξυπηρετούν αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων, αλλά 
δεν μετέχουν στη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση. Ταξινομούνται στον 
υποτομέα S.126. 

Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, πλην των αμοιβαίων κεφαλαίων διαχείρισης διαθεσίμων
(S.124)

2.82 Ορισμός: 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. Κύρια δραστηριότητά τους 
είναι να δέχονται 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).

2.83 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. 

2.84 Οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί κατατάσσονται στον 
υποτομέα S.124:

α) εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου ανοικτού τύπου των οποίων οι μετοχές ή 
τα μερίδια των επενδύσεων χαρτοφυλακίου, ύστερα από αίτημα των κατόχων 
τους, επαναγοράζονται ή εξοφλούνται άμεσα ή έμμεσα από τα περιουσιακά 
στοιχεία της εταιρείας·

β) εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου κλειστού τύπου με σταθερό μετοχικό 
κεφάλαιο, όπου οι επενδυτές για να μπουν ή να βγουν απ’ αυτές πρέπει να 
αγοράσουν ή να πωλήσουν υπάρχουσες μετοχές· 

γ) εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία· 

δ) αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια («funds of 
funds»)·
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ε) αντισταθμιστικά κεφάλαια υψηλού κινδύνου (hedge funds) τα οποία 
καλύπτουν ένα φάσμα συλλογικών επενδυτικών σχημάτων που 
χαρακτηρίζονται από υψηλές ελάχιστες επενδύσεις, ευέλικτη κανονιστική 
ρύθμιση και πληθώρα επενδυτικών στρατηγικών. 

2.85 Ο υποτομέας S.124 δεν περιλαμβάνει: 

α) συνταξιοδοτικά ταμεία που αποτελούν μέρος του υποτομέα συνταξιοδοτικών 
ταμείων·

β) κρατικά κεφάλαια ειδικού σκοπού, γνωστά ως κρατικά επενδυτικά κεφάλαια, 
τα οποία ταξινομούνται ως θυγατρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, εάν 
ταξινομηθούν ως χρηματοοικονομική εταιρεία· η ταξινόμηση ενός «κρατικού 
κεφαλαίου ειδικού σκοπού» ως μέρος της γενικής κυβέρνησης ή ως 
χρηματοοικονομική εταιρεία θα καθορίζεται με βάση τα κριτήρια που 
αναφέρονται στο σημείο 2.26. 

γ) κεντρικά γραφεία που εποπτεύουν και διαχειρίζονται έναν όμιλο που 
απαρτίζεται κατά κύριο λόγο από αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων, 
χωρίς όμως να είναι τα ίδια εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων διαχείρισης 
διαθεσίμων. Ταξινομούνται στον υποτομέα S.126· 

δ) μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που αναγνωρίζονται ως ανεξάρτητες νομικές 
οντότητες τα οποία εξυπηρετούν ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά 
ταμεία, αλλά δεν ασχολούνται με τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση. 
Ταξινομούνται στον υποτομέα S.126. 

Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, εκτός από τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα 
συνταξιοδοτικά ταμεία (S.125)

2.86 Ορισμός: 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, τις μετοχές 
εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου ή σε σχέση με τα ασφαλιστικά, 
συνταξιοδοτικά και τυποποιημένα εγγυοδοτικά συστήματα θεσμικών μονάδων.

2.87 Ο υποτομέας S.125 περιλαμβάνει τους ενδιάμεσους χρηματοοικονομικούς 
οργανισμούς που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στη μακροπρόθεσμη 
χρηματοδότηση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτός ο μακροπρόθεσμος 
χαρακτήρας διακρίνει τον εν λόγω τομέα από τον υποτομέα των λοιπών 
νομισματικών χρηματοοικονομικών οργανισμών (S.122 και S.123). Η διαχωριστική 
γραμμή από τους υποτομείς εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου εκτός από τα 
αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων (S.124), ασφαλιστικές εταιρείες (S.128), 
και συνταξιοδοτικά ταμεία (S.129) μπορεί να καθοριστεί με βάση την απουσία 
υποχρεώσεων με τη μορφή μετοχών σε εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου που 
δεν θεωρούνται παραπλήσια υποκατάστατα των καταθέσεων ή ασφαλιστικών, 
συνταξιοδοτικών και τυποποιημένων εγγυητικών συστημάτων. 

2.88 Ο υποτομέας ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, εκτός από τις ασφαλιστικές 
εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία (S.125) υποδιαιρείται περαιτέρω σε υποτομείς 
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που περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικές εταιρείες ειδικού σκοπού οι οποίες 
μετέχουν σε συναλλαγές τιτλοποίησης (ΧΡΕΣ), χρηματιστές που διενεργούν 
συναλλαγές επί χρεογράφων και παράγωγων μέσων, χρηματοοικονομικές εταιρείες 
που μετέχουν στη χορήγηση δανείων, και εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές 
εταιρείες. Η υποδιαίρεση αυτή παρουσιάζεται στον πίνακα 2.4.

Πίνακας 2.4 — Υποτομέας άλλων ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών οργανισμών εκτός από 
τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία (S.125) και υποδιαιρέσεις του.

Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, εκτός από ασφαλιστικές 
εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία

Χρηματοοικονομικές εταιρείες ειδικού σκοπού οι οποίες πραγματοποιούν 
συναλλαγές τιτλοποίησης (ΧΡΕΣ)·

Χρηματιστές που ενεργούν συναλλαγές επί χρεογράφων και παράγωγων μέσων·

Χρηματοοικονομικές εταιρείες που μετέχουν στη χορήγηση δανείων· και

Εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές εταιρείες.

2.89 Στον υποτομέα S.125 δεν περιλαμβάνονται τα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που 
αναγνωρίζονται ως ανεξάρτητες νομικές οντότητες και εξυπηρετούν άλλες 
χρηματοοικονομικές εταιρείες εκτός από ασφαλιστικές επιχειρήσεις και 
συνταξιοδοτικά ταμεία, αλλά δεν μετέχουν στη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση. 
Ταξινομούνται στον υποτομέα S.126. 

Χρηματοοικονομικές εταιρείες ειδικού σκοπού οι οποίες μετέχουν σε συναλλαγές τιτλοποίησης 
(ΧΡΕΣ)·

2.90 Ορισμός: Οι χρηματοοικονομικές εταιρείες ειδικού σκοπού που μετέχουν σε 
συναλλαγές τιτλοποίησης (ΧΡΕΣ) είναι εταιρείες που διενεργούν συναλλαγές 
τιτλοποίησης. Οι ΧΡΕΣ που πληρούν τα κριτήρια της θεσμικής μονάδας 
ταξινομούνται στον τομέα S.125, διαφορετικά αντιμετωπίζονται ως αναπόσπαστο 
τμήμα της μητρικής εταιρείας. 

Χρηματιστές που ενεργούν συναλλαγές επί χρεογράφων και παράγωγων μέσων, 
χρηματοοικονομικές εταιρείες που ασχολούνται με τη χορήγηση δανείων και 
εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές εταιρείες

2.91 Οι χρηματιστές που ενεργούν συναλλαγές επί χρεογράφων και παράγωγων μέσων 
είναι ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί που ενεργούν για ίδιο λογαριασμό. 

2.92 Οι χρηματοοικονομικές εταιρείες που ασχολούνται με τη χορήγηση δανείων 
περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, ενδιάμεσους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς 
που ασχολούνται με: 

α) χρηματοοικονομική μίσθωση· 

β) πίστωση για αγορές με δόσεις και χορήγηση προσωπικών ή εμπορικών 
δανείων· ή
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γ) χρηματοδότηση με την εξαγορά επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring). 

2.93 Οι εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές εταιρείες είναι ενδιάμεσοι 
χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, όπως για παράδειγμα: 

α) εταιρείες επιχειρηματικού και αναπτυξιακού κεφαλαίου· 

β) εταιρείες χρηματοδότησης εξαγωγών/εισαγωγών· ή

γ) ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί που αποκτούν καταθέσεις και/ή 
παραπλήσια υποκατάστατα καταθέσεων ή εκχωρούν δάνεια έναντι μόνο 
νομισματικών χρηματοοικονομικών οργανισμών· οι εν λόγω ενδιάμεσοι 
χρηματοοικονομικοί οργανισμοί περιλαμβάνουν επίσης τα κεντρικά γραφεία 
συμψηφισμού (ΚΓΣ) που διενεργούν συναλλαγές μεταξύ των νομισματικών 
χρηματοοικονομικών οργανισμών για συμφωνίες επαναγοράς. 

