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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 

Τα τελευταία είκοσι χρόνια σηµειώθηκαν στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα 

σταδιακές αλλά ριζικές αλλαγές που επέφεραν τον ολοκληρωτικό µετασχηµατισµό 

του. Ορόσηµα αυτής της µετατροπής θεωρούνται: η κατάργηση των περιορισµών, 

διοικητικών και λειτουργικών, στην κίνηση κεφαλαίων, η κατάργηση των τραπεζών 

ειδικού σκοπού και η ιδιωτικοποίηση των τραπεζών δηµοσίου χαρακτήρα, το τέλος 

της νοµισµατικής χρηµατοδότησης των ελλειµµάτων του Ελληνικού ∆ηµοσίου και 

της υποχρεωτικής επένδυσης των τραπεζών σε τίτλους του Ελληνικού ∆ηµοσίου, η 

ελεύθερη παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ασφαλιστικής 

διαµεσολάβησης, και η πλήρης απελευθέρωση της καταναλωτικής πίστης. 

O µετασχηµατισµός αυτός είχε ως επιδίωξη την προσαρµογή της χώρας µας 

στις συνθήκες λειτουργίας του ενιαίου χρηµατοπιστωτικού χώρου στην Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα, κυρίως από το 1993 καθώς και της προετοιµασίας για την ένταξη της 

χώρας στην ευρωζώνη, το 2001. Το εγχείρηµα θεωρήθηκε κυρίως νοµοθετικό και 

στέφθηκε µε επιτυχία καθώς τα οι ελληνικές τράπεζες ανταποκρίθηκαν στην 

πρόκληση της απελευθέρωσης, η οποία είχε, µεταξύ άλλων παραγόντων, ως 

αποτέλεσµα και την αναβάθµιση της χώρας µας στην κατηγορία των οικονοµικά 

αναπτυγµένων. Μέσα από µια σειρά εξαγορών και συγχωνεύσεων, κατά τη διάρκεια 

της δεκαετίας του 1990, δηµιουργήθηκαν ισχυροί τραπεζικοί όµιλοι, οι οποίοι 

λειτουργούν πλέον µε όρους οικονοµίας της αγοράς, στόχο τη µεγιστοποίηση των 

αποδόσεων για τους µετόχους τους – πάντοτε κάτω από τους όρους που θέτει το 

πλαίσιο της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης, οι απαιτήσεις για εταιρική 

κοινωνική ευθύνη, και η ανάγκη διασφάλισης οµαλών εργασιακών σχέσεων – και 

στήριξη στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας. ∆ραστική υπήρξε η µείωση των 

επιτοκίων δανεισµού και η βελτίωση του όγκου των συναλλαγών και της 

παραγωγικότητας ως αποτέλεσµα της αποδοτικότητας του κλάδου και του εύρους 

των παρεχόµενων τραπεζικών υπηρεσιών. Επίσης, το ρυθµιστικό και οργανωτικό 

πλαίσιο για τις αγορές χρήµατος και κεφαλαίου, για µετοχικούς και οµολογιακούς 

τίτλους, εξελίχθηκε σηµαντικά1. 

                                                 
1 Οµιλία προέδρου ΕΕΤ, κ. Τάκη Αράπογλου σε συνάντηση του προεδρείου της Ελληνικής Ένωσης 
Τραπεζών µε τη διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων της Βουλής των ελλήνων, Με αντικείµενο 
την παρουσίαση της µελέτης Με τίτλο: «η συµβολή του τραπεζικού συστήµατος στην ελληνική 
οικονοµία, www.hba.gr/7Omilies-parousiaseis/UplFiles/Omilies/board/arap_8-6.pdf 
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Αξίζει επίσης να επισηµανθεί ότι οι ελληνικές τράπεζες, τόσο στην Ελλάδα 

όσο και στο εξωτερικό, λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερα αυστηρό ρυθµιστικό πλαίσιο 

µέσω του οποίου επιδιώκεται, και έχει πράγµατι διασφαλιστεί η σταθερότητα του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, η καλύτερη δυνατή εταιρική διακυβέρνηση των 

φορέων παροχής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, η σταθερότητα και 

αποτελεσµατικότητα των κεφαλαιαγορών, η αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων 

πληρωµών, η προστασία των καταναλωτών χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, καθώς 

και  η πρόληψη και καταστολή των οικονοµικών εγκληµάτων στο χρηµατοπιστωτικό 

σύστηµα2. 

Καταλήγοντας στο 2010, ελληνική οικονοµία περνά µια εξαιρετικά δύσκολη 

περίοδο. Η δηµοσιονοµική εκτροπή των τελευταίων ετών οδήγησε στην εκτίναξη του 

ασφαλίστρου κινδύνου δανεισµού του ελληνικού δηµοσίου σε πρωτοφανή επίπεδα, 

δηµιουργώντας ασφυκτικές συνθήκες, οι οποίες επέβαλαν την προσφυγή της χώρας 

στο µηχανισµό στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού 

Ταµείου. Ο µηχανισµός αυτός εξασφαλίζει την πλήρη κάλυψη των δανειακών 

αναγκών της χώρας µεσοπρόθεσµα. Οι αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη 

δηµιουργία ενός µηχανισµού στήριξης χωρών που ενδέχεται να βρεθούν σε συνθήκες 

κρίσης χρέους καθώς και οι αποφάσεις της ΕΚΤ για την κεφαλαιακή θωράκιση των 

χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, την ενίσχυση της ρευστότητας και τις παρεµβάσεις 

στη δευτερογενή αγορά οµολόγων ενισχύουν σηµαντικά τη συνοχή της ευρωζώνης 

και θέτουν τις βάσεις για την οµαλοποίηση του κλίµατος στις διεθνείς αγορές.3 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι µια σφαιρική παρουσίαση της 

καταναλωτικής πίστης, µιας από της σηµαντικότερες και κερδοφόρες δραστηριότητες 

του τραπεζικού τοµέα. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται ορισµοί της καταναλωτικής 

πίστης, το νοµοθετικό πλαίσιο το οποίο την διέπει και γίνεται περιγραφή των 

προϊόντων ανά κατηγορία και τα ειδικών χαρακτηριστικών τους. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο εξετάζεται το επίπεδο ανταγωνισµού του ελληνικού χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος και το τραπεζικό µάρκετινγκ όσον αφοράς στην καταναλωτική πίστη. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται οι φορείς οποίοι δραστηριοποιούνται στο 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα καθώς και τα βασικότερα χρηµατοοικονοµικά τους 

στοιχεία όπως τα συνολικά και επιµέρους ποσά χρηµατοδοτήσεων µέσω 

                                                 
2 H ελληνική οικονοµία σε αναζήτηση στρατηγικής, Ν. Πρεττός, Γ. Στουρνάρας, Σεπτέµβριος 2009 
www.bcg.com/documents/file35969.pdf 
3 Eurobank EFG, ∆ελτίο Τύπου Αποτελεσµάτων Α΄ Τριµήνου 2010, pdf  
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καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών, που συνθέτουν τα µερίδια   αγοράς 

της καταναλωτικής πίστη. Επιπλέον, εξετάζεται το µέγεθος των µη εξυπηρετούµενων 

δανείων και ο τρόπος διαχείρισή τους από τις ελληνικές τράπεζες. Στο τέλος 

προσδιορίζονται τα ονοµαστικά επιτόκια των νέων χορηγήσεων προς τα νοικοκυριά 

και εξετάζονται οι λόγοι απόκλισης τους από τα αντίστοιχα της ευρωζώνης. Στο 

τέταρτο κεφάλαιο δίνεται έµφαση σε ένα φαινόµενο της εποχής, αυτό των 

υπερχρεωµένων νοικοκυριών αλλά και της αντιµετώπισής τους τόσο από τις τράπεζες 

όσο και από την πολιτεία.       
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1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – ΟΡΙΣΜΟΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ  
 

1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις  
  

Υπάρχουν πολλοί ορισµοί για την καταναλωτική πίστη, την οποία ο 

νοµοθέτης ορίζει πιστωτική διευκόλυνση και διέπεται πλέον από νοµοθεσία 

εναρµονισµένη µε το ευρωπαϊκό δίκαιο. Μετά την απελευθέρωσή της πληθώρα 

χρηµατοπιστωτικών οργανισµών αλλά και προϊόντων την διαµορφώνουν, καθώς 

αποτελεί µια από τις πιο προσοδοφόρες λειτουργίες των τραπεζών. Στον παρόν 

κεφάλαιο, περιγράφονται οι βασικές κατηγορίες δανείων και πιστωτικών καρτών 

καθώς και τα χαρακτηριστικά τους, όπως ισχύουν σήµερα.  

 

1.2 Ορισµοί – θεσµικό πλαίσιο  
 

Καταναλωτική πίστη συνίσταται στην προεξόφληση των προσδοκιών των 

καταναλωτών για µελλοντική αύξηση των εισοδηµάτων τους, αλλά και στην 

διευκόλυνσή τους στην απόκτηση από σήµερα καταναλωτικών αγαθών, που λόγω της 

αξίας τους θα έπρεπε διαφορετικά να αγοραστούν ύστερα από την παρέλευση 

αρκετού χρόνου4. 

Η καταναλωτική πίστη εντάσσεται στην οικογένεια των χρηµατοπιστωτικών ή 

χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών. Ο νοµικός ορισµός της καταναλωτικής πίστης 

συνίσταται στην κάθε µορφής πιστωτική διευκόλυνση που παρέχεται από ένα 

πιστοδότη (τράπεζα, έµπορο, κ.ά.) σε έναν καταναλωτή, σε πρόσωπο δηλαδή που 

παίρνει πίστωση για µη επαγγελµατικούς λόγους5. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις 

καταναλωτικής πίστης είναι: 

• Οι συµφωνίες για απόκτηση πιστωτικής κάρτας 

• Οι συµβάσεις για χορήγηση προσωπικών, καταναλωτικών ή δανείων ανοιχτού 

τύπου 

• Η αγορά αγαθών ή υπηρεσιών µε δόσεις 

                                                 
4 Alpha Bank, Οικονιµικό ∆ελτίο, Μάρτιος 2003, τεύχος 85, σελ. 13 
http://www.alpha.gr/files/infoanalyses/oikon_deltio_85.pdf 
5Ελληνική ∆ηµοκρατία, Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης,Γενική Γραµµατεία 
Καταναλωτή, http://www.efpolis.gr/el/library2.html?func=startdown&id=46 
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Τα καταναλωτικά δάνεια (εορτοδάνεια, δάνεια διακοπών, σπουδών, κλπ), 

υπάγονται στις διατάξεις της νοµοθεσίας για την καταναλωτική πίστη, δηλαδή της 

Κοινής Υπουργικής Απόφασης Φ1–983/91 (ΦΕΚ 172 Β’/21.3.1991), όπως 

τροποποιήθηκε από την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. Φ1-5353/14-12-1994 

(ΦΕΚ 947 Β΄/ 21-12-1994), και την Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1-178/13.2.2001 

(ΦΕΚ 255/Β΄/9.3.2001). Προκειµένου να ερµηνευτεί η ΚΥΑ Ζ1-178/13.2.2001 

εκδόθηκε επίσης η Εγκύκλιος Z1-511/01.Η Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της εξέδωσε την οδηγία 2008/48/ΕΚ της 23ης 

Απριλίου 2008 για τις συµβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της 

οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συµβουλίου, Η παρούσα οδηγία έχει ως σκοπό την 

εναρµόνιση ορισµένων πτυχών των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 

διατάξεων των κρατών µελών που διέπουν τις συµβάσεις πίστωσης µε τους 

καταναλωτές και ορίζει µε σαφήνεια τις συναφείς έννοιες. Από 14.4.2010 και µέχρι 

τις 22.4.2010 δόθηκε σε δηµόσια διαβούλευση και εγκρίθηκε το Σχέδιο Κοινής 

Απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας κ. Λ. 

Κατσέλη, Οικονοµικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας & 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων κ. Χ. Καστανίδη µε το οποίο ενσωµατώθηκε στην 

ελληνική νοµοθεσία η Κοινοτική Οδηγία 2008/48/ΕΚ για τις συµβάσεις 

καταναλωτικής πίστης. Με 26 άρθρα των οποίων η ισχύς αρχίζει από 1 Σεπτεµβρίου 

2010 στο σύνολό τους διευκρινίζονται όλα τα θέµατα για την προστασία των 

καταναλωτών στις συµβάσεις πίστωσης.  

Για τους σκοπούς της εργασίας αναφέρονται η παρακάτω ορισµοί που 

ισχύουν σήµερα κατόπιν της κοινοτικής οδηγίας6: 

α) "καταναλωτής": κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο, µε τις δικαιοπραξίες που 

καλύπτει η παρούσα απόφαση, επιδιώκει σκοπούς που δεν σχετίζονται µε την 

εµπορική, επιχειρηµατική ή επαγγελµατική δραστηριότητά του, 

β) "πιστωτικός φορέας": κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που χορηγεί ή υπόσχεται να 

χορηγήσει πίστωση στο πλαίσιο της εµπορικής, επιχειρηµατικής ή επαγγελµατικής 

του δραστηριότητας, 

γ) "σύµβαση πίστωσης": σύµβαση δυνάµει της οποίας πιστωτικός φορέας χορηγεί ή 

υπόσχεται να χορηγήσει σε καταναλωτή πίστωση µε τη µορφή προθεσµιακής 

καταβολής, δανείου ή οποιασδήποτε άλλης παρόµοιας χρηµατοδοτικής 

                                                 
6 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0048:EL:HTML 
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διευκόλυνσης, µε εξαίρεση τις συµβάσεις που συνάπτονται για τη συνεχή παροχή 

υπηρεσιών ή για την προµήθεια αγαθών του ίδιου είδους, δυνάµει των οποίων ο 

καταναλωτής καταβάλλει µε δόσεις το τίµηµα για τις εν λόγω υπηρεσίες ή αγαθά 

κατά τη διάρκεια της παροχής τους, 

δ) "µεσίτης πιστώσεων": φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο δεν ενεργεί ως 

πιστωτικός φορέας και το οποίο, στο πλαίσιο της εµπορικής, επιχειρηµατικής ή 

επαγγελµατικής του δραστηριότητας, έναντι αµοιβής, η οποία µπορεί να είναι 

χρηµατική ή να έχει οποιαδήποτε άλλη συµφωνηθείσα µορφή οικονοµικού 

ανταλλάγµατος: 

i) παρουσιάζει ή προσφέρει συµβάσεις πίστωσης στους καταναλωτές, ή 

ii) βοηθά τους καταναλωτές για τη σύναψη συµβάσεων πίστωσης αναλαµβάνοντας 

προπαρασκευαστικές εργασίες 

 

1.3 Προϊόντα καταναλωτικής πίστης  
 

Στην απελευθέρωση της καταναλωτικής πίστης και στις στρατηγικές των 

τραπεζών για προσέλκυση µεριδίου αγοράς οφείλεται και η πληθώρα τραπεζικών 

δανειακών προϊόντων. Το επιτελείο της λιανικής τραπεζικής κάθε οµίλου 

δηµιούργησε προϊόντα τα οποία ειδικεύονται στην ικανοποίηση κάθε καταναλωτικής 

ανάγκης και εξελίσσονται συνεχώς έτσι ώστε να προσελκύεται το καταναλωτικό 

κοινό. Οι κατηγορίες των προσωπικών καταναλωτικών δανείων που ισχύουν σήµερα 

είναι τα προσωπικά δάνεια, τα καταναλωτικά δάνεια, οι λογαριασµοί υπερανάληψης 

(overdraft), τα δάνεια µεταφοράς οφειλών και οι πιστωτικές κάρτες. Οι τράπεζες 

συχνά δηµιουργούν ‘πακέτα’ προϊόντων ή χορηγούν µεµονωµένα οποιοδήποτε είδος 

δανείου µε ευνοϊκότερους όρους σε συγκεκριµένες οµάδες (target groups) ανάλογα µε 

την ιδιότητά τους. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν τα φοιτητικά δάνεια, τα 

δάνεια για αγρότες ή άλλες συγκεκριµένες οµάδες ελεύθερων επαγγελµατιών ή 

µισθωτών. Στην προκειµένη περίπτωση, επιπρόσθετο δικαιολογητικό αποτελούν τα 

επιβεβαιωτικά  έγγραφα πιστοποίησης της ιδιότητας του δανειολήπτη. Ευνοϊκότερη 

τιµολογήση προκύπτει και στην περίπτωση δανείων µε εξασφαλίσεις (προσηµείωση 

ακινήτου, δεσµεύσεις ρευστοποιήσιµων στοιχείων)  καθώς τα επιτόκιό τους έχει 
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βάση αναφοράς το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ ή το euribor, πλέον ενός περιθωρίου, 

που είναι η προµήθεια προς την τράπεζα7. 

 

1.3.1 Προσωπικά δάνεια   

  

 Πρόκειται για χορηγήσεις χρηµατικών ποσών για κάλυψη προσωπικών 

αναγκών για τις οποίες η τράπεζα δεν απαιτεί δικαιολογητικά όπως τιµολόγια αγοράς 

ή εξοφλητικά παραστατικά. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και τα δάνεια που 

έχουν εποχιακό χαρακτήρα (εορτοδάνεια, διακοποδάνεια). Τα προσωπικά δάνεια 

διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: τα δάνεια τακτής λήξης και τα ανοικτά δάνεια 

(δάνεια ανακυκλούµενης πίστωσης). 

 

1.3.1.1 Προσωπικά δάνεια τακτής λήξης.  

  

Πρόκειται για τοκοχρεολυτικά προϊόντα προκαθορισµένης διάρκειας8. Το 

επιτόκιο µπορεί να είναι σταθερό ή κυµαινόµενο ή συνδυασµός και των δύο. Το 

κατώτατο ποσό χορήγησης ποικίλει από τράπεζα σε τράπεζα αλλά συνήθως 

ανέρχεται από τα €1.500,00 έως το ανώτατο που ορίζει κάθε τράπεζα, το οποίο όµως 

δεν ξεπερνά στην πλειοψηφία των περιπτώσεων τις €30.000. Κατά την εκταµίευση το 

ποσό της χορήγησης κατατίθεται εφάπαξ σε λογαριασµό που έχει υποδείξει ο πελάτης 

και χρεώνονται τα έξοδα του δανείου τα οποία ανέρχονται έως 300 ευρώ και αφορούν 

στη συγκέντρωση στοιχείων του πελάτη, εξέταση και έγκριση του αιτήµατός του9. Η 

διάρκεια αποπληρωµής του δανείου συνήθως σχετίζεται µε το ποσό χορήγησης και 

ξεκινά από τους έξι µήνες έως τα δέκα έτη ενώ η αποπληρωµή συνήθως να είναι 

µηνιαία.   

 

1.3.1.2 Ανοικτό προσωπικό δάνειο. 

  

 Πρόκειται για προσωπικό δάνειο που χορηγείται µε µορφή ανακυκλούµενης 

πίστωσης10 αόριστης διάρκειας µε αυτόµατη ανανέωση κάθε έτος. Το κατώτατο ποσό 

                                                 
7Εντείνεται ο ανταγωνισµός στην καταναλωτική πίστη, Ε. Τζωρτζή,  H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 9/4/2006 
http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_mc2_1_19/04/2006_151224 
8 http://www.dolceta.eu/greece/Mod7/spip.php?article182 
9 http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/transactionsinfo/rates.aspx 
10 http://www.dolceta.eu/greece/Mod7/spip.php?article183 



 13

του ορίου πίστωσης ανέρχεται  σε €300 και δεν ορίζεται ανώτερο όριο. Το επιτόκιο 

είναι κυµαινόµενο και κλιµακωτό11, το οποίο µειώνεται καθώς αυξάνεται το 

χρεωστικό υπόλοιπο, τα τµήµατα του οποίου ορίζει η κάθε τράπεζα. Αναλήψεις του 

ποσού µπορεί να γίνουν εφάπαξ ή τµηµατικά. Τα ανοικτά δάνεια έχουν πάντα 

κυµαινόµενο επιτόκιο υψηλότερο αυτού των δανείων τακτής λήξης λόγω της 

αόριστης διάρκειάς τους και του µεγαλύτερου κινδύνου. Για την αποπληρωµή του 

δανείου, ο δανειολήπτης µπορεί επιλέξει εξόφληση µερική ή ολική του χρεωστικού 

υπολοίπου της ελάχιστης καταβολής. Στην πρώτη συνηθέστερη κατηγορία ανήκει η 

ελάχιστη καταβολή ως ποσοστό του µέσου σταθµικού ανεξόφλητου χρεωστικού 

υπολοίπου του προηγούµενο µήνα (συνήθως 1,5% - 3,5%), µια σταθερή δόση ή  η 

οποία καλύπτει πρώτα τις επιβαρύνσεις από τόκους και έξοδα και ορίζεται και το 

κατώτατο µηνιαίο ποσό, σε απόλυτη τιµή, πληρωµής12. Το συγκεκριµένο δάνειο 

πλέον των εξόδων κατά την αίτηση και έγκριση του, µπορεί να επιβαρύνει τον 

δανειολήπτη µε ετήσια έξοδα λειτουργίας ή έξοδα ανάληψης µετρητών. Ο κάτοχος 

του δανείου έχει το δικαίωµα να αιτηθεί αύξηση ή µείωση του πιστωτικού ορίου, 

δικαίωµα που διατηρεί και η τράπεζα να πράξει µονοµερώς. Τέλος, ο λογαριασµός 

του µπορεί να συντηρείται µε µηδενικό υπόλοιπο και αδρανής χωρίς επιπλέον έξοδα 

για την επαναχρησιµοποίησή του.    

      

1.3.2 Καταναλωτικά δάνεια  

 

Αποτελούν οι χορηγήσεις που αφορούν συγκεκριµένες καταναλωτικές 

ανάγκες οι οποίες αποδεικνύονται υποχρεωτικά µε κάποιο εξοφλητικό παραστατικό ή 

τιµολόγιο. Είναι επίσης τοκοχρεολυτικά προϊόντα τακτής λήξης. Το επιτόκιο 

διακρίνεται σε σταθερό και κυµαινόµενο µειωµένο όµως σε σχέση µε των 

προσωπικών λόγω του µικρότερου πιστωτικού κινδύνου της τράπεζας. Το ποσό 

χορήγησης ορίζεται αυστηρά η χρηµατική αξία του αγαθού που αγοράζεται µε 

πίστωση. Αποτελούν βραχυπρόθεσµα ή µεσοπρόθεσµα δάνεια καθώς η διάρκεια δεν 

ξεπερνά την δεκαετία. Στην εκταµίευση το ποσό χορήγησης δεν κατατίθεται σε 

κάποιο λογαριασµό του πελάτη αλλά χορηγείται απευθείας στον έµπορο ή ιδιώτη από 

                                                 
11 Κλιµακωτό επιτόκιο σηµαίνει ότι το επιτόκιο θα εφαρµόζεται στο µέρος του υπολοίπου που 
αντιστοιχεί στο κάθε κλιµάκιο (π.χ. για δάνειο µε υπόλοιπο Ευρώ 10.000, ποσό Ευρώ 6.000 θα 
εκτοκίζεται µε το επιτόκιο του α' κλιµακίου 13,50% και ποσό Ευρώ 4.000 µε το επιτόκιο του β' 
κλιµακίου 12,25%) 
12 http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=844 
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πού διαθέτει στον πελάτη της τράπεζας το προϊόν ή την υπηρεσία σε τραπεζικό του 

λογαριασµό ή µε έκδοση δίγραµµης τραπεζικής επιταγής. Όλα τα υπόλοιπα 

χαρακτηριστικά συνάδουν µε αυτά των προσωπικών τοκοχρεολυτικών δανείων. 

Τα συγκεκριµένα δάνεια παρουσιάζουν την µεγαλύτερη εξειδίκευση ή 

κατηγοριοποίηση σε υποπροϊόντα ειδικής ονοµασίας και σκοπού ανάλογα µε την 

πολιτική της τράπεζας και την ανάγκη την οποία προορίζονται να καλύψουν. Τα πιο 

γνωστά είναι τα δάνεια αυτοκινήτου καινούργιων ή µεταχειρισµένων.           

 

1.3.2.1 ∆άνεια αυτοκινήτου  

 

Τα δάνεια αυτοκινήτου είναι καταναλωτικά δάνεια που προορίζονται για την 

χρηµατοδότηση αγοράς αυτοκινήτου καινούργιου ή µεταχειρισµένου. Έχουν όλα τα 

χαρακτηριστικά των προσωπικών και καταναλωτικών δανείων, είναι τοκοχρεολυτικά 

τακτής λήξης, µε διάρκεια µεγαλύτερη στην περίπτωση των καινούργιων 

αυτοκινήτων έναντι των µεταχειρισµένων13. Αξίζει να σηµειωθεί ότι όταν το δάνειο 

χορηγείται µέσω του δικτύου της τράπεζας δεν γίνεται παρακράτηση της κυριότητάς 

του, σε αντίθεση µε τη χορήγηση δανείου από αντιπροσωπία ή έµπορο αυτοκινήτου.  

 

1.3.2.2 Άλλες κατηγορίες καταναλωτικών δανείων    

 

Συνοπτικά αναφέρονται άλλες κατηγορίες καταναλωτικών δανείων που 

προσφέρουν οι τράπεζες, των οποίων τα βασικά χαρακτηριστικά και τρόπος 

λειτουργίας είναι ίδιος. Οι µόνες διαφορές έγκεινται στο πλήθος των δικαιολογητικών 

που δικαιολογούν τη χρήση του ποσού. Χαρακτηριστικά πρόσφατα παραδείγµατα 

αποτελούν τα παρακάτω14: 

• Πράσινα δάνεια, για οικιακές παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας  

• ∆άνεια εγκατάστασης φυσικού αερίου 

• ∆άνειο τοποθέτησης φωτοβολταϊκών  

• Αγοράς µετοχών 

• Αποπληρωµής φορολογικών υποχρεώσεων  

                                                 
13 η διάρκεια εξαρτάται από το έτος κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και δεν µπορεί να ξεπερνά τα 13 µε 
15  χρόνια στο σύνολο των ετών από την ηµεροµηνία άδειας κυκλοφορίας έως τη λήψη της 
χρηµατοδότησης.   
14 http://www.ucompare.gr/loanguide 
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1.3.3 Λογαριασµός Υπερανάληψης (overdraft) 

 
Αποτελεί µια µορφή δανειακής διευκόλυνσης και συνδέεται µε ένα 

τρεχούµενο λογαριασµό, συνήθως της µισθοδοσίας, ο οποίος µπορεί να λειτουργεί µε 

χρεωστικό υπόλοιπο έως ένα προσυµφωνηµένο ποσό. Στην ουσία, η τράπεζα δεν 

τροφοδοτεί τον λογαριασµό, αλλά προκαταβάλλει τα χρήµατα που απαιτούνται για 

την κάλυψη των χρεωστικών κινήσεών του15. Το επιτόκιό είναι κυµαινόµενο και 

εφαρµόζεται µόνο στο ποσό που χρησιµοποιείται και για τις αντίστοιχες ηµέρες 

χρήσεώς του. Η χρέωση των τόκων πραγµατοποιείται ανάλογα µε τον τύπο του 

λογαριασµού κάθε εξάµηνο για τον λογαριασµό ή κάθε τρίµηνο για τον λογαριασµό. 

