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ΤΠΟΜΝΗΜΑ 
 

  

 ΠΡΟ: Σαρπδξνκηθό Σακηεπηήξην 

Ειιάδνο Α.Σ.Ε  
Πεζκαδφγινπ 2-6, 10175 Αζήλα 

Γξαθείν Πξνέδξνπ Γ.. 

Κν Φηιηππίδε Άγγειν 
 ΚΟΙΝ : ΣΜΖΜΑ ΣΔΓΑΣΗΚΩΝ 

ΓΑΝΔΗΩΝ 

 
 

Θέκα:  Επηηόθηα ζηεγαζηηθήο πίζηεο εηδηθώλ θαηεγνξηώλ (πνιπηέθλωλ, ΑΜΕΑ) ηνπ 

Σαρπδξνκηθνύ Σακηεπηεξίνπ 

 

 

 
Αμηφηηκε Κχξηε Πξνέδξε, 

Πξφζθαηα, ζηηο 12 Μαξηίνπ 2008 παξνπζηάζηεθε ην λέν ινγφηππν ηνπ Σ.Σ. «Απιά θαη 

Εηιηθξηλά: Σν Γηθφ ζαο Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην»  κε ηελ επηζήκαλζε φηη «ην κήλπκα απηφ 

απνδίδεη ην πιαίζην αμηψλ ηνπ Σαρπδξνκηθνχ Σακηεπηεξίνπ, φπσο απηφ δηακνξθψλεηαη απφ ηελ 

πνιπεηή, εηιηθξηλή θαη αλζξσπνθεληξηθή ζρέζε ηνπ κε ην θνηλφ ηνπ». Καζψο ην Σαρπδξνκηθφ 

Σακηεπηήξην, απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2007, «εηζέξρεηαη ζε κηα λέα επνρή αλαδηνξγάλσζεο θη 

αλάπηπμεο κε ηνλ λέν Πξφεδξν θ. Άγγειν Φηιηππίδε» ζα ζέιακε κε ην παξφλ ππφκλεκα, λα 

θάλνπκε κεξηθέο δηαπηζηψζεηο, απιά θαη εηιηθξηλά. 

 

«Απιά θαη εηιηθξηλά» 1: ε εηδηθή θαηεγνξία νη πνιχηεθλνη δηθαηνχρνη ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ 

ηνπ Σαρπδξνκηθνχ Σακηεπηεξίνπ. 

 

Απφ δειηίν ηχπνπ ηνπ Σ.Σ. ηελ 10/03/1999 πιεξνθνξνχκαζηε φηη «ε εηδηθή θαηεγνξία 

θαηαηάζζνληαη πιένλ νη πνιχηεθλνη δηθαηνχρνη ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ηνπ Σαρπδξνκηθνχ 

Σακηεπηεξίνπ νη νπνίνη ζα πιεξψλνπλ δφζεηο κε επηηφθην 5% αλεμαξηήησο ηεο πεξηνρήο ζηελ 

νπνία θαηνηθνχλ». Όηαλ «ην επηηφθην γηα δάλεηα πνπ ρνξεγνχληαη ζε Αζήλα-Θεζζαινλίθε 

βξίζθνληαη πιένλ ζην 9% ελψ ηελ 1/1/99 ήηαλ 10% θαη πξηλ απφ ηελ 31/12/98 ήηαλ 12%». 
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 Έθηνηε ρηιηάδεο πνιύηεθλνη πξνηίκεζαλ ην Τ.Τ. γηα ηελ ζύλαςε ζύκβαζεο ζηεγαζηηθνύ 

δαλείνπ γηα αγνξά Α΄ θαηνηθίαο κε δηάξθεηα απνπιεξσκήο  πεξίπνπ ηα 25-30 έηε ιόγσ ηεο 

πξνζηαζίαο πνπ πξνζέθεξε έλαο δεκόζηνο νξγαληζκόο.  

«Απιά θαη εηιηθξηλά» 2: Μεηαβολές παρεμβαηικού επιηοκίοσ ηης ΕΚΤ και μεηαβολές ηοσ 

επιηοκίοσ ζηεγαζηικού δανείοσ ειδικών καηηγοριών ηοσ Τ.Τ. καηά έηος από ηο 1999 έως ηον 

2/2009 

 