2.94 Κεντρικά γραφεία που εποπτεύουν και διαχειρίζονται ομάδα θυγατρικών με κύριο 
αντικείμενο τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση και/ή την παροχή επικουρικών 
χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων ταξινομούνται στον υποτομέα S 126. 

Επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς (S.126)

2.95 Ορισμός: Ο υποτομέας «επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς» 
(S.126) περιλαμβάνει όλες τις χρηματοοικονομικές εταιρείες ή οιονεί εταιρείες οι 
οποίες ασχολούνται κατά κύριο λόγο με δραστηριότητες που συνδέονται στενά με τη 
χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση, χωρίς όμως να είναι ενδιάμεσοι 
χρηματοοικονομικοί οργανισμοί.

2.96 Στον υποτομέα S.126 ταξινομούνται οι παρακάτω χρηματοοικονομικές εταιρείες και 
οιονεί εταιρείες: 

α) οι ασφαλειομεσίτες, οι οργανισμοί αβαριών και επιθαλάσσιας αρωγής, οι 
σύμβουλοι επί θεμάτων ασφαλειών και συντάξεων κ.λπ. 

β) οι μεσίτες δανείων, οι χρηματιστές που διενεργούν πράξεις επί χρεογράφων, οι 
σύμβουλοι επενδύσεων κ.λπ. 

γ) oι εταιρείες εισαγωγής τίτλων σε χρηματιστήριο που διαχειρίζονται την 
έκδοση χρεογράφων· 

δ) οι εταιρείες που έχουν ως κύρια λειτουργία την παροχή εγγύησης, με 
οπισθογράφηση, για γραμμάτια και παρόμοια μέσα· 

ε) εταιρείες που διαχειρίζονται παράγωγα μέσα και μέσα αντιστάθμισης 
κινδύνου, όπως συμβάσεις ανταλλαγής χρηματοοικονομικών μέσων (swaps), 
χρηματοοικονομικά δικαιώματα προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής 
εκπλήρωσης (futures) (χωρίς να τα εκδίδουν)· 

στ) εταιρείες που παρέχουν υποδομή για κεφαλαιαγορές· 

ζ) κεντρικές αρχές εποπτείας ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών οργανισμών και 
χρηματοοικονομικών αγορών, όταν πρόκειται για χωριστές θεσμικές μονάδες· 
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η) διευθυντές συνταξιοδοτικών ταμείων, αμοιβαίων κεφαλαίων κ.λπ.· 

θ) εταιρείες που εξασφαλίζουν αγοραπωλησίες τίτλων και ασφαλιστήριων 
συμβολαίων· 

ι) μη κερδοσκοπικά ιδρύματα τα οποία αναγνωρίζονται ως ανεξάρτητες νομικές 
οντότητες που εξυπηρετούν χρηματοοικονομικές εταιρείες, αλλά δεν 
ασχολούνται με χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση (βλ. σημείο 2.44)· 

ια) οργανισμοί πληρωμών (που διευκολύνουν τις πληρωμές μεταξύ αγοραστή και 
πωλητή). 

2.97 Ο υποτομέας S.126 περιλαμβάνει επίσης κεντρικά γραφεία των οποίων όλες οι 
θυγατρικές ή οι περισσότερες απ’ αυτές είναι χρηματοοικονομικές εταιρείες. 

Θυγατρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και δανειστές χρημάτων (S.127)

2.98 Ορισμός: Ο υποτομέας θυγατρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και δανειστές 
χρημάτων (S.127) περιλαμβάνει το σύνολο των χρηματοοικονομικών εταιρειών και 
οιονεί εταιρειών που δεν ασχολούνται με τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση 
ούτε με την παροχή επικουρικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και των οποίων το 
μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων ή των υποχρεώσεων δεν αποτελεί 
αντικείμενο συναλλαγής στις ανοικτές αγορές. 

2.99 Ειδικότερα, στον υποτομέα S.127 ταξινομούνται οι παρακάτω χρηματοοικονομικές 
εταιρείες και οιονεί εταιρείες: 

α) μονάδες που είναι νομικές οντότητες όπως εταιρείες καταπιστευματικής 
διαχείρισης (trusts), κτηματομεσιτικά γραφεία, οργανισμοί πληρωμών ή 
εταιρείες χωρίς φυσική παρουσία (brass plate companies)·

β) εταιρείες χαρτοφυλακίου που έχουν στην κυριότητά τους πάνω από το 50% 
του μετοχικού κεφαλαίου μιας ομάδας θυγατρικών εταιρειών και των οποίων η 
βασική δραστηριότητα έγκειται στο να έχουν την ομάδα στην κυριότητά τους,
χωρίς να παρέχουν οιαδήποτε άλλη υπηρεσία στις επιχειρήσεις στις οποίες 
ανήκει το μετοχικό κεφάλαιο (δηλαδή ούτε διοικούν ούτε διαχειρίζονται άλλες 
μονάδες)· 

γ) ΟΕΣ που θεωρούνται θεσμικές μονάδες και αντλούν κεφάλαια από τις 
ανοικτές αγορές για να τα χρησιμοποιήσει η μητρική τους εταιρεία· 

δ) μονάδες που παρέχουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες αποκλειστικά από δικά 
τους κεφάλαια ή κεφάλαια από χορηγίες σε ένα φάσμα πελατών και 
αναλαμβάνουν τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο για οφειλέτες που αθετούν τις 
υποχρεώσεις τους. Σχετικά παραδείγματα είναι: οι δανειστές χρήματος, οι 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χορήγηση δανείων σε φοιτητές ή για το 
εξωτερικό εμπόριο από κεφάλαια που έχουν καταβάλει χορηγοί, όπως φορείς 
της γενικής κυβέρνησης ή μη κερδοσκοπικά ιδρύματα και εταιρείες 
ενεχυροδανεισμού (prawnshops) που δραστηριοποιούνται κυρίως στη 
χορήγηση δανείων· 
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ε) κρατικά κεφάλαια ειδικού σκοπού, γνωστά ως κρατικά επενδυτικά κεφάλαια 
(sovereign wealth funds), εάν ταξινομούνται ως χρηματοοικονομικές εταιρείες. 

Ασφαλιστικές εταιρείες (S.128)·

2.100 Ορισμός: Ο υποτομέας «ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία» (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 (βλ. σημείο 2.59).

2.101 Οι ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουν υπηρεσίες: 

α) ασφαλίσεων ζωής και ασφαλίσεων κατά ζημιών σε επιμέρους μονάδες ή 
ομάδες μονάδων·

β) αντασφάλισης σε άλλες ασφαλιστικές εταιρείες.

2.102 Υπηρεσίες ασφαλιστικών εταιρειών για ασφαλίσεις κατά ζημιών μπορούν να 
παρέχονται με τη μορφή ασφάλισης: 

α) πυρός (π.χ. εμπορική και ιδιωτική ιδιοκτησία)· 

β) αστικής ευθύνης (ζημίας)· 

γ) μηχανοκίνητων οχημάτων (ιδία ζημία και αστική ευθύνη)· 

δ) πλοίων, αεροσκαφών και μεταφορών (συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών 
κινδύνων)· 

ε) ατυχήματος και ασθένειας, ή

στ) χρηματοοικονομικής ασφάλισης (παροχή γενικών εγγυήσεων ή εγγυήσεων 
καλής εκτέλεσης). 

Εταιρείες χρηματοοικονομικής ασφάλισης ή πιστωτικής ασφάλισης, γνωστές επίσης 
ως τράπεζες εγγυήσεων, παρέχουν γενικές εγγυήσεις ή εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 
για την υποστήριξη πράξεων τιτλοποίησης και άλλων πιστωτικών προϊόντων.