∆εν υπάρχουν περιορισµοί στον τρόπο και χρόνο αποπληρωµής16. 

 

1.3.4 ∆άνεια Μεταφοράς οφειλών 

 

Τα τελευταία µάλιστα χρόνια υπήρξε µια µεγάλη στροφή στην πολιτική των 

τραπεζών οι οποίες στον κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων τους εισήγαγαν τα δάνεια 

συγκέντρωσης οφειλών τα οποία ουσιαστικά προσφέρουν µια πιστωτική διευκόλυνση 

στα νοικοκυριά µέσω τις παράτασης του χρόνου και µιας ενδεχόµενης µείωσης του 

επιτοκίου17. Αρχικά τα προϊόντα αυτά σχεδιάστηκαν έτσι ώστε οι καταναλωτές να 

µεταφέρουν τις οφειλές που είχαν από άλλα πιστωτικά ιδρύµατα18 µε κίνητρο ένα 

καλύτερο επιτόκιο για τους ίδιους, και διεύρυνση του µεριδίου αγοράς ως όφελος για 

τις τράπεζες. Τον τελευταίο χρόνο όµως η συγκέντρωση οφειλών πήρε χαρακτήρα 

υποχρεωτικής ρύθµισης ληξιπρόθεσµων χρεών. 

Ανήκουν στην κατηγορία των τοκοχρεολυτικών δανείων µε συγκεκριµένη 

διάρκεια χορήγησης ή οποία εκτείνεται έως τα 15 έτη σε περίπτωση που υπάρχουν 

εξασφαλίσεις. Το επιτόκιο µπορεί να είναι σταθερό ή κυµαινόµενο ευνοϊκότερο των 

προσωπικών ή άλλων µορφών δανείου ενώ πλησιάζει τα επίπεδα στεγαστικών 

δανείων όταν παρέχονται επιπρόσθετες εξασφαλίσεις. Προϋπόθεση αποτελεί η 

ενήµερη κατάσταση του πελάτη. Συχνά παρέχεται η δυνατότητα έντοκης ή άτοκης 

περιόδου χάριτος. Τέλος, η εξόφληση των οφειλών των άλλων τραπεζών γίνεται είτε 

                                                 
15http://www.dolceta.eu/greece/Mod2/spip.php?article155  
16 http://www.alphakatanalotika.gr/Default.aspx?tabid=321 
17 http://www.eurobank.gr/online/home/viewServices.aspx?id=278&mid=456&lang=gr 
18 http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_mc2_1_20/02/2006_146178 
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εντολή, είτε µε Swift, είτε µε έκδοση τραπεζικής επιταγής. Επιπλέον, στα δάνεια 

αυτής της κατηγορίας και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου παρέχεται κάποια 

εξασφάλιση προσφέρεται η επιλογή περιόδου χάριτος για κάποιο χρονικό διάστηµα, 

είτε έντοκη είτε άτοκη.      

 

1.3.5 Πιστωτικές Κάρτες 

 

Πιστωτική κάρτα είναι µια µικρή πλαστική κάρτα που εκδίδεται για έναν 

χρήστη ως ένα µέσο πληρωµών και επιτρέπει στον κάτοχό της την αγορά αγαθών και 

υπηρεσιών στη βάση της υπόσχεσης ότι θα πληρώσει για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες 

που απόκτησε19. Ο εκδότης της κάρτας δηµιουργεί έναν λογαριασµό ανακυκλούµενης 

πίστωσης και παρέχει µια ανοικτή πίστωση στον καταναλωτή, την οποία ο χρήστης 

µπορεί να το χρησιµοποιήσει είτε για αγορές είτε για ανάληψη µετρητών. Το σχήµα 

και οι διαστάσεις των πιστωτικών καρτών είναι κοινά παγκοσµίως και ορίζονται από 

συγκεκριµένα πρότυπα (ISO/IEC 7810 µε κωδικό ID-1) και έχουν οριστεί ως 85.60 

53.98 mm20.   

 

1.3.5.1 Ιστορική αναδροµή 

 
Ιστορικά, η σύλληψη της ιδέας για τη χρήση µιας κάρτας για την 

πραγµατοποίηση αγορών ανήκει στον Edward Bellamy όπου στο µυθιστόρηµά του 

Looking Backward (1887) αναφέρει τον όρο πιστωτική κάρτα 12 φορές21. Η πρώτη 

σύγχρονη πιστωτική κάρτα χρησιµοποιήθηκε την δεκαετία του 1920 στην Αµερική 

για τον ανεφοδιασµό βενζίνης. Μετά το 1938 πολλές επιχειρήσεις αποδέχονταν ως 

µέσο πληρωµής την κάρτα που εξέδιδαν µεταξύ άλλων και η Western Union, εξέδιδε 

κάρτες από το 192122. Ο πρόγονος της σηµερινής πιστωτικής, η Charga – Plate, 

προερχόµενη από την Αµερική και πάλι, ήταν µεταλλική και χρησιµοποιήθηκε από το 

1930 έως το 1950 όπου, οι ιδρυτές του Diners Club, Frank McNamara και Ralph 

Schneider, δηµιούργησαν µια χρεωστική κάρτα γενικής χρήσεως µε την υποχρέωση 

                                                 
19 A. Sullivan, Steven M. Sheffrin (2003). Economics: Principles in action. Upper Saddle River, New 
Jersey 07458: Pearson Prentice Hall. pp. 261. ISBN 0-13-063085-3 
20 ISO/IEC 7810, Identification cards, Physical characteristics 
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=31432 
21 http://en.wikipedia.org/wiki/Credit_card 
22http://www.creditcards.com/credit-card-news/credit-collectible-coins-charge-plate-1264.php  
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αποπληρωµής του συνολικού πόσού χρέωσής της23. Επόµενη χρεωστική κάρτα 

διεθνούς κυκλοφορίας, η Carte Blanche από την American Express,   κυκλοφόρησε 

το 1958. Η πρώτη κάρτα ανακυκλούµενης πίστωσης µε τα χαρακτηριστικά των 

σηµερινών καρτών εισήλθε στην αγορά τον Σεπτέµβρη του 1958 από την America 

Bank, ονοµάστηκε BankAmericard, και γρήγορα εξελίχθηκε στο σύστηµα Visa σε 

συνεργασία µε τις υπεράκτιες θυγατρικές της τράπεζας24. Το 1966 δροµολογήθηκε ο 

πρόγονος της Mastercard και ενδυναµώθηκε το 1967 µε την συγχώνευση της 

Everything Card από την Citibank, δηµιουργώντας την Master Charge. Στην Ευρώπη, 

η πρώτη πιστωτική ήταν η Barclaycard (1966)25. Σε χώρες της Ευρώπης και την 

Ιαπωνία ο βαθµός διείσδυσης των πιστωτικών καρτών έφτασε τα επίπεδα της 

Αµερικής και του Καναδά µόλις την δεκαετία του 1990, καθώς επέµεναν στη χρήση 

των µετρητών, δηµιουργώντας εναλλακτικούς τρόπους πληρωµής όπως την Carte 

Bleue και την Eurocard26.  

Στη ζώνη του ευρώ κυκλοφορούν σήµερα περισσότερες από 350 εκατοµµύρια 

κάρτες οι οποίες χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση πάνω από 12 δισεκατοµµυρίων 

συναλλαγών πληρωµής και 6 δισεκατοµµυρίων αναλήψεων µετρητών ετησίως. Σε 

κάθε χώρα της ζώνης του ευρώ λειτουργεί τουλάχιστον ένα εθνικό σύστηµα καρτών. 

Οι εθνικές κάρτες συµπράττουν συχνά µε τη Visa ή τη MasterCard προκειµένου να 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν εκτός της χώρας έκδοσης. Όταν η κάρτα 

χρησιµοποιείται εντός της χώρας έκδοσης, ενεργοποιείται συνήθως η εθνική κάρτα, 

ενώ εκτός της χώρας έκδοσης (εντός ή εκτός της ζώνης του ευρώ), χρησιµοποιείται 

διεθνής επωνυµία. Στην Ευρώπη, τα εθνικά συστήµατα καρτών είναι σε γενικές 

γραµµές πολύ αποδοτικά και σχετικά ανέξοδα τόσο για τους κατόχους καρτών όσο 

και για τους εµπόρους. Ο Ενιαίος Χώρος Πληρωµών σε Ευρώ (Single Euro Payments 

Area – SEPA27),  θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στον κλάδο των πληρωµών µε κάρτα, 

καθώς το πλαίσιο λειτουργίας των καρτών αποτελεί ένα από τα τρία πεδία εφαρµογής 

του, και η στάση του Ευρωσυστήµατος θα έχει κρίσιµη σηµασία προκειµένου η 

                                                 
23 http://www.dinersclub.co.nz/about/ 
24 https://www.bankofamerica.com/credit-cards/marketinglist.action?context_id=marketing_list 
&category_id=3111 
25 http://www.barclaycard.co.uk/personal-home/about-barclaycard/barclaycard-history/ 
26 http://www.eurocard.no/pow/wcp/eurocard_no.asp 
27 Ως Ενιαίος Χώρος Πληρωµών σε Ευρώ ορίζεται (SEPA) ορίζεται η περιοχή όπου οι πολίτες, 
επιχειρήσεις και οικονοµικοί παράγοντες θα είναι σε θέση να αποστέλλουν και να λαµβάνουν 
πληρωµές σε ευρώ εντός και εκτός συνόρων, ανεξάρτητα από των τόπο εγκατάστασής τους.      
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αγορά να µπορέσει να στραφεί προς την κατεύθυνση που µεγιστοποιεί τα οφέλη για 

τους πολίτες της Ευρώπης28.  

Όσο αφορά στην Ελλάδα η αγορά πιστωτικών καρτών σηµείωσε εντυπωσιακή 

άνοδο κατά την περίοδο 1995-2002: ο αριθµός των καρτών τριπλασιάσθηκε ενώ τα 

υπόλοιπα οκταπλασιάστηκαν. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν οι µέχρι τότε ισχύοντες 

περιορισµοί για την καταναλωτική πίστη που οδήγησαν σηµαντική µερίδα του κοινού 

στην αναζήτηση κάλυψης των πιστωτικών τους αναγκών µε πολλαπλές πιστωτικές 

κάρτες ανά πιστούχο. Σύµφωνα µε στελέχη του τοµέα το 2006, οι πιστωτικές κάρτες 

σε ισχύ είναι περίπου 5,5 εκατοµµύρια από τις οποίες το µεγαλύτερο µερίδιο (60%) 

αναλογεί στη Visa και ακολουθούν η Mastercard (31%) και οι υπόλοιπες(9%, 

American Express, Diners, κλπ.)29. Σηµερα, τα στοιχεία για τη χρήση των πιστωτικών 

καρτών στη χώρα µας είναι απογοητευτικά καθώς η οικονοµική κρίση αλλά και η 

επιφυλακτικότητα των καταναλωτών για το πλαστικό χρήµα έχει οδηγήσει σε 

σηµαντική µείωση των συναλλαγών που πραγµατοποιούνται στα σηµεία πώλησης. 

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις από τα δύο µεγαλύτερα συστήµατα πληρωµών Visa και 

MasterCard για το 2009, το σύνολο των πιστωτικών καρτών που κυκλοφορούν στη 

χώρα µας ανέρχονται σε 14,5 εκατοµµύρια από τα οποία τα 8,5 εκατοµµύρια είναι οι 

χρεωστικές κάρτες, ενώ στα 6 εκατοµµύρια περίπου υπολογίζονται οι πιστωτικές 

κάρτες. Από την πλευρά της MasterCard, ο επικεφαλής για την περιοχή της 

Κεντρικής Ευρώπης κ. Αθανάσιος Γεραµάνης, υποστηρίζει ότι η διάδοση της χρήσης 

του πλαστικού χρήµατος δεν θα πρέπει να συγχέεται απαραίτητα µε την αύξηση του 

δανεισµού. Η σωστή χρήση της κάρτας επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο των 

οικονοµικών µας και γι' αυτό θα πρέπει να χρησιµοποιείται ως εργαλείο διαχείρισης 

και όχι ως µέσο πίστωσης30. Η χώρα µας παρουσιάζει, άλλωστε, τον χαµηλότερο 

βαθµό διείσδυσης του πλαστικού χρήµατος, όπως προκύπτει από τον αριθµό 

συναλλαγών µε κάρτες που περιορίζεται στις 9,8 για τις πιστωτικές κάρτες και σε 

µόλις 1 ανά χρεωστική κάρτα, έναντι 25,7 στην Ισπανία. Η κακή χρήση της κάρτας 

στη χώρα µας, σύµφωνα µε τον κ. Γεραµάνη, επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι η 

δαπάνη ανά κάρτα που πραγµατοποιούν οι Ελληνες περιορίζεται µόλις στα 107 ευρώ 

                                                 
28Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ “SEPA ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ 
www.ecb.int/pub/pdf/other/eurosystemsviewsepacards200611el.pdf 
29 Χρηµατοπιστωτικά Εργαλεία, ∆εύτερο Μέρος, Κλαδική Μελέτη ICAP, ∆εκέµβριος 2006, Αθήνα 
30 The swipe and spend economy,M. Tidwell, J. Bexley, B. Maniam, Journal of Finance and 
Accountancy, September 1, 2010 
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για τις χρεωστικές, έναντι 1.105 ευρώ σε χώρες όπως η Ισπανία ή 4.748 ευρώ σε 

χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία31. 

 

1.3.5.2 Χαρακτηριστικά πιστωτικών καρτών  

 

Οι πιστωτικές κάρτες θεωρούνται ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο χρηµατοπιστωτικό 

εργαλείο καθώς η χρήση τους περιλαµβάνει ένα µεγάλο αριθµό διαφορετικών 

χαρακτηριστικών και κινήτρων ( συναλλαγές, πίστωση, παροχές ), ένα µεγάλο αριθµό 

συνδεδεµένων τιµών (επιτόκια, επιτόκια υπερηµερίας, περίοδος χάριτος, ποινή 

υπέρβασης ορίου, ετήσια συνδροµή κα) και ποσοτικούς περιορισµούς (πιστωτικά 

όρια, ελάχιστες καταβολές). Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά αυτά και οι σχετικές 

υπηρεσίες παρέχονται όχι µόνο από τράπεζες αλλά από πληθώρα οργανισµών και 

επιχειρήσεων32. Τα χαρακτηριστικά των πιστωτικών καρτών, τα κόστη που 

προκύπτουν καθώς και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη χρήση της κάρτας 

είναι απαραίτητο να περιλαµβάνονται στους όρους σύµβασης και στο παράρτηµα, το 

οποίο υπογράφει ο πελάτης πριν παραλάβει την κάρτα ταχυδροµικά στη διεύθυνση 

που έχει υποδείξει33.  

• Πιστωτικό όριο 

Οι συναλλαγές του κατόχου µε την κάρτα υπόκεινται σε ανώτατο ποσοτικό όριο, 

το οποίο καθορίζεται από την τράπεζα, µε βάση τον αναλαµβανόµενο πιστωτικό 

κίνδυνο. Επιπρόσθετα η τράπεζα µπορεί να επιβάλει ορισµένο ανώτατο ποσό ως όριο 

ηµερήσιων ή µηνιαίων συναλλαγών, τα οποία µπορεί να διαφέρουν ανάλογα µε το 

εάν αφορούν αναλήψεις µετρητών ή λοιπές συναλλαγές και γνωστοποιούνται στον 

κάτοχο της κάρτας κατά τη χορήγηση της µε σχετικό έγγραφο, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης χορήγησής της. διευκρινίζεται ότι το ηµερήσιο ή 

µηνιαίο πιστωτικό όριο δεν αναφέρεται στη αξία κάθε µεµονωµένης αγοράς, αλλά 

στο σύνολο της αξίας των αγορών. Επιπλέον, το µηνιαίο πιστωτικό δεν υπολογίζεται 

µε βάση ηµερολογιακούς µήνες, αλλά µε βάση την περίοδο χρέωσης ενός µήνα, όπως 

                                                 
31 Νέα καταναλωτικά δάνεια στα µέτρα των δανειοληπτών, Ε. Τζωρτζί 
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_2_12/12/2009_383158 
32 The Economics of Credit Cards, Debit Cards and ATMs: A Survey and Some New Evidence, April 
2006, B. Scholnick, N. Massoud,A. Saunders, S. Carbo-Valverde, F. Rodríguez-Fernández Invited 

Paper Submitted to the 30th 

Annual Journal of Banking and Finance Conference, Beijing, China, June 
6-8 2006 
33 Κώδικας Τραπεζικής ∆εοντολογίας, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Αθήνα, 1997 
http://www.hba.gr/5Ekdosis/kodikes/kodikas_gr.pdf 
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αυτή ορίζεται από τη σύµβαση του κατόχου µε την τράπεζα. Σε περίπτωση που η 

τράπεζα διαπιστώσει ασυνέπεια στην τήρηση των συµβατικών όρων της κάρτας 

ακόµα και άλλων προϊόντων ή επανεξέτασης της φερεγγυότητας και της 

πιστοληπτικής ικανότητας του πελάτη, δικαιούται να µεταβάλει το κάθε είδους όριο, 

χωρίς χρονικό περιορισµό εφόσον η κάρτα είναι σε ισχύ. Επιπλέον µείωση ορίου 

µπορεί να επέλθει και στην περίπτωση  αδράνειας της πιστωτικής για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα, για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών. Το εκάστοτε νέο όριο 

γνωστοποιείται στον κάτοχο µε τους µηνιαίους λογαριασµούς πολύ λαµβάνει. Από 

την άλλη πλευρά, η τράπεζα µπορεί µονοµερώς να χορηγήσει αύξηση του πιστωτικού 

ορίου ως προωθητική ενέργεια ή επιβράβευση καλής συναλλακτικής συµπεριφοράς. 

Εάν ο κάτοχος της κάρτας δεν το επιθυµεί δηλώνει την υπαναχώρησή του. 

∆υνατότητα αυξοµείωσης του πιστωτικού ορίου έχει και ο πελάτης, κατόπιν 

συµπληρωµατικής αίτησης και η διαδικασία χορήγησή του είναι αντίστοιχη µε την 

αρχική. Τέλος, η υπέρβαση του πιστωτικού ορίου συνιστά ουσιώδη συµβατική 

παράβαση και για το λόγο ορίζεται και χρηµατική ποινή. 

• Ελάχιστη καταβολή 

Η ελάχιστη καταβολή καθορίζεται από την τράπεζα και µπορεί να είναι είτε 

ένα σταθερό ποσό ανεξαρτήτως του ποσού τον αγορών, είτε ένα συγκεκριµένο 

ποσοστό επί του ποσού των χρεώσεων που πραγµατοποιήθηκαν (συνήθως 1% έως 

3%).  

• Περίοδος χάριτος  

Περίοδος χάριτος είναι το χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο ο κάτοχος της 

πιστωτικής κάρτας µπορεί να εξοφλήσει το υπόλοιπό του, χωρίς να επιβαρυνθεί µε 

τόκους. Το χρονικό διάστηµα αυτό κυµαίνεται µεταξύ 20 και 30 ηµερών. Στην 

περίπτωση που ο κάτοχος έχει ανεξόφλητο υπόλοιπο από προηγούµενους 

λογαριασµούς, κάποιες τράπεζες δε δίνουν περίοδο χάριτος για τις επόµενες αγορές 

και ο υπολογισµός του τόκου ξεκινάει από την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης των 

αγορών, ενώ κάποιες τράπεζες δε διακόπτουν την παροχή περιόδου χάριτος για νέες 

αγορές. Ο κάτοχος θα πρέπει να αναφέρεται στη συµφωνία που έχει συνάψει µε την 

τράπεζα για λεπτοµέρειες σχετικά µε την περίοδο χάριτος. 

• Ηµεροµηνία λήξης  

Η ηµεροµηνία λήξης µίας πιστωτικής κάρτας είναι η ηµεροµηνία µέχρι την 

οποία ο κάτοχός της µπορεί να πραγµατοποιεί συναλλαγές. Στις περισσότερες 
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περιπτώσεις, η εκδίδουσα τράπεζα αποστέλλει στον κάτοχο µία νέα κάρτα η οποία 

αντικαθιστά την ήδη υπάρχουσα λίγο πριν την ηµεροµηνία λήξης της τελευταίας, 

εκτός εάν ο κάτοχος ειδοποιήσει την τράπεζα ότι δεν επιθυµεί την ανανέωση της 

κάρτας του µετά την ηµεροµηνία λήξης της. 

 

1.3.5.3 Κόστη πιστωτικών καρτών 

 
• Επιτόκιο αγορών (κυµαινόµενο). Σε περίπτωση εξόφλησης του χρεωστικού 

υπολοίπου που προέρχεται από τις αγορές µέχρι την ηµεροµηνία λήξης του 

εκάστοτε λογαριασµού, η λογαριασµό δεν υφίσταται χρέωση τόκου. Σε 

αντίθετη περίπτωση, οι τράπεζες συνήθως χρεώνουν τόκους από την 

ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της εκάστοτε αγοράς, µέχρι και την 

ηµεροµηνία εξόφλησής της. Το τελικό ποσό χρέωσης υπολογίζεται ως εξής34:  

Βασικό Επιτόκιο x Μέσο Ηµερήσιο Υπόλοιπο/365 x Αριθµός ηµερών, µέχρι την 

πραγµατοποίηση πληρωµής  

• Επιτόκιο αναλήψεων (κυµαινόµενο). Στην περίπτωση ανάληψης µετρητών 

από την πιστωτική κάρτα ο τόκος υπολογίζεται από την ηµεροµηνία 

ανάληψης και όχι από την ηµεροµηνία λήξης του λογαριασµού. Επιπλέον, το 

επιτόκιο ανάληψης µετρητών διαµορφώνεται υψηλότερο από αυτό των 

αγορών 1% µε 2% περίπου. 

• Επιτόκιο υπερηµερίας, το οποίο υπολογίζεται 2,535 ποσοστιαίες µονάδες 

επιπλέον των εκάστοτε επιτοκίων.  

• Χρέωση υπέρβασης πιστωτικού ορίου. Σε περίπτωση υπέρβασης του 

πιστωτικού ορίου ο κάτοχος της κάρτας υποχρεούται να εξοφλήσει 

συµπληρωµατικά µε την ελάχιστη µηνιαία καταβολή το ποσό της υπέρβασης 

αλλά και ένα ποσοστό επί του ποσού της υπερβάσεως που ορίζεται από την 

τράπεζα και αναφέρεται στο παράρτηµα της σύµβασης36.  

• Ετήσια συνδροµή, αποτελεί µια επιβάρυνση που καταβάλλεται µια φορά το 

χρόνο εφάπαξ, ανεξάρτητα από το εάν αυτή χρησιµοποιείται η κάρτα ή όχι. 

Με ετήσια συνδροµή επιβαρύνονται και οι τυχόν πρόσθετες κάρτες, τις 

                                                 
34 Σύµβαση και παράρτηµα – όροι χρήση πιστωτικών καρτών, http://www.atekarta.gr/pdf/credit.pdf 
35 Το ανώτατο επιτρεπτό όπως καθορίστηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος και ισχύει από 1/8/2006  
36 http://www.citibank.com/greece/consumer/helpfull/voc.htm 
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περισσότερες φορές όµως το κόστος είναι µειωµένο σε σχέση µε την κύρια 

κάρτα37.  

• Μη Ανατοκιζόµενος Τόκος, Τόκος επί των ανεξόφλητων συµβατικών τόκων, 

µέχρι την ηµεροµηνία εξόφλησής τους38. 

• Η εισφορά του νόµου 128/75 επιβαρύνει το ονοµαστικό επιτόκιο της 

πιστωτικής κάρτας µε ένα ποσοστό 0,6%39. Το επιπλέον αυτό ποσοστό 

παρακρατείται από την τράπεζά µέσω των µηνιαίων δόσεων αποπληρωµής 

της κάρτας. 

• Έξοδα ανάληψης µετρητών. Ενδεχοµένως η τράπεζα να χρεώνει µε έξοδα την 

ανάληψη µετρητών από το πιστωτικό όριο, τα οποία διαφοροποιούνται 

ανάλογα µε το σηµείο το οποίο γίνεται η ανάληψη. Βέβαια, ο όρος αυτός 

κρίθηκε καταχρηστικός40, ωστόσο ο κάτοχος εξακολουθεί αν υφίσταται 

χρέωση στην περίπτωση που πραγµατοποιεί την ανάληψη από ΑΤΜ άλλης 

τράπεζας ή από το εξωτερικό.    

• Άλλα έξοδα που προκύπτουν από την χρήση της πιστωτικής κάρτας είναι τα   

έξοδα έκδοσης λογαριασµού και τα έξοδα εξόφλησης λογαριασµού τα οποία 

οι περισσότερες τράπεζες δεν εισπράττουν  

• Έξοδα πραγµατοποίησης συναλλαγών σε ξένο νόµισµα και έξοδα µετατροπής 

συναλλάγµατος προκύπτουν από τη χρήση της πιστωτικής για αγορές σε ξένο 

νόµισµα και ορίζονται από τον τιµοκατάλογο των βασικών τραπεζικών 

εργασιών κάθε τράπεζας. 

 

1.3.5.4 Αποπληρωµή  

 
Η αποπληρωµή της πιστωτικής κάρτας έχει συνδεθεί µε την κατάθεση της 

ελάχιστης καταβολής. Φυσικά, πέραν αυτής, ο πελάτης µπορεί να εξοφλήσει 

οποιοδήποτε άλλο ποσό επιθυµεί, µέχρι και το συνολικό οφειλόµενο ποσό. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι, συνήθης πρακτική είναι πρώτα να εξοφλούνται οι χρεώσεις µε το 

χαµηλότερο επιτόκιο και στη συνέχεια οι χρεώσεις που υπόκεινται σε υψηλότερο 

επιτόκιο. Σε κάθε περίπτωση, η σύµβαση µεταξύ του κατόχου και της τράπεζας 

περιγράφει λεπτοµερώς τη σειρά µε την οποία εξοφλούνται τα διαφορετικά είδη 

                                                 
37Οδηγός πιστωτικών καρτών, Ε. Τριανταφύλλου,  http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=92010 
38 http://www.moneyexpert.gr/default.aspx?pid=84&la=1 
39 http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/ap430_05.htm 
40 http://www.enet.gr/?i=news.el.oikonomia&id=247807 
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χρεώσεων στο λογαριασµό ενός πελάτη. Επιπλέον στην περίπτωση υπέρβασης του 

πιστωτικού ορίου ο πελάτης έχει την υποχρέωση να εξοφλήσει το ποσό της υπέρβαση 

πλέον της µηνιαίας δόσης µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της πληρωµής όπως έχει 

οριστεί41. 

 
1.3.5.5 Άλλα είδη πιστωτικών καρτών  

 

Σήµερα κυκλοφορούν αµέτρητες παραλλαγές του βασικού µοντέλου της 

κάρτας µε ανοικτή πίστωση και σηµαντικότερες αναλύονται παρακάτω.   