 Έηνο      Μεηαβνιέο ΕΚΣ          Επηηόθην Σ.Σ. εηδ. θαηεγνξηώλ 

1999    3.00%.     5,00%  

 2000   απφ 3.00% έσο  4.75%   4,50%  

 2001  απφ 4.75% έσο  3.25 %   4,25% 

 2002  απφ 3.25% έσο  2.75 %   4,25% 

 2003  απφ 2.75% έσο  2.00 %   4,00% 

 2004   2,00%     3,88% 

 2005  απφ 2.00% έσο  2.25 %   3,88% 

 2006  απφ 2.25% έσο  3.50 %   4,00% 

 2007  απφ 3.50% έσο  4.00 %   4,25% 

 2008  απφ 4.25% έσο  2.50 %   5,15% 

 2009  απφ 2.50% έσο  2.00 %   5,15% 

 

Ζ λέα δηνίθεζε ηνπ Σ.Σ. απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2007 πνπ αλέιαβε θαζήθνληα, παξέιαβε 

ην Παξεκβαηηθφ επηηφθην ηεο ΔΚΣ ζην 4.00% θαη ην επηηφθην εηδηθψλ θαηεγνξηψλ ζην 4.25% 

ελψ ζήκεξα ην έθηαζε ζην 5,15% κε κείσζε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ ΔΚΣ θαηά 225 κβ ζην 

2,00%. Γηα πξψηε θφξα απφ ην 1999, ην επηηφθην εηδηθψλ θαηεγνξηψλ μεπέξαζε ην 5,00%, κε 3 

απαλσηέο απμήζεηο εληφο ηνπ 2008 θαηά 90 κβ (4,60% - 4,90% - 5,15%) φηαλ απφ ην 1999 έσο 

ηηο αξρέο ηνπ 2008 είρακε 4 κεηψζεηο θαη κφιηο 2 απμήζεηο (4,00% - 4,25%), φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

πίλαθα. 

«Απιά θαη εηιηθξηλά» 3: Ζ λέα επνρή 

 

Απφ δειηίν ηχπνπ ηνπ Σ.Σ. ΑΣΔ πιεξνθνξνχκαζηε φηη, «Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2007 ην 

Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην εηζέξρεηαη ζε κηα λέα επνρή αλαδηνξγάλσζεο θη αλάπηπμεο κε ηνλ 

λέν Πξφεδξν θ. Άγγειν Φηιηππίδε λα ππνγξακκίδεη ηνπο λένπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηνπ 

Σαρπδξνκηθνχ Σακηεπηεξίνπ κε ην ζχλζεκα « that we should talk less and work more…Our 

work will eventually talk for us.» Βαζηθφο ζηφρνο ηεο λέαο δηνίθεζεο, ε ηαρεία αλαδηνξγάλσζε 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θπξίσο κέζσ ηνπ real business θαη φρη ηφζν ηνπ trading 

εληζρχνληαο έηζη ηηο επαλαιακβαλόκελεο πεγέο εζόδωλ θαη παξάιιεια ηελ κείσζε ηνπ 

αλαιακβαλφκελνπ θηλδχλνπ ζην ραξηνθπιάθην επελδχζεσλ.»  

Με άιια ιόγηα, ε λέα επνρή ζεκαίλεη όηη, αθνύ δελ ήηαλ θαιά ηα απνηειέζκαηα ζην 

trading (ηα απνηειέζκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πξάμεωλ παξνπζίαζαλ δεκία ηεο ηάμεωο.. 

θαηαδεηθλύνληαο ηελ επίδξαζε ηωλ αξλεηηθώλ απνηηκήζεωλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηωλ 

επελδύζεωλ…) λα επηθεληξωζνύκε ζην real business εμαζιηώλνληαο ηνπο δαλεηνιήπηεο, νη 
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νπνίνη ζπκβαίλεη λα είλαη θαη ε βαζηθή πεγή ρξεκαηνδόηεζεο γηα ην Σ.Σ. κε ηηο θαηαζέζεηο 

ηνπο;  

 

 

«Απιά θαη εηιηθξηλά» 4: πλερίδεη λα πξνζθέξεη ζηηο θνηλσληθά επαίζζεηεο νκάδεο; 

 

ε δειηίν ηχπνπ ηνπ Σ.Σ. ζηηο 24/7/2008 πιεξνθνξνχκαζηε φηη: 

 Δηαηεξεί ην, ρακειφηεξν ζήκεξα έλαληη ηνπ Euribor, παξεκβαηηθφ επηηφθην ηεο 

Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (πνπ αιιάδεη κφλν κε απνθάζεηο ηεο ΔΚΣ), ζαλ 

επηηφθην βάζεο ζηελ ηηκνιφγεζε ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ κε θπκαηλφκελν επηηφθην.  

 Εμαθνινπζεί λα ρνξεγεί ζηεγαζηηθά δάλεηα θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ κε πεξηζψξην, κε 

βάζε ην παξεκβαηηθφ επηηφθην ηεο ΔΚΣ, απφ 0,85%. 