2.103 Οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι κυρίως οντότητες εταιρικής ή αλληλασφαλιστικής 
μορφής. Οι εταιρικές οντότητες ανήκουν στους μετόχους και πολλές απ’ αυτές είναι 
εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Οι αλληλασφαλιστικές οικονομικές οντότητες 
ανήκουν στους κατόχους ασφαλιστήριων συμβολαίων και αποδίδουν τα κέρδη τους 
στους ασφαλισμένους που έχουν συμμετοχή στα κέρδη, με τη μορφή μερισμάτων ή 
πριμ. Οι «θυγατρικές» ασφαλιστικές εταιρείες ανήκουν συνήθως σε μη 
χρηματοοικονομικές εταιρείες και κατά κύριο λόγο ασφαλίζουν τους κινδύνους των 
μετόχων τους. 
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’Ενθετο – Τύποι ασφάλισης
Διακρίνονται οι ακόλουθοι τρεις τύποι ασφαλίσεων: πρωτασφαλίσεις, αντασφαλίσεις και κοινωνικές ασφαλίσεις. 
Η πρωτασφάλιση καλύπτει (ατομική) ασφάλιση ζωής και κατά ζημιών, η κοινωνική ασφάλιση καλύπτει τη 
δημόσια κοινωνική ασφάλιση (κοινωνική ασφάλεια) και την κοινωνική ασφάλιση που συνδέεται με την 
απασχόληση.

Αντασφάλιση Κοινωνικές ασφαλίσειςΠρωτασφάλιση

Ο κάτοχος ασφαλιστήριου 
συμβολαίου/δικαιούχος είναι υποχρεωμένος ή 
ενθαρρύνεται να ασφαλιστεί κατά έκτακτων 
συνθηκών με παρέμβαση τρίτου μέρους. Πρέπει 
να συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

Η συμμετοχή είναι υποχρεωτική·

Το πρόγραμμα είναι συλλογικό· και

Ο εργοδότης (και ενδεχομένως ο δικαιούχος) 
καταβάλλει εισφορές.

Ασφάλιση ζωής Ασφάλιση 
κατά 
ζημιών

Δημόσια κοινωνική 
ασφάλιση (κοινωνική 
ασφάλεια)

Κοινωνική ασφάλιση 
που συνδέεται με την 
απασχόληση

Οργανώνονται από τη 
γενική κυβέρνηση 
μέσω γενικών 
δημόσιων συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης

Οργανώνονται από 
εργοδότες για 
λογαριασμό των 
εργαζομένων τους και 
των συντηρούμενων 
μελών των οικογενειών 
τους ή από άλλους για 
λογαριασμό 
συγκεκριμένης ομάδας

Τύπος 
ασφάλισης

Ο κάτοχος 
ασφαλιστήριου 
συμβολαίου 
καταβάλλει 
τακτικές πληρωμές 
σε ασφαλιστή 
έναντι των οποίων 
ο ασφαλιστής του 
εγγυάται την 
καταβολή του 
π ο σ ο ύ  που έχει 
συμφωνηθεί ή 
ετήσιας προσόδου 
σε μια δεδομένη 
ημερομηνία ή πριν 
απ’ αυτήν.

Ασφάλιση 
για την 
κάλυψη 
κινδύνων 
ατυχήματο
ς, 
ασθενείας, 
πυρός, 
πίστωσης 
κ.λπ.

Ασφάλιση που 
αγοράζει ένας 
ασφαλιστής 
προκειμένου 
να 
προστατεύεται 
από 
απροσδόκητα 
μεγάλο αριθμό 
απαιτήσεων ή 
εξαιρετικά 
επαχθείς 
απαιτήσεις.

Συντάξεις 
κοινωνικής 
ασφάλισης

Άλλη 
κοινωνι
κή 
ασφάλισ
η

Συντάξεις 
που 
συνδέοντ
αι την 
απασχόλη
ση

Άλλη 
κοινωνική 
ασφάλιση 
που 
συνδέεται 
με την 
απασχόλη
ση

Τομείς/υπο
τομείς·

Ασφαλιστικές 
εταιρείες 

Ασφαλιστικές εταιρείες Οργανισμοί 
κοινωνικής ασφάλισης

Εργοδοτικός τομέας ή
ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις και 
συνταξιοδοτικά ταμεία
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2.104 Στον υποτομέα S.128 δεν περιλαμβάνονται:

α) θεσμικές μονάδες που πληρούν ένα από τα δύο κριτήρια που απαριθμούνται 
στο σημείο 2.117. Ταξινομούνται στον υποτομέα S.1314·

β) κεντρικά γραφεία που εποπτεύουν και διαχειρίζονται ομάδα που απαρτίζεται 
κατά κύριο λόγο από ασφαλιστικές εταιρείες, χωρίς όμως να είναι τα ίδια 
ασφαλιστικές εταιρείες. Ταξινομούνται στον υποτομέα S.126·

γ) μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που αναγνωρίζονται ως ανεξάρτητες νομικές 
οντότητες που εξυπηρετούν ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά δεν 
δραστηριοποιούνται στη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση. Ταξινομούνται 
στον υποτομέα S.126.

Συνταξιοδοτικά ταμεία (S.129)

2.105 Ορισμός: 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.

2.106 Ο υποτομέας S.129 αποτελείται μόνο από εκείνα τα συνταξιοδοτικά ταμεία 
κοινωνικής ασφάλισης που είναι χωριστές θεσμικές μονάδες από τις μονάδες που τα 
δημιουργούν. Τέτοιου είδους αυτόνομα συνταξιοδοτικά ταμεία έχουν αυτονομία 
λήψης αποφάσεων και τηρούν πλήρη σειρά λογαριασμών. Τα μη αυτόνομα 
συνταξιοδοτικά ταμεία δεν είναι θεσμικές μονάδες, αλλά συνεχίζουν να ανήκουν στη 
θεσμική μονάδα η οποία τα δημιουργεί. 

2.107 Χαρακτηριστικά παραδείγματα ατόμων που συμμετέχουν σε συστήματα 
συνταξιοδοτικών ταμείων είναι οι μισθωτοί μιας επιχείρησης ή μιας ομάδας 
επιχειρήσεων, οι μισθωτοί μιας επαγγελματικής κατηγορίας ή ενός κλάδου 
οικονομικής δραστηριότητας και άτομα που ασκούν το ίδιο επάγγελμα. Οι παροχές 
που περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι δυνατόν:

α) να καταβάλλονται μετά το θάνατο του ασφαλισμένου στον επιζώντα σύζυγο 
και στα τέκνα· 

β) να καταβάλλονται μετά τη συνταξιοδότηση· και

γ) να αρχίσουν να καταβάλλονται από τη στιγμή που ο ασφαλισμένος καθίσταται 
ανάπηρος. 

2.108 Σε ορισμένες χώρες όλα αυτά τα είδη κινδύνων είναι δυνατόν να ασφαλίζονται τόσο 
από ασφαλιστικές εταιρείες του κλάδου ζωής όσο και από συνταξιοδοτικά ταμεία. 
Σε άλλες χώρες, ορισμένα απ’ αυτά τα είδη κινδύνων πρέπει υποχρεωτικά να 
ασφαλίζονται από ασφαλιστικές εταιρείες του κλάδου ζωής. Σε αντίθεση με τις 
ασφαλιστικές εταιρείες του κλάδου ζωής, τα συνταξιοδοτικά ταμεία είναι 
υποχρεωμένα (από το νόμο) να περιορίζουν τη δραστηριότητά τους σε 
συγκεκριμένες ομάδες μισθωτών ή αυτοαπασχολουμένων.
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2.109 Τα συστήματα συνταξιοδοτικών ταμείων μπορούν να οργανώνονται από εργοδότες ή 
από τη γενική κυβέρνηση· μπορούν επίσης να οργανώνονται από ασφαλιστικές 
εταιρείες για λογαριασμό των μισθωτών· ή μπορούν να συγκροτούνται χωριστές 
θεσμικές μονάδες για να διακρατούν και να διαχειρίζονται τα περιουσιακά στοιχεία 
που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των συνταξιοδοτικών απαιτήσεων 
και τη διανομή των συντάξεων.

2.110 Στον υποτομέα S.129 δεν περιλαμβάνονται: 

α) θεσμικές μονάδες που πληρούν και τα δύο κριτήρια που απαριθμούνται στο
σημείο 2.117. Ταξινομούνται στον υποτομέα S.1314·

β) κεντρικά γραφεία που εποπτεύουν και διαχειρίζονται ομάδα που απαρτίζεται
κατά κύριο λόγο από ασφαλιστικές εταιρείες, χωρίς όμως να είναι τα ίδια
ασφαλιστικές εταιρείες. Ταξινομούνται στον υποτομέα S.126·

γ) μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που αναγνωρίζονται ως ανεξάρτητες νομικές
οντότητες που εξυπηρετούν ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά δεν
δραστηριοποιούνται στη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση. Ταξινομούνται
στον υποτομέα S.126.

ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (S.13)

2.111 Ορισμός: 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 κυρίως 
με την αναδιανομή του εθνικού εισοδήματος και πλούτου.

2.112 Οι θεσμικές μονάδες που περιλαμβάνονται στον τομέα S.13 είναι π.χ. οι ακόλουθες:

α) μονάδες της γενικής κυβέρνησης που έχουν συσταθεί μέσω νομικής 
διαδικασίας με σκοπό να έχουν δικαιοδοσία επί άλλων μονάδων στην 
οικονομική επικράτεια και να διαχειρίζονται και χρηματοδοτούν μια ομάδα 
δραστηριοτήτων, κυρίως παρέχοντας μη εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες 
υπέρ του κοινωνικού συνόλου·

β) μια εταιρεία ή οιονεί εταιρεία που είναι μονάδα της γενικής κυβέρνησης εάν η 
παραγωγή της είναι κατά κύριο λόγο μη εμπορεύσιμη και ελέγχει μια μονάδα 
της γενικής κυβέρνησης·

γ) μη κερδοσκοπικά ιδρύματα τα οποία αναγνωρίζονται ως ανεξάρτητες νομικές 
οντότητες, που είναι παραγωγοί μη εμπορεύσιμου προϊόντος και ελέγχονται 
από τη γενική κυβέρνηση·

δ) αυτόνομα συνταξιοδοτικά ταμεία, στα οποία υπάρχει εκ του νόμου η 
υποχρέωση καταβολής εισφορών και των οποίων τα κεφάλαια τα διαχειρίζεται 
η γενική κυβέρνηση όσον αφορά τον καθορισμό και την έγκριση εισφορών και 
παροχών.

2.113 Ο τομέας της γενικής κυβέρνησης υποδιαιρείται σε τέσσερις υποτομείς:
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α) κεντρική κυβέρνηση (S.1311)· 

β) κυβέρνηση ομόσπονδου κράτους (S.1312)· 

γ) τοπική αυτοδιοίκηση (S.1313)·

δ) οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (S.1314) 

Κεντρική κυβέρνηση (πλην της κοινωνικής ασφάλισης) (S.1311)

2.114 Ορισμός: Ο υποτομέας της κεντρικής κυβέρνησης περιλαμβάνει όλες τις διοικητικές 
υπηρεσίες του κράτους και τους λοιπούς κεντρικούς φορείς, η αρμοδιότητα των 
οποίων εκτείνεται κατά κανόνα σε όλη την οικονομική επικράτεια, εκτός από τη 
διοίκηση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης. 

Στον υποτομέα S.1311 περιλαμβάνονται τα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που 
ελέγχονται και κατά κύριο λόγο χρηματοδοτούνται από την κεντρική κυβέρνηση και 
η αρμοδιότητα των οποίων εκτείνεται σε ολόκληρη την οικονομική επικράτεια.

Οι οργανισμοί που ρυθμίζουν την αγορά και διανέμουν αποκλειστικά ή κατά κύριο 
λόγο επιδοτήσεις ταξινομούνται στον τομέα S.1311. Οι οργανισμοί αυτοί που 
ασχολούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο με την αγορά, την αποθήκευση και 
την πώληση αγροτικών προϊόντων ή τροφίμων ταξινομούνται στον τομέα S.11.

Κυβέρνηση ομόσπονδου κράτους (πλην της κοινωνικής ασφάλισης) (S.1312)

2.115 Ορισμός: Ο υποτομέας «κυβέρνηση ομόσπονδου κράτους» περιλαμβάνει τις 
κυβερνήσεις των ομόσπονδων κρατών που αποτελούν χωριστές θεσμικές μονάδες 
και που ασκούν ορισμένες από τις κυβερνητικές λειτουργίες σε επίπεδο κατώτερο 
από το επίπεδο της κεντρικής κυβέρνησης και ανώτερο από το επίπεδο των 
κρατικών θεσμικών μονάδων που υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο, εκτός από τη 
διοίκηση οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης.

Στον υποτομέα S.1312 περιλαμβάνονται τα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που 
ελέγχονται από τοπικές κυβερνήσεις και των οποίων η αρμοδιότητα περιορίζεται 
στην οικονομική επικράτεια αυτών των τοπικών κυβερνήσεων.

Τοπική αυτοδιοίκηση (πλην της κοινωνικής ασφάλισης) (S.1313)

2.116 Ορισμός: Ο υποτομέας «τοπική αυτοδιοίκηση» περιλαμβάνει εκείνες τις μορφές της 
δημόσιας διοίκησης η αρμοδιότητα των οποίων εκτείνεται σε μέρος μόνο της 
οικονομικής επικράτειας, εκτός από τα τοπικά γραφεία των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης. 

Στον υποτομέα S.1313 περιλαμβάνονται τα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα τα οποία 
ελέγχονται και κατά κύριο λόγο χρηματοδοτούνται από τοπικές κυβερνήσεις και η 
αρμοδιότητα των οποίων περιορίζεται στην οικονομική επικράτεια των τοπικών 
αυτών κυβερνήσεων.
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Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (S.1314)

2.117 Ορισμός: Ο υποτομέας των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης περιλαμβάνει όλες 
τις θεσμικές μονάδες (κεντρικές, ομόσπονδων κρατών και τοπικές), η κύρια 
δραστηριότητα των οποίων είναι να προσφέρουν κοινωνικές παροχές και οι οποίες 
πληρούν και τα δύο παρακάτω κριτήρια: 

α) με νόμο ή με κανονιστική ρύθμιση ορισμένες ομάδες πληθυσμού 
υποχρεώνονται να συμμετέχουν στο σύστημα ή να καταβάλλουν εισφορές και

β) η γενική κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του οργανισμού, όσον 
αφορά τον καθορισμό ή την έγκριση των εισφορών και των παροχών, 
ανεξάρτητα από το ρόλο της ως εποπτικού φορέα ή εργοδότη.

Συνήθως δεν υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ του ύψους των εισφορών που καταβάλλει ένα 
άτομο και του κινδύνου στον οποίο αυτό το άτομο εκτίθεται.

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ (S.14)

2.118 Ορισμός: 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), με 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 
φυσικών προσώπων με την ιδιότητά τους ως παραγωγών αγαθών και μη 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών αποκλειστικά για δική τους τελική χρήση. 

Τα νοικοκυριά ως καταναλωτές μπορούν να οριστούν ως μικρές ομάδες ατόμων τα 
οποία ζουν κάτω από την ίδια στέγη, συγχωνεύουν μέρος ή και το σύνολο του 
εισοδήματος και της περιουσίας τους και καταναλώνουν ορισμένα είδη αγαθών και 
υπηρεσιών συλλογικά (κυρίως, στέγαση και διατροφή). 

Τα κυριότερα εισοδήματα των νοικοκυριών είναι τα ακόλουθα:

α) εισόδημα εξαρτημένης εργασίας· 

β) εισόδημα περιουσίας· 

γ) μεταβιβάσεις από άλλους τομείς·

δ) έσοδα από τη διάθεση εμπορεύσιμων προϊόντων· και 

ε) τεκμαρτά έσοδα από την παραγωγή προϊόντων για ιδία τελική κατανάλωση. 

2.119 Ο τομέας των νοικοκυριών περιλαμβάνει: 

α) φυσικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών προσώπων η κύρια δραστηριότητα των 
οποίων είναι η κατανάλωση· 

β) άτομα που ζουν μόνιμα σε ιδρύματα και τα οποία έχουν ελάχιστη ή καμία 
αυτονομία δράσης ή λήψης αποφάσεων σε οικονομικά θέματα (π.χ. μέλη 
θρησκευτικών ταγμάτων που ζουν σε μοναστήρια, ασθενείς που νοσηλεύονται 
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για μεγάλο χρονικό διάστημα σε νοσοκομεία, κρατούμενοι που εκτίουν 
μακροχρόνιες ποινές, ηλικιωμένα άτομα που ζουν μόνιμα σε οίκους ευγηρίας). 
Τα άτομα αυτά αντιμετωπίζονται ως χωριστή θεσμική μονάδα: ένα μόνο 
νοικοκυριό·

γ) φυσικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών προσώπων των οποίων βασικό 
χαρακτηριστικό είναι η κατανάλωση και τα οποία παράγουν αγαθά και μη 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες για αποκλειστικά δική τους τελική χρήση· 
μόνο δύο κατηγορίες υπηρεσιών που παράγονται για ίδια τελική κατανάλωση 
συμπεριλαμβάνονται στο σύστημα: υπηρεσίες ιδιοκατοικούμενων κατοικιών 
και οικιακές υπηρεσίες που παρέχονται έναντι αμοιβής·

δ) ατομικές επιχειρήσεις και συνεταιρικές επιχειρήσεις χωρίς ανεξάρτητη νομική 
προσωπικότητα —εκτός από όσες κατατάσσονται στις οιονεί εταιρείες—, που 
είναι παραγωγοί εμπορεύσιμου προϊόντος· 

ε) μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά, τα οποία δεν έχουν 
ανεξάρτητη νομική οντότητα ή έχουν μεν, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικά. 