• Πιστωτική Κάρτα Affinity 42. Πιστωτική κάρτα η οποία εκδίδεται από κοινού 

µεταξύ µίας τράπεζας και ενός συλλόγου ή σωµατείου ή µη κερδοσκοπικού 

οργανισµού και η οποία συνήθως έχει µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και µέσω 

της χρήσης της υποστηρίζει τις δραστηριότητες του εκάστοτε οργανισµού. 

• Πιστωτική Κάρτα Συνεργατών (Co-Branded). Πιστωτική κάρτα που εκδίδεται 

από κοινού µεταξύ µίας τράπεζας και µίας εµπορικής εταιρείας. Οι κάτοχοι 

µίας πιστωτικής κάρτας co-branded δικαιούνται διάφορα είδη προνοµίων στις 

συναλλαγές τους µε την εµπορική εταιρία που έχει συνεκδόσει την πιστωτική 

κάρτα43. Η κάρτα co-branded µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε οποιαδήποτε 

άλλη εµπορική επιχείρηση που αποδέχεται πληρωµές µέσω πιστωτικών 

καρτών, όπως και κάθε άλλη πιστωτική κάρτα. 

• Πιστωτική Κάρτα Ιδιωτική Ετικέτας (Private Label). Πιστωτική κάρτα που 

εκδίδεται από κοινού µεταξύ µίας τράπεζας και µίας εµπορικής εταιρείας44. Η 

διαφορά της από την πιστωτική κάρτα Co-branded είναι ότι η πιστωτική 

κάρτα Private Label µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο στη συγκεκριµένη 

επιχείρηση η οποία έχει την έχει συνεκδόσει. 

 

1.3.5.6 Μεταφορά Υπολοίπου 

 

Μεταφορά υπολοίπου είναι η µεταφορά χρέους από µία πιστωτική κάρτα σε 

µία άλλη, λόγω των ευνοϊκότερων όρων και επιτοκίου που προσφέρει η 

δεύτερη. Κάθε τράπεζα προσπαθεί να ενθαρρύνει τους καταναλωτές να µεταφέρουν 

                                                 
41 https://www.post-credit.gr/media/10824/prosimvatikicards2.pdf 
42 http://www.citi.com/greece/consumer/cards/citibank/affinity.htm 
43 http://www.credicom.gr/el/INDIVIDUALS_MM/CreditCards/cobranded_cards/ 
44 http://www.hsbcusa.com/business_solutions/default.html 
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τα υπόλοιπά τους σε δικές της πιστωτικές κάρτες, για το λόγο αυτό και συχνά 

προσφέρουν ευνοϊκούς όρους για µεταφερόµενα υπόλοιπα45. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις, οι τράπεζες προσφέρουν ένα από τα εξής 3 σχήµατα για τη µεταφορά 

υπολοίπου από άλλες τράπεζες: 

• Επιτόκιο Αγορών: Το µεταφερόµενο υπόλοιπο υπόκειται στο ίδιο επιτόκιο µε 

αυτό στο οποίο υπόκεινται οι αγορές του πελάτη µε τη χρήση της κάρτας. Σε 

κάποιες περιπτώσεις ο τόκος αυτός ξεκινά να χρεώνεται από τη στιγµή της 

µεταφοράς του υπολοίπου, ενώ σε άλλες περιπτώσεις ο τόκος χρεώνεται µετά 

το πέρας της ηµεροµηνίας λήξης του πρώτου λογαριασµού στον οποίον 

εµφανίζεται η µεταφορά, δηλαδή όπως ακριβώς συµβαίνει και µε τις αγορές.  

• Πολύ Χαµηλό Εισαγωγικό Επιτόκιο46: Το µεταφερόµενο υπόλοιπο υπόκειται 

σε πολύ χαµηλό, έως και µηδενικό, επιτόκιο για περιορισµένο χρονικό 

διάστηµα, µετά την πάροδο του οποίου υπόκειται συνήθως στο βασικό 

επιτόκιο αγορών. Το πολύ χαµηλό αρχικό επιτόκιο µπορεί να υπόκειται σε 

όρους όπως η εµπρόθεσµη καταβολή των µηνιαίων δόσεων. 

• Σταθερό Επιτόκιο47: Το µεταφερόµενο υπόλοιπο υπόκειται σε σχετικά χαµηλό 

επιτόκιο (συνήθως χαµηλότερο από το επιτόκιο προσωπικών καταναλωτικών 

δανείων) το οποίο παραµένει σταθερό µέχρι την αποπληρωµή του. Συνήθως 

προϋπόθεση αποτελεί η εµπρόθεσµη αποπληρωµή των µηνιαίων δόσεων.  

• Κυµαινόµενο Επιτόκιο48: Το µεταφερόµενο υπόλοιπο υπόκειται σε σχετικά 

χαµηλό επιτόκιο κυµαινόµενο, συνδεδεµένου µε το Euribor πλέον 

περιθωρίου, σε όλη την διάρκεια αποπληρωµής του. 

Επιπλέον, προκύπτει µια προµήθεια την οποία η τράπεζα επιλέγει ποιος θα 

επιβαρυνθεί επί του µεταφερόµενου υπολοίπου, που προέρχεται από την αποστολή 

εµβάσµατος ή την έκδοση τραπεζικής επιταγής για την εξόφληση της άλλης 

τράπεζας. 

                                                 
45 Ο παλµός των τραπεζών, Ε. Καραγεωργίου, Επιστηµονικό Μάρκετινγκ Μάνατζµεντ, Ιούλιος – 
Αύγουστος 2005,  http://www.epistimonikomarketing.gr/article_show.php?article_id=800 
46 Apha Bank, Eurobank, HSBC, Probank, T Bank, Γενική, Ελληνική Τράπεζα, Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο   
47 Citibank, Emporiki Bank, Marfin Egnatia Bank, Αττικής, Εθνική, Κύπρου, Πανελλήνια Τράπεζα, 
Πειραιώς  
48 Millenium bank 
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1.4 Χαρακτηριστικά προϊόντων καταναλωτικής πίστης 

 

1.4.1 Κοινοτική Οδηγία 2008/48/ΕΚ 

 

Βάσει της τελευταίας κοινοτικής οδηγίας η οποία εγκρίθηκε και ισχύει και για 

το ελληνικό κράτος στο σύνολό της από 1 Σεπτεµβρίου 2010 κάθε πιστωτικός φορέας 

υποχρεούται να ενηµερώνει εγγράφως τυποποιηµένες πληροφορίες που αφορούν το 

προϊόν για το οποίο ενδιαφέρεται ο πελάτης49.  

Οι Τυποποιηµένες Ευρωπαϊκές Πληροφορίες Καταναλωτικής Πίστης δεν 

αποτελούν νοµικά δεσµευτική προσφορά. Τα αριθµητικά στοιχεία παρέχονται µε 

καλή πίστη και αποτελούν ακριβή εικόνα της προσφοράς που ο πιστωτής µπορεί να 

προτείνει ανάλογα µε τις συνθήκες της αγοράς και βάσει των πληροφοριών που του 

έχουν παρασχεθεί. Πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι τα στοιχεία αυτά µπορούν να 

µεταβληθούν ανάλογα µε τις συνθήκες της αγοράς. Η παροχή αυτών των 

πληροφοριών δεν συνεπάγεται υποχρέωση του πιστωτή να χορηγήσει πίστωση. Οι 

πληροφορίες αυτές διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες50: 

1. Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα. 

2. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών του πιστωτικού προϊόντος 

• Τύπος πίστωσης 

• Συνολικό ποσό πίστωσης, δηλαδή το ανώτατο όριο ή τα συνολικά 

ποσά που διατίθενται βάσει της πίστωσης σύµβασης 

• Όροι που διέπουν την ανάληψη 

• ∆ιάρκεια σύµβασης πίστωσης 

• ∆όσεις και εφόσον συντρέχει περίπτωση η σειρά µε την οποία θα 

κατανεµηθούν οι δόσεις  

• Το συνολικό ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί, δηλαδή το ποσό του 

κεφαλαίου δανεισµού συν του τόκους και τις ενδεχόµενες δαπάνες που 

σχετίζονται µε την πίστωση που λαµβάνεται. 

• Απαιτούµενες εγγυήσεις    

                                                 
49 http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_rights/cons_credit_el.htm 
50 Οι πληροφορίες που ακολουθούν αποτελούν ακριβή αποτύπωση ενηµερωτικών προσυµβατικών 
εντύπων διαφόρων προϊόντων, διαφόρων τραπεζών κατόπιν προσωπικής συλλογής για τους σκοπούς 
της εργασίας.     
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3. Κόστος πίστωσης 

• Το επιτόκιο χορηγήσεων, ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τα 

διαφορετικά επιτόκια χορηγήσεων που εφαρµόζονται στη σύµβαση 

πίστωσης.  

• Συνολικό ετήσιο πραγµατικό ποσοστό επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ) 

• Η ενδεχόµενη υποχρέωση για την χορήγηση της πίστωσης ή για την 

χορήγηση ης πίστωσης υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

διαφηµίζονται, λήψη ασφάλισης που θα ασφαλίζει την πίστωση ή 

άλλης συµπληρωµατικής υπηρεσίας.  

• Συναφή έξοδα από την σύµβαση πίστωσης: έξοδα που απορρέουν από 

την τήρηση λογαριασµών στους οποίους θα εγγράφονται οι καταβολές 

και οι αναλήψεις, εφάπαξ δαπάνη χορήγησης ή εξυπηρέτησης δανείου, 

ασφάλιστρα 

• Προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι δυνατόν να τροποποιηθούν τα 

προαναφερθέντα έξοδα σχετικά µε τη σύµβαση πίστωσης.   

• Επιβαρύνσεις σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής  

4. Άλλες σηµαντικές νοµικές πτυχές  

• ∆ικαίωµα υπαναχώρησης 

• Πρόωρη εξόφληση 

• Ενδεχόµενο δικαίωµα αποζηµίωσης σε περίπτωση πρόωρης 

εξόφλησης 

• Έρευνα σε βάση δεδοµένων. Εάν η απόρριψη της αίτησης για 

χορήγηση πίστωσης βασίζεται σε έρευνα βάσης δεδοµένων, ο 

πιστωτικός φορέας πληροφορεί τον καταναλωτή, αµέσως και δωρεάν, 

σχετικά µε το αποτέλεσµα αυτής της έρευνας και τα στοιχεία της 

συγκεκριµένης βάσης δεδοµένων. Αυτό δεν ισχύει όταν η παροχή των 

σχετικών πληροφοριών απαγορεύεται από άλλες νοµοθετικές πράξεις 

που ενσωµατώνουν κοινοτική νοµοθεσία ή αντίκειται στη δηµόσια 

τάξη ή τη δηµόσια ασφάλεια. 

• ∆ικαίωµα σε αντίγραφο σχεδίου πίστωσης. Κατόπιν αιτήµατος 

,παρέχεται το δικαίωµα λήψης δωρεάν αντιγράφου του σχεδίου της 

σύµβασης πίστωσης. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρµόζεται, εάν, κατά 
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την στιγµή της αίτησης ο πιστωτής δεν επιθυµεί να προβεί στη σύναψη 

σύµβασης πίστωσης µε τον καταναλωτή.     

• Χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ο πιστωτικός φορέας δεσµεύεται από 

τις πληροφορίες τις οποίες έχει παράσχει πριν από την σύναψη της 

σύµβασης.    

• Όργανα εσωτερικού ελέγχου παραπόνων. 

 

1.4.1.1 Συνολικό Ετήσιο Πραγµατικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ)51 

 

Το ΣΕΠΠΕ που εξισώνει, σε ετήσια βάση, την παρούσα αξία του συνόλου 

των τρεχουσών ή µελλοντικών υποχρεώσεων (αναλήψεων, εξοφλήσεων και 

επιβαρύνσεων) που έχουν συµφωνηθεί µεταξύ του πιστωτικού φορέα και του 

καταναλωτή, υπολογίζεται σύµφωνα µε τον µαθηµατικό τύπο:  

∑ ∑
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όπου:  

- Χ είναι το ΣΕΠΠΕ 

- m είναι ο αύξων αριθµός της τελευταίας ανάληψης 

- k είναι ο αύξων αριθµός µιας ανάληψης, µε 1 ≤ k ≤ m 

- Ck είναι το ποσό της υπ’ αριθµόν k ανάληψης 

- tk είναι το χρονικό διάστηµα, που εκφράζεται σε έτη και κλάσµατα έτους, 

µεταξύ της ηµεροµηνίας της πρώτης ανάληψης και της ηµεροµηνίας κάθε 

νέας ανάληψης, µε t1 = 0 

- m είναι ο αύξων αριθµός της τελευταίας εξοφλητικής δόσης ή καταβολής 

επιβαρύνσεων 

- l είναι ο αύξων αριθµός µιας εξοφλητικής δόσης ή καταβολής επιβαρύνσεων, 

- Dl είναι το ποσό µιας εξοφλητικής δόσης ή καταβολής επιβαρύνσεων 

- sl είναι το χρονικό διάστηµα, που εκφράζεται σε έτη και κλάσµατα έτους, µεταξύ 

της ηµεροµηνίας της πρώτης ανάληψης και της ηµεροµηνίας κάθε εξοφλητικής δόσης 

ή καταβολής επιβαρύνσεων 

Για τους σκοπούς υπολογισµού του ΣΕΠΠΕ, προσδιορίζεται το συνολικό 

κόστος της πίστωσης για τον καταναλωτή, µε την εξαίρεση των εξόδων µε τα οποία 

                                                 
51 http://www.opengov.gr/ypoian/wp-content/uploads/consumer_credit.pdf 
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επιβαρύνεται ο καταναλωτής, εφόσον παραβεί οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του 

βάσει της σύµβασης πίστωσης, και των επιπλέον της τιµής αγοράς επιβαρύνσεων που 

οφείλει να πληρώσει κατά την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, είτε αγοράζει επί 

πιστώσει είτε τοις µετρητοίς. Τα έξοδα για την τήρηση λογαριασµού στον οποίο 

εγγράφονται ταυτόχρονα καταβολές και αναλήψεις, τα έξοδα για τη χρήση µέσου 

πληρωµής που επιτρέπει ταυτόχρονα τη διενέργεια καταβολών και αναλήψεων καθώς 

και τα λοιπά έξοδα τα σχετικά µε καταβολές, περιλαµβάνονται στο συνολικό κόστος 

της πίστωσης εκτός αν το άνοιγµα του λογαριασµού είναι προαιρετικό και τα έξοδα 

του λογαριασµού έχουν προσδιορισθεί σαφώς και αυτοτελώς στη σύµβαση πίστωσης 

ή οιαδήποτε άλλη σύµβαση η οποία συνάπτεται µε τον καταναλωτή. 

Ο υπολογισµός του ΣΕΠΠΕ γίνεται σύµφωνα µε την παραδοχή ότι η σύµβαση 

πίστωσης εξακολουθεί να ισχύει για όλη τη συµφωνηθείσα διάρκειά της και ότι ο 

πιστωτικός φορέας και ο καταναλωτής εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σύµφωνα 

µε τους όρους και κατά τις ηµεροµηνίες που έχουν καθορισθεί στη σύµβαση 

πίστωσης. Σε περίπτωση συµβάσεων πίστωσης που περιέχουν ρήτρες βάσει των 

οποίων επιτρέπονται διακυµάνσεις του επιτοκίου χορηγήσεων και, εφόσον συντρέχει 

περίπτωση, επιβαρύνσεις που περιλαµβάνονται στο ΣΕΠΠΕ, των οποίων όµως το 

ύψος δεν µπορεί να προσδιορισθεί επακριβώς κατά τη στιγµή του υπολογισµού του, 

το ΣΕΠΠΕ υπολογίζεται σύµφωνα µε την παραδοχή ότι το επιτόκιο χορηγήσεων και 

οι λοιπές επιβαρύνσεις παραµένουν σταθερά σε σχέση µε το αρχικό τους επίπεδο και 

ισχύουν µέχρι τη λήξη της σύµβασης πίστωσης52. 

 

1.4.2 ∆ικαιολογητικά και προϋποθέσεις για την χορήγηση δανείων καταναλωτικής 

πίστης   

 
∆ικαιούχοι δανείων καταναλωτικής πίστης είναι φυσικά πρόσωπα µε µόνιµη 

κατοικία και ατοµικό εισόδηµα που δηλώνεται στην Ελλάδα. Εξαιρούνται και δεν 

δανειοδοτούνται αλλοδαποί υπάλληλοι προσωπικού πρεσβειών, διεθνών αποστολών 

κ.λ.π.53  Τα επιπλέον χαρακτηριστικά των δικαιούχων ειδικών προϊόντων ορίζονται 

από τις εσωτερικές εγκυκλίους των τµηµάτων της καταναλωτικής πίστης κάθε 

τράπεζας.     

                                                 
52 Άρθρο 19: Υπολογισµός του Συνολικού Ετήσιου Πραγµατικού Ποσοστού Επιβάρυνσης 
 http://www.opengov.gr/ypoian/?p=595 
53 Εγκύκλιος Υπηρεσιακή, 32 Β’ /19-2-2010, ∆ικαιολογητικά Και Προϋποθέσεις Για Την Χορήγηση 
∆ανείων Καταναλωτικής Πίστης, Εθνική Τράπεζα Της Ελλάδος, ∆ιεύθυνση Καταναλωτικής Πίστης    
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Στις προϋποθέσεις και όρους χορήγησης συγκαταλέγονται το ελάχιστο 

ατοµικό εισόδηµα, το οποίο ορίζεται διαφορετικό για κάθε κατηγορία 

επαγγελµατικής ιδιότητας (µισθωτοί, αυτοαπασχολούµενοι, αγρότες) καθώς και η 

ηλικία. Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν πληροί κάποιες από τις προϋποθέσεις τότε 

του ζητείται να ενισχύσει το αίτηµά του µε κάποιον εγγυητή, για τον οποίο ισχύουν 

αυστηρότεροι περιορισµοί όσο αφορά στο εισόδηµα και στην ηλικία. 

Στα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να προσκοµίσει τόσο ο δανειολήπτης 

όσο και ο εγγυητής συγκαταλέγονται τα έγγραφα ταυτοπροσωπίας (πρωτότυπο 

∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας, ∆ιαβατηρίου, άδεια διαµονής) και τα έγγραφα 

οικονοµικής κατάστασης (πρωτότυπο Εκκαθαριστικό Σηµείωµα, ∆ήλωση 

Φορολογίας Εισοδήµατος, πρόσφατη απόδειξη µισθοδοσίας ή συντάξεως). Στις 

ειδικές κατηγορίες δανείων προκύπτει ανάγκη προσκόµιση επιπλέον δικαιολογητικών 

(τιµολόγια, άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου, αντίγραφα λογαριασµού των 

µεταφερόµενων προϊόντων)54.       

 

1.4.3 Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας55 

 

Πριν από τη σύναψη της σύµβασης πίστωσης, ο πιστωτικός φορέας, ερευνά 

και αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα του καταναλωτή, βάσει επαρκών 

στοιχείων που λαµβάνονται κατά περίπτωση από τον καταναλωτή κατά το 

προσυµβατικό στάδιο αλλά και εκείνων που έχει παράσχει κατά τη διάρκεια 

µακροχρόνιας συναλλακτικής σχέσης, και κατόπιν έρευνας στην κατάλληλη βάση 

δεδοµένων, σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις για την εποπτεία των πιστωτικών 

και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων. Ο έλεγχος της πιστοληπτικής ικανότητας του 

επαναλαµβάνεται κάθε φορά που συµφωνείται από τα αµφότερα µέρη αλλαγή του 

συνολικού ποσού πίστωσης µετά τη σύναψη της σύµβασης πίστωσης. Ο πιστωτικός 

φορέας επικαιροποιεί τα χρηµατοπιστωτικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή του 

σχετικά µε τον καταναλωτή και αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα του 

καταναλωτή πριν από οποιαδήποτε σηµαντική αύξηση του συνολικού ποσού της 

πίστωσης56. Αξίζει να σηµειωθεί ότι  η διαδικασία αξιολόγησης των αιτηµάτων που 

αφορούν την καταναλωτική πίστη γίνεται πλέον σε κεντρικό επίπεδο από την 

                                                 
54 http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=4766#13 
55 Άρθρο 8 Υποχρέωση αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας του καταναλωτή, 
http://www.opengov.gr/ypoian/?p=617 
56 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=EL&reference=A6-0504/2007 
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πλειοψηφία των τραπεζών επιτυγχάνοντας µε αυτόν τον τρόπο καλύτερη διαχείριση 

του πιστωτικού κινδύνου.  
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2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ  

 

2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις    

 

Ο τοµέας της καταναλωτικής πίστης αποτέλεσε την τελευταία δεκαετία τον 

ταχύτερα αναπτυσσόµενο τοµέα του τραπεζικού συστήµατος στον οποίο κυριαρχεί 

έντονα ανταγωνιστικό κλίµα. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι ενάµιση χρόνο µετά την 

απελευθέρωση της καταναλωτικής πίστης, το µέσο όριο του δανεισµού προσωπικών 

δανείων διπλασιάστηκε και ανήλθε για µια ευρεία µάζα νοικοκυριών ακόµη και στα 

9.000 ευρώ57.  

Παρά τις σηµαντικές διαρθρωτικές αλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν στο 

τραπεζικό σύστηµα και τις µεταβολές των µεριδίων αγοράς το επίπεδο ανταγωνισµού 

του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος αµφισβητείται. Για την µέτρηση του 

ανταγωνισµού έχουν αναπτυχθεί διάφορες µέθοδοι, οι οποίες εφαρµόστηκαν στο 

ελληνικό τραπεζικό σύστηµα και από τις οποίες προκύπτουν αντικρουόµενα 

αποτελέσµατα. Η σχετική βιβλιογραφία ωστόσο εκτείνεται έως το 2003 και συνεπώς 

δεν προκύπτουν εµπειρικά αποτελέσµατα για την τελευταία επταετία.  

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η σύγχρονη οργανωτική δοµή των τραπεζών 

σύµφωνα µε την τµηµατοποίηση των λειτουργιών τους και γίνεται αναλύεται ο 

πελατοκεντρικός προσανατολισµός των τραπεζών ως βασική στρατηγική. Ο στόχος 

των πιστωτικών ιδρυµάτων είναι διπλός: Από τη µία πλευρά επιδιώκουν να 

ενεργοποιήσουν τη ζήτηση για δανεικά από ενήµερους και συνεπείς πελάτες, οι 

οποίοι λόγω του αρνητικού κλίµατος που δηµιούργησε η κρίση περιόρισαν την 

κατανάλωση. Από την άλλη η αύξηση των εργασιών στα καταναλωτικά 

προγράµµατα θα λειτουργήσει ευεργετικά για µεγάλο µέρος της επιχειρηµατικής 

κοινότητας, που στην πλειονότητά της συνεργάζεται µε τις τράπεζες, οι οποίες µε τη 

σειρά τους παράγουν έσοδα από τη σχέση αυτή58. Στην προσπάθειά τους αυτή 

επενδύουν σε νέες τεχνολογίες και στην αξιοποίηση των εναλλακτικών καναλιών 

                                                 
57 H «λαϊκή αγορά» της καταναλωτικής πίστης, Ευγενία Τζωρτζί, 
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_2_13/02/2005_133738 
58Ξεκινούν οι χριστουγεννιάτικες τραπεζικές προσφορές, Το Βήµα της Κυριακής, Α. Μάρκου, 
Κυριακή 8 Νοεµβρίου 2009 
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=46&ct=16&artId=279555&dt=08/11/2009 
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διανοµής, και εφαρµόζουν τεχνικές όπως οι σταυροειδείς πωλήσεις και η 

εξατοµικευµένη τιµολόγηση.    

 

2.2 Το επίπεδο Ανταγωνισµού του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήµατος  

 

Από τα µέσα της δεκαετίας του 1980 καταβλήθηκαν συστηµατικές 

προσπάθειες για τον εκσυγχρονισµό του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος, το οποίο 

χαρακτηριζόταν µέχρι τότε από έντονες στρεβλώσεις και εγγενείς αδυναµίες. Η 

απελευθέρωση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος επέφερε την ίδρυση νέων 

τραπεζών, εξαγορές, συγχωνεύσεις, ιδιωτικοποιήσεις επιτρέποντας την αύξηση των 

µεριδίων των µικρών τραπεζών αλλά και εντείνοντας τον ανταγωνισµό µεταξύ των 

µεγάλων ισχυρότερων τραπεζών. Αργότερα, η απελευθέρωση της καταναλωτικής 

πίστης ενίσχυσε τη διεύρυνση του φάσµατος των τραπεζικών προϊόντων και την 

επένδυση σε νέες τεχνολογίες. Παρά την ενίσχυση όµως, διαχρονικά, του επιπέδου 

ανταγωνισµού της ελληνικής τραπεζικής αγοράς, πολλοί, οικονοµολόγοι και µη, 

θεωρούν ότι υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια τόνωσης αυτού, µε αφορµή κυρίως τη 

µεγάλη διαφορά που παρατηρείται στα επιτόκια χορηγήσεων - καταθέσεων και το 

ύψος των προµηθειών που απολαµβάνουν οι τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην 

Ελλάδα59.  

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι µέτρησης του επιπέδου του ανταγωνισµού του 

τραπεζικού κλάδου, οι οποίοι θα πρέπει να εξετάζονται συµπληρωµατικά. Όλοι 

προκύπτουν από τη θεωρία βιοµηχανικής οργάνωσης και οι συνηθέστεροι και 

βασικότεροι περιλαµβάνουν τους δείκτες συγκέντρωσης (structural methods60) και τις 

οικονοµετρικές µεθόδους (non-structural methods). Στις τελευταίες ανήκουν οι 

µέθοδοι  Bresnahan (1982) και Lau (1982), καθώς και αυτή των Panzar και Rosse 

(1987). Και τα δύο υποδείγµατα ενσωµατώνουν µία παράµετρο που χαρακτηρίζει τη 

δοµή της Αγοράς και είναι στατικά ως προς τις µεταβλητές που χρησιµοποιούν στην 

εµπειρική ανάλυση.  

 
                                                 
59 Το επίπεδο Ανταγωνισµού του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήµατος, Χρήστου Σταϊκούρα και 
Ματθαίου Ντελή, Επιστηµονικό Μάρκετινγκ Μάνατζµεντ, Νοέµβριος 2006 
60 Πρόκειται για δύο κοινά αποδεκτούς τρόπους: το µερίδιο αγοράς των πέντε (5) µεγαλύτερων 
τραπεζών σε όρους ενεργητικού και µε τον δείκτη Herfindahl-Hirschmann (HHI), ο οποίος 
υπολογίζεται ως το άθροισµα των τετραγώνων των µεριδίων αγοράς όλων των τραπεζών που 
δραστηριοποιούνται σε µια χώρα, οι οποίοι περιγράφονται στο τρίτο κεφάλαιο, στην παράγραφο 3.2.1 
Ο βαθµός συγκέντρωσης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 
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2.2.1 Οι µέθοδοι Bresnahan και Lau και Panzar - Rosse  

 

Η µέθοδος Bresnahan (1982) και Lau (1982) στηρίζεται στην ταυτόχρονη 

επίλυση εξισώσεων προσφοράς και ζήτησης τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, 

µε την ενσωµάτωση στην εξίσωση της προσφοράς µιας παραµέτρου (L) που 

χαρακτηρίζει το επίπεδο ανταγωνισµού της αγοράς. Η µέθοδος στηρίζεται στην αρχή 

ότι, σε ισορροπία, οι επιχειρήσεις που αναζητούν τη µεγιστοποίηση του κέρδους θα 

επιλέξουν τιµές ή ποσότητες προϊόντων τέτοιες ώστε το οριακό κόστος να είναι ίσο 

µε τα οριακά έσοδα. Συνεπώς η συγκεκριµένη προσέγγιση εξετάζει το βαθµό στον 

οποίο η µέση οριακή πρόσοδος των τραπεζών αποκλίνει από τη ζήτηση61.  