 πλερίδεη λα πξνζθέξεη ζηηο θνηλσληθά επαίζζεηεο νκάδεο ηεο πειαηείαο ηνπ 

(πνιπηέθλνπο, άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο), γηα αγνξά Α’ θαηνηθίαο, εηδηθφ κεησκέλν 

θπκαηλφκελν επηηφθην θαη κάιηζηα αλεμάξηεηα απφ ην χςνο ηνπ δαλείνπ ( ην 5,15% 

ζήκεξα).  

Όηαλ, 

1. Σν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ρνξεγεί ζηνπο πνιχηεθλνπο δάλεηα κε επηηφθην 4.00%. 

2. Σν Σ.Σ. έρεη ζπλάςεη ζπκβάζεηο κε βάζε ην επηηφθην ηεο ΔΚΣ + πεξηζψξην απφ 0,85% - 

1,10% (δειαδή 2,85% - 3,10% ζήκεξα). 

3. Δπίζεο ελεκεξψλεη ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ φηη, «Πιεξψζηε δφζεηο ίζεο κε ην λνίθη, 

μεθηλψληαο απφ ην ρακειφηεξν επηηφθην ηεο αγνξάο EURIBOR 3M + 0,70% (ζήκεξα 3,673%).» 

θαη παξάιιεια φηη, «Δηδηθή Καηεγνξία 2: ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη πνιχηεθλνη θαη ηα 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Παξέρεηαη κε θπκαηλφκελν επηηφθην 5,15% γηα φιν ην χςνο θαη ηε 

δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ…» 
 

Αθνινύζσο παξαζέηνπκε έλα απιό παξάδεηγκα γηα έλα ζηεγαζηηθό δάλεην 100000 € κε 

εμόθιεζε ζηα 25 έηε ρξεζηκνπνηώληαο ηε θόξκα ππνινγηζκνύ δόζεσλ ηνπ Τ.Τ. 

 

Ειδική Κατηγορία 2 
Ανάλυση δανείου 

Μήνας 
Τελικό 

επιηόκιο 

Μηνιαία 

δόζη 

Πληρωμή 

ηόκων 
Πληρωμή κεθαλαίοσ 

Υπόλοιπο 

κεθαλαίοσ 

1 5,27% 600,43 439,17 161,26 99838,74 

Συνολα ετους 

 
7205,14 5222,57 169,23 98017,43 

http://ttbank.gr/default.asp?siteID=1&pageid=30&langid=1
http://ttbank.gr/default.asp?siteID=1&pageid=30&langid=1
http://ttbank.gr/default.asp?siteID=1&pageid=30&langid=1
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Extra Ευρωκατοικία 1 & 2 
Ανάλυση δανείου 

Μήνας 
Τελικό 

επιηόκιο 

Μηνιαία 

δόζη 

Πληρωμή 

ηόκων 
Πληρωμή κεθαλαίοσ 

Υπόλοιπο 

κεθαλαίοσ 

1 3,793% 516,47 316,08 200,39 99799,61 

Συνολα  
ετους  

6197,69 3750,75 207,47 97553,06 

37 4,193% 536,31 322,76 213,55 92158,65 

Συνολα 

ετους  
6435,74 3823,34 221,9 89759,8 

AKINHTO EXTRA 1 
Ανάλυση δανείου 

Μήνας 
Τελικό 

επιηόκιο 

Μηνιαία 

δόζη 

Πληρωμή 

ηόκων 
Πληρωμή κεθαλαίοσ 

Υπόλοιπο 

κεθαλαίοσ 

1 4,07% 531,71 339,17 192,54 99807,46 

Συνολα 

ετους  
6380,51 4026,41 199,85 97645,89 

13 4,343% 546,46 353,4 193,07 97452,83 

Συνολα 

ετους  
6557,54 4194,08 200,89 95282,43 

 

Παξόκνηα είλαη ηα απνηειέζκαηα θαη γηα άιια είδε δάλεησλ ηνπ Τ.Τ. 
Μήπωο ε αλαθνξά πεξί εηδηθήο θαηεγνξίαο ( «πλερίδεη λα πξνζθέξεη ζηηο θνηλσληθά 

επαίζζεηεο νκάδεο ηεο πειαηείαο ηνπ πνιπηέθλνπο, άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο» ) ζηα 

ζηεγαζηηθά πξνϊόληα ηνπ Σ.Σ. ζθνπό έρεη λα «απνπξνζαλαηνιίζεη» ην θαηαλαιωηηθό θνηλό 

θαη δε ηνπο πνιύηεθλνπο; 
 

«Απιά θαη εηιηθξηλά» 5: Σν ζρέδην ησλ 28 δηζ. επξψ γηα ηελ ζηήξημε ηεο ξεπζηφηεηαο ζηελ 

αγνξά. 