2.120 Στο ΕΣΛ, ο τομέας των νοικοκυριών υποδιαιρείται στους ακόλουθους υποτομείς: 

α) εργοδότες (S.141) και αυτοαπασχολούμενοι ( S.142)· 

β) μισθωτοί (S.143)· 

γ) αποδέκτες εισοδημάτων περιουσίας (S.1441)· 

δ) αποδέκτες συντάξεων (S.1442)· 

ε) αποδέκτες άλλων μεταβιβάσεων εισοδήματος (S.1443). 

2.121 Η κατάταξη των νοικοκυριών στους επιμέρους υποτομείς γίνεται με βάση τη 
μεγαλύτερη κατηγορία εισοδήματος (εισόδημα εργοδοτών, εισόδημα από 
εξαρτημένη εργασία μισθωτών κ.λπ.) του νοικοκυριού ως συνόλου. Όταν, στα 
πλαίσια του ίδιου νοικοκυριού, υπάρχουν περισσότερα από ένα εισοδήματα μιας 
δεδομένης κατηγορίας, η κατάταξη πρέπει να βασίζεται στο συνολικό εισόδημα του 
νοικοκυριού στα πλαίσια κάθε κατηγορίας. 

Εργοδότες (περιλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων) (S.141 και S.142)

2.122 Ορισμός: Ο υποτομέας των εργοδοτών (περιλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολουμένων) περιλαμβάνει την ομάδα των νοικοκυριών για την οποία τα 
(μεικτά) εισοδήματα (B.3) που συγκεντρώνουν οι ιδιοκτήτες οικογενειακών 
επιχειρήσεων μη εταιρικής μορφής από τη δραστηριότητά τους ως παραγωγών 
εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών, με ή χωρίς αμειβόμενο προσωπικό, 
αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή εισοδήματος για το νοικοκυριό ως σύνολο, 
ακόμη και αν το εισόδημα αυτό δεν υπερβαίνει πάντοτε το ήμισυ του συνολικού 
εισοδήματος του νοικοκυριού. 
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Μισθωτοί (S.143)

2.123 Ορισμός: Ο υποτομέας «μισθωτοί» περιλαμβάνει την ομάδα νοικοκυριών για την 
οποία τα εισοδήματα που προέρχονται από εισόδημα εξαρτημένης εργασίας 
μισθωτών (D.1) αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή εισοδήματος για το νοικοκυριό 
ως σύνολο. 

Αποδέκτες εισοδημάτων περιουσίας (S.1441)

2.124 Ορισμός: Ο υποτομέας «αποδέκτες εισοδημάτων περιουσίας» περιλαμβάνει την 
ομάδα νοικοκυριών για τα οποία το εισόδημα από περιουσία (D.4) αποτελεί τη 
σημαντικότερη πηγή εισοδήματος για το νοικοκυριό ως σύνολο.

Αποδέκτες συντάξεων (S.1442)

2.125 Ορισμός: Ο υποτομέας «αποδέκτες συντάξεων» περιλαμβάνει την ομάδα 
νοικοκυριών για την οποία τα εισοδήματα που προέρχονται από συντάξεις 
αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή εισοδήματος για το νοικοκυριό ως σύνολο. 

Τα νοικοκυριά-αποδέκτες συντάξεων είναι νοικοκυριά των οποίων το 
σημαντικότερο εισόδημα προέρχεται από συντάξεις γήρατος ή άλλες συντάξεις, 
περιλαμβανομένων των συντάξεων από προηγούμενους εργοδότες.

Αποδέκτες άλλων μεταβιβάσεων εισοδήματος (S.1443)

2.126 Ορισμός: Ο υποτομέας «αποδέκτες άλλων μεταβιβάσεων εισοδήματος» 
περιλαμβάνει την ομάδα νοικοκυριών για την οποία τα εισοδήματα που προέρχονται 
από άλλες τρέχουσες μεταβιβάσεις αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή εισοδήματος 
για το νοικοκυριό ως σύνολο.

Ο όρος «άλλες τρέχουσες μεταβιβάσεις» περιλαμβάνει όλες τις τρέχουσες 
μεταβιβάσεις εκτός από το εισόδημα περιουσίας, τις συντάξεις και το εισόδημα 
ατόμων που ζουν μόνιμα σε ιδρύματα.

2.127 Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τη σχετική συμβολή των πηγών 
εισοδήματος του νοικοκυριού ως συνόλου, προκειμένου να χρησιμεύσει για σκοπούς 
κατάταξης, χρησιμοποιείται για την κατάταξη το εισόδημα του ατόμου αναφοράς. 
Το άτομο αναφοράς ενός νοικοκυριού είναι κανονικά το άτομο με το μεγαλύτερο 
εισόδημα. Αν ούτε η τελευταία αυτή πληροφορία είναι διαθέσιμη, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την κατάταξη των νοικοκυριών σε υποτομείς το εισόδημα του 
ατόμου που δηλώνει ότι είναι το άτομο αναφοράς. 

2.128 Για την κατάταξη των νοικοκυριών σε υποτομείς μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλα 
κριτήρια όπως: κατανομή των νοικοκυριών ως επιχειρηματιών κατά δραστηριότητα: 
αγροτικά νοικοκυριά, μη αγροτικά νοικοκυριά.

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ (S.15)

2.129 Ορισμός: Ο τομέας των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά 
(MKIEN) (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 
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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. 

2.130 Αν τα ιδρύματα αυτά δεν είναι πολύ σημαντικά, δεν περιλαμβάνονται στον τομέα 
ΜΚΙΕΝ αλλά στον τομέα των νοικοκυριών, επειδή οι συναλλαγές τους δεν μπορούν 
να διαχωριστούν από τις μονάδες του εν λόγω τομέα (S.14). Τα ΜΚΙΕΝ μη 
εμπορεύσιμων προϊόντων που ελέγχονται από τη γενική κυβέρνηση ταξινομούνται 
στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Ο τομέας των ΜΚΙΕΝ περιλαμβάνει π.χ. τα παρακάτω κύρια είδη ΜΚΙΕΝ που 
παρέχουν μη εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες σε νοικοκυριά:

α) συνδικάτα, επαγγελματικές και επιστημονικές εταιρείες, ενώσεις 
καταναλωτών, πολιτικά κόμματα, εκκλησίες ή θρησκευτικές εταιρείες (όπου 
συμπεριλαμβάνονται και αυτές που χρηματοδοτούνται, αλλά δεν ελέγχονται 
από κυβερνήσεις), καθώς και κοινωνικές, πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και 
αθλητικές λέσχες· και

β) φιλανθρωπικά ιδρύματα και οργανισμούς αρωγής και παροχής βοήθειας που 
χρηματοδοτούνται με προαιρετικές μεταβιβάσεις σε χρήμα ή σε είδος από 
άλλες θεσμικές μονάδες.

Ο τομέας S.15 περιλαμβάνει τα φιλανθρωπικά ιδρύματα και τους οργανισμούς 
αρωγής ή παροχής βοήθειας που εξυπηρετούν μονάδες μη μόνιμους κατοίκους, ενώ 
δεν περιλαμβάνει τους οργανισμούς στους οποίους η ιδιότητα του μέλους παρέχει 
δικαίωμα πρόσβασης σε προκαθορισμένο σύνολο αγαθών και υπηρεσιών.