Η Panzar και Rosse (1987) µέθοδος εξετάζει το βαθµό στον οποίο οι 

διαφοροποιήσεις στις τιµές των παραγωγικών συντελεστών (πάγια περιουσιακά 

στοιχεία, προσωπικό και κεφάλαιο) αντανακλώνται στα λειτουργικά έσοδα των 

τραπεζών. Η µέθοδος στηρίζεται στην αρχή ότι κάθε τράπεζα θα εφαρµόζει 

διαφορετική τιµολογιακή πολιτική ανταποκρινόµενη στις αλλαγές των τιµών των 

παραγωγικών συντελεστών, ανάλογα µε το επίπεδο ανταγωνισµού που ισχύει στο 

χώρο δράσης της. Η συγκεκριµένη προσέγγιση ορίζει ως παράµετρο (Η) 

προσδιορισµού του επιπέδου ανταγωνισµού µιας αγοράς το άθροισµα της 

ελαστικότητας των τιµών των παραγωγικών συντελεστών σε µία συνάρτηση που η 

εξαρτηµένη µεταβλητή είναι τα συνολικά λειτουργικά έσοδα του τραπεζικού 

οργανισµού62.  

Πρόσφατες µελέτες που αξιοποιούν αυτές τις προσεγγίσεις συγκλίνουν στην 

εκτίµηση ότι η στατική προσέγγιση ενέχει τον κίνδυνο της υποεκτίµησης του βαθµού 

της µονοπωλιακής/ ολιγοπωλιακής τιµολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών, ιδιαίτερα 

όταν ένας κλάδος εµφανίζει έντονη δυναµική (Hyde and Perloff (1995) (Shaffer, 

1982a, 1983a, 1983b), (Hall, 1988). Έτσι, η βιβλιογραφία υιοθετεί και δυναµικές 

προεκτάσεις αυτών των υποδειγµάτων µέσω της ενσωµάτωσης κατάλληλων 

χρονικών υστερήσεων στα στατικά υποδείγµατα, µε σκοπό να εξακριβωθεί τυχόν 

διαφοροποίηση που µπορεί να επέλθει στα αποτελέσµατα προσδιορισµού του 

επιπέδου ανταγωνισµού σε µία τραπεζική αγορά.  

 

                                                 
61 Bresnahan, T. F., 1982, The oligopoly solution concept is identified, Economics Letters, 10, 87-92 
62 Panzar, J.C. and Rosse, J.N. (1987), “Testing for monopoly equilibrium”, Journal of Industrial 
Economics, Vol. 35 No. 4, pp. 443-56 
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2.2.2 Η εφαρµογή τους στο ελληνικό Τραπεζικό Σύστηµα  

 

Οι Bikker and Groeneveld (1998), σε µια έρευνα για τις 15 χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, την χρονική περίοδο 1986 –1992, χρησιµοποιώντας την µέθοδο 

Panzar και Rosse, συµπεραίνουν  ότι ο ευρωπαϊκός τραπεζικός τοµέας στο σύνολό 

του χαρακτηρίζεται από µονοπωλιακό ανταγωνισµό χωρίς ενδείξεις διαχρονικής 

αύξησης του ανταγωνισµού, συµπέρασµα που επιβεβαιώνεται και για κάθε χώρα 

ξεχωριστά µε εξαίρεση ωστόσο την Ελλάδα και το Βέλγιο, όπου δεν µπορεί να γίνει 

απόρριψη του τέλειου ανταγωνισµού εξαιτίας της στατιστικής Η (για την Ελλάδα Η = 

0,92)63.  

Αντίθετα, οι Hondroyiannis, Lolos και Papapetrou (1999) εξετάζοντας το 

τραπεζικό σύστηµα την περίοδο 1993 – 1995 αποφαίνονται ότι χαρακτηρίζεται από 

την ύπαρξη µονοπωλιακού ανταγωνισµού, διατηρώντας ωστόσο αµφιβολίες που 

βασίζονται στην ανισορροπία της αγοράς64.   

Εµπειρική µελέτη που διεξήχθη για λογαριασµό της Τράπεζας της Ελλάδος,  

και αφορούσε την περίοδο 1993 – 1999, για την εκτίµηση της στατιστικής Panzar  - 

Rosse, χρησιµοποίησε δυο κατηγορίες δεδοµένων, τις µεταβολές των µεριδίων 

αγοράς των τραπεζών και την διαχρονική εξέλιξη της αγοράς µεταξύ των επιτοκίων 

χορηγήσεων και των επιτοκίων καταθέσεων και κατέληξε στο συµπέρασµα ότι ο 

ανταγωνισµός έχει αυξηθεί και εξακολουθεί να αυξάνεται, ιδίως για τις καταθέσεις 

και τα δάνεια προς τα νοικοκυριά (καταναλωτικά και στεγαστικά). Ωστόσο, 

επισηµαίνεται ότι παρόλο τον έντονο ανταγωνισµό η διαφορά µεταξύ επιτοκίων 

χορηγήσεων και καταθέσεων θεωρείται υψηλή, συνεπώς ο ανταγωνισµός δεν αφορά 

σε όλα τα τραπεζικά προϊόντα65.    

Οι Delis, Staikouras και Varlagas (2008) εφάρµοσαν και τις δύο 

οικονοµετρικές µεθόδους, στη στατική και δυναµική τους µορφή, στο ελληνικό 

τραπεζικό σύστηµα κατά την περίοδο 1993-2004 και από τα αποτελέσµατα προέκυψε 

ότι, ενώ τα δύο στατικά υποδείγµατα υποδεικνύουν ότι το ελληνικό τραπεζικό 

σύστηµα εµφανίζει στοιχεία µονοπωλιακού ανταγωνισµού, τα αντίστοιχα δυναµικά 

                                                 
63Bikker, J. A. and J. M. Groeneveld (1998), “Competition and concentration in the EU banking 
industry“, Kredit und Kapital, vol. 33, 62-98 
64Hondroyiannis, G., S. Lolos and E. Papapetrou (1999),“Assessing competitive conditions in the 
Greek banking system”, Journal of International Financial Markets, vol. 9, 377-91 
65Ο ανταγωνισµός στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα: εµπειρική µελέτη για την περίοδο 1993 – 1999, 
Heather D. Gibson, Νίκος Α. ∆εµέναγας, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τράπεζα της Ελλάδος, 
Οικονοµικό ∆ελτίο, Τέυχος 19, Ιούλιος 2002 
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υποδείγµατα αποκαλύπτουν την ύπαρξη κάποιων ολιγοπωλιακών χαρακτηριστικών 

(οι τιµές δηλαδή διαµορφώνονται σηµαντικά υψηλότερα από το οριακό κόστος 

παραγωγής)66. Αυτό το συµπέρασµα µπορεί εν µέρει να αντανακλά τον έντονα 

δυναµικό χαρακτήρα του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος κατά την υπό εξέταση 

χρονική περίοδο. Κατά συνέπεια, κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω τόνωση του 

ανταγωνισµού του ελληνικού Τραπεζικού Συστήµατος, µε την είσοδο νέων και 

ισχυρών τραπεζικών ιδρυµάτων στην τραπεζική αγορά και τη διεύρυνση του 

χαρτοφυλακίου των προσφερόµενων προϊόντων και υπηρεσιών.  

Σχετική βιβλιογραφία εφαρµόζει τις δυο µεθόδους σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 

στο τραπεζικό σύστηµα άλλων χωρών µεµονωµένα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στη 

Λευκή Βίβλο (2005 –2010) δηλώθηκε ως στόχος της επιτροπής ανταγωνισµού «η 

προληπτική χρήση του ανταγωνισµού ώστε να αποφευχθούν τα εµπόδια στην Ενιαία 

Αγορά»67. Παρά τις συνεχείς ρυθµιστικές παρεµβάσεις, σύµφωνα µε τις εµπειρικές 

έρευνες, συνεχίζουν να υπάρχουν διαφορές χωρών που εµποδίζουν την ολοκλήρωση 

των αγορών της λιανικής τραπεζικής. Επιπλέον, τα συµπεράσµατα υποδεικνύουν 

περαιτέρω συγκέντρωση στις τραπεζικές αγορές, φαινόµενο που υποστηρίζεται από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές αρχές ανταγωνισµού, δεν το συµµερίζεται 

όµως η πρόσφατη βιβλιογραφία ως καλή προϋπόθεση ανταγωνισµού68.     

  

2.3 Τµηµατοποίηση των τραπεζικών λειτουργιών  

 

Σήµερα πλέον οι εµπορικές τράπεζες ακολουθούν το λειτουργικό µοντέλο 

κατά το οποίο οι πελάτες - επιχειρήσεις διακρίνονται σε µικρούς, µεσαίους και 

µεγάλους µε βάση τυποποιηµένα κριτήρια κύκλου εργασιών ή και ύψους 

χορηγήσεων. Η πρώτη κατηγορία πελατών (ιδιώτες και µικρές επιχειρήσεις) 

εξυπηρετείται από το δίκτυο καταστηµάτων των τραπεζών. Οι µεγάλες επιχειρήσεις 

πλέον εξυπηρετούνται από χωριστή διεύθυνση που εντάσσεται στο αποκαλούµενο 

wholesale banking, ενώ οι µεσαίες επιχειρήσεις εξυπηρετούνται από ειδικά 
                                                 
66On the Measurement of Market Power in the Banking Industry, Manthos D. Delis, K. Christos 
Staikouras and Panagiotis T. Varlagas, Journal of Business Finance & Accounting, 35(7) & (8), 1023–
1047, September/October 2008, 0306-686X doi: 10.1111/j.1468-5957.2008.02098.x  
67Annex to the White Paper Financial Services Policy (2005-2010) – impact assessment, SEC 1574 
(2005), Commission Staff Working Document, European Commission, Brussels, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005SC1574:EN:NOT 
68Competition issues in European banking, Barbara Casu, Claudia Girardone, Journal of Financial 
Regulation and Compliance Vol. 17 No. 2, 2009 pp. 119-133 



 36

περιφερειακά κέντρα τα οποία στεγάζονται σε επιλεγµένα καταστήµατα του δικτύου 

των εµπορικών τραπεζών ανά την επικράτεια, κυρίως στα µεγάλα αστικά κέντρα. 

Αναλύοντας το οργανόγραµµα των τραπεζών, η τµηµατοποίηση των λειτουργιών έχει 

ως εξής: 

• Λιανική Τραπεζική ή Τραπεζική Ιδιωτών, στην οποία εντάσσονται η 

Καταναλωτική και η Στεγαστική πίστη καθώς και η Τραπεζική µικρών 

επιχειρήσεων 

• Επιχειρηµατική Τραπεζική, στην οποία περιλαµβάνονται η 

Χρηµατοδότηση µεγάλων και µεσαίων επιχειρήσεων, η Ναυτιλιακή 

Πίστη, και επιπρόσθετα µπορεί να εντάσσονται άλλες εργασίες όπως 

χρηµατοδότηση µεγάλων έργων, leasing, factoring και άλλες στις 

οποίες δραστηριοποιούνται οι τράπεζες είτε µέσω του δικτύου τους 

είτε µέσω εξειδικευµένων θυγατρικών τους.  

• ∆ιαχείριση Περιουσίας Πελατών, που περιλαµβάνει τα επενδυτικά 

προϊόντα, τα αµοιβαία κεφάλαια τη διαχείριση χαρτοφυλακίου ιδιωτών 

• Επενδυτική Τραπεζική, στην οποία εντάσσονται οι επενδυτικές και 

χρηµατιστηριακές  εργασίες και η διαχείριση διαθεσίµων.         

Ένα σηµαντικό διακριτικό στοιχείο του νέου µοντέλου λειτουργίας είναι ο 

πλήρης διαχωρισµός της εξυπηρέτησης πελατών (που περιλαµβάνει ανάπτυξη και 

προώθηση προϊόντων και εργασιών) από την εγκριτική διαδικασία και τη διαχείριση 

πιστωτικού κινδύνου. Η εγκριτική διαδικασία και η διαχείριση του πιστωτικού 

κινδύνου στο νέο µοντέλο λειτουργίας εντάσσονται σε χωριστή κεντροποιηµένη 

διεύθυνση όπου εφαρµόζεται και εξειδίκευση -όπου χρειάζεται- για την 

αποτελεσµατικότερη διεκπεραίωση αυτών των λειτουργιών ανά κατηγορία και 

προϊοντικό τοµέα. 

Στην παρούσα φάση τα καταστήµατα του δικτύου λιανικής των εµπορικών 

τραπεζών είναι επιφορτισµένα µε την εξυπηρέτηση των µικρών επιχειρήσεων και των 

ιδιωτών και τα στελέχη τους (relationship managers) είναι κυρίως πωλητές προϊόντων 

και υπηρεσιών. Η αλλαγή στη δοµή των εµπορικών τραπεζών επιβάλλεται και βάσει 

της Π∆ΤΕ 2577/200669 που απαιτεί τον διαχωρισµό µεταξύ κέντρων πωλήσεων και 

κέντρων εγκρίσεων για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας χαρτοφυλακίων στις 

τράπεζες. 

                                                 
69 http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/LegalF/Acts.aspx 
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2.4 Στρατηγικές µάρκετινγκ τραπεζών  

 

Την τελευταία δεκαετία, δραστικές αλλαγές στον τοµέα παροχής 

χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, όπως η αποκανονικοποίηση, η διεθνικοποίηση και οι 

νέες τεχνολογίες δηµιούργησαν ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον όπου ένα 

ευρύ φάσµα διαφοροποιηµένων προϊόντων παρέχεται ως χρηµατοπιστωτική 

υπηρεσία. Από την άλλη πλευρά, αλλαγές επήλθαν και στην καταναλωτική 

συµπεριφορά µε σηµαντικότερες την αποδυνάµωση της ‘αφοσίωσης’ των πελατών 

στις τράπεζες, την αύξηση τόσο της ευαισθησίας στην τιµολόγηση όσο και ενεργούς 

ενασχόλησης µε τα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα, την αναζήτηση σχέσης τιµής και 

ποιότητας (value for money) µεταξύ προϊόντων, δικτύων και παροχών70. 

Κατανοώντας τα γεγονότα οι τράπεζες αναπτύσσουν στρατηγικές που εστιάζουν στον 

πελάτη (Customer Relationship Management) µε εργαλεία όπως τις νέες τεχνολογίες 

και την αποτελεσµατική αξιοποίηση των εναλλακτικών σηµείων πώλησης που 

διαθέτει , τις συνεργασίες µε ηγετικές επιχειρήσεις στο χώρο της λιανικής και του 

εµπορίου. Επιπλέον, αναπτύσσονται τεχνικές σταυροειδών πωλήσεων και 

εξατοµικευµένης τιµολόγησης διασφαλίζοντας σχέσεις εµπιστοσύνης µε τον πελάτη 

και διατηρώντας χαµηλά λειτουργικά κόστη71.  

 

2.4.1 ∆ιαχείριση πελατειακών σχέσεων (Customer Relationship Management)  

 
Ένα σύστηµα διαχείρισης πελατείας (CRM) περιλαµβάνει από επιχειρησιακές 

λειτουργίες όπως µάρκετινγκ σχέσεων (relationship marketing) και την ιδιαίτερη 

έµφαση στην βελτίωση της διατήρηση των πελατών, έως την αποτελεσµατική 

διαχείριση των πελατειακών σχέσεων72. Από µια άποψη ένα σύστηµα CRM 

συνίσταται στην χρησιµοποίηση πληροφοριών που σχετίζονται µε τον πελάτη έτσι 

ώστε να του προσφέρεται το κατάλληλο προϊόν73. Άλλες απόψεις εστιάζουν στο 

τεχνολογικό κοµµάτι. Οι εξελίξεις στις τεχνολογίες βάσεων δεδοµένων όπως η 

                                                 
70 Black, N.J., Lockett, A., Ennew, C., Winklhofer, H. and McKechnie, S. (2002), 'Modelling consumer 
choice of distribution channels: an illustration from financial services', International Journal of Bank 
Marketing, Vol. 20, No.4, pp. 161-173. 
71 Kamakura, W.A., Ramaswami, S.N. and Srivastava, R.K. (1991) 'Applying latent trait analysis in the 
evaluation of prospects for cross-selling of financial services', International Journal of Research in 
Marketing, Vol. 8, pp. 329-349 
72 Light , B . ( 2001 ) ‘ A review of the issues associated with customer relationship management 
systems ,’ in Proceedings of the Ninth European Conference on Information Systems , Bled Slovenia, 
pp. 1232 – 1241 
73 The rise of CRM, Levine, S. ( 2000 ), America’s Network ,Vol. 104 , No. 6 , pp. 34 
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αποθήκευση στοιχείων (data warehousing) και η ανάσυρση δεδοµένων (data mining) 

είναι κρίσιµες για τη λειτουργία και την αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων 

CRM74.  Επιπρόσθετα, η διαχείριση πελατειακών σχέσεων θεωρείται µια ολιστική 

διαδικασία απόκτησης, διατήρησης και αύξησης πελατών. Συνεπώς, δεν αποτελεί 

πλέον, απλά εφαρµογή λογισµικού αλλά αντιπροσωπεύει µια φιλοσοφία λειτουργίας 

της επιχείρησης η οποία βασίζεται στη δηµιουργία µακροχρόνιων σχέσεων µε τους 

πελάτες της και η οποία ανάγεται σε µια ευρεία στρατηγική και διαδικασία απόκτηση 

διατήρησης και αύξησης πελατών µε στόχο τη συνεργασία µε επιλεγµένους πελάτες, 

η οποία θα δηµιουργήσει αξία τόσο για την επιχείρηση όσο και για τον πελάτη75.        

Η δηµιουργία µιας στρατηγικής προσανατολισµένης προς τον πελάτη πέραν 

των παραµέτρων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που επιλέγει  κάθε επιχείρηση, 

είναι παγκοσµίως αποδεκτό ότι είναι ιδιαίτερα αποδοτική (Sheth and Sisoda, (1999), 

Roh, T.H., Ahn, C.K. and Han, I. 2005, Foss, B. and Stone, M., (2001), Stringfellow, 

A., Winter, N. and Bowen, D., (2004)) και ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις που προσφέρουν 

υπηρεσίες όπως οι τράπεζες (Sin and Tse, 2000). Μεταβλητές όπως η ποιότητα των 

παρεχόµενων υπηρεσιών και η διαχείριση των πελατειακών σχέσεων επηρεάζουν 

σηµαντικά την επίδοση της επιχείρησης (Chang and Chen, 1998). Την τελευταία 

δεκαετία όλες οι ελληνικές τράπεζες στράφηκαν προς την εφαρµογή της 

πελατοκεντρικής προσέγγισης. Η τάση αυτή είναι διεθνής, ενώ ερευνητικό 

πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2002 σχολιάζει ότι η πελατοκεντρική 

οργάνωση και φιλοσοφία ιεραρχείται στις πρώτες προτεραιότητες των τραπεζών76. 

Εµπειρική έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε ελληνική τράπεζα77 παρατήρησε 

ότι µετά την εφαρµογή του συστήµατος διαχείρισης πελατείας πέτυχε πολλά 

πλεονεκτήµατα από αυτά αναφέρονται στη διεθνής βιβλιογραφία, όπως: 

• τη µείωση του κόστους,  

• τη µείωση της πολυπλοκότητας, µέσω της βελτίωσης της 

αρχιτεκτονικής και της ενσωµάτωσης των συστηµάτων της.  

                                                 
74 Enterprise Integration, Sandoe , K., Corbitt, G. and Boykin, R. ( 2001 ). John Wiley & Sons, New 
York, NY . 
75 Parvatiyar , A. and Sheth, J. N. (2000) ‘Conceptual framework of customer relationship 
management,’ in J. N. Sheth, A. Parvatiyar and G. Shainesh (eds), Customer Relationship Managemen: 
Emerging Concepts, Tools and Applications. Tata McGraw-Hill, New Delhi , pp. 3 – 25 
76 IDC . ( 2002 ) . Survey — IT Adoption Patterns in the European Banking Sector: Focus on 
Solutions, 24 December 2002 
77 Customer relationship management: A case study of a Greek bank, Evangelia Blery, Michalis 
Michalakopoulos, 2006,  Journal of Financial Services Marketing Vol. 11, 2 116–124,   
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• βελτίωση της αποδοτικότητας, όσο αφορά στις ικανότητες των 

εργαζοµένων και τον χρόνο αναµονής και εξυπηρέτησης 

• αύξηση των κερδών, όπως επισηµαίνεται στη βιβλιογραφία οδηγεί σε 

υψηλότερο ROI.     

Επιπλέον, οι συνεντευξιαζόµενοι δήλωσαν ότι καθοριστικοί παράγοντες 

πετυχηµένης  εφαρµογής του συστήµατος διαχείρισης πελατείας αποτέλεσαν, το 

αποτελεσµατικό πρόγραµµα διαχείρισης (project management), ο ρεαλιστικός 

προγραµµατισµός χρόνου, και ο άρτιος προγραµµατισµός που δεν υπερβαίνει τον 

προϋπολογισµό. Ένας άλλος παράγοντας επιτυχίας αποτέλεσε και η καλή συνεργασία 

µεταξύ της τράπεζας και των  εξωτερικών συµβούλων στους οποίους είχε ανατεθεί η 

εφαρµογή του συστήµατος78. Συνεπώς, η εφαρµογή ενός συστήµατος διαχείρισης 

πελατείας, παρόλα τα πλεονεκτήµατα που µπορεί να επιφέρει, απαιτεί την ύπαρξη 

προϋποθέσεων για να είναι επιτυχής και να µην οδηγήσει την επιχείρηση στα 

ακριβώς αντίθετα αποτελέσµατα.         

     

2.4.1.1 Εφαρµογή συστηµάτων διαχείρισης πελατείας στις ελληνικές τράπεζες  

 
Οι περισσότερες ελληνικές τράπεζες εφαρµόζουν πλέον συστήµατα 

διαχείρισης πελατείας, όπως προαναφέρθηκε, για τα οποία δηµοσιεύουν τον τρόπο 

εφαρµογής και λειτουργίας τους καθώς και τα πλεονεκτήµατα που αποφέρουν στους 

πελάτες τους. Παρακάτω παρουσιάζεται η πολιτική εφαρµογής των συστηµάτων 

διαχείρισης πελατείας των πέντε βασικότερων ελληνικών τραπεζών (Εθνική, 

Πειραιώς, Eurobank, Emporiki, Alpha Bank), όπως προκύπτει από τις δηµοσιεύσεις 

τους.  

Η Εθνική τράπεζα βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσης της ανάπτυξης 

συστηµάτων διαχείρισης πελατείας (CRM) µε σκοπό την εξαγωγή στατιστικών και 

αναλυτικών καταστάσεων πελατών για στοχευόµενες προωθητικές ενέργειες. 

Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε και στη βελτίωση της υποδοµής µε: την ανάπτυξη νέων 

µηχανογραφικών διαδικασιών για την ταχύτερη και ορθότερη ανταπόκριση στα 

δανειακά αιτήµατα, µε την αυτοµατοποίηση των ελέγχων και την ένταξη του 

behavior score στην αξιολόγηση του πελάτη79. Επιπλέον, τον Απρίλιο του 2009 

                                                 
78 Commercial friendships: service provider — client relationships in context, Price, L. L. and 
Arnould, E. J. ( 1998 ), Journal of Marketing, Vol. 63, No. 4  pp. 38 – 56 
79 Ετήσια Έκθεση 2009, Εθνική Τράπεζα, ΕΤΗΣΙΑ_ΕΚΘΕΣΗ_2009+pdf.pdf(application/pdf object) 
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παρουσιάστηκε µια νέα συνολική θεώρηση της σχέσης πελάτη – τράπεζας µέσα από 

την υιοθέτηση του νέου εµπορικού σήµατος i-bank. Το νέο σήµα αντικατοπτρίζει την 

αλλαγή προσέγγισης, µε επικέντρωση στην πελατοκεντρική εξυπηρέτηση, µέσα από 

εξελιγµένα εναλλακτικά δίκτυα, 24 ώρες το 24ωρο, οπουδήποτε (µέσω σταθερού ή 

κινητού τηλεφώνου, internet και ΑΤΜ).  

Η τράπεζα Πειραιώς, µετά από δέκα χρόνια αξιοποίησης της πελατοκεντρικής 

πλατφόρµας της Τράπεζας (CRS) και µε στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων 

µε τους πελάτες και την ποιοτικότερη εξυπηρέτησή τους, ανέπτυξε τη νέα 

πελατοκεντρική πλατφόρµα ΙCE - Integrated Customer Environment. Η νέα 

πλατφόρµα τοποθετεί τον πελάτη στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, παρέχοντας 

ενιαίο περιβάλλον εργασίας µε υψηλό επίπεδο πληροφόρησης ως προς το συνολικό 

χαρτοφυλάκιο του πελάτη και τις ευκαιρίες πώλησης. Ταυτόχρονα, παρέχεται η 

δυνατότητα στους χρήστες να χρησιµοποιούν όλες τις τραπεζικές εφαρµογές από το 

ίδιο περιβάλλον, βελτιώνοντας έτσι σηµαντικά την ταχύτητα και την ποιότητα 

εκτέλεσης των εργασιών. Επιπλέον, στο πλαίσιο της αυτοµατοποίησης των εργασιών 

πιστοδοτήσεων λιανικής τραπεζικής αναπτύχθηκε και εφαρµόστηκε ένα νέο 

σύγχρονο σύστηµα (Velti BPM) για την υποστήριξη της διαδικασίας υποβολής και 

διαχείρισης των εγκρίσεων των αιτηµάτων πιστωτικών προϊόντων φυσικών 

προσώπων. Το νέο σύστηµα αποτελεί µια σύγχρονη και ολοκληρωµένη υποδοµή, η 

οποία χρησιµοποιείται σε επίπεδο Οµίλου και προσφέρει: οµοιογένεια στη µορφή των 

αιτήσεων όλων των τύπων πιστοδοτήσεων φυσικών προσώπων, απλοποίηση της 

εγκριτικής διαδικασίας και µείωση του χρόνου έγκρισης δανείων, αυτοµατοποίηση 

και µείωση χειρόγραφων εργασιών, ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική τήρηση και 

διακίνηση των αναγκαίων εγγράφων, δυνατότητα εύκολης παρακολούθησης κάθε 

σταδίου επεξεργασίας µιας αίτησης, µείωση του χρόνου απόκρισης προς τους πελάτες 

και αύξηση της ικανοποίησής τους80.  