 

ηηο 10/11/08 ν θ. Καξακαλιήο ηφληζε φηη: «Ζ ζπκκεηνρή ζην ρέδην είλαη εζεινληηθή. 

Καηαζηήζακε, σζηφζν, ζαθέο φηη θαλέλαο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα κεηαθπιήζεη ηηο επηπηψζεηο 

ησλ φπνησλ δηαθνξεηηθψλ απνθάζεψλ ηνπ ζηνπο δαλεηνιήπηεο. Ζ Πνιηηεία έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα εμαζθαιίζεη ην ζηφρν απηφ. Ζ θπβέξλεζε είλαη απνθαζηζκέλε (θαη έρεη ηνλ ηξφπν) λα κελ 

επηηξέςεη ζπκπεξηθνξέο ζε βάξνο ηεο θνηλσλίαο, ζε βάξνο ηνπ ζπιινγηθνχ ζπκθέξνληνο.» 
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  «Απιά θαη εηιηθξηλά» 6: Κπβεξλεηηθή απφθαζε λα παξακείλεη ην Γεκφζην βαζηθφο θαη 

πιεηνςεθηθφο κέηνρνο ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

ηηο 19/07/2007 ζε επεξψηεζε ζηε βνπιή κε ζέκα  Σε ιδιώηες νέο πακέηο 20% ηων 

μεηοτών ηοσ Τατσδρομικού Ταμιεσηηρίοσ αλαθέξεηαη φηη «ην ζέκα είλαη φηη ην Σαρπδξνκηθφ 

Σακηεπηήξην πξέπεη λα είλαη ππφ δεκφζην έιεγρν, λα έρεη θνηλσληθνχο ζθνπνχο, λα είλαη 

θεξδνθφξν, αιιά φρη θεξδνζθνπηθφ, φπσο ζπκβαίλεη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Σν 

ζέκα δελ είλαη λα έρνπκε άιιε κία ηξάπεδα θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, αδίζηαθηε θαη ηπθιή 

απέλαληη ζηηο αλάγθεο ησλ ρακειφηεξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ ή ησλ πεξηθεξεηψλ. Σν ζέκα, 

πνπ είρακε ηνπιάρηζηνλ εκείο ζέζεη θαη σο έλα βαζκφ θη εζείο θαηλφηαλ λα ην ζπκκεξίδεζηε, 

είλαη φηη δελ είλαη πνιπηέιεηα, αιιά αλάγθε λα έρνπκε ηνπιάρηζηνλ έλα ηξαπεδηθφ θνξέα, ν 

νπνίνο ζα ιεηηνπξγεί κε δηαθνξεηηθά θξηηήξηα». Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ 

θχξηνο Αινγνζθνχθεο απαληά φηη «Καη΄ αξράο, λα πσ απφ ηελ αξρή φηη ην Σαρπδξνκηθφ 

Σακηεπηήξην ήηαλ, είλαη θαη ζα ζπλερίζεη λα είλαη έλαο πηζησηηθφο νξγαληζκφο πνπ έρεη 

εμεηδηθεπκέλν ξφιν, απεπζχλεηαη ζηνπο κηθξναπνηακηεπηέο, ζηνπο κηθξνεπελδπηέο θαη ζα 

ζπλερίζεη ηελ πνξεία ηνπ απηή απηφλνκα θαη ζηα επφκελα ρξφληα». 

ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ αλαθέξεηαη φηη « ην 

Ειιεληθό Δεκόζην εμαθνινπζεί λα θαηέρεη -έκκεζα ή άκεζα- ην 44% ηωλ κεηνρώλ 
Απφ ηελ «Καζεκεξηλή», ζηηο 19/01/2008, δηαβάδνπκε φηη «Ο πξφεδξνο ηνπ Σακηεπηεξίνπ 

επαλαβεβαίσζε θαη πξνρζέο ην βξάδπ ηελ θπβεξλεηηθή απφθαζε λα παξακείλεη ην Γεκφζην 

βαζηθφο θαη πιεηνςεθηθφο κέηνρνο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζην πξνζερέο δηάζηεκα. Καη’ απηφλ ηνλ 

ηξφπν επηρείξεζε λα θιείζεη ηε ζπδήηεζε πεξί απνθξαηηθνπνίεζεο ηνπ Σακηεπηεξίνπ, πνπ θαηά 

θαηξνχο έξρεηαη ζηε δεκνζηφηεηα». 