ΑΛΛΟΔΑΠΗ (S.2)

2.131 Ορισμός: Η αλλοδαπή (S.2) αποτελεί ομάδα μονάδων χωρίς χαρακτηριστικές 
λειτουργίες και πόρους. Αποτελείται από μονάδες μη μόνιμους κατοίκους, στο μέτρο 
που διενεργούν συναλλαγές με θεσμικές μονάδες μόνιμους κατοίκους ή έχουν 
άλλους οικονομικούς δεσμούς με μονάδες μόνιμους κατοίκους. Οι λογαριασμοί του 
τομέα αυτού παρέχουν μια συνολική εικόνα των οικονομικών σχέσεων που 
συνδέουν την εθνική οικονομία με την αλλοδαπή. Περιλαμβάνονται τα όργανα της 
ΕΕ και των διεθνών οργανισμών.

2.132 Η αλλοδαπή δεν αποτελεί τομέα για τον οποίο πρέπει να τηρείται πλήρης σειρά 
λογαριασμών, αν και συχνά είναι χρήσιμο να αντιμετωπίζεται ως τομέας. Οι τομείς 
προκύπτουν από την κατάτμηση της συνολικής οικονομίας ώστε να λαμβάνονται 
περισσότερο ομοιογενείς ομάδες θεσμικών μονάδων μόνιμων κατοίκων, που είναι 
παρόμοιες από άποψη οικονομικής συμπεριφοράς, στόχων και λειτουργιών. Αυτό 
δεν συμβαίνει με τον τομέα της αλλοδαπής: στον τομέα αυτό καταγράφονται οι 
συναλλαγές και λοιπές ροές των μη χρηματοοικονομικών και χρηματοοικονομικών 
εταιρειών, των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, των νοικοκυριών και του τομέα της 
γενικής κυβέρνησης με θεσμικές μονάδες μη μόνιμους κατοίκους, καθώς και οι 
λοιπές οικονομικές σχέσεις μεταξύ μονίμων κατοίκων και μη μόνιμων κατοίκων, 
π.χ. απαιτήσεις μόνιμων κατοίκων έναντι μη μόνιμων κατοίκων.
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2.133 Οι λογαριασμοί της αλλοδαπής περιλαμβάνουν μόνο συναλλαγές που διενεργούνται 
μεταξύ θεσμικών μονάδων μόνιμων κατοίκων και μονάδων μη μόνιμων κατοίκων με 
τις ακόλουθες εξαιρέσεις :

α) οι υπηρεσίες μεταφορών (έως τα σύνορα της χώρας εξαγωγής) που παρέχονται 
από μονάδες μόνιμους κατοίκους, όσον αφορά εισαγόμενα αγαθά, 
καταχωρίζονται στους λογαριασμούς της αλλοδαπής στις εισαγωγές fob, παρά 
το γεγονός ότι παράγονται από μονάδες μόνιμους κατοίκους· 

β) οι συναλλαγές σε περιουσιακά στοιχεία της αλλοδαπής μεταξύ μόνιμων 
κατοίκων που ανήκουν σε διαφορετικούς τομείς της εγχώριας οικονομίας, 
εμφαίνονται στους αναλυτικούς χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς της 
αλλοδαπής. Οι εν λόγω συναλλαγές δεν επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική 
θέση της χώρας έναντι της αλλοδαπής· επηρεάζουν τις χρηματοοικονομικές 
σχέσεις των επιμέρους τομέων με την αλλοδαπή·

γ) συναλλαγές που αφορούν υποχρεώσεις της χώρας και που πραγματοποιούνται 
ανάμεσα σε μη μόνιμους κατοίκους που ανήκουν σε διαφορετικές γεωγραφικές 
περιοχές καταχωρίζονται στους λογαριασμούς της αλλοδαπής κατά 
γεωγραφική διαίρεση. Παρά το γεγονός ότι οι συναλλαγές αυτές δεν 
επηρεάζουν τις συνολικές υποχρεώσεις της χώρας προς την αλλοδαπή, 
επηρεάζουν τις υποχρεώσεις της προς διάφορες περιοχές του κόσμου.

2.134 Ο τομέας της αλλοδαπής (S.21) υποδιαιρείται στα ακόλουθα: 

α) κράτη μέλη, όργανα και οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης (S.21): 

1. κράτη μέλη της ΕΕ (S.211)·

2. όργανα και οργανισμοί της ΕΕ·(S.212)·

β) κράτη που δεν είναι μέλη της ΕΕ και διεθνείς οργανισμοί που δεν είναι μόνιμοι 
κάτοικοι της ΕΕ (S.22). 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

2.135 Η επόμενη επισκόπηση και τα σημεία 2.94-2.101 παρουσιάζουν συνοπτικά τις αρχές 
που διέπουν την ταξινόμηση των παραγωγικών μονάδων σε τομείς, 
χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη ορολογία για την περιγραφή των κύριων 
κατηγοριών θεσμικών φορέων. 

2.136 Οι ιδιωτικές ή δημόσιες κεφαλαιουχικές εταιρείες που είναι παραγωγοί 
εμπορεύσιμου προϊόντος ταξινομούνται ως εξής: 

α) όσες ασχολούνται κυρίως με την παραγωγή αγαθών και μη 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών: στον τομέα S.11, μη χρηματοοικονομικές 
εταιρείες· 
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β) όσοι ασχολούνται κυρίως με τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση και με 
επικουρικές χρηματοοικονομικές δραστηριότητες: στον τομέα S.12, 
χρηματοοικονομικές εταιρείες).

2.137 Οι συνεταιρισμοί και οι συνεταιρικές επιχειρήσεις που αναγνωρίζονται ως 
ανεξάρτητες νομικές οντότητες και που είναι παραγωγοί εμπορεύσιμου προϊόντος 
ταξινομούνται ως εξής: 

α) όσες ασχολούνται κυρίως με την παραγωγή αγαθών και μη 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών: στον τομέα S.11, μη χρηματοοικονομικές 
εταιρείες· 

β) όσοι ασχολούνται κυρίως με τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση και με 
επικουρικές χρηματοοικονομικές δραστηριότητες: στον τομέα S.12, 
χρηματοοικονομικές εταιρείες.

2.138 Οι δημόσιοι παραγωγοί οι οποίοι, σύμφωνα με ειδική νομοθετική ρύθμιση, 
αναγνωρίζονται ως ανεξάρτητες νομικές οντότητες και είναι παραγωγοί 
εμπορεύσιμου προϊόντος ταξινομούνται ως εξής: 

α) όσοι ασχολούνται κυρίως με την παραγωγή αγαθών και μη 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών: στον τομέα S.11, μη χρηματοοικονομικές 
εταιρείες· 

β) όσοι ασχολούνται κυρίως με τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση και με 
επικουρικές χρηματοοικονομικές δραστηριότητες: στον τομέα S.12, 
χρηματοοικονομικές εταιρείες.

2.139 Οι δημόσιοι παραγωγοί που δεν αναγνωρίζονται ως ανεξάρτητες νομικές οντότητες 
και είναι παραγωγοί εμπορεύσιμου προϊόντος ταξινομούνται ως εξής: 

α) αν είναι οιονεί εταιρείες: 

1. όσες ασχολούνται κυρίως με την παραγωγή αγαθών και μη 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών: στον τομέα S.11, μη 
χρηματοοικονομικές εταιρείες 

2. όσες ασχολούνται κυρίως με τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση και 
με επικουρικές χρηματοοικονομικές δραστηριότητες: στον τομέα S.12, 
χρηματοοικονομικές εταιρείες.

β) αν δεν είναι οιονεί εταιρείες: στον τομέα S.13 «γενική κυβέρνηση», εφόσον 
εξακολουθούν να αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των μονάδων που τις 
ελέγχουν.

2.140 Οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί (ενώσεις, ιδρύματα) που αναγνωρίζονται ως 
ανεξάρτητες νομικές οντότητες ταξινομούνται ως εξής: 

α) όσοι είναι παραγωγοί εμπορεύσιμου προϊόντος ασχολούνται κυρίως με την 
παραγωγή αγαθών και μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών: στον τομέα S.11, 
μη χρηματοοικονομικές εταιρείες· 
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β) όσοι ασχολούνται κυρίως με τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση και με 
επικουρικές χρηματοοικονομικές δραστηριότητες: στον τομέα S.12, 
χρηματοοικονομικές εταιρείες· 

γ) όσοι είναι παραγωγοί μη εμπορεύσιμου προϊόντος:

1. στον τομέα S.13, γενική κυβέρνηση, αν είναι δημόσιοι παραγωγοί που 
ελέγχονται από τη γενική κυβέρνηση· 

2. στον τομέα S.15 «μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν 
νοικοκυριά», αν είναι ιδιωτικοί παραγωγοί (βλ. σημείο 2.87).