Στις 24 Μαΐου 2000, ο τότε  πρόεδρος της Eurobank κ. Γ. Γόντικας, κατά τη 

διάρκεια ετήσιας έκτακτης γενικής συνέλευσης συνοψίζοντας τα επιτεύγµατα της 

πρώτης δεκαετίας, τόνιζε ότι ο προσανατολισµός της  τράπεζας είναι 

πελατοκεντρικός81. Ανάπτυξη µε χαρακτήρα πελατοκεντρικό συµπεριλαµβάνει 

εξειδικευµένες µονάδες πώλησης που προσεγγίζουν διαφορετικά τµήµατα της 

                                                 
80http://www.piraeusbank.gr/Documents/internet/Enimerosi_Ependiton/Etisies_Ekthesis/2010/EE_gr.p
df 
81 http://www.eurobank.gr/online/home/viewNews2.aspx?id=138&code=PRESS&lang=gr 
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τραπεζικής πελατείας, προσφέροντας διαφοροποιηµένα προϊόντα και υπηρεσίες, 

µέσα από εξειδικευµένα δίκτυα διανοµής. Μέχρι σήµερα η τράπεζα συνεχίζει να 

επενδύει σε τεχνολογίες που υποστηρίζουν τα συστήµατα διαχείρισης πελατείας και 

πολλαπλά δίκτυα διανοµής αποσπώντας διακρίσεις µε την Υπηρεσία 

Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης EuroPhone Banking (τρεις φορές χρυσό βραβείο στο 

διαγωνισµό ‘The Teleperfomance CRM Grand Prix’ για τις εξαιρετικής ποιότητας  

τηλεφωνικές υπηρεσίες που προσφέρει στους πελάτες της.82 Την εφαρµογή της 

πελατοκεντρικής φιλοσοφίας επιδιώκει και στις συνεργασίες ως κοινό άξονα 

στρατηγικής (Raiffeisen Bank International AG)83. Στον τελευταίο ετήσιο 

απολογισµό της (2009) ωστόσο, δεν γίνεται αναφορά στον τρόπο λειτουργίας του 

συστήµατος διαχείρισης πελατείας της, ούτε σε πολιτικές βελτίωσης όπως η 

απόκτηση συγκεκριµένων λογισµικών ή αναδιαρθρώσεων στην οργανωτική της 

δοµή.  

Η Εµπορική τράπεζα βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης του 

προγράµµατος Εµπορικού Μετασχηµατισµού που συνοδεύεται από την εφαρµογή 

ενός νέου µοντέλου καταστήµατος Λιανικής Τραπεζικής, µε τη δηµιουργία ζωνών 

εξυπηρέτησης πελατών ανάλογα µε τις ανάγκες τους. Οι δράσεις που περιλαµβάνει 

είναι η ανανέωση του δικτύου, η εκπαίδευση και η καθοδήγηση του προσωπικού από 

την Ακαδηµία Λιανικής Τραπεζικής, η ανάπτυξη εργαλείων πωλήσεων που 

υποστηρίζονται ένα σύγχρονο σύστηµα διαχείρισης πελατών (sales portal) και ένα 

ηλεκτρονικό περιβάλλον παρακολούθησης και αναφορών (dash board). Επιπρόσθετα 

ο Μετασχηµατισµός περιλαµβάνει την ενίσχυση της επικοινωνίας και της 

ενηµέρωσης µέσα από έντυπα αλλά και συναντήσεις στελεχών, την απλοποίηση της 

γκάµας των προϊόντων και την έκδοση ενός οδηγού προϊόντων µε βασικές χρηστικές 

πληροφορίες και τρόπους εκµετάλλευσης ευκαιριών για διασταυρούµενες 

πωλήσεις84.  

Όσο αφορά στην Alpha Bank,  ο λειτουργικός ανασχεδιασµός της, όπως 

δηµοσιεύεται στον απολογισµό των δραστηριοτήτων της για το 2009 περιλαµβάνει 

ενέργειες που στοχεύουν στην αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχόµενων 

υπηρεσιών και την ελαχιστοποίηση των λειτουργικών κινδύνων. Η εγκατάσταση ενός 

ενιαίου συστήµατος διαχειρίσεως πελάτη (CDI) στο δίκτυο της τράπεζας και στην 

                                                 
82 http://www.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=57&mid=461&lang=gr 
83 http://www.eurobank.gr/online/home/viewNews2.aspx?id=1583&code=PRESS&lang=gr 
84 http://www.emporiki.gr/files/GR/Investor_Annual_Report/2008/annual_2009/dff/etisapolog.pdf 
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συνεργαζόµενη επιχείρηση First Data, αποτέλεσε ένα από τα σηµαντικότερα έργα 

τεχνολογικής υποδοµής, το οποίο συµπληρώνεται από την εγκατάσταση ενιαίου 

συστήµατος πληροφορικής Core Banking µε σκοπό την ενιαία διαχείριση δεδοµένων 

πελατών σε επίπεδο τραπέζης και θυγατρικών εσωτερικού και εξωτερικού. Τέλος, 

προβλέπεται η διασύνδεσή του µε συστήµατα τρίτων για να υποστηριχθούν εργασίες 

προωθήσεως πωλήσεων καρτών και δανείων καθώς και εργασίες παρακολουθήσεως 

καθυστερήσεων. Εποµένως, η λειτουργία του νέου συστήµατος στις Θυγατρικές 

Τράπεζες και στα Καταστήµατα του εξωτερικού, διευκολύνει και υποστηρίζει τη 

δηµιουργία ενιαίου λειτουργικού µοντέλου, καθώς και τη γρήγορη δηµιουργία και 

προώθηση τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών. Σε αυτό το πλαίσιο αποφασίσθηκε 

η εισαγωγή συστήµατος επεξεργασίας αιτήσεων δανείων και καρτών για καλύτερη 

υποστήριξη των απαιτούµενων λειτουργιών καθώς και συστήµατος 

παρακολουθήσεως καθυστερήσεων (collections)85. 

 

2.4.2 Εναλλακτικά δίκτυα διανοµής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών  

 

Παράλληλα µε την αύξηση του αριθµού καταστηµάτων, σηµαντική και 

συστηµατική υπήρξε και κατά τη διάρκεια του 2009 η προσπάθεια των 

εγκατεστηµένων στη χώρα µας τραπεζών να αναπτύξουν εναλλακτικά δίκτυα 

διανοµής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, όπως αυτόµατες ταµειολογιστικές µηχανές 

(ΑΤΜ), τηλεφωνική τραπεζική (phone-banking) και ηλεκτρονική τραπεζική (e-

banking)86. Η προσπάθεια αυτή είχε ως αποτέλεσµα τόσο τη σηµαντική αύξηση του 

αριθµού των ΑΤΜ (2009: 7.750, 2008: 7.575, 2007: 7.270, 2006: 6.667), όσο και την 

αναβάθµιση και διεύρυνση των υπηρεσιών που παρέχονται µέσω αυτών, καθώς, 

πέραν των παραδοσιακών υπηρεσιών κατάθεσης και ανάληψης µετρητών και 

ερώτησης υπολοίπου, είναι πλέον δυνατή η πραγµατοποίηση ποικίλων τραπεζικών 

συναλλαγών, όπως η µεταφορά κεφαλαίων σε λογαριασµούς τρίτων, η πληρωµή 

οφειλών από πιστωτικές κάρτες, καθώς και η πληρωµή λογαριασµών λοιπών 

επιχειρήσεων (π.χ. κοινής ωφέλειας)87. Εντυπωσιακή υπήρξε, τέλος, λαµβανοµένων 

                                                 
85 http://www.alpha.gr/files/investorrelations/APOLOGISMOS_2009_EN.pdf 
86 sup.kathimerini.gr/xtra/media/files/meletes/banks/banks090708.pdf 
87 www.hba.gr/main/Ereunes-meletes/EllinikoTrapeziko2010-FullForWeb.pdf 
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υπόψη των αναλογιών, η συνεχιζόµενη αύξηση των εγγεγραµµένων χρηστών88 στις 

υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής που έχουν αναπτύξει οι ελληνικές τράπεζες. 

Σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΕΤ, στις 31 ∆εκεµβρίου 2009, περισσότερα από 1.719.800 

φυσικά και νοµικά πρόσωπα ήταν εγγεγραµµένοι χρήστες σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής 

τραπεζικής, σηµειώνοντας αύξηση 34% σε σχέση µε το τέλος του 2008. Σηµειώνεται 

µάλιστα ότι το 2004 ο αριθµός των εγγεγραµµένων χρηστών στις υπηρεσίες 

ηλεκτρονικής τραπεζικής δεν υπερέβαινε τις 100 χιλιάδες. 

 

2.4.2.2 Internet Banking   

 

Τα επιτελεία της λιανικής τραπεζικής επωφελούµενοι το νέο δίκτυο διανοµής 

των προϊόντων τους, σχεδιάζουν την προσαρµογή των προϊόντων της καταναλωτικής 

πίστης και την παροχή και την εξυπηρέτησή τους µέσω του ιστότοπου της τράπεζας. 

Τα πλεονεκτήµατα στα οποία προσδοκούν από τη χρήση του νέου δικτύου διανοµής 

είναι η αυξηµένη πελατειακή βάση, η εξοικονόµηση κόστους, η µαζική τυποποίηση 

(mass customisation) και καινοτοµία προϊόντων, το µάρκετινγκ και η επικοινωνία, η 

ανάπτυξη δευτερευουσών λειτουργιών και διάθεση υπηρεσιών ανεξαρτήτου 

γεωγραφικής περιοχής89. Επιπρόσθετα, οι υπηρεσίες της διαδικτυακής τραπεζικής 

συµβάλουν στην ενίσχυση της συνολική εικόνα της τράπεζας µέσω της ποικιλίας των 

προσφερόµενων υπηρεσιών, της προσβασιµότητας σε αυτές, το επίπεδο ασφάλειας 

που απολαµβάνουν οι πελάτες και την συνέπεια σε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που 

ενισχύουν την φήµη µιας τράπεζας90.  Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε τους Nelson and 

Richmond (2007), το internet banking βελτιώνει τα κέρδη των τραπεζών. Η συµβολή 

του όµως εξαρτάται από τον αριθµό των πελατών που το υιοθετούν ως µέσο.   

 Η Pricewaterhouse Coopers LLP ολοκλήρωσε πρόσφατα την έρευνα 

«Precious Plastic 2008», που αφορά την αγορά των πιστωτικών καρτών και την 

καταναλωτική πίστη. Η έρευνα αυτή αναφερόταν σε χώρες της Ευρωζώνης και την 

Μ. Βρετανίας. Σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη έρευνα, η Ελλάδα παρουσιάζει το 

                                                 
88 Ως εγγεγραµµένοι χρήστες ορίζονται οι πελάτες των τραπεζών που µπορούν να κάνουν συναλλαγές 
αξίας µέσω internet banking, είτε µέσω κωδικού (user name) συσχετισµένου µε καταθετικό 
λογαριασµό, είτε µέσω κωδικού (user name) συσχετισµένου µε κάρτα. 
89 Giannakoudi, S. (1999), Internet banking: the digital voyage of banking and money in cyberspace. 
Information and Communications Technology Law, 8 (3), 205-43 
90 Corporate image measurement: a further problem for the tangibilization of internet banking services. 
International Journal of Bank Marketing, Flavian, C., Torres, E. and Guinaliu, M. (2004)., 22 (5), 366-
84. 
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µεγαλύτερο ρυθµό αύξησης καταναλωτικής πίστης στην Ευρωζώνη την τελευταία 

πενταετία. Επίσης, η διείσδυση της καταναλωτικής πίστης ως ποσοστό του 

δηλωµένου ΑΕΠ στην Ελλάδα είναι η δεύτερη υψηλότερη µετά την Αγγλία91. Η 

αύξηση του e-commerce έχει διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο, καθώς οι κάρτες 

αποτελούν τη φυσική µέθοδο πληρωµής για προϊόντα και υπηρεσίες που αγοράζονται 

on line. Θετικά συνέβαλε και η συνεχής αύξηση των διεθνών ταξιδιών, τα οποία 

καθιστούν τις κάρτες πιο ελκυστικές. Τέλος, σηµαντικότατος και πολλά υποσχόµενος 

είναι και ο δηµογραφικός παράγοντας. Αυτό γιατί οι νεότεροι άνθρωποι είναι 

περισσότερο δεκτικοί και εξοικειωµένοι µε την τεχνολογία92.  

Ο Floros (2008) σε έρευνα η οποία αξιολογεί την επίδοση των τραπεζικών 

ιστοσελίδων βάση του µέσου όρου των χρηστών που επισκέφτηκαν την ιστοσελίδα 

για ένα τρίµηνο ως ποσοστό του συνόλου όλων των χρηστών ίντερνετ, τον αριθµό 

των επιµέρους υποσελίδων που παρακολουθεί ο χρήστης όταν επισκέπτεται την 

ιστοσελίδα και τέλος την επισκεψιµότητα του συγκεκριµένου διαδικτυακού τόπου  

παρατηρεί ότι οι πέντε µεγαλύτερες τράπεζες προσελκύουν περισσότερους χρήστες 

των εφαρµογών τους στο ίντερνετ και η επίδοσή τους είναι διαχρονική (παράγοντας 

‘εµπιστοσύνη’ µεταξύ των χρηστών. Ωστόσο, τα ποσοστά είναι σαφώς µικρότερα 

άλλων ευρωπαϊκών τραπεζών (Σκανδιναβικές χώρες) γεγονός που καθιστά αναγκαία 

την περαιτέρω επένδυση στον τοµέα αυτό εκ µέρους των τραπεζών93.    

     

2.4.2.2.1 Ενέργειες ενίσχυσης του internet banking από τις ελληνικές τράπεζες  

 

Οι ελληνικές τράπεζες στην προσπάθεια βελτίωσης των ιστοσελίδων τους 

ενισχύουν τις εφαρµογές και δυνατότητες τους. Στρατηγικός στόχος τους αποτελεί η 

παροχή υψηλότερης ποιότητας υπηρεσιών, η αύξηση του αριθµού των χρηστών και η 

εντονότερη χρήση των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής τραπεζικής. Οι περισσότερες 

εφαρµογές βέβαια δεν αφορούν την καταναλωτική πίστη (αποστολή εµβασµάτων, 

χρηµατιστηριακές συναλλαγές, ενηµέρωση υπολοίπου και κίνησης λογαριασµού, 

πληρωµές σε ∆ηµόσιο) λειτουργούν όµως ως επικοινωνιακή πολιτική θετικά στην 

προσέλκυση και διατήρηση της πελατειακής βάσης της τράπεζας.  

                                                 
91 http://www.pwc.com/en_GR/gr/press-releases/assets/precious-plastic-survey-2008-14jan08.pdf 
92Οι Έλληνες αγκαλιάζουν την καταναλωτική πίστη, Επιστηµονικό Marketing Management, Απρίλιος 
2008, http://www.epistimonikomarketing.gr/article_show.php?article_id=2013 
93 Internet Banking Websites Performance in Greece, Christos Floros, Journal of Internet Banking and 
Commerce, December 2008, vol. 13, no.3 
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Όσον αφορά στην καταναλωτική πίστη αξίζει να σηµειωθεί ότι οι 

περισσότερες πλέον τράπεζες παρέχουν την δυνατότητα αίτησης και  εξυπηρέτησης 

δανείων και πιστωτικών καρτών. Ενδεικτικά αναφέρεται ως καινοτοµία η πρόθεση 

της Alpha Bank για την παροχή δυνατότητας και της εκταµίευσης του δανείου άµεσα 

στον λογαριασµό του πελάτη, εφόσον είναι χρήστης του Alpha Web Banking, είτε 

την εκταµίευση του δανείου του µέσω Καταστήµατος94.  Η τράπεζα Πειραιώς 

φαίνεται να επενδύει στην υπηρεσία υπηρεσία internet banking (winbank) καθώς 

επιδιώκει και κατακτά διακρίσεις (PC World («Άριστη Υπηρεσία»), PC Magazine 

(«Επιλογή Σύνταξης»), RAM («Κορυφαία Επίδοση»), Tech Excellence Awards) και 

απολαµβάνει υψηλό βαθµό ικανοποίησής µεταξύ των χρηστών της που ανέρχεται στο 

96%. Σηµαντική απόδοση και εξαιρετική δυναµική επιδεικνύουν οι πολυκαναλικές 

υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής όπως οι προπληρωµένες virtual κάρτες 

πληρωµών (WeBuy) οι οποίες ξεπέρασαν τις 30.000 καθώς και η πλατφόρµα των 

υπηρεσιών paycenter (εισπράξεις µέσω internet µε χρέωση καρτών από τις ελληνικές 

εµπορικές επιχειρήσεις) αυξήθηκαν ικανοποιητικά τόσο σε επίπεδο συνεργαζόµενων 

επιχειρήσεων όσο και σε σύνολο συναλλαγών και κύκλου εργασιών. 

 

2.4.3 Συνεργασίες µε άλλες επιχειρήσεις  

 

Οι τράπεζες συγκροτώντας οµάδες τραπεζικών συµβούλων προσεγγίζουν τον 

επιχειρηµατικό κλάδο της αγοράς αυτοκινήτου µε στόχο τη σύναψη κεντρικών αλλά 

και τοπικών συµφωνιών µε καταστήµατα και αντιπροσωπίες αυτοκινήτων. Η Alpha 

Bank στη διάρκεια του 2009, συνεχίσθηκε η πολιτική προσεγγίσεως των εταιριών του 

κλάδου των αυτοκινήτων, µε αποτέλεσµα να αυξηθεί η διείσδυση στην εν λόγω 

αγορά. Ο αριθµός νέων δανείων για το 2009 διατηρήθηκε στο ίδιο επίπεδο µε το 

2008, παρά τη σηµαντική µείωση των πωλήσεων αυτοκινήτων και την αυστηρότερη 

εγκριτική πολιτική που ακολουθήθηκε. Στόχος της, όπως δηλώνει, αποτελεί η 

διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάµενων κεντρικών συνεργασιών στην 

αγορά αυτοκινήτων, η ενίσχυση των συνεργασιών στο χώρο της µοτοσικλέτας, και η 

ανάπτυξη νέων προϊόντων για επιχειρήσεις. Η Πειραιώς Multifin ΑΕ εξειδικεύεται 

στη χρηµατοδότηση αγοράς καινούργιων και µεταχειρισµένων αυτοκινήτων, 

µοτοσικλετών και µικρών σκαφών. Το 2009 η εταιρεία µείωσε τον αριθµό των εν 

                                                 
94 http://www.alphakatanalotika.gr/ 
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ενεργεία συνεργατών της κατά 25% και σήµερα συνεργάζεται µε περισσότερες από 

300 εταιρείες εµπορίας αυτοκινήτων και κεντρικές αντιπροσωπείες, καθώς το 2009 

ήταν µια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για την αγορά αυτοκινήτου µε κάµψη 

ταξινοµήσεων κατά 20%. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία εµφάνισε µείωση 

εκταµιεύσεων κατά 60%95. Και η Εθνική Τράπεζα, το 2009 πραγµατοποίησε 

συµφωνία µε µεγάλη αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, η οποία εκτός από τα 

καταναλωτικά δάνεια περιλαµβάνει συνολική τραπεζική εξυπηρέτηση (εµπορικά 

δάνεια, ασφαλιστικές καλύψεις, έκδοση πιστωτικής κάρτας, κ.ά.)96.   

 

2.4.4 Συνεργασίες µε εταιρίες πιστωτικών καρτών  

 
Στρατηγικές συνεργασίες αναζητούν οι τράπεζες και στον τοµέα των 

πιστωτικών καρτών. Η Visa και η Mastercard αποτελούν διεθνώς αναγνωρισµένες 

εταιρίες µε τις οποίες είναι συµβεβληµένες όλες οι εµπορικές τράπεζες. 

Ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα προσδίδει η αποκλειστική συνεργασία µε κάποιο από τα 

διεθνή συστήµατα πληρωµών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα µιας ανάλογης 

συµφωνίας είναι και αυτή της Alpha Bank µε την American Express, της οποίας 

αποτελεί µοναδικό εκδότη και αποδέκτη. Αντίστοιχο παράδειγµα είναι και αυτό της 

CitiBank η οποία έχει εξασφαλίσει την αποκλειστική συνεργασία µε την Diners. 

 

2.4.5 Σταυροειδείς πωλήσεις (Cross selling) 

 
«Η πώληση ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας σε ένα νέο πελάτη κοστίζει πέντε φορές 

περισσότερο από την πώληση ενός επιπρόσθετου προϊόντος ή υπηρεσίας σε ένα ήδη 

υπάρχων πελάτη» 

 

Ειδικότερα σε συγκυρίες όπως αυτή της οικονοµικής κρίσης, όπου η αγορά 

της καταναλωτικής πίστης έχει συρρικνωθεί, η εγκριτική διαδικασία έγινε 

αυστηρότερη και επήλθε περικοπή στις διαφηµιστικές δαπάνες των τραπεζών, η 

τεχνική των διασταυρούµενων πωλήσεων αποτελεί ιδανική επιλογή καθώς µπορεί να 

                                                 
95 http://www.piraeusbank.gr/ecPage.asp?id=240399&lang=1&nt=96&sid=&fid=242384 
96http://www.piraeusbank.gr/Documents/internet/Enimerosi_Ependiton/Etisies_Ekthesis/2010/EE_gr.p
df  
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εστιάσει σε επιλεγµένους πελάτες97. Οι πρακτικές που υιοθετούν οι ηγέτιδες τράπεζες 

των Ηνωµένων Πολιτειών  στις σταυροειδείς πωλήσεις συνοψίζεται σε µια 

διαδικασία έξι βηµάτων98:  

• Ανάπτυξη ειλικρινούς διαλόγου µε κάθε πελάτη, 

• Γνώση των πλεονεκτηµάτων και των µειονεκτηµάτων του προϊόντος, 

• Πρόταση κατάλληλων λύσεων, 

• Συγκέντρωση πληροφοριών και µετάδοσή τους στο σύνολο της επιχείρησης, 

• ∆ηµιουργία κινήτρων για  αποτελεσµατικές σταυροειδείς πωλήσεις, και 

• Εκµετάλλευση κάθε ευκαιρίας για σταυροειδείς πωλήσεις. 

Στην Ελλάδα οι τράπεζες πωλούν δύο περίπου προϊόντα ανά τραπεζικό 

πελάτη, όταν το αντίστοιχο νούµερο στην Eυρωζώνη είναι πάνω από 4 προϊόντα ανά 

πελάτη. Από την αύξηση των σταυροειδών πωλήσεων οι τράπεζες κερδίζουν σε 

έσοδα, ενώ οι πελάτες έχουν ευκαιρίες να επωφεληθούν σε τιµολόγηση99.  

Χαρακτηριστικά αναφέρεται η περίπτωση της Εθνικής τράπεζας, η οποία 

ακολουθεί από το 2007 ένα µεθοδευµένο πρόγραµµα για σταυροειδείς πωλήσεις 

εκµεταλλευόµενη τα 5 εκατ. πελάτες λιανικής τα οποία διαθέτει µε καµπάνιες 

προωθητικών προγραµµάτων, εντοπίζοντας ήδη σηµαντικά περιθώρια κέρδους, θέτει 

ως στόχο τα 4 προϊόντα ανά πελάτη για το 2007 (2006: 1,8 προϊόντα ανα πελάτη). 

Προϋπόθεση επιτυχίας αποτελεί η κεντροποίηση των υποστηρικτικών διαδικασιών µε 

στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και του διπλασιασµού του διαθέσιµου 

χρόνου για πωλήσεις100. Επιπρόσθετα, η Eurobank από το 2001 είχε δώσει ιδιαίτερη 

έµφαση στις σταυροειδείς πωλήσεις εφαρµόζοντας συστήµατα πληροφόρησης ανά 

πελάτη και θέτοντας στόχο για το 2002 2,5 προϊόντα ανά πελάτη και επωφελούµενη 

από την συγχώνευσή της µε την τράπεζα Εργασίας101. 

Μια νέα κατηγορία διασταυρούµενων πωλήσεων που αφορά στη 

καταναλωτική πίστη αποτελεί η σύνδεση των καταναλωτικών δανείων και καρτών µε 

ασφαλιστικά προϊόντα. Βασική επιδίωξη των τραπεζών αποτελεί η προστασία από 

                                                 
97 Research and Markets; UK Personal Lending 2009: Competitive Dynamics in the UK Unsecured 
Personal Loan Market Revealed. Anonymous. Marketing Business Weekly. Atlanta: Aug 30, 2009. pg. 
836 
98 Cross-Selling Made Easy, Sparacino, Joseph, ABA Bank Marketing, October 2005 
99 Σταυροειδείς πωλήσεις και οι ευκαιρίες για τους πελάτες, άγνωστος, 
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_2_10/04/2005_140128 
100 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Επενδυτική Ηµερίδα, Λονδίνο, 22 Φεβρουαρίου 2007 
101 EFG Eurobank Ergasias, Η πιο δυναµική Τράπεζα της Ελλάδος, Παρουσίαση στον ΣΜΕΧΑ, 
Οκτώβριος 2001   
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τον πιστωτικό κίνδυνο αλλά και τα επιπλέον έσοδα που προκύπτουν καθώς το κόστος 

των ασφαλίστρων είναι είτε ενσωµατωµένο στο δανειακό επιτόκιο είτε καταβάλλεται 

επιπρόσθετα από τον δανειολήπτη102. Ο Bergendahl, που ονοµάζει την συγκεκριµένη 

δραστηριότητα ‘bancassurnace’, θεωρεί ότι οι τράπεζες αποτελούν το ιδανικό κανάλι 

διανοµής ασφαλιστικών προϊόντων λόγω της πελατειακής βάσης που διαθέτουν. 

Επιπλέον, η αίσθηση της ασφάλειας που αποπνέουν τα τραπεζικά ιδρύµατα 

διευκολύνει την πώληση των ασφαλιστικών προϊόντων103. Σε έρευνα που 

πραγµατοποίησαν οι Lymberopoulos, Chaniotakis and Soureli (2004) στις ελληνικές 

τράπεζες προέκυψε ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια ανάπτυξης του bancassurance 

στην Ελλάδα και ότι οι καταναλωτές εµφανίζονται πρόθυµοι να αποκτήσουν κάποιο 

ασφαλιστικό προϊόν µέσω του δικτύου των τραπεζών104.   

          

2.4.6 Πριµοδότηση των καλών πελατών – εξατοµικευµένη τιµολόγηση  

 
Οι διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων διαµορφώνουν στρατηγική 

διείσδυσης στον αποκαλούµενο «µεσαίο χώρο». Το προσεχές διάστηµα αναµένεται 

ένταση του ανταγωνισµού µεταξύ των τραπεζών για την προσέλκυση του µεριδίου 

αγοράς, το οποίο και καταναλώνει και αποπληρώνει εµπρόθεσµα τις οφειλές του. Στα 

πλαίσια αυτής της στρατηγικής οι τράπεζες εισάγουν προϊόντα µε εξατοµικευµένη 

τιµολόγηση, δηλαδή δάνεια που χορηγούνται εξ αρχής µε µειωµένο επιτόκιο, ως 

ένδειξη καλής πίστης για την ορθή τήρηση των συµβατικών του υποχρεώσεων. 