Σνλ Μάην ηνπ 2008 ζε εξψηεζε δεκνζηνγξάθνπ αλ «..θεωρείηε όηι ηο Κράηος πρέπει να 

διαηηρήζει ηο Μάναηζμενη ηοσ Οργανιζμού;» ν πξφεδξνο ηνπ Σακηεπηεξίνπ απαληά φηη «Ζ 

εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο εθείλνπ πνπ ζα εληζρχζεη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία πξνζδίδνληάο 

ηεο ζηνηρεία δπλακηζκνχ θαη αληαγσληζηηθφηεηαο είλαη επζχλε ηεο Κπβέξλεζεο. ην πιαίζην 

απηφ νη ηειηθέο απνθάζεηο πνπ ζα ιεθζνχλ ζε επίπεδν βαζηθνχ κεηφρνπ θαη ηπρφλ αιιαγήο ηνπ 

ππάξρνληνο ηξφπνπ Μάλαηδκελη ηνπ Οξγαληζκνχ είλαη θαζαξά ζέκα ηεο Κπβέξλεζεο θαη ηνπ 

αξκφδηνπ Τπνπξγνχ. ε φηη αθνξά ηελ άπνςε ηνπ νηθνλνκηθνχ επηηειείνπ πνπ αλαθέξεηε, 

ζεκεηψλσ φηη ε φπνηα απφθαζε γηα ηπρφλ δηαθνξνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο status ηνπ 

Σακηεπηεξίνπ απνηειεί απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Κπβέξλεζεο». 

   

 «Απιά θαη εηιηθξηλά» 7: Σν λνκηθφ πιαίζην 

 

Ο Τθππνπξγφο Αλάπηπμεο,  Γηψξγνο Βιάρνο  ζε επηζηνιή ηνπ πξνο ηξαπεδίηεο 

αλαθέξεη: χκθσλα κε ηνλ λ. 2251/1994 " Πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ", θαη εηδηθφηεξα, ην 

άξζξν 2 πεξί θαηαρξεζηηθψλ γ.ν.ζ. παξ. 7 πεξίπησζε ηα' νξίδεηαη φηη : " ε θάζε πεξίπησζε, 

θαηαρξεζηηθνί είλαη ηδίσο νη φξνη πνπ:…ηα) ρσξίο ζπνπδαίν ιφγν αθήλνπλ ην ηίκεκα αφξηζην 

θαη δελ επηηξέπνπλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ κε θξηηήξηα εηδηθά θαζνξηζκέλα ζηε ζχκβαζε θαη 

εχινγα γηα ηνλ θαηαλαισηή,..".  

«Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πξάμε ηνπ Γηνηθεηή ηεο ΣηΔ 2501/2002 

ζρεηηθά κε ηελ ελεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ ΔΣΠΘ 178/2004, θαζνξίδεηαη, αθελφο, φηη ε ειάρηζηε ελεκέξσζε ζηηο ρνξεγήζεηο 

δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ κε θπκαηλφκελν επηηφθην πξέπεη λα αλαθέξεηαη ην γεληθφ επηηφθην 
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αλαθνξάο, ζαθψο πξνζδηνξηδφκελν κε βάζε ηα ηζρχνληα επηηφθηα ησλ ρξεκαηαγνξψλ, ηηο 

πεξηφδνπο ηζρχνο ηνπο, θαζψο θαη πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε βαζηθνχο παξάγνληεο, ε ελδερφκελε 

κεηαβνιή ησλ νπνίσλ ζα επεξεάζεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ αληίζηνηρνπ δαλείνπ , π.ρ. 

παξεκβαηηθά επηηφθηα Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο. Αθεηέξνπ, θαζνξίδεηαη φηη ε κεηαβνιή 

ηνπ θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ ζπλδέεηαη απνθιεηζηηθά κε δείθηεο γεληθνχ επξέσο πξνζβάζηκνπ 

επηηνθηαθνχ ραξαθηήξα, φπσο παξεκβαηηθά επηηφθηα ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, 

euribor, απφδνζε νκνιφγσλ θιπ., νη νπνίνη πξέπεη λα αλαθέξνληαη ξεηά ζηε ζχκβαζε. 