2.141 Οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρικές επιχειρήσεις που δεν αναγνωρίζονται 
ως ανεξάρτητες νομικές οντότητες και είναι παραγωγοί εμπορεύσιμου προϊόντος 
ταξινομούνται ως εξής: 

α) αν είναι οιονεί εταιρείες: 

1. όσες ασχολούνται κυρίως με την παραγωγή αγαθών και μη 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών: στον τομέα S.11, μη 
χρηματοοικονομικές εταιρείες·

2. όσες ασχολούνται κυρίως με τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση και 
με επικουρικές χρηματοοικονομικές δραστηριότητες: στον τομέα S.12, 
«χρηματοοικονομικές εταιρείες». 

β) αν δεν είναι οιονεί εταιρείες, κατατάσσονται στον τομέα S.14, «νοικοκυριά». 

2.142 Τα κεντρικά γραφεία ταξινομούνται ως εξής: 

α) στον τομέα S.11 «μη χρηματοοικονομικές εταιρείες», αν η κύρια μορφή 
δραστηριότητας της ομάδας των εταιρειών που είναι παραγωγοί εμπορεύσιμου 
προϊόντος, ως συνόλου, είναι η παραγωγή αγαθών και μη χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών [βλ. σημείο 2.23 στοιχείο ε)]· 

β) στον τομέα S.12 «χρηματοοικονομικές εταιρείες», αν η κύρια μορφή 
δραστηριότητας της ομάδας των εταιρειών ως συνόλου είναι η 
χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση [βλ. σημείο 2.40 στοιχείο ε)]. 

Οι εταιρείες χαρτοφυλακίου, που διακρατούν περιουσιακά στοιχεία μιας ομάδας 
θυγατρικών εταιρειών, αντιμετωπίζονται πάντα ως χρηματοοικονομικές εταιρείες. Οι 
εταιρείες χαρτοφυλακίου διακρατούν τα περιουσιακά στοιχεία μιας ομάδας 
εταιρειών, αλλά δεν αναλαμβάνουν δραστηριότητες διαχείρισης όσον αφορά την 
ομάδα αυτή.

2.143 Ο πίνακας 2.5 παρουσιάζει σχηματικά τις διάφορες περιπτώσεις που αναφέρθηκαν 
παραπάνω. 
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Πίνακας 2.5 — Ταξινόμηση των παραγωγικών μονάδων κατά τομείς σύμφωνα με τις 
κύριες τυποποιημένες νομικές μορφές ιδιοκτησίας

Είδος παραγωγού

Τυποποιημένη νομική 
περιγραφή

Παραγωγοί 
εμπορεύσιμου 
προϊόντος ( 
αγαθά και μη 
χρηματοοικον
ομικές 
υπηρεσίες)

Παραγωγοί 
εμπορεύσιμου 
προϊόντος
(χρηματοοικον
ομική 
διαμεσολάβησ
η)

Λοιποί παραγωγοί μη 
εμπορεύσιμου προϊόντος

Ιδιωτικές και δημόσιες 
κεφαλαιουχικές εταιρείες 

S.11 Μη 
χρηματοοικον
ομικές 
εταιρείες 

S.12 
Χρηματοοικον
ομικές 
εταιρείες 

Δημόσιοι 
παραγωγοί

Ιδιωτικοί 
παραγωγοί 

Συνεταιρισμοί και συνεταιρικές
επιχειρήσεις που 
αναγνωρίζονται ως ανεξάρτητες 
νομικές οντότητες

S.11 Μη 
χρηματοοικον
ομικές 
εταιρείες 

S.12 
Χρηματοοικον
ομικές 
εταιρείες 

Δημόσιοι παραγωγοί οι οποίοι, 
σύμφωνα με ειδική νομοθετική 
ρύθμιση, αναγνωρίζονται ως 
ανεξάρτητες νομικές οντότητες

S.11 Μη 
χρηματοοικον
ομικές 
εταιρείες 

S.12 
Χρηματοοικον
ομικές 
εταιρείες 

Με 
χαρακτηριστικ
ά  οιονεί 
εταιρειών

S.11 Μη 
χρηματοοικον
ομικές 
εταιρείες 

S.12 
Χρηματοοικον
ομικές 
εταιρείες 

S.13 Γενική 
κυβέρνηση

Δημόσιοι 
παραγωγοί 
που δεν 
αναγνωρίζοντ
αι ως 
ανεξάρτητες 
νομικές 
οντότητες 

Λοιποί

Μη κερδοσκοπικά ιδρύματα 
που αναγνωρίζονται ως 
ανεξάρτητες νομικές οντότητες 

S.11 Μη 
χρηματοοικον
ομικές 
εταιρείες 

S.12 
Χρηματοοικον
ομικές 
εταιρείες 

S.13 Γενική 
κυβέρνηση 

Με 
χαρακτηριστικ
ά  οιονεί 
εταιρειών

S.11 Μη 
χρηματοοικον
ομικές 
εταιρείες 

S.12 
Χρηματοοικον
ομικές 
εταιρείες 

S.13 Γενική 
κυβέρνηση 

S.15 Μη 
κερδοσκοπικά 
ιδρύματα που 
εξυπηρετούν 
νοικοκυριά 

Συνεταιρικές
επιχειρήσεις 
που δεν 
αναγνωρίζοντ
αι ως 
ανεξάρτητες 
νομικές 
οντότητες

Ατομικές 
επιχειρήσεις

Λοιπές S.14 
Νοικοκυριά 

S.14 
Νοικοκυριά 

Κεντρικά 
γραφεία για τα 
οποία το 
επικρατέστερο 
είδος 

Αγαθών και 
μη 
χρηματοοικον
ομικών
υπηρεσιών

S.11 Μη 
χρηματοοικον
ομικές 
εταιρείες 
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δραστηριότητ
ας του ομίλου 
εταιρειών που 
ελέγχουν 
αφορά την 
παραγωγή: 

Χρηματοοικον
ομικών 
υπηρεσιών

S.12 
Χρηματοοικον
ομικές 
εταιρείες 
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ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

2.144 Οι περισσότερες θεσμικές μονάδες που παράγουν αγαθά και υπηρεσίες ασχολούνται 
με διάφορες δραστηριότητες ταυτόχρονα. Μπορούν να δραστηριοποιούνται σε μια 
κύρια δραστηριότητα, σε ορισμένες δευτερεύουσες δραστηριότητες και σε ορισμένες 
βοηθητικές δραστηριότητες. 

2.145 Μια δραστηριότητα θεωρείται ότι ασκείται όταν από τον συνδυασμό πόρων, όπως ο 
εξοπλισμός, η εργασία, οι παραγωγικές τεχνικές, τα δίκτυα ή τα προϊόντα 
πληροφοριών δημιουργούνται συγκεκριμένα αγαθά ή υπηρεσίες. Μια 
δραστηριότητα χαρακτηρίζεται από μια εισροή συντελεστών παραγωγής, μια 
παραγωγική διεργασία και μια παραγωγή προϊόντων.

Οι δραστηριότητες μπορούν να καθορίζονται με αναφορά σε ένα συγκεκριμένο 
επίπεδο της NACE αναθ. 2 (Στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών 
δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση).

2.146 Όταν μια μονάδα έχει περισσότερες από μία δραστηριότητες, όλες οι 
δραστηριότητες που δεν είναι βοηθητικές (βλ. κεφάλαιο 3, σημείο 3.12) 
κατατάσσονται ανάλογα με την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία. Στη συνέχεια, 
μπορεί να γίνει διάκριση μεταξύ της κύριας δραστηριότητας και των δευτερευουσών 
δραστηριοτήτων, με βάση την κύρια παραγόμενη ακαθάριστη προστιθέμενη αξία.

2.147 Για να αναλυθούν οι ροές που εμφανίζονται κατά την παραγωγική διεργασία και τη 
χρήση των αγαθών και των υπηρεσιών, πρέπει να επιλεγούν μονάδες που δίνουν 
έμφαση σε σχέσεις τεχνικοοικονομικής μορφής. Η απαίτηση αυτή σημαίνει ότι, κατά 
κανόνα, οι θεσμικές μονάδες πρέπει να κατατμηθούν σε μικρότερες και περισσότερο 
ομοιογενείς από την άποψη του είδους παραγωγής μονάδες. Οι τοπικές μονάδες 
οικονομικής δραστηριότητας αποσκοπούν στην κάλυψη αυτής της απαίτησης ως 
λειτουργική προσέγγιση προσανατολισμένη προς την πρακτική.