Επιπλέον, το προσφερόµενο επιτόκιο είναι προσωποποιηµένο και διαφοροποιείται 

ανά πελάτη, βάσει της οικονοµικής-περιουσιακής του κατάστασης και των 

παρεχόµενων εµπράγµατων εξασφαλίσεων (π.χ. Eurobank –  νέα προσωπικά δάνεια).  

Το 2009 η τράπεζα Πειραιώς, εγκαινίασε µια νέα φιλοσοφία στην προώθηση 

προϊόντων ιδιωτών µε το λανσάρισµα των καταναλωτικών δανείων «Προφίλ», 

προσφέροντας εξατοµικευµένα καταναλωτικά δάνεια µε τιµολόγηση αναλόγως των 

χαρακτηριστικών, των ιδιαίτερων αναγκών και των δυνατοτήτων του πελάτη, της 

σχέσης του µε την Τράπεζα Πειραιώς, αλλά και την πιστωτική του συµπεριφορά σε 

                                                 
102 Ασφάλιση δανείων και καρτών µέσω bancassurance, Ν. Κλήµης, Χρήµα, Νοέµβριος 2010-τεύχος 
367 http://www.hrima.gr/article.asp?view=1058&ref=1046 
103 Bergendahl, G. (1995) 'The profitability of bancassurance for European banks', International Journal 
of Bank Marketing, Vol. 13, No. 1, pp. 17-28. 
104 Lymberopoulos K., Chaniotakis I. and Soureli M. (2004) Opportunities for banks to cross-sell 
insurance products in Greece, Journal of Financial Services Marketing, London, Sep. 2004, Vol. 9, 
Iss.1; pg 34, 15 pgs 
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οποιαδήποτε άλλη τράπεζα. Το «Προφίλ» υποστηρίχθηκε εσωτερικά µε 

ολοκληρωµένη εκπαίδευση των στελεχών του δικτύου καταστηµάτων. Σηµειώνεται 

ότι η προσέγγιση της εξατοµικευµένης τιµολόγησης βάσει του αναλαµβανοµένου 

κινδύνου εφαρµοζόταν ήδη στην Τράπεζα από το 2004, εντός του 2009 ωστόσο 

έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τον εµπλουτισµό της105. Η τράπεζα Κύπρου 

εισήγαγε πρώτη τη µείωση του επιτοκίου για τους συνεπείς πελάτες µέσα από την 

κατηγορία των καταναλωτικών δανείων «Συνεπώς»106, ενώ αντίστοιχη πολιτική 

υιοθετεί και η Εθνική τράπεζα µέσα από το πρόγραµµα «Ανταπόδοση»107 που 

µειώνει το επιτόκιο κάθε εξάµηνο. Μια άλλη ενέργεια υποκίνηση πελατών, την οποία 

υιοθετεί η Εθνική τράπεζα, για το σχεδιασµό και την υλοποίηση στρατηγικών µέσω 

συστήµατος Triad108, είναι οι αυξήσεις και µειώσεις ορίων ανοικτών δανείων, καθώς 

και µειώσεις επιτοκίου για υποκίνηση πελατών µε χαµηλή χρήση ορίου. Η νέα γενιά 

καταναλωτικών δανείων που εισήγαγαν τράπεζες όπως η Alpha Bank, η Eurobank, οι 

οποίες κατατάσσουν τους δανειολήπτες σε τρεις κατηγορίες, προχωρούν ένα βήµα 

παραπέρα, εξασφαλίζοντας για τον πελάτη ευνοϊκό επιτόκιο από την έναρξη του 

προγράµµατος, αρκεί το προφίλ του να πιστοποιεί την ικανότητά του να αποπληρώνει 

µε συνέπεια τη δόση του δανείου ή να έχει µια µεγαλύτερη σχέση µε την τράπεζα109. 

 
 

 

 
 

 
  

 

  

                                                 
105http://www.piraeusbank.gr/Documents/internet/Enimerosi_Ependiton/Etisies_Ekthesis/2010/EE_gr.
pdf 
106 http://www.bankofcyprus.gr/main.asp?id=7738&lang=GR 
107http://www.nbg.gr 
108 Behavioral Scoring System σχεδιασµένο από την Ethnodata A.E. 
109Νέα καταναλωτικά δάνεια στα µέτρα των δανειοληπτών, Ε. Τζωρτζή 
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_2_12/12/2009_383158 
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3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 

 

3.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις  

 
 Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα απαρτίζεται από πληθώρα ελληνικών 

τραπεζών, οι οποίες επεκτείνουν τη δράση τους στο εξωτερικό, και ξένων 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην χώρα από το 

1921, και χαρακτηρίζεται συγκριτικά µε την ευρωζώνη από ένα υψηλό βαθµό 

συγκέντρωσης. Οι τράπεζες διεκδικούν τον τοµέα της καταναλωτικής πίστης έχοντας 

ως στόχο τον συνδυασµό πιστωτικής επέκτασης και την εδραίωση µεγάλων µεριδίων 

αγοράς, τόσο στα καταναλωτικά δάνεια όσο και τα υπόλοιπα προϊόντα της 

καταναλωτικής, αλλά και την διατήρηση των απωλειών τους από επισφαλείς 

χρηµατοδοτήσεις σε χαµηλά επίπεδα µέσω της σωστής διαχείρισης του πιστωτικού 

κινδύνου που ενέχουν τα συγκεκριµένα δάνεια. Τα ελληνικά ονοµαστικά επιτόκια της 

καταναλωτικής πίστης στην πλειοψηφία τους είναι υψηλότερα από τον µέσο όρο της 

ευρωζώνης παρόλη την πορεία σύγκλισης που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Οι 

παράγοντες που διαµορφώνουν το επίπεδο των επιτοκίων χαρακτηρίζονται εξωγενείς 

και ενδογενείς ενώ οι λόγοι στους οποίους οφείλεται το υψηλό επίπεδο επιτοκίων 

χαρακτηρίζονται κυρίως διαρθρωτικοί.  

  

3.2 Φορείς που δραστηριοποιούνται στο ελληνικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα  

 

Η παγκοσµιοποίηση της τραπεζικής αγοράς και οι εξελίξεις της 

εφαρµοσµένης τεχνολογίας στον χρηµατοπιστωτικό κλάδο επιτρέπουν σήµερα τους 

έλληνες πολίτες να έχουν πρόσβαση και δυνατότητα επιλογής πληθώρας 

χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. Σήµερα στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται σύµφωνα 

µε δηµοσιευµένα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το 2010110, 35 πιστωτικά 

ιδρύµατα µε έδρα την Ελλάδα, που υπάγονται στο καθεστώς της ενιαίας άδειας 

λειτουργία (κοινοτικό διαβατήριο) του Ν. 3601/2007 (Οδηγία 2006/48/ΕΚ), εκ των 

οποίων τα 19 είναι εµπορικές τράπεζες και τα 16 είναι συνεταιριστικές.  Στο σύνολό 

τους στην Ελλάδα προσφέρουν χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες 462 οργανισµοί. Η 

ανάλυση αυτών έχει ως εξής: 65 πιστωτικά ιδρύµατα µε έδρα ή υποκαταστήµατα 

                                                 
110 Τράπεζα της Ελλάδος, Πίνακες Εποπτευόµενων Ιδρυµάτων, 2010 
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στην Ελλάδα, 340 πιστωτικά ιδρύµατα µε έδρα σε άλλο κράτος µέλος του 

Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) που παρέχουν υπηρεσίες εξ αποστάσεως 

και 57 λοιπές εταιρίες χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών111.   

 

3.2.1 Ο βαθµός συγκέντρωσης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 

 

Στον ελλαδικό χώρο, όπως προαναφέρθηκε, δραστηριοποιούνται τις 

τελευταίες δεκαετίες πληθώρα ελληνικών ιδιωτικών, κρατικών και ξένων τραπεζών. 

Μετά την απελευθέρωση της καταναλωτικής πίστης ο βαθµός συγκέντρωσης των 

τραπεζικών συστηµάτων και τα µερίδια αγοράς αλλάζουν συνεχώς. Αξίζει να 

σηµειωθεί, βέβαια ότι ο βαθµός συγκέντρωσης του ελληνικού τραπεζικού 

συστήµατος εµφανίζεται υψηλότερος από τον γενικό µέσο όρο του συνόλου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σύγκριση, όµως αυτή, µεµονωµένα µπορεί να οδηγήσει σε 

εσφαλµένα συµπεράσµατα, καθώς σε σύγκριση µε άλλες χώρες – µέλη της 

ευρωπαϊκής ένωσης, όµοιες πληθυσµιακά, ο βαθµός συγκέντρωσης του ελληνικού 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος εµφανίζεται χαµηλότερος. Γενικότερα, τα 

ευρωπαϊκά τραπεζικά συστήµατα παρουσιάζουν υψηλούς δείκτες συγκέντρωσης, οι 

χαµηλότεροι εκ των οποίων οφείλονται σε παραδοσιακά ισχυρά δίκτυα 

συνεταιριστικών και αποταµιευτικών τραπεζών ή στην εδραίωσή τους ως διεθνή 

χρηµατοπιστωτικά κέντρα.  

Η µέτρηση του βαθµού συγκέντρωσης υπολογίζεται µε δύο κοινά αποδεκτούς 

τρόπους: το µερίδιο αγοράς των πέντε (5) µεγαλύτερων τραπεζών σε όρους 

ενεργητικού112 και µε τον δείκτη Herfindahl-Hirschmann (HHI), ο οποίος υπολογίζεται 

ως το άθροισµα των τετραγώνων των µεριδίων αγοράς όλων των τραπεζών που 

δραστηριοποιούνται σε µια χώρα. Πιο συγκεκριµένα, οι πέντε µεγαλύτερες τράπεζες 

της Ελλάδος αυξάνουν σταδιακά το µερίδιο αγοράς τους σε όρους ενεργητικού 

(2004: 65,0%, 2008:69,5%).  Οριακή διαχρονική αύξηση παρατηρείται και στον 

δείκτη HHI (2004: 1,070, 2008:1,172)113.  

 

 

                                                 
111 βλέπε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.hba.gr/main/Ereunes-meletes/EllinikoTrapeziko2010-
FullForWeb.pdf 
112  Εθνική Τράπεζα, Eurobank EFG και Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς, Εµπορική Τράπεζα 
113 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Structural Indicators for the EU Banking Sector, Ιανουάριος 2010, 
σελ. 5. 
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3.2.2 H ιστορία των ξένων τραπεζών στην Ελλάδα  

 

Από το 1921, όταν εµφανίστηκε η πρώτη ξένη τράπεζα στην Ελλάδα µέχρι 

σήµερα, ο χάρτης έχει αλλάξει σχεδόν ολοκληρωτικά. Η πρώτη ξένη τράπεζα που 

ήρθε στην Ελλάδα ήταν η American Express, η οποία σήµερα συνεχίζει την παρουσία 

της µε 3 καταστήµατα, ενώ αρκετές εργασίες, όπως οι πιστωτικές κάρτες, 

προωθούνται µέσω συνεργασιών (Alpha Bank). Η δεύτερη αρχαιότερη τράπεζα από 

το εξωτερικό ήταν η Citibank, η οποία συνεχίζει και σήµερα τη λειτουργία της στην 

Ελλάδα και µάλιστα µε δυναµικούς ρυθµούς, κατέχοντας το µεγαλύτερο µερίδιο 

αγοράς από πλευράς ενεργητικού, χορηγήσεων και καταθέσεων µετά την Τράπεζα 

Κύπρου, η οποία εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα αρκετά αργότερα (1990). Ακολούθησε 

συνεχής εισροή ξένων τραπεζών στη δεκαετία του 1980 (Banque National De Paris, 

Barclays Bank, Midland, Credit Commercial De France, Bayerische, Societe 

Generale, Banque Paribas, Arab Bank), µερικές εκ των οποίων σήµερα δεν έχουν 

υποκαταστήµατα στην Ελλάδα ή η δραστηριότητά τους είναι αρκετά περιορισµένη. 

Αρκετές από τις ξένες τράπεζες που σήµερα δεν δραστηριοποιούνται στην 

Ελλάδα άµεσα ή που έχουν περιορίσει στο ελάχιστο την παρουσία τους προέρχονται 

από τη δεκαετία του 1970. Τη δεκαετία του 1970 εµφανίστηκαν στην Ελλάδα οι 

National Westminster Bank, Bank of America, ABN Amro Bank, Royal Bank of 

Scotland, Bank of Nova Scotia, ANZ Gridlays, The Chase Manhattan Bank, Bank 

Saderat Iran κλπ. Από τότε µέχρι σήµερα µερικές ελληνικές τράπεζες έγιναν ξένες και 

αρκετές ξένες δεν υπάρχουν. Ενδεικτικά αναφέρεται η εξαγορά της Novabank από 

την πορτογαλική BCP και της Γενικής Τράπεζας από τη Societe Generale. Επίσης, 

σηµαντική είναι η παρουσία της Credit Agricole µέσω της Εµπορικής Τράπεζας, 

αλλά και η αποµάκρυνση της Deutsche Bank από το µετοχικό κεφάλαιο της EFG 

Eurobank Ergasias. Στη συνέχεια και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, εν όψει της 

απελευθέρωσης της καταναλωτικής πίστης, ήρθε στην Ελλάδα η Cetelem (θυγατρική 

της BNP), ενώ εγκαταστάθηκε το υποκατάστηµα της γαλλικής Cofidis.  

Από το 2003 και µετά  η συγκέντρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος 

στις πέντε µεγάλες τράπεζες αλλά η επέκταση των πιστωτικών ιδρυµάτων στα 

Βαλκάνια, επέφεραν σταδιακή µείωση των µεριδίων των ελληνικών τραπεζών στην 

εγχώρια αγορά. Ο αριθµός των πιστωτικών ιδρυµάτων στον ελλαδικό χώρο 

παρουσίασε αύξήση κυρίως λόγω της εγκατάστασης υποκαταστηµάτων τραπεζών 

από χώρες της ΕΕ γεγονός που συνεχίστηκε και τα επόµενα χρόνια µε µικρές 
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διακυµάνσεις. Αντίθετα, όπως παρατηρεί ο ∆ιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος 

στην Ετήσια Έκθεσή του (2004), στις περισσότερες χώρες της ΕΕ η τάση στον τοµέα 

αυτόν είναι πτωτική. Σε αυτό έχουν συντελέσει και οι εξαγορές και συγχωνεύσεις που 

παρατηρήθηκαν διεθνώς αλλά και η προσπάθεια εξορθολογισµού και προσαρµογής 

των χρηµατοπιστωτικών συστηµάτων των επιµέρους χωρών στα νέα δεδοµένα που 

προέκυψαν από τη δηµιουργία της ΟΝΕ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 2004 στην 

Ευρώπη παρατηρήθηκε δραστική µείωση των ιδρυµάτων που δραστηριοποιούνταν 

στα κράτη µέλη της Ε.Ε. (από 8.433 το 2003 σε 7.444 το 2004). 

Τα δύο βασικά στοιχεία που επιδιώκουν οι ξένες τράπεζες µε την 

δραστηριοποίησή τους στην Ελλάδα είναι, πρώτον, να επωφεληθούν από µια αγορά 

που παρουσιάζει µεγάλους ρυθµούς πιστωτικής επέκτασης και που βρίσκεται σε 

φάση ανάπτυξης και δεύτερον, να δηµιουργήσουν στην Ελλάδα την έδρα τους για την 

επέκταση των δραστηριοτήτων τους στα Βαλκάνια. Η δραστηριοποίηση στην Ελλάδα 

αποφέρει γεωγραφικό αλλά και εκπαιδευτικό όφελος, καθώς οι ελληνικές τράπεζες 

έχουν αποκτήσει µεγαλύτερη τεχνογνωσία και είναι πιο κοντά στην κουλτούρα των 

λαών στη γύρω περιοχή. 

Τα τελευταία χρόνια, ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις, παρατηρείται αύξηση 

της δραστηριότητα των ελληνικών τραπεζών στα Βαλκάνια µε στόχο τη διεύρυνση 

των πηγών κερδοφορίας τους,. Κατά το 2004 µετά την προσπάθεια συµπίεσης του 

κόστους τους στο εσωτερικό τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύµατα προχώρησαν σε 

επανεξέταση των δραστηριοτήτων τους στο εξωτερικό. Ως αποτέλεσµα, 

δηµιουργήθηκε µια τάση αναδίπλωσης των ελληνικών τραπεζών από αγορές στις 

οποίες δραστηριοποιούνται επί σειρά ετών µε οριακά αποτελέσµατα και επέκτασής 

σε αγορές που προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις και χαρακτηρίζονται από 

καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης. 

 

3.2.3 Μερίδια αγοράς στην Καταναλωτική Πίστη 

 

Ο τοµέας της καταναλωτικής πίστης αποτελεί έναν από τους πιο 

ανταγωνιστικούς µεταξύ των τραπεζών καθώς συµβάλει σηµαντικά στην κερδοφορία 

των τραπεζών λόγω των υψηλών περιθωρίων κέρδους αλλά και καθώς µετά την 

απελευθέρωση της καταναλωτικής πίστης το 2003 παρουσίασε µεγάλα περιθώρια 

ανάπτυξης. Η πρώτη τράπεζα που διείσδυσε στο τοµέα αυτό ης λιανικής τραπεζικής 

είναι η Eurobank EFG, η οποία εδραιώθηκε µε ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο 
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καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών. Ακολουθούν η Εθνική Τράπεζα, η 

Alpha Bank, και η Τράπεζα Πειραιώς, οι οποίες εισχώρησαν µεταγενέστερα στην 

καταναλωτική πίστη. Το 2009 έκλεισε σηµειώνοντας συνολικά αρνητική ποσοστιαία 

µεταβολή -1,1% στο σύνολο των χρηµατοδοτήσεων της καταναλωτικής πίστης. Η 

Εµπορική Τράπεζα αποτελεί τον πέµπτο ισχυρό κάτοχο των µεριδίων της αγοράς 

κυρίως όµως µέσω της δραστηριότητας της θυγατρικής Credicom. Τα υπόλοιπα των 

καταναλωτικών δανείων αναδεικνύουν µετά την ισχυρή πεντάδα, η οποία κατέχει 

άλλωστε άνω του 80% της αγοράς όλων των τραπεζικών εργασιών µε παραλλαγές 

στην ιεραρχία ανάλογα µε τα προϊόντα,  ως σηµαντικούς ανταγωνιστές την Αγροτική 

Τράπεζα και το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, τράπεζες στις οποίες συµµετέχει και 

επηρεάζονται κατά κύριο λόγο από το δηµόσιο. Επόµενες έρχονται οι µικρές 

ιδιωτικές τράπεζες, οι οποίες εξελίσσονται και δοκιµάζονται µε βάση τις στρατηγικές 

τους επιλογές, τις καινοτοµίες τους όσο αφορά στα προϊόντα που διαθέτουν αλλά και 

την ανθεκτικότητά τους στις µακροοικονοµικές εξελίξεις του περιβάλλοντος. 

Κρίνοντας από την τελευταία διετία, στην οποία βέβαια συντελείται αυτή η ιδιαίτερα 

αρνητικά οικονοµική συγκυρία, η ευελιξία των µικρών τραπεζών λόγω του µεγέθους 

τους, δεν τους προστάτεψε από την γενικότερη συρρίκνωση της αγοράς της 

καταναλωτικής πίστης καθώς τα υπόλοιπά τους όπως αναφέρεται και στις επόµενες 

παραγράφους σηµείωσαν σηµαντικές διψήφιες ποσοστιαίες µειώσεις. Για την 

περαιτέρω ανάλυση, ιεράρχιση και διάκριση των µεριδίων αγοράς σε κατηγορίες, οι 

πληροφορίες αντλήθηκαν από τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις των µεγαλύτερων 

τραπεζών της Ελλάδας που δραστηριοποιούνται στην καταναλωτική πίστη, καθώς 

παρέχουν περισσότερες και λεπτοµερέστερες πληροφορίες τόσο για τα χρηµατικά 

πόσά που διαπραγµατεύονται όσο και για τις στρατηγικές τις οποίες ακολουθεί κάθε 

τραπεζικό ίδρυµα.       

 

3.2.3.1 Καταναλωτικά ∆άνεια 

 

Η Eurobank αναφέρει στην ετήσια έκθεσή της ότι στο σύνολό της η 

καταναλωτική πίστη ανέρχεται σε 8,932 δισ. Ευρώ, σηµειώνοντας σηµαντική µείωση 

άνω του ενός δισεκατοµµυρίου ευρώ σε σχέση µε το 2008 (€9,463 δισ.ευρώ)114. Στο 

ποσό ωστόσο συµπεριλαµβάνονται και τα υπόλοιπα των πιστωτικών καρτών. Παρόλη 

                                                 
114 Ετήσιος Άπολογισµός 2009, Eurobank EFG, 
http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/Eurobank%20gr%20FIN%20low.pdf 
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την πτώση, οι αριθµοί αποδεικνύουν την ηγετική θέση της τράπεζας στην ελληνική 

αγορά της καταναλωτικής πίστης. Για την  Εθνική Τράπεζα  τα καταναλωτικά δάνεια 

ανήλθαν σε €5,4 δισ. το 2009, έναντι  €4,9 δισ. το προηγούµενο έτος115 σηµειώνοντας 

σηµαντική αύξηση παρόλη την πτωτική γενικότερη τάση και επιβεβαιώνοντας τις 

σωστές στρατηγικές κινήσεις του επιτελείου της. Η Alpha Bank αποτέλεσε τράπεζα η 

οποία κατάφερε να ενισχύσει το µερίδιο αγοράς της και να αυξήσει την πιστωτική της 

επέκταση στην καταναλωτική πίστη κατά 4,9%, σε ετήσια βάση (3,6 δις.), κατά 0.8% 

διαµορφώνοντας τη συνολική συµµετοχή της στο 14,4%116. Σε παρόµοια επίπεδα όσο 

αφορά στα υπόλοιπα καταναλωτικής πίστης ανήλθαν τα υπόλοιπα του Οµίλου 

Πειραιώς στην Ελλάδα, τα οποία στο τέλος του 2009 διαµορφώθηκαν σε €3,3 δισ, 

από €3,5 δισ το 2008, σε ευθυγράµµιση µε την πορεία της αγοράς, διατηρώντας 

σχεδόν στο ίδιο επίπεδο το µερίδιο αγοράς, στο 8,3%117. Ο πέµπτος ισχυρός παίκτης 

της καταναλωτικής πίστης αλλά και γενικότερα του τραπεζικού συστήµατος, η 

Εµπορική Τράπεζα, την ίδια χρονιά χορήγησε 17.382 νέα καταναλωτικά και 

προσωπικά δάνεια, το 47% των οποίων ήταν µε κυµαινόµενο επιτόκιο, καθώς η 

µείωση του euribor ώθησε τους πελάτες της να στραφούν προς δάνεια µε 

κυµαινόµενο επιτόκιο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η τράπεζα δεν παραθέτει κανένα 

στοιχείο στις δηµόσιες ανακοινώσεις της είτε για τα νέα ποσά τα οποία χορήγησε ως 

καταναλωτικά δάνεια ούτε και για τα υφιστάµενα υπόλοιπα τα οποία διαµορφώνουν 

το χαρτοφυλάκιό της. Σε επίπεδο οµίλου, συµπεριλαµβανοµένου δηλαδή και της 

Credicom, εταιρίας που δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην καταναλωτική πίστη 

και προωθεί τα τραπεζικά προϊόντα µέσω εναλλακτικών δικτύων, τα υπόλοιπα των 

καταναλωτικών δανείων ανήλθαν σε 3,5 δις. ευρώ περίπου118. Ακολουθεί η Αγροτική 

Τράπεζα, της οποίας τα υπόλοιπα δανείων καταναλωτικής πίστης διαµορφώθηκαν 

στα 2 δισ. ευρώ σηµειώνοντας αύξηση 2,1%119. Έναν πολύ σηµαντικό ανταγωνιστή 

που κερδίζει συνεχώς από τα συνολικά µερίδια αγοράς αποτελεί το Ταχυδροµικό 

Ταµιευτήριο. Με υπόλοιπα καταναλωτικών δανείων να ανέρχονται για το 2009 σε 

1,880 δις. ευρώ οριακά µειωµένα σε σχέση µε το 2008 (1,886 δις.ευρώ) αποτελεί µια 

                                                 
115 Ετήσια Έκθεση 2009, Εθνική Τράπεζα, ΕΤΗΣΙΑ_ΕΚΘΕΣΗ_2009+pdf.pdf(application/pdf object) 
116Alpha Bank Business Review 2009 
http://www.alpha.gr/files/investorrelations/APOLOGISMOS_2009_EN.pdf 
117 Ετήσια Έκθεση 2009, Τράπεζα Πειραιώς,  
http://www.piraeusbank.gr/Documents/internet/Enimerosi_Ependiton/Etisies_Ekthesis/2010/EE_gr.pdf 
118 Ετήσιoς Απολογισµός 2009, Emporiki Bank, 
http://www.emporiki.gr/files/GR/Investor_Annual_Report/2008/annual_2009/dff/etisapolog.pdf 
119Ετήσια Έκθεση 2009, Atebank, http://www.atebank.gr/NR/rdonlyres/C18BBD4C-3511-43F5-
BA59-B1A0563B7CA3/0/ETISIAEKTHESI2009.pdf  
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σηµαντική επιλογή των καταναλωτών και κυρίως των δηµοσίων υπαλλήλων καθώς 

το µεγαλύτερο µέρος των καταναλωτικών δανείων που χορηγεί η ιδιότυπη αυτή 

µορφή χρηµατοπιστωτικού οργανισµού προέρχεται από τη σύναψη συµφωνιών µε 

1800 δηµόσιους οργανισµούς στους υπαλλήλους των οποίων χορηγούνται δάνεια και 

η αποπληρωµή των οποίων γίνεται µε αυτόµατη χρέωση του µισθού τους 

(προσυµφωνηµένα δάνεια)120. Η Marfin Egnatia Bank εµφανίζεται να κατατάσσεται 

στην επόµενη θέση όσον αφορά στο µερίδιο αγοράς των καταναλωτικών δανείων µε 

υπόλοιπα καταναλωτικών δανείων για το 2009 1,795 δις. ευρώ µειωµένα ωστόσο σε 

σχέση µε το 2008 όπου ανέρχονταν σε 1,903 δις. Ευρώ121. Η τράπεζα Κύπρου 

κατέγραψε στο τέλος του 2009 υπόλοιπα καταναλωτικής πίστης 

(συµπεριλαµβανοµένου των πιστωτικών καρτών) 1,523 δις. ευρώ122. Η Γενική 

Τράπεζα συµµετέχει στην αγορά της καταναλωτικής πίστης µε υπόλοιπα 

καταναλωτικών δανείων για το 2009 που ανέρχονται σε 352 εκατ. Ευρώ έναντι 405 

εκατ. ευρώ για το 2008, σηµειώνοντας πτώση κατά 13,20%123.  Η καθοδική τάση 

παρέσυρε και τα υπόλοιπα των καταναλωτικών δανείων της τράπεζας Attica Bank τα 

οποία διαµορφώθηκαν για το 2009 σε 283,5 εκατ. Ευρώ σηµειώνοντας πτώση 

13,30% καθώς τα υπόλοιπα για το 2008 ανέρχονταν σε 327,1 εκατ. Ευρώ124.   