Όπσο, άιισζηε, έρνπλ θξίλεη θαη ηα δηθαζηήξηα, σο εηδηθά, νξηζκέλα θαη εχινγα γηα ηνλ 

θαηαλαισηή θξηηήξηα ελλννχληαη ε παξάζεζε ζρεηηθνχ καζεκαηηθνχ ηχπνπ γηα ηνλ ηειηθφ 

ππνινγηζκφ ηεο επηβάξπλζεο πνπ επσκίδεηαη ν ηειεπηαίνο, ηα ρξνληθά ζεκεία κεηαβνιψλ, ηα 

ζεκεία αλαθνξάο, φπσο π.ρ. επηηφθην ΔΚΣ ή euribor, απμαλφκελν ή κεηνχκελν, αληηζηνίρσο, ζπλ 

πεξηζψξην θέξδνπο, ψζηε λα κπνξεί ν θαηαλαισηήο, κε εχιεπην θαη ζαθή ηξφπν, λα 

πξνζδηνξίδεη ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε πνπ επσκίδεηαη. Απηφ αθνξά θαλφλεο δηαθάλεηαο πνπ 

νθείιεη λα ηεξεί ν πξνκεζεπηήο, ψζηε λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα θαη μεθάζαξα ζηνλ 

θαηαλαισηή ην πξφζζεην νηθνλνκηθφ βάξνο πνπ θαιείηαη ν ηειεπηαίνο λα αλαιάβεη ζην κέιινλ, 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα ζρεκαηίδεη αζθαιή άπνςε γηα ην πνηα είλαη ε πξνζθνξφηεξε γη απηφλ 

ηειηθή επηινγή, κέζα απφ ζχγθξηζε άιισλ νκνεηδψλ πξντφλησλ, ζε ζπλάξηεζε κε ηα 

νηθνλνκηθά ηνπ ζπκθέξνληα.  

Άιισζηε, ε θηινζνθία ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ ζε αλάινγα ζέκαηα γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ θαηαλαισηή, έρεη σο θεληξηθφ ππξήλα ην κέζν θαηαλαισηή, ν νπνίνο, κε ηελ βαζηθή 

πξνυπφζεζε φηη έρεη ηε δηαθαλή πιεξνθφξεζε ζηα δεηήκαηα απηά, δξα νξζνινγηθά επηιέγνληαο 

ηελ πην ζπκθέξνπζα νηθνλνκηθά ιχζε γηα ηελ ηζέπε ηνπ. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ θαηά ηε δηθή καο άπνςε είλαη ζαθέο φηη ζηελ πξνθείκελε 

πεξίπησζε έρνπκε παξαβίαζε ηφζν ησλ θαλφλσλ δηαθάλεηαο, φζν θαη ησλ δηαηάμεσλ ηεο ΤΑ 

Ε1-798/ 2008 (ΦΔΚ 1353/Β/11.07.2008) πεξί θαηαρξεζηηθψλ γ.ν.ζ, γηα ηνπο εμήο ιφγνπο :  

Δηζάγνληαη σο πξφζζεηα αφξηζηα θξηηήξηα ηειηθνχ ππνινγηζκνχ επηηνθίνπ δηάθνξνη 

νηθνλνκηθνί δείθηεο εθηίκεζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη επηζθάιεηαο ηεο αγνξάο, φπσο θφζηνο 

δηαρείξηζεο ρξήκαηνο ή νη εθάζηνηε επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο αγνξάο, νη νπνίνη απέρνπλ καθξάλ 

απφ ηνλ θνηλφ λνπ θαη ην γλσζηηθφ πεδίν ηνπ κέζνπ θαηαλαισηή, ν νπνίνο κε θαηέρνληαο ηελ 

ηερλνγλσζία ησλ ηξαπεδψλ θαιείηαη λα παξαθνινπζεί κε γλψζεηο νηθνλνκνιφγνπ πςεινχ 

επηπέδνπ, πνπ δελ θαηέρεη, λα ζπλδηαιιαγεί θαη λα δεζκεπηεί ζε φξνπο πνπ δελ κπνξεί εμ αξρήο 

λα πξνζδηνξίζεη, λα εθηηκήζεη θαη λα ππνινγίζεη ηη ηειηθφ θφζηνο ζα ηνπ επηθέξνπλ. 

Με ηελ επίκαρε αχμεζε επηηνθίσλ έρνπκε ζηελ νπζία κία κεηαθχιηζε ηνπ θφζηνπο 

ρξήκαηνο απφ ηηο ηξάπεδεο ζηνπο θαηαλαισηέο, κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη.  

πλεπψο, νη επίκαρνη φξνη ειέγρνληαη γηα θαηαρξεζηηθφηεηα ιφγσ παξαβίαζεο ησλ 

θαλφλσλ δηαθάλεηαο γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο. 