Η τοπική μονάδα οικονομικής δραστηριότητας

2.148 Ορισμός: Η τοπική μονάδα οικονομικής δραστηριότητας (τοπική ΜΟΔ) είναι το 
τμήμα μιας ΜΟΔ που αντιστοιχεί σε μια τοπική μονάδα. Η τοπική ΜΟΔ ονομάζεται 
«κατάστημα» στο SNA και στην ISIC αναθ. 4. Η ΜΟΔ περιλαμβάνει όλα τα 
τμήματα μιας θεσμικής μονάδας υπό την ιδιότητά της ως παραγωγού, που 
συμβάλλουν στην άσκηση μιας δραστηριότητας σε επίπεδο τάξης (τετραψήφιοι 
κωδικοί) της NACE αναθ. 2 και αντιστοιχεί σε μία ή περισσότερες λειτουργικές 
υποδιαιρέσεις της θεσμικής μονάδας. Το σύστημα πληροφοριών της θεσμικής 
μονάδας πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάζει ή να υπολογίζει, για κάθε τοπική 
ΜΟΔ, τουλάχιστον την αξία της παραγωγής, την ενδιάμεση ανάλωση, την αμοιβή 
των εργαζομένων, το πλεόνασμα εκμετάλλευσης, το απασχολούμενο προσωπικό και 
του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου. 

Η τοπική μονάδα είναι μια θεσμική μονάδα η οποία παράγει αγαθά ή υπηρεσίες, 
εγκατεστημένη σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή.
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Η τοπική ΜΟΔ μπορεί να αντιστοιχεί σε θεσμική μονάδα με την ιδιότητα του 
παραγωγού· από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί ποτέ να ανήκει σε δύο διαφορετικές 
θεσμικές μονάδες.

2.149 Αν μια θεσμική μονάδα που παράγει αγαθά ή υπηρεσίες περιλαμβάνει μία κύρια 
δραστηριότητα και, επίσης, μία ή περισσότερες δευτερεύουσες δραστηριότητες, 
υποδιαιρείται σε ανάλογο αριθμό ΜΟΔ, ενώ οι δευτερεύουσες δραστηριότητες 
κατατάσσονται σε κατηγορίες διαφορετικές από αυτήν της κύριας δραστηριότητας. 
Οι βοηθητικές δραστηριότητες δεν διαχωρίζονται από την κύρια ή τις δευτερεύουσες 
δραστηριότητες. Όμως οι ΜΟΔ που υπάγονται σε συγκεκριμένη κατηγορία του 
συστήματος ταξινόμησης ενδέχεται να παράγουν προϊόντα εκτός της ομοιογενούς 
ομάδας, στα πλαίσια δευτερευουσών δραστηριοτήτων που συνδέονται μ’ αυτές και 
οι οποίες δεν μπορούν να προσδιοριστούν χωριστά από τα διαθέσιμα λογιστικά 
έγγραφα. Επομένως, μια ΜΟΔ μπορεί να ασκεί μία ή περισσότερες δευτερεύουσες 
δραστηριότητες. 

Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας

2.150 Ορισμός: Ένας κλάδος οικονομικής δραστηριότητας αποτελείται από μια ομάδα 
τοπικών ΜΟΔ που ασχολούνται με την ίδια ή με παρόμοια δραστηριότητα. Στο 
λεπτομερέστερο επίπεδο ταξινόμησης, ένας κλάδος οικονομικής δραστηριότητας 
αποτελείται από όλες τις τοπικές ΜΟΔ που υπάγονται σε συγκεκριμένη τάξη 
(τετραψήφιοι κωδικοί) της NACE αναθ. 2 και οι οποίες, επομένως, ασχολούνται με 
την ίδια δραστηριότητα, όπως αυτή ορίζεται στη NACE αναθ. 2. 

Οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας περιλαμβάνουν τόσο τις τοπικές ΜΟΔ που 
παράγουν εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες όσο και τις τοπικές ΜΟΔ που 
παράγουν μη εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες. Ένας κλάδος οικονομικής 
δραστηριότητας αποτελείται εξ ορισμού από μια ομάδα τοπικών ΜΟΔ που 
ασχολούνται με το ίδιο είδος παραγωγικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως του αν οι 
θεσμικές μονάδες στις οποίες ανήκουν παράγουν εμπορεύσιμα ή μη εμπορεύσιμα 
αγαθά και υπηρεσίες ή όχι.

2.151 Οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις 
κατηγορίες: 
α) κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας που παράγουν εμπορεύσιμα αγαθά και 

υπηρεσίες (εμπορικοί κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας) και αγαθά και 
υπηρεσίες για ιδία τελική χρήση· οι υπηρεσίες που προορίζονται για ίδια 
τελική χρήση αφορούν μόνο τις υπηρεσίες στέγασης που παράγονται από 
ιδιοκατοικούντες και τις οικιακές υπηρεσίες που παρέχονται από αμειβόμενο 
προσωπικό·β) κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας που παράγουν μη 
εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες της γενικής κυβέρνησης: κλάδοι 
οικονομικής δραστηριότητας μη εμπορεύσιμων προϊόντων της γενικής 
κυβέρνησης· 

γ) κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας που παράγουν μη εμπορεύσιμα αγαθά και 
υπηρεσίες μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά: κλάδοι 
οικονομικής δραστηριότητας μη εμπορεύσιμου προϊόντος μη κερδοσκοπικών 
ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά. 
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Ταξινόμηση κλάδων οικονομικής δραστηριότητας

2.152 Η ταξινόμηση που χρησιμοποιείται για την ομαδοποίηση των τοπικών ΜΟΔ σε 
κλάδους οικονομικής δραστηριότητας είναι η NACE αναθ. 2. 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΜΟΙΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ

2.153 Για την ανάλυση της διεργασίας παραγωγής, η πλέον κατάλληλη μονάδα είναι η 
μονάδα ομοιογενούς παραγωγής. Η εν λόγω μονάδα έχει μία και μόνη 
δραστηριότητα που καθορίζεται από τις εισροές της, τη συγκεκριμένη διεργασία 
παραγωγής και το παραγόμενο προϊόν. 

Η μονάδα ομοιογενούς παραγωγής

2.154 Ορισμός: Η μονάδα ομοιογενούς παραγωγής μία και μόνη δραστηριότητα η οποία 
προσδιορίζεται από τις εισροές της, από μια συγκεκριμένη παραγωγική διεργασία, 
καθώς και από το παραγόμενο προϊόν της. Τα προϊόντα που αποτελούν τις εισροές 
και το αποτέλεσμα της παραγωγής της διακρίνονται από τα φυσικά χαρακτηριστικά 
τους και από τον βαθμό επεξεργασίας τους, αλλά και από την τεχνική παραγωγής 
που χρησιμοποιείται: μπορούν να προσδιορίζονται με βάση μία ταξινόμηση 
προϊόντων (Ταξινόμηση των προϊόντων με βάση τη δραστηριότητα – CPA). Η CPA 
είναι ταξινόμηση προϊόντων τα στοιχεία της οποίας είναι διαρθρωμένα με βάση το 
κριτήριο της βιομηχανικής προέλευσης, η οποία βιομηχανική προέλευση ορίζεται 
στη NACE αναθ. 2.

Ο ομοιογενής κλάδος

2.155 Ορισμός: Ο ομοιογενής κλάδος αποτελείται από μια ομάδα μονάδων ομοιογενούς 
παραγωγής. Το σύνολο των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει ένας ομοιογενής 
κλάδος προσδιορίζεται με βάση μια ταξινόμηση προϊόντων. Ο ομοιογενής κλάδος 
παράγει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που καθορίζονται στην ταξινόμηση και μόνον 
αυτά.

2.156 Οι ομοιογενείς κλάδοι είναι μονάδες που έχουν σχεδιαστεί για σκοπούς οικονομικής 
ανάλυσης. Οι μονάδες ομοιογενούς παραγωγής δεν μπορούν κανονικά να 
παρατηρούνται απευθείας· τα στοιχεία που συλλέγονται από τις μονάδες που 
χρησιμοποιούνται σε στατιστικές έρευνες πρέπει να αναδιευθετούνται, ούτως ώστε 
να σχηματίζουν ομοιογενείς κλάδους.
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