 

3.2.3.2 Πιστωτικές κάρτες  

 

Στον τοµέα των πιστωτικών καρτών, η Eurobank EFG κατέχει σταθερά την 

πρώτη θέση, τόσο σε υπόλοιπα που υπολογίζονται περίπου σε 2,5 εκατ. Ευρώ για το 

2009 όσο και σε αριθµό καρτών. Η Εθνική ως δεύτερη ηγετική δύναµη το 2009 

έκλεισε µε € 1,95 δισ. υπόλοιπα, 1.195.000 ενεργές πιστωτικές κάρτες125 και µε 

προοπτικές υιοθέτησης µιας συντηρητικής στρατηγικής διατήρησης του υφισταµένου 

µεριδίου της για το 2010. Η Alpha Bank, στον τοµέα των καρτών, διατήρησε την 

                                                 
120 2009 Annual Results Presentation, Hellenic Postbank, 
http://www.irwebpage.com/ttbank/english/pdf/2009_12_31-PostBank_Results.pdf 
121Ετήσια Οικονοµικά Στοιχεία 2009,  Marfin Egnatia Bank 
http://www.marfinegnatiabank.gr/MarfinEgnatia/Gr/Docs/EnimerosiEpendyton/OikonomikaStoixeia/O
ikonKatasXLS/PerIODSuntXLS_ENOP/2009-12-IFRS.pdf 
1222009 Ετήσια Έκθεση, Συγκρότηµα Τράπεζας Κύπρου, 
http://www.bankofcyprus.com/main/files/Annual%20Report%202009%20GR.pdf  
123 Απολογισµός Χρήσης 2009, Geniki Bank,  http://www.geniki.gr/images/2009_annual_report_gr.pdf 
124Ετήσιο ∆ελτίο 2009, Attica Bank,  
http://www.atticabank.gr/media/enimerosi_ependyton/ethsia_deltia/2009/ATTICA_AnnualReportGR_
2009.pdf 
125 Ετήσια Έκθεση 2009, Εθνική Τράπεζα, ΕΤΗΣΙΑ_ΕΚΘΕΣΗ_2009+pdf.pdf(application/pdf object) 
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ηγετική θέση της στην ελληνική αγορά, µε συνολικό αριθµό πιστωτικών και 

χρεωστικών καρτών που ανέρχεται σε περίπου 3 εκατ., υπόλοιπα των πιστωτικών 

καρτών που σηµείωσαν άνοδο 6% και ανήλθαν σε 1,4 δις., αντιπροσωπεύοντας ένα 

από τα µεγαλύτερα χαρτοφυλάκια καρτών της αγοράς µε µερίδιο 20%126. Για την 

τράπεζα Πειραιώς τα υπόλοιπα των  πιστωτικών καρτών στο τέλος του 2009 ανήλθαν 

σε €0,8 δισ, µε ενίσχυση από το 2008 (€0,7 δισ) ως αποτέλεσµα του σχεδιασµού 

πετυχηµένων προϊόντων εστιασµένων στον πελάτη (π.χ. προγράµµατα µεταφοράς 

υπολοίπου, πληρωµής φόρων και τελών κυκλοφορίας)127. Ιδιαίτερα ενισχυµένο 

εµφανίζεται το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο στα υπόλοιπα των πιστωτικών καρτών, 

ενδεχοµένως λόγω των ιδιαίτερα ελκυστικών επιτοκίων που διαθέτει τα προϊόντα του, 

τα οποία ανήλθαν σε 242,85 εκατ. ευρώ σε σχέση µε το 2008 που ανέρχονταν σε 

191,24 εκατ.ευρώ. Κερδισµένη αποδείχτηκε για το 2009 και η τράπεζα Κύπρου, η 

οποία επέλεξε ένα πρόγραµµα προωθητικών ενεργειών το οποίο συνέβαλε στην 

αύξηση του συνολικού αριθµού των καρτών της σε κυκλοφορία κατά 16% το 2009 σε 

σχέση µε το 2008 και στην αύξηση των συναλλαγών κατά 12%128. Η τράπεζα ωστόσο 

δεν παρέχει συγκεκριµένα αριθµητικά στοιχεία των συναλλαγών αυτών ή των 

υπολοίπων που διατηρεί. Οριακή πτώση των υπολοίπων της υφίσταται η Γενική 

Τράπεζα, τα οποία για το 2009 ανήλθαν σε 182 εκατ. ευρώ έναντι του 2008 που 

ανήλθαν σε 183 εκατ. ευρώ. Σηµαντικότερη µείωση υπέστησαν οι τράπεζες Marfin 

και Attica Bank. Για την πρώτη τα υπόλοιπα της για το 2009 ανήλθαν 246,4 εκατ. 

ευρώ σε σχέση µε τα 203,2 εκατ. ευρώ του 2008129. Η δεύτερη υστερεί γενικότερα 

στο τοµέα των πιστωτικών καρτών καθώς το µερίδιό της αντιστοιχεί µόλις σε 63 

εκατ. ευρώ έναντι των 68 εκατ. ευρώ που διατηρούσε το 2008. Η τράπεζα ωστόσο 

µεθοδεύει στρατηγικές συνεργασίες ώστε να ενισχύσει το εξασθενηµένο µερίδιό της 

σύµφωνα πάντα µε την ετήσια έκθεσή της130.  

 

3.2.3.3 Τοµέας αποδοχής και εκκαθαρίσεως συναλλαγών (acquiring)  

 

Για τον τοµέα αυτό οι περισσότερες τράπεζες δεν παρέχουν συγκεκριµένες 

πληροφορίες και τα στοιχεία του συµπεριλαµβάνονται ίσως ενοποιηµένα σε κάποια 
                                                 
126 http://www.alpha.gr/files/investorrelations/APOLOGISMOS_2009_EN.pdf 
127 www.piraeusbank.gr/Documents/internet/Enimerosi_Ependiton/Etisies_Ekthesis/2010/EE_gr.pdf 
128 http://www.bankofcyprus.com/main/files/Annual%20Report%202009%20GR.pdf 
129 Ετήσια Οικονοµικά Στοιχεία 2009,  Marfin Egnatia Bank 
130 http://www.bankofcyprus.com/main/files/Annual%20Report%202009%20GR.pdf  
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άλλη κατηγορία στοιχείων. Οι βασικοί ανταγωνιστές και σε αυτό το πεδίο 

δραστηριοποίησης είναι και πάλι οι πέντε βασικές τραπεζικές δυνάµεις οι οποίες 

εκµεταλλεύονται τις ήδη υπάρχουσες συνεργασίες τους µε τις ιδιωτικές επιχειρήσεις 

και προωθούν τη συγκεκριµένη υπηρεσία συνδυαστικά ως ένα µέρος ενός 

ολοκληρωµένου πακέτου χρηµατοδοτικών εργαλείων. Η Alpha Bank φαίνεται να 

κατέχει την ηγετική θέση στην αποδοχή και εκκαθάριση συναλλαγών και την 

τράπεζα η οποία διαµορφώνει στοχευµένη στρατηγική και προγράµµατα δράσης 

καθώς όπως αναφέρει ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση της στην αγορά και  σήµερα 

διαθέτει µερίδιο άνω του 30%. Στην ετήσια έκθεσή της µέσω µιας λεπτοµερούς 

ανάλυσης περιγράφει ότι το δίκτυό της αποτελείται από πλέον των 125.000 

συνεργαζοµένων επιχειρήσεων, εκ των οποίων 55.000 µε εγκατεστηµένα τερµατικά 

POS (Points of Sales). Το 2009 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε Ευρώ 2,45 δισ. 

παρουσιάζοντας οριακή αύξηση έναντι του 2008. Παράλληλα πραγµατοποιήθηκε 

αναβάθµιση του δικτύου των τερµατικών POS της Τραπέζης, τα οποία πλέον 

σύµφωνα µε το πρότυπο EMV131 υποστηρίζουν κάρτες µε chip σε ποσοστό 

µεγαλύτερο του 80%. Επίσης, στο πλαίσιο του ενιαίου δικτύου τερµατικών POS σε 

συνεργασία µε την EFG Eurobank, το δίκτυο τερµατικών της Τραπέζης εξυπηρετεί 

όλα τα µεγάλα διεθνή σήµατα (Visa, MasterCard, American Express, Diners). Η 

επόµενη τράπεζα, η οποία αναφέρει ως ξεχωριστή δραστηριότητα την αποδοχή και 

εκκαθάριση συναλλαγών και παραθέτει οικονοµικά στοιχεία είναι η Εθνική Τράπεζα 

η οποία σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση της Εθνικής, µέσω των 74.000 

συµβεβληµένων επιχειρήσεων εκκαθαρίστηκαν συναλλαγές πιστωτικών και 

χρεωστικών καρτών συνολικού ύψους €1,3 δισ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην 

τεχνολογία EMV πρωτοπόρος υπήρξε η Εθνική Τράπεζα  η οποία ήταν η πρώτη που 

εισήγαγε τις πιστωτικές κάρτες µε chip. Όσο αφορά στην Εµπορική Τράπεζα, στο 

τέλος του 2009, ο συνολικός αριθµός των συνεργαζόµενων επιχειρήσεων ανήλθε σε 

47.581 και οι νέες συνεργασίες µε επιχειρήσεις ανήλθαν σε 1.823. Ο αριθµός των 

τερµατικών POS ανήλθε σε 31.957, εκ των οποίων περίπου το 84% ήταν τεχνολογίας 

EMV. Η Attica Bank έχοντας θέσει τις βάσεις από το 2008, νεοεισερχόµενη στον 

χώρο της αποδοχής και εκκαθάρισης συναλλαγών, ξεκίνησε την ανάπτυξη νέων 

υπηρεσιών προς το πλήθος των εµπορικών επιχειρήσεων όπου έχουν εγκατασταθεί 

                                                 
131 Η τεχνολογία EMV είναι ένα παγκόσµιο πρότυπο πληρωµών για κάρτες µε chip, εφοδιάζοντας 
τράπεζες, πωλητές και εµπόρους µε ένα απλό, αµφίδροµο στη λειτουργία του σετ προδιαγραφών για 
κάρτες πληρωµών µε chip και συσκευές αποδοχής. 
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συσκευές POS, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα την παροχή δυνατότητας 

προεξόφλησης γεγενηµένων απαιτήσεων από πράξεις POS. 

 

3.3 Συνολικά ποσά χρηµατοδοτήσεων  

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Στατιστικό ∆ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας, Τέυχος 81, 

Ιανουάριος 2005, Τέυχος 101, Ιανουάριος 2007, Τέυχος 126, Ιανουάριος 2010 

 

Βάσει δηµοσιευµένων στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδος έως 31 

∆εκεµβρίου 2009 τα υπόλοιπα των χρηµατοδοτήσεων προς νοικοκυριά για στην 

Ελλάδα ανέρχονται σε 119,6 δις ευρώ συνολικά, εκ των οποίων τα 80,6 δις αφορούν 

στεγαστικά δάνεια , 9,5 δις υπόλοιπα πιστωτικών καρτών, σε 26,5 δις ανέρχονται τα 

καταναλωτικά δάνεια µε ή χωρίς δικαιολογητικά και σε 3 δις λοιπά δάνεια 

(σπουδαστικά δάνεια, τα δάνεια για εξόφληση φορολογικών και ασφαλιστικών 

υποχρεώσεων, τα δάνεια προς φυσικά πρόσωπα για αγορά µετοχών, καθώς και τα δάνεια 

προς τα ιδιωτικά µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα132). Ο πίνακας παραθέτει τη διαχρονική 

εξέλιξη της καταναλωτικής πίστης ανά κατηγορία δανείων όπως χρηµατοδοτήθηκε 

από τα  εγχώρια χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. 

Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα η Τράπεζα της 

Ελλάδος, από την αρχή του χρόνου ως και το τέλος Αυγούστου του 2009,  η καθαρή 
                                                 
132Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων, Τράπεζα 
της Ελλάδος  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΝΕΙΩΝ 
ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΝΧΙ

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

έτη

ε
κ
α
τ.

 ε
υ
ρ
ώ

ΣΥΝΟΛΟ

Μέσω Πιστωτικών Καρτών

Λοιπά Καταναλωτικά ∆άνεια



 60

ροή χρηµατοδότησης µέσω δανείων και καρτών δεν ξεπέρασε τα 465 εκατ. ευρώ, 

όταν την ίδια περίοδο του 2008 είχε φτάσει σε 3,54 δισ. ευρώ.. Η σύγκριση του 

ποσού των νέων δανείων µε την καθαρή ροή χορηγήσεων στο οκτάµηνο του 2009 

είναι ενδεικτική της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά, ενώ το ίδιο διάστηµα τα 

υπόλοιπα των πιστωτικών καρτών έχουν µειωθεί κατά 520 εκατ. ευρώ. 

  Όσον αφορά στο 2010, καθόλη τη διάρκεια του διαµορφώθηκε αρνητικός 

ετήσιος ρυθµός αύξησης των τραπεζικών δανείων προς τον ιδιωτικό τοµέα ως 

συνισταµένη αντίρροπων εξελίξεων: αφενός, θετικός, επιταχυνόµενος ετήσιος ρυθµός 

αύξησης των δανείων προς τα νοικοκυριά (2,9% τον Οκτώβριο έναντι 2,8% τον 

Σεπτέµβριο) και, αφετέρου, αρνητικός ετήσιος ρυθµός αύξησης των δανείων προς τις 

µη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι έχουν δοθεί 

καταναλωτικά δάνεια συνολικού ύψους 4,43 δισ. ευρώ, στο µεγαλύτερο µέρος τους 

έχουν κατευθυνθεί στην αποπληρωµή οφειλών από πιστωτικές κάρτες και έχουν 

χρησιµοποιηθεί για τη µεταφορά χρεών από προϊόν σε προϊόν. Τους τελευταίους 

µήνες, οι τράπεζες έχουν σταθεροποιήσει γενικά το µέγεθος των ισολογισµών τους, 

διευρύνοντας ταυτόχρονα την παροχή πιστώσεων προς τον ιδιωτικό τοµέα. Ωστόσο, 

η επέκταση της διαθεσιµότητας των πιστώσεων αυτών, όταν η ζήτηση ανακάµψει 

περαιτέρω, εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για αυτές. Για την αντιµετώπισή της, 

οι τράπεζες θα πρέπει, όπου απαιτείται, να παρακρατήσουν κέρδη, να στραφούν προς 

την αγορά για την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής τους βάσης ή να 

αξιοποιήσουν πλήρως τα κυβερνητικά µέτρα κεφαλαιακής ενίσχυσης133. 

 

3.4 Μη εξυπηρετούµενα δάνεια 

 

Οι ελληνικές τράπεζες παρουσίασαν το 2009 σηµαντική µείωση των προ 

φόρων κερδών τους της τάξης του 93,7% σε επίπεδο τραπεζών και της τάξης του 

59,6% σε επίπεδο οµίλων σε σχέση µε το 2008, κυρίως λόγω της σηµαντικής 

αύξησης των µη εξυπηρετούµενων δανείων. Ένας από τους σηµαντικότερους λόγους 

της µείωσης αποτέλεσε ο υπερδιπλασιασµός των ζηµιών αποµείωσης, στο πλαίσιο 

της συντηρητικής πολιτικής που ακολουθείται για τις προβλέψεις ήδη από το 2008. Η 

πολιτική αυτή συντήρησε τις πτωτικές τάσεις στην κερδοφορία των ελληνικών 

τραπεζών και το 2009. Σηµειώνεται ότι ο µέσος δείκτης καθυστερήσεων άνω των 90 

                                                 
133 Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα, Εισαγωγικά Σηµειώµατα, ∆ελτία Τύπου, Ελλάδα 2010 
http://www.ecb.int/pub/mb/editorials/2010/html/index.en.html 
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ηµερών για την ελληνική αγορά ήταν στο 7,7% το ∆εκέµβριο 2009, από 5,0% ένα 

έτος νωρίτερα. Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος134, το 

∆εκέµβριο του 2009 αυξήθηκε ο λόγος των δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο 

των δανείων καταναλωτικής πίστης (∆εκέµβριος 2009: 13,4%, 2008: 8,2%, 2007: 

6,0%, 2006: 6,9%).  

 

3.4.1 Μέτρα βελτίωσης των χαρτοφυλακίων των τραπεζών  

 
Οι τράπεζες στην προσπάθειά τους να αντιµετωπίσουν την υποβάθµιση των 

χαρτοφυλακίων τους αναλαµβάνουν µια σειρά µέτρων τα οποία είναι: 

• ο σχηµατισµός, σε επίπεδο τραπεζικών οµίλων, ιδιαίτερα υψηλών 

προβλέψεων για την αντιµετώπιση του πιστωτικού κινδύνου (2009: 5,8 δισ. ευρώ, 

2008: 3,4 δισ. ευρώ, ήτοι 71% ετήσια αύξηση), 

• η µείωση του βαθµού συγκέντρωσης των τραπεζικών δανείων σε 

συγκεκριµένους πελάτες ή κλάδους επιχειρηµατικής δραστηριότητας, 

• η διατήρηση του λόγου κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από τις 

σωρευµένες προβλέψεις σε ποσοστό άνω του 40% (∆εκέµβριος 2009: 41,5%, 

∆εκέµβριος 2008: 48,9%), 

• οι σηµαντικού ύψους εγγυήσεις και εµπράγµατες εξασφαλίσεις οι οποίες δεν 

λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό του βαθµού κάλυψης των δανείων σε 

καθυστέρηση, και 

• το υπερβάλλον κεφάλαιο των ελληνικών τραπεζών, ύψους 10,3 δισ. ευρώ, 

δηλαδή εποπτικά κεφάλαια επιπλέον αυτών που είναι αναγκαία για την κάλυψη των 

ελάχιστων απαιτούµενων δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας σύµφωνα µε τα διεθνή 

πρότυπα (γνωστά ως «Βασιλεία» II)135. 

 

3.4.1.1 ∆ιαχείριση πιστωτικού κινδύνου καταναλωτικής πίστης και πιστωτικών καρτών 

 

Οι χορηγήσεις αποτελούν την κατεξοχήν παραδοσιακή πηγή εσόδων και 

κινδύνου για τις τράπεζες. Ειδικότερα στις αναπτυσσόµενες οικονοµίες όπως η 

Ελλάδα η πρωτοφανής αύξηση της προσφοράς των καταναλωτικών σήµαινε για τις 

                                                 
134 Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2009, Απρίλιος 2010, σελ. 197. 
135 Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2009, Απρίλιος 2010, σελ. 198 
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τράπεζες µεγάλη διαφοροποίηση κινδύνου και µεγάλες αποδόσεις136. Όπως 

προαναφέρθηκε, τα καταναλωτικά δάνεια εµφάνισαν επιδείνωση της ποιότητάς τους 

κατά τη διάρκεια του 2009, µε αύξηση του ποσοστού καθυστέρησης άνω των 90 

ηµερών, παρά τα µέτρα εντατικοποίησης της διαχείρισής τους. Έρευνα της Τράπεζας 

της Ελλάδος για τους λόγους αύξησης των µη εξυπηρετούµενων δανείων συµπεραίνει 

ότι εκτός από τις µακροοικονοµικές µεταβλητές (πραγµατικός ρυθµός ανάπτυξης, 

ποσοστό ανεργίας, επιτόκια δανεισµού) σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζουν ειδικές 

τραπεζικές µεταβλητές όπως η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου (bad management 

hypothesis)  για την αντιµετώπιση των µη εξυπηρετούµενων δανείων137.  Στις ετήσιες 

εκθέσεις που δηµοσιεύουν οι τράπεζες αναφέρονται λεπτοµερώς στη διαχείριση του 

πιστωτικού κινδύνου. Μέτρα τα οποία λαµβάνει η πλειοψηφία των ελληνικών 

τραπεζών όπως προκύπτουν από τις δηµοσιεύσεις τους αποτελούν η  κεντροποιηµένη 

εγκριτικής διαδικασία, η στενότερη παρακολούθηση των χαρτοφυλακίων τους και 

έκτακτα µέτρα όπως, η αύξηση του δυναµικού ενηµέρωσης των πελατών για τις 

ληξιπρόθεσµες οφειλές τους.   

Μειονέκτηµα της χορήγησης προσωπικών δανείων αποτελεί το γεγονός ότι οι 

τράπεζες γνωρίζουν λιγότερα για τα νοικοκυριά που δανείζουν σε σχέση µε τις 

επιχειρήσεις138.  Για το λόγο αυτό οι τράπεζες δηλώνουν ότι έχουν δροµολογήσει 

αυστηρότερα κριτήρια, όπως καθορισµός και εφαρµογή συµπεριφορικών µοντέλων 

(κριτήρια συναλλακτκής συµπεριφοράς, κριτήρια κατοχής πολλαπλών προϊόντων),  

αναθεώρηση του πιστωτικού πλαισίου των διαφόρων δικτύων και προϊόντων, 

ορθολογικοποίηση των παραµέτρων υποχρεώσεων προς το εισόδηµα και 

τροποποίηση πολιτικής εξουσιοδοτήσεων σε δάνεια ανακυκλούµενης πίστωσης ή 

πιστωτικές κάρτες. Στη διατήρηση της ικανοποιητικής ποιότητας του χαρτοφυλακίου 

συνέβαλε, καίρια, η εφαρµογή εξελιγµένων πληροφοριακών συστηµάτων τεχνικών 

αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου άµεσα συνδεδεµένων µε τις πρακτικές 

τιµολόγησης (Risk Based Pricing), διαχείρισης κινδύνου (RISK MIS), παραµέτρων 

πιστοληπτικής ικανότητας (credit scoring). Επιπλέον οι τράπεζες χρησιµοποιούν το 

                                                 
136 Banks and aggregate credit: what is new?, M S Mohanty, Gert Schnabel and Pablo Garcia-Luna, 
BIS Papers No 28, The banking system in emerging economies: how much progress has been made? 
Monetary and Economic Department, August 2006 
137 Macroeconomic And Bank-Specific Determinants Of Nonperforming Loans In Greece: A 
Comparative Study Of Mortgage, Business And Consumer Loan Portfolios, Dimitrios P. Louzis, 
Angelos T. Vouldis, Vasilios L. Metaxas, Workinh Paper 118, September 2010, Bank of Greece 
138 The changing nature of risks facing banks, Ramon Moreno,  BIS Papers No 28, The banking system 
in emerging economies: how much progress has been made? Monetary and Economic Department, 
August 2006 
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υπόδειγµα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας της Τειρεσίας ΑΕ, που λαµβάνει 

υπόψη το σύνολο των ανοιγµάτων των δανειοληπτών στην ελληνική αγορά.           

Πρόκληση, τέλος, αποτελεί για τις τράπεζες το ποσό επανείσπραξης των 

ληξιπρόθεσµων οφειλών από δάνεια και πιστωτικές κάρτες, ειδικότερα για τα δάνεια 

που βρίσκονται σε οριστική καθυστέρηση δεδοµένου της έλλειψης εµπράγµατων 

εξασφαλίσεων στην συντριπτική πλειοψηφία τους καθώς και των δυσµενών 

οικονοµικών συνθηκών. 

 

3.5 Ονοµαστικά επιτόκια τραπεζικού δανεισµού προς ιδιώτες   

 

Στον παρακάτω πίνακα παραθέτονται ενδεικτικά τα επιτόκια που διαθέτουν οι 

µεγαλύτερες εµπορικές τράπεζες της Ελλάδος τις τέσσερις κυριότερες κατηγορίες 

προϊόντων της καταναλωτικής πίστης, τα προσωπικά – καταναλωτικά δάνεια χωρίς 

εξασφαλίσεις σταθερού επιτοκίου, τα προσωπικά – καταναλωτικά δάνεια χωρίς 

εξασφαλίσεις κυµαινόµενου επιτοκίου, τα ανοικτά δάνεια και τις πιστωτικές κάρτες. 

Να σηµειωθεί, για την καλύτερη κατανόηση του πίνακα ότι εκεί όπου δεν υπάρχει 

πληροφορία σηµαίνει ότι η τράπεζα δεν διαθέτει αντίστοιχο προϊόν ή η πληροφορία 

δεν είναι δηµοσιοποιηµένη. Επιπλέον στα συγκεκριµένα επιτόκια δεν 

συµπεριλαµβάνεται η εισφορά του κράτους (εισφ. Ν128/75, σήµερα 0,6%), η οποία 

προστίθεται στο επιτόκιο και επιβαρύνει το δανειολήπτη.        