Δπηπιένλ, ζα ζέιακε λα ηνλίζνπκε φηη ζηελ παξνχζα θάζε, κε ηελ αβεβαηφηεηα θαη ηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη δαλεηνιήπηεο απφ ηε κηα, θαη κε ηελ ζπδήηεζε πνπ 

εμειίζζεηαη γχξσ απφ ην ζέκα ελίζρπζεο ησλ ηξαπεδψλ απφ ηελ άιιε, είλαη ηνπιάρηζηνλ άζηνρν 

λα επηρεηξείηαη, κε ην ηξφπν πνπ επηρεηξείηαη, απφ ηελ πιεπξά ηεο ηξάπεδαο πεξαηηέξσ 

επηβάξπλζε ησλ θαηαλαισηψλ.» 

 

Μεηαβνιέο ΕΚΣ                       EURIBOR 1M          EURIBOR 3M      Επηηόθην εηδ. Καηεγ. 

1 Γεθεκβξίνπ 2005 - Αχμεζε 25 κβ 

ζην 2.25%  
2.41% 2,40% 3,88% 



Πανελλήνια Ένωζη Εκπαιδευηικών Πολυηέκνων
 

 7 

 

3 Μαξηίνπ 2006 - Αύμεζε 25 κβ 
ζην 2.50%  

2.62% 2,68% 3,88%Ακεηάβιεην 

8 Ινπλίνπ 2006 - Αύμεζε 25 κβ 
ζην 2.75%  

2.87% 2,99% 3,88%Ακεηάβιεην 

3 Απγνύζηνπ 2006 - Αύμεζε 
25κβ ζην 3.00%  

3.06% 3,18% 3,88%Ακεηάβιεην 

7 Οθησβξίνπ 2006 - Αύμεζε 
25κβ ζην 3.25%  

3.33% 3,46% 4,00% 13/10/06 

7 Δεθεκβξίνπ 2006 - Αύμεζε 
25κβ ζην 3.50%  

3.62% 3,66% 4,00%Ακεηάβιεην 

8 Μαξηίνπ 2007 - Αύμεζε θαηά 
25κβ ζην 3.75%  

3.78% 3,88% 4,00%Ακεηάβιεην 

6 Ινπλίνπ 2007 - Αύμεζε θαηά 
25κβ ζην 4.00%  

4.05% 4,12% 4,25% 18/06/07 

1 Φεβξνπάξηνπ 2008 4.19% 4,36% 4,60% 01/02/08 

9 Ινπιίνπ 2008 - Αύμεζε θαηά 
25κβ ζην 4.25%  

4.47% 4,96% 4,90% 24/07/08 

8 Οθησβξίνπ 2008 - Μείσζε 
θαηά 50κβ ζην 3.75% 

5.19% 5,39% 4,90%Ακεηάβιεην 

6 Ννεκβξίνπ 2008 - Μείσζε 
θαηά 50κβ ζην 3.25%  

4.24% 4,59% 5,15% 3/11/08 

4 Δεθεκβξίνπ 2008 - Μείσζε 
θαηά 75κβ ζην 2.50%  

3.33% 3,66% 5,15% Ακεηάβιεην 

10 Φεβξνπαξίνπ 2009 - Μείσζε 
θαηά 50κβ ζην 2.00% 

1,64% 1,96% 5,15% Ακεηάβιεην 

 

«Απιά θαη εηιηθξηλά» 8: Αγσγέο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηελ επηζηξνθή ηφθσλ 

 

Με δχν απνθάζεηο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Αζελψλ (1896/2007, 3441/2007) επηζηξέθνληαη 

ζηνπο δαλεηνιήπηεο ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ πνπ έιαβαλ ην δάλεηφ ηνπο ην 2001 πνζά χςνπο 7.800 

θαη 3.100 επξψ γηαηί νη ηξάπεδεο δελ κείσζαλ επαξθψο ην επηηφθην ησλ δαλείσλ ηνπο ηα ρξφληα 

πνπ αθνινχζεζαλ. 
«Οη ηξάπεδεο είραλ επηθπιάμεη γηα ηνλ εαπηό ηνπο, ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ δαλείσλ πνπ ην 

επηηόθην ζπκθσλείηαη θπκαηλόκελν, λα πξνζδηνξίδνπλ νη ίδηεο ην επηηόθην πνπ ζα ηζρύεη γηα ηελ 

ελ ιόγσ θαηεγνξία δαλείσλ. Ο όξνο απηόο είρε θξηζεί κε δηθαζηηθέο απνθάζεηο (θαη ηνπ Αξείνπ 