 

Συγκριτικός πίνακας επιτοκίων προϊόντων Καταναλωτικής Πίστης  

Χρηµατ/τικό 

Ίδρυµα 

Προσωπικό/ 

Καταν/κό 

σταθερού 

επιτοκίου 

Προσωπικό/ 

καταναλωτικό 

κυµαινόµενου 

επιτοκίου139 

Ανοικτό 

∆άνειο 

Πιστωτικές 

κάρτες 

 
13,20% 

12,463% 

(επιτόκιο αναφοράς Euribor 

3 µηνών) 

13,95% (ΕΚΤ, -200% έως 

+200%) 

Από 15/01/2011 

έως και 14/02/2011140: 

Αγορών: 16,40% 

Αναλήψεων: 17,90% 

                                                 
139 Στη στήλη του κυµαινοµένου επιτοκιου αναφέρεται το επιτόκιο αναφοράς πλέον του περιθωρίου 
(spread) – π.χ. Euribor  µηνός + 2%,  ή το συµβατικό επιτόκιο, το επιτόκιο αναφοράς και το εύρος 
µεταβολής - π.χ. 5,50%, (ΕΚΤ, 50%-100%), ανάλογα µε τον τρόπο προσδιορισµού της µεταβολής του 
από την τράπεζα. Το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς για πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ανέρχεται σε 1%, µε ισχύ από 13.5.2009. 
140 Τα επιτόκια µεταβάλλονται την 15η ηµερολογιακή ηµέρα κάθε µήνα, κατά το ποσοστό µεταβολής 
της µέσης τιµής του δείκτη επιτοκίου Euribor µηνός του αµέσως προηγούµενου µήνα. 
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-- 

9,50% - 11,50% 

(Εuribor 3M, 

0%-100%) 

14,70% 

(Εuribor 3M,0%-100%) 

Αγορών: 16,95%, 

Αναλήψεων: 19,20%  

(Εuribor 3M, 0%-100%) 

 
12,95% 9,50% - 13,50% 

13,5% 

(ΕΚΤ  0%-200%) 

Αγορών: 17,00% 

Αναλήψεων: 18,25% 

 
11,20% - 14,90% 9,85% - 14,20%141 15,50%142 

Αγορών: 16,25% 

Αναλήψεων: 18,20% 

 
12,25% Euribor 3µήνου + 12% 

13,40% 

(Εuribor 3µηνών, 

-200% έως + 200%) 

Αγορών: 16,90% 

(Εuribor 3µηνών, 

-200% έως + 200%), 

Αναλήψεων 18,95% 

 -- 

10,25% +  περιθώριο από 

0,50% - 3,25% 

(Euribor 3M , 0-100%) 

12,75% 

(ΕΚΤ, 0%-200%) 

Αγορών: 15,65% 

Αναλήψεων:16,60% 

(EURIBOR 3 µηνών, 

0 - 200%) 

 

11,25% 

10,95% 

(EURIBOR 1m 

0% - 150%) 

-- -- 

 10,40% - 14,90% 
9,75% - 14,25% (Ε.Κ.Τ., 

0%-200%) 
-- 

Αγορών: 15,90% 

Αναλήψεων: 17,25% 

(Εuribor 1 Μήνα, 

0-200%) 

 11,85% 
12,00% 

(ΕΚΤ,0-200%) 
-- 

15,70% Αγορών 

17,10% Αναλήψεων 

 
12,25% 

12,25% 

(Euribor 3M + Spread) 

13,5% 

(Euribor 3M +Spread ) 

16,9% Αγορών 

18,4% Αναλήψεων 

 

9,40% -- 10,4% 
Αγορών:16,65% 

Αναλήψεων:18,15% 

 
16,50% 

15,50% 

(EKT, 0%-200%) 

15,75% 

(EKT, 0%-200%) 
19,50%  Αναλήψεων 

18,25% Αγορών 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Πίνακας Επιτοκίων/ Προµηθειών Τραπεζών, Επίσηµες 

Ιστοσελίδες Τραπεζών 

 

                                                 
141 Βασικό Επιτόκιο Καταναλωτικών ∆ανείων (ΒΕΚ) σε ευρώ +  περιθώριο από - 0,75%  έως 3,60%. 
Η αναπροσαρµογή του ΒΕΚ βασίζεται στη µεταβολή Euribor 1M σε σχέση µε το ισχύον κατά το 
χρόνο της προηγούµενης αναπροσαρµογής + 0,50% 
142 Βασικό Επιτόκιο Ανοιχτών Καταναλωτικής Πίστης  (ΒΕΑΚΠ) σε ευρώ +  περιθώριο 5,25%. Η 
αναπροσαρµογή του ΒΕΑΚΠ βασίζεται στη µεταβολή Euribor 1M σε σχέση µε το ισχύον κατά το 
χρόνο της προηγούµενης αναπροσαρµογής  + 0,50% 
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3.5.1. Παράγοντες διαµόρφωσης επιτοκίων 

 
Τα ονοµαστικά επιτόκια των καταναλωτικών δανείων, των πιστωτικών 

καρτών  και γενικότερα τα τραπεζικά επιτόκια διαµορφώνονται ελεύθερα, σύµφωνα 

µε την αρχή της ανοικτής αγοράς µε ελεύθερο ανταγωνισµό και τις διατάξεις της 

κοινοτικής νοµοθεσίας και δεν σχετίζονται απαραίτητα µε τα εξωτραπεζικά τα οποία 

διαµορφώνονται βάση διαφορετικών παραγόντων και κριτηρίων (άρθρο 2, παρ. 3 ν.δ. 

588/48 σε συνδυασµό µε το άρθρο 1 ν. 1266/82, όπως ισχύει και το άρθρο 15, παρ. 5 

ν. 876/1979, αντιστοίχως, άρθρα 2, 4 και 105, παρ. 1 της Συνθήκης για την ίδρυση 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 2 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος 

Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας)143.   

Οι παράγοντες διαµόρφωσης επιτοκίων χαρακτηρίζονται εξωγενείς σχέση µε 

το χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα µε χαρακτηριστικά παραδείγµατα την πιστοληπτική 

διαβάθµιση (credit rating) της χώρας, το ρυθµό πληθωρισµού καθώς και το 

ρυθµιστικό πλαίσιο συµµόρφωσης των τραπεζών. Ενδογενείς, αντίθετα, παράγοντες 

διαµόρφωσης των επιτοκίων θεωρούνται οι συνθήκες που χαρακτηρίζουν την 

τραπεζική αγορά µιας χώρας όπως οι συνθήκες ανταγωνισµού αλλά και οι συνθήκες 

προσφοράς και ζήτησης. Επιπλέον καθοριστικής σηµασίας κρίνονται και 

χαρακτηριστικά υποκειµενικά για κάθε τράπεζα όπως η πιστοληπτική της διαβάθµιση 

καθώς και οι εξασφαλίσεις για τον πιστωτικό κίνδυνο τον οποίο υφίσταται. Τέλος, 

προσδιοριστικό παράγοντα αποτελεί ο λειτουργικός κίνδυνος που εκτίθεται η 

τράπεζα για το προϊόν ή την υπηρεσία που διαθέτει144.    

 

3.5.2 Ονοµαστικά τραπεζικά επιτόκια δανεισµού προς νοικοκυριά - Σύγκριση 

Ελλάδας µε Ευρωζώνη 

  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του 

∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, τα ονοµαστικά επιτόκια δανεισµού προς 

νοικοκυριά εξετάζονται και συγκρίνονται σε επίπεδο ευρωζώνης αλλά και παγκόσµιο 

σε τρεις κατηγορίες: 

                                                 
143 Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, Ενηµέρωση Εκπροσώπων ΜΜΕ, Η 
σύγκριση των ελληνικών επιτοκίων µε τα επιτόκια στην ευρωζώνη, Νοέµβριος 2008 
144 http://www.hba.gr/main/Ereunes-meletes/EllinikoTrapeziko2010-FullForWeb.pdf 



 66

• ∆άνεια προς νοικοκυριά χωρίς καθορισµένη διάρκεια, που αποτελεί το 

σταθµικό µέσο όρο των επιτοκίων των πιστωτικών καρτών, των ανοικτών 

δανείων και των υπεραναλήψεων από τρεχούµενους λογαριασµούς145  

• Καταναλωτικά δάνεια µε επιτόκιο κυµαινόµενο ή σταθερό έως ένα έτος  

• Καταναλωτικά δάνεια µε επιτόκιο σταθερό άνω του ενός και έως πέντε έτη.  

Τα ελληνικά επιτόκια ακολουθούν την πτωτική τάση των επιτοκίων που 

ισχύουν στην ευρωζώνη, σε µια πορεία σύγκλισης στις περισσότερες κατηγορίες 

δανεισµού, συνεχίζουν όµως να καταγράφονται σε υψηλότερα επίπεδα από τον µέσο 

όρο της ζώνης του ευρώ. Παρόλο τους λόγους που εµποδίζουν την περαιτέρω µείωση 

των επιτοκίων, οι οποίοι αναφέρονται σε επόµενη παράγραφο, τα ονοµαστικά 

επιτόκια των ελληνικών τραπεζών δεν ανήκουν στα υψηλότερα µεταξύ των κρατών 

µελών της ευρωζώνης του µέσου όρου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τον Μάρτιο του 

2009, το κόστος δανεισµού των νοικοκυριών στην Σλοβακία (13,91%), την Ολλανδία 

(13,68%), την Πορτογαλία (13,5%), την Ιταλία (10,88%) και την Ισπανία (10,25%) 

ήταν το υψηλότερο στη ζώνη του ευρώ. Πιο συγκεκριµένα, στα στοιχεία της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τον Ιανουάριο του 2003 και µετά τα ελληνικά 

ονοµαστικά επιτόκια παρουσιάζουν σύγκλιση στις δύο από τις τρεις κατηγορίες 

λαµβάνοντας υπόψη το δείκτη σύγκλισης146 ο οποίος διαµορφώθηκε για την δεύτερη 

κατηγορία σε 20,44 και για την τρίτη κατηγορία 2,93. Η σύγκλιση των ονοµαστικών 

τραπεζικών επιτοκίων δανεισµού µεταξύ Ελλάδας και των υπολοίπων κρατών µελών της 

ευρωζώνης κατέστη εφικτή, παρά τη δυσχερή οικονοµική συγκυρία στην Ελλάδα 

καθ’ όλη τη διάρκεια του 2009 µε έµφαση το τελευταίο τρίµηνο του έτους, λόγω της 

συνεχούς ενίσχυσης του ανταγωνισµού στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα και της 

ανάπτυξης και αξιοποίησης από τις τράπεζες αποτελεσµατικών µεθόδων 

υπολογισµού και διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου147. Αντίθετα απόκλιση 

παρουσιάζουν τα επιτόκια για νέα δάνεια προς νοικοκυριά χωρίς καθορισµένη 

διάρκεια µε δείκτη απόκλισης – 10,15. Εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης 

Τραπεζών, στην προσπάθειά του να επεξηγήσει αυτή την διαφορά, σηµειώνει ότι  

                                                 
145 Τράπεζα της Ελλάδος, Επιτόκια καταθέσεων και δανείων, µεθοδολογικές παρατηρήσεις. 
Ειδικότερα βλέπε: 
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/Επιτόκια_Μεθοδολογικές_παρατηρήσεις.pdf  
146 Ο «δείκτης σύγκλισης» προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο: [ 1 - (R2009/R2003)x100 = C ]. Το R 
αντιπροσωπεύει τη σχέση του µέσου ονοµαστικού επιτοκίου στην Ελλάδα προς το αντίστοιχο της 
ευρωζώνης, στα έτη 2009 και 2003. Όπου C>0 Σύγκλιση, όπου C<0 Απόκλιση. 
147 Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα το 2009, Ιούνιος 2010 
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Σύγκριση οµαστικών επιτοκίων δανείων προς νοικοκυριά χωρίς καθορισµένη 
διάρκεια 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2003-01 2004-01 2005-01 2006-01 2007-01 2008-01 2009-01 2010-01

έτη

ε
π
ιτ
ό
κ
ια

 (
%

)

Επιτόκια Ευρωζώνης

Ελληνικά Επιτόκια

 

Σύγκριση ονοµαστικών επιτοκίων καταναλωτικών δανείων µε επιτόκιο κυµαινόµενο ή σταθερό επιτόκιο έως ένα έτος

0

2

4

6

8

10

12

2003-01 2004-01 2005-01 2006-01 2007-01 2008-01 2009-01 2010-01

έτη

ε
π
ιτ
ό
κ
ια

 (
%

)

επιτόκια Ευρωζώνης

Ελληνικά επιτόκια

 

Σύγκριση ονοµαστικών επιτοκίων καταναλωτικών δανείων µε σταθερό ή 
κυµαινόµενο από ένα έωσ πέντε έτη

0

2

4

6

8

10

12

2003-01 2004-01 2005-01 2006-01 2007-01 2008-01 2009-01 2010-01

έτη

ε
π
ιτ
ό
κ
ια

 (
%

)

επιτόκια Ευρωζώνης

Ελληνικά επιτόκια

 Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Euro area and national MFI interest rates 

http://www.ecb.int/stats/money/interest/interest/html/interest_rates_2009-03.en.html  

 

στην συγκεκριµένη κατηγορία συµπεριλαµβάνονται τα επιτόκια των πιστωτικών 

καρτών, τα οποία είναι πάντα υψηλότερα σε σχέση µε τα επιτόκια των υπόλοιπων 

κατηγοριών καταναλωτικής πίστης και στην Ελλάδα αποτελούν το µεγαλύτερο 

ποσοστό συµµετοχής στη διαµόρφωση της εν λόγω κατηγορίας ονοµαστικών 

επιτοκίων σε σχέση µε τις υπόλοιπες τράπεζες των κρατών µελών της ζώνης του 

ευρώ, γεγονός που έχει σαν συνέπεια να εµφανίζονται τα ελληνικά υψηλότερα 
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ονοµαστικά επιτόκια στη ζώνη του ευρώ (Μάρτιος 2009: 14,46% έναντι 9,93% 

αντίστοιχα)148.  

 

3.5.2.1 Λόγοι απόκλισης των ελληνικών επιτοκίων από το µέσο όρο της ευρωζώνης 

 

Οι πτωτικές τάσεις των ονοµαστικών επιτοκίων δανεισµού προς τα ελληνικά 

νοικοκυριά δεν επέφεραν ακόµη την πλήρη εναρµόνιση µε τα ονοµαστικά επιτόκια 

στο πλαίσιο των χωρών της ευρωζώνης. Πολλοί οι λόγοι που αναχαιτούν την 

περαιτέρω πτωτική πορεία των ελληνικών επιτοκίων οι οποίοι οφείλονται στο 

διαφορετικό οικονοµικό περιβάλλον µέσα στο οποίο διαµορφώνονται. Ειδικότερα 

διαρθρωτική παράγοντες όπως η πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας και των 

ελληνικών τραπεζών, η οποία επιδεινώθηκε σηµαντικά µετά το 2009 µε αποτέλεσµα 

την αύξηση του κόστους δανεισµού των Ελληνικών τραπεζών, κρίνονται 

καθοριστικοί. Ο µέσος ετήσιος ρυθµός πληθωρισµού, σταθερά υψηλότερος της 

ευρωζώνης, άγγιξε του πρώτο τρίµηνο του 2010 ποσοστό 3,9% έναντι του 1,4% 

γενικού εναρµονισµένου ∆είκτη Τιµών Καταναλωτών στην ευρωζώνη. Καθοριστικός 

παράγοντας παραµένει και το λειτουργικό κόστος των ελληνικών τραπεζών. Τα 

υψηλά επίπεδα λειτουργικού κόστους οφείλονται κατά κύριο λόγο στην περιορισµένη 

αξιοποίηση οικονοµιών κλίµακας, τον χαµηλό δείκτη καταθέσεις προς δάνεια ανά 

πελάτη, την επιµονή του ελληνικού καταναλωτικού κοινού στις παραδοσιακές 

µεθόδους πληρωµών αντί των ηλεκτρονικών και την διασπορά σε όλη την ελληνική 

επικράτεια πολλών µικρών καταστηµάτων. Όπως προαναφέρθηκε το αυστηρό 

ρυθµιστικό πλαίσιο που ισχύει για το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα συµβάλλει 

αρνητικά στην διαµόρφωση των ονοµαστικών επιτοκίων. Στην Ελλάδα όπως και σε 

όσες χώρες της ευρωζώνης η διαδικασία εκποίησης των ασφαλειών απαιτεί δύο ή 

περισσότερα χρόνια, το µέσο επιτόκιο χορηγήσεων είναι υψηλότερο από το µέσο όρο 

της ευρωζώνης. 

Πέρα από τους διαρθρωτικούς παράγοντες, οι συνθήκες προσφοράς και 

ζήτησης στην Ελλάδα διαµόρφωσαν την τελευταία δεκαετία υψηλά επιτόκια. Η 

απελευθέρωση της καταναλωτικής πίστης επέφερε έκρηξη ζήτησης καταναλωτικών 

δανείων από τα νοικοκυριά. Ο υψηλός πιστωτικός κίνδυνος αυξήθηκε σταδιακά και 

ιδίως µετά το 2009 όπου οι επιδράσεις της χρηµατοπιστωτικής κρίσης διαφάνηκαν 

                                                 
148 Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, Ενηµέρωση Εκπροσώπων ΜΜΕ, Η 
σύγκριση των ελληνικών επιτοκίων µε τα επιτόκια της ευρωζώνης, Μάιος 2009 
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στην πραγµατική οικονοµία. Αποτέλεσµα είναι η αύξηση των µη εξυπηρετούµενων 

δανείων και η υποχρέωση των τραπεζών να διατηρούν µεγαλύτερες προβλέψεις, 

δεσµεύοντας περισσότερα ίδια κεφάλαια ανά µονάδα παρεχόµενων υπηρεσιών, 

γεγονός που συνεπάγεται υψηλότερο κόστος κεφαλαίων.              
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4. ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ    

 

4.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις    

 

 Μετά από µια δεκαετία έκρηξης ζήτησης και προσφοράς δανείων η διεθνής 

οικονοµική συγκυρία οδήγησε σε ανατροπή της υπάρχουσας κατάστασης.  

 Η µείωση της ζήτησης αποτέλεσε επακόλουθο της αβεβαιότητας των 

νοικοκυριών για τα µελλοντικά τους εισοδήµατα. Η συρρίκνωση του οικογενειακού 

εισοδήµατος µε την ταυτόχρονη αύξηση του πληθωρισµού και της φορολογίας 

κατέστησε δύσκολη έως αδύνατη την αποπληρωµή των υφισταµένων τραπεζικών 

τους υποχρεώσεων. ∆εδοµένης της ρευστής διεθνούς και εγχώριας οικονοµικής 

κατάστασης και των αρνητικών προβλέψεων των µακροοικονοµικών µεγεθών της 

επόµενης τριετίας, η έλλειψη εµπιστοσύνης των νοικοκυριών για την µελλοντική τους 

καταναλωτική δύναµη ενισχύεται µειώνοντας την ροπή προς κατανάλωση και την 

ανάληψη νέων καταναλωτικών  δανείων παρά µόνο την επαναδιαπραγµάτευση των 

υφιστάµενων υποχρεώσεών τους. 

Η µείωση της προσφοράς αποτέλεσε επακόλουθο της εφαρµογής 

αυστηρότερων κριτηρίων χορήγησης προσωπικών δανείων προς τα νοικοκυριά149. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η αλλαγή στην πολιτική διαχείρισης του πιστωτικού 

κινδύνου σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος ξεκινά 

σταδιακά από το 2007 και εντείνεται στο 2010 µε εµφανείς τις επιπτώσεις της 

διεθνούς κρίσης στην εγχώρια οικονοµία. Ενδεικτικά,  τον Ιούνιο του 2007, οι 

εγκρίσεις των πιστωτικών καρτών και των καταναλωτικών δανείων χωρίς εγγύηση ως 

ποσοστό επί του συνόλου των αιτήσεων ανήλθαν σε 55,9% και 56,3% αντίστοιχα. 

∆ηλαδή, 4,6 στις 10 αιτήσεις χορήγησης πιστωτικής κάρτας και 4,4 στις 10 αιτήσεις 

χορήγησης καταναλωτικών δανείων χωρίς εγγύηση απορρίπτονταν από τις τράπεζες 

µε κριτήριο την πιστοληπτική ικανότητα του αιτούντος150. Το 2008, οι εγκρίσεις 

πιστωτικών καρτών, ως ποσοστό του συνόλου των αιτήσεων χορηγήσεις πιστωτικής 

κάρτας κυµάνθηκε από 45% έως 62% και το 2009, από 25% έως 51%. Παρατηρείτε 

δηλαδή πολύ σηµαντική µείωση τόσο ως προς το κατώτατο ποσοστό της τάξεως των 

είκοσι ποσοστιαίων µονάδων όσο και στο ανώτατο ποσοστό εγκρίσεων της τάξεως 
                                                 
149 «Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα το 2009», έρευνα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, 24 Ιουνίου 
2010, http://www.hba.gr/main/Ereunes-meletes/EllinikoTrapeziko2010-FullForWeb.pdf 
150
Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεση Νοµισµατικής Πολιτικής 2007 - 2008, Φεβρουάριος 2008, σελ. 110, 

Πίνακας ΙΙΙ.9.  
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των έντεκα ποσοστιαίων µονάδων. Στα καταναλωτικά δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις, 

εξετάζοντας την ίδια χρονική περίοδο 2008 και 2009, τα ποσοστά εγκρίσεων 

κυµαίνονται από 45% έως 59% και από 29% έως 62% αντίστοιχα. Στην 

συγκεκριµένη κατηγορία παρατηρείται σηµαντική µείωση του κατώτατου ποσοστού 

εγκρίσεων κατά 16 ποσοστιαίες µονάδες ενώ εξαίρεση αποτελεί η άνοδος του 

ψηλότερου ποσοστού εγκρίσεων, βέβαια, κατά µόνο τριών ποσοστιαίων µονάδων151.   

 

4.2 Λόγοι µείωσης των ρυθµών χρηµατοδότησης των τραπεζών προς τα 

νοικοκυριά 

 

Η µείωση του ρυθµού χρηµατοδότησης των νοικοκυριών από τις τράπεζες 

αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης. Σε 

εισήγησή του, ο Γιάννης Στουρνάρας, σηµειώνει ότι η µείωση της πιστωτικής 

επέκτασης, που παρατηρείται παγκοσµίως, δεν οφείλεται στην στενότητα πόρων 

αλλά σε τρεις βασικούς λόγους152: 

• Στην αυστηρότερη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου από τις 

τράπεζες, δηλαδή του κινδύνου αθέτησης των δανειακών 

υποχρεώσεων των δανειζόµενων 

• Στα προβλήµατα κεφαλαιακής επάρκειας λόγω των υψηλών απωλειών 

που προέκυψαν από τις ζηµίες που υπέστησαν. Οι ελληνικές τράπεζες, 

σε αντίθεση µε άλλες χώρες, λόγω της µακροχρόνιας συντηρητικής 

τους επενδυτικής δραστηριότητας δεν κατέγραψαν ζηµίες από 

επενδύσεις χαρτοφυλακίων υψηλού ρίσκου. Οι απώλειές που 

υπέστησαν προέρχονται από τη χορήγηση δανείων σε πιστούχους 

χαµηλής φερεγγυότητας. 

•   Στην ‘προκυκλυκότητα’ των κανόνων κεφαλαιακής επάρκειας που 

ωθούν τις τράπεζες σε µείωση των χορηγήσεων σε περιόδους 

οικονοµικής κρίσης. 

 

 

 

                                                 
151 Ειδική έρευνα ΕΕΤ, Ιούνιος 2009 
152 Η διεθνής κρίση και η Ελληνική Οικονοµία:∆ιλήµµατα και Προτάσεις, Γιάννης Στουρνάρας, 
Φεβρουάριος 2009 



 72

4.2.1 Το φαινόµενο της προκυκλικότητας 

 

Η εκδήλωση της πρόσφατης διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης, και κυρίως 

η έκταση και η έντασή της, ανέδειξε την ύπαρξη κενών στο υφιστάµενο, ιδιαίτερα 

σηµαντικό κατά τα λοιπά, διεθνές και ευρωπαϊκό θεσµικό και ρυθµιστικό 

πλαίσιο(Οδηγία Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (ΟΚΑ), οδηγία 2006/48/ΕΚ, οδηγία 

2006/49/ΕΚ, Βασιλεία ΙΙ)153. Μεταξύ αυτών των κενών συγκαταλέγονται και οι 

υφιστάµενοι κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, οι οποίοι στις περιόδους 

ύφεσης απαιτούν από τις τράπεζες να εξασφαλίζουν πρόσθετα κεφάλαια για το 

τραπεζικό σύστηµα χωρίς να έχουν µεριµνήσει για αυτά στην ανοδική φάση του 

οικονοµικού κύκλου. Συνέπεια αυτής της πολιτικής αποτελεί το φαινόµενο της 

«προκυκλικότητας». Η ώθηση, δηλαδή, των τράπεζών να χορηγούν περισσότερα 

δάνεια κατά τη διάρκεια της ανόδου του οικονοµικού κύκλου και να είναι πιο 

διστακτικές στην πιστωτική τους δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της ύφεσης. 

Σε περιόδους οικονοµικής ανόδου, παρατηρείται µείωση τα ασφάλιστρα 

κίνδυνου και αύξηση της ανάληψης κινδύνου. Πιο συγκεκριµένα, τα νοικοκυριά και 

τα φυσικά πρόσωπα διακατέχονται από αισιοδοξία και αναλαµβάνουν υψυλούς 

κινδύνους επενδύσεων και απασχόλησης (Borio, Furtine and Lowe (2001), (Borio and 

Lowe (2002)). Η συµπεριφορά αυτή των αναπτυσόµενων οικονοµιών, επεκτεινόµενη 

στην υπόλοιπη οικονοµία, υιοθετείται από τις εµπορικές τράπεζες, οι οποίες ασκούν 

επεκτατική πιστωτική πολιτική και χαλαρώνουν τα κριτήρια χορηγήσεων (Gorton 

(2008)). Επιπρόσθετα, η αύξηση των τιµών των περιουσιακών στοιχείων σε 

περιόδουε οικονοµικής ανάπτυξης ενισχύει την πιστοληπτική ικανότητα των 

υποψήφιων δανειοληπτών. Το πλαίσιο των κανόνων κεφαλαιακής επάρκειας δεν 

αντιδρά στην ανάληψη αυξηµένων κινδύνων και αποδεικνύονται περισσότερο 

‘προκυκλικό’ παρά ‘αντικυκλικό’ (Amato and Furtine (2003)).     

Αντιδιαµετρικά αντίθετα είναι τα φαινόµενα που παρατηρούνται σε περιόδους 

ύφεσης. Τα νοικοκυριά συµπεριφέρονται συντηρητικά στην ανάληψη κινδύνου και τα 

πραγµατικά τους εισοδήµατα τείνουν να µειωθούν. Παρατηρείται αύξηση των 

ασφαλίστρων κινδύνου και µείωση της ανάληψης κινδύνου. Αυξάνονται τα µη 

                                                 
153 Basel II and the Capital Requirements Directive: Responding to the 2008/09 Financial Crisis,  
Marianne Ojo, September 18, 2009  
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εξυπηρετούµενα δάνεια, µειώνεται η προσφορά και η ζήτηση δανείων και 

υιοθετούνται αυστηρότερα κριτήρια χορηγήσεων. Η ‘προκυκλικότητα’, λοιπόν, 

αφορά τόσο στη ζήτηση όσο και στην προφορά των δανείων.  Σε έρευνα που 

πραγµατοποιήθηκε στην Αµερική154 αποδεικνύεται ότι η ‘αυστηροποίηση’ και η 

‘χαλάρωση’ των κριτηρίων χορηγήσεων κινείται αντίθετα µε την οικονοµική κάθοδο 

και άνοδο της οικονοµίας αντίστοιχα.  

   

4.3 Βαθµός Χρέωσης Των Νοικοκυριών  

 

Την περίοδο 2002 – 2007 ο δανεισµός των νοικοκυριών κινήθηκε αυξητικά µε 

ιδιαίτερα υψηλό ρυθµό κατά µέσο όρο 28% ετησίως, ως αποτέλεσµα της ένταξης της 

χώρας στη ζώνη του ευρώ (2001) και της απελευθέρωσης ης καταναλωτικής πίστης 

(2003). Αρχικά η συγκυρία, της αύξηση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών155  

σε συνδυασµό µε τα χαµηλά επίπεδα επιτοκίων έδωσαν ώθηση στην αύξηση του 

δανεισµού.  Στη συνέχεια, ο αυξανόµενος ανταγωνισµός των πιστωτικών ιδρυµάτων 

και των επιτελείων τους για την κατάκτηση και την εδραίωση σε µια πελατειακή 

βάση µε χαµηλά επίπεδα δανειακής επιβάρυνσης, εξαιτίας των ρυθµιστικών 

περιορισµών που ίσχυαν, επιτάχυνε τους ρυθµούς πιστωτικής επέκτασης. Η 

επιβράδυνση του ρυθµού αύξησης ξεκινά από το 2005 βασικά εξαιτίας της 

παράλληλης αύξησης της κτηµατικής πίστης.  

    Ένας γενικά αποδεκτός δείκτης προσδιορισµού της τάσης δανεισµού των 

νοικοκυριών µιας χώρας είναι ο λόγος των συνολικών πιστώσεων156 που έχουν