Πάγνπ) πνπ εθδόζεθαλ επί ζπιινγηθώλ αγσγώλ ηεο ΕΚΠΟΙΖΩ θαηαρξεζηηθόο. Οη ηξάπεδεο ζα 

έπξεπε λα έρνπλ αλαθέξεη ζηηο ζπκβάζεηο ηνπο θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία ζα δηαθπκαίλεηαη ην 

επηηόθην ηνπ δαλείνπ. Οη ηξάπεδεο όθεηιαλ λα κεηώλνπλ ηα επηηόθηα όηαλ ην θόζηνο ηνπ 

ρξήκαηνο γηλόηαλ θζελόηεξν γηα ηηο ίδηεο. Επνκέλσο, ηα επηηόθηα ησλ ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ ζα 

έπξεπε λα δηακνξθώλνληαη κε αλαθνξά ζε έλα επηηόθην πνπ αληηθαηνπηξίδεη ην θόζηνο 

ρξήκαηνο γηα ηηο ηξάπεδεο.» 

Δχινγα πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ εξσηήκαηα. 
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1. Δίλαη εηδηθή θαηεγνξία πιένλ, νη πνιχηεθλνη δηθαηνχρνη ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ηνπ 

Σαρπδξνκηθνχ Σακηεπηεξίνπ φηαλ απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 90 ππήξρε εηδηθή θαηεγνξία 

πνιχηεθλσλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ κε πνιχ επλντθά επηηφθηα; 

2. Θα ζπλερίζεη ην Σ.Σ. λα επηθεληξψλεηε ζην real business εμαζιηψλνληαο ηνπο 

πνιχηεθλνπο δαλεηνιήπηεο κε θαπέιν +3,15% ; 

3. Σν Σ.Σ. ηειηθά, «ζπλερίδεη λα πξνζθέξεη ζηηο θνηλσληθά επαίζζεηεο νκάδεο» ή 

πξφθεηηαη γηα κήλπκα κε ζθνπφ ηνλ «απνπξνζαλαηνιηζκό» ηνπ θαηαλαισηηθνχ 

θνηλνχ; 

4. Σν Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην πξέπεη λα είλαη ππφ δεκφζην έιεγρν, λα έρεη 

θνηλσληθνχο ζθνπνχο, λα είλαη θεξδνθφξν, φπσο ζπκβαίλεη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο 

ηεο Δπξψπεο ; 

5. Με ηελ αχμεζε ησλ επηηνθίσλ έρνπκε ζηελ νπζία κία κεηαθχιηζε ηνπ θφζηνπο 

ρξήκαηνο (ζηε δηαηξαπεδηθή ην EURIBOR 3M   είλαη πιένλ 1,96%)  απφ ηηο ηξάπεδεο 

ζηνπο θαηαλαισηέο, κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη ;  

6. Μφλν γηα ηνπο πνιχηεθλνπο ηζρχεη ε κεηαθχιηζε ηνπ θφζηνπο ρξήκαηνο, φηαλ κπνξεί 

νπνηνζδήπνηε πειάηεο ηνπ Σ.Σ., ζήκεξα λα δαλεηζηεί κε επηηφθην 3,67% . 

7. Πνηεο ελέξγεηεο πξνηίζεηαη λα θάλεη ε Γηνίθεζε ηνπ Σ.Σ. ψζηε λα πξνζηαηέςεη ηηο 

εηδηθέο θαηεγνξίεο δαλεηνιεπηψλ (φζνλ αθνξά ηελ πξψηε θαηνηθία); 

 

Κχξηε πξφεδξε κε ηελ επαηζζεζία πνπ ζαο δηαθξίλεη ζε θνηλσληθά ζέκαηα, παξαθαινχκε 

φπσο θάλεηε δέθηε ηελ πξφηαζε καο, ψζηε λα μεθηλά ην εθάζηνηε επηηφθην πνιπηέθλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπιάρηζηνλ απφ ην ρακειφηεξν ηζρχνλ επηηφθην ησλ ζηεγαζηηθψλ πξντφλησλ 

ηνπ Σαρπδξνκηθνχ Σακηεπηεξίνπ. 

 

 

Γηαηεινχκε κε εθηίκεζε 

Γηα ηελ ΠΔλΔΠ 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  Ζ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

ΑΓΓΔΛΟ ΠΡΟΒΑΣΑ  ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ 
 

 

 

Σεκ. Τα ζηνηρεία πνπ παξαζέηνπκε πξνέξρνληαη από δειηία ηύπνπ ηνπ Τ.Τ. θαη 

δεκνζηεύκαηα ηνπ εκεξήζηνπ  ηύπνπ. 

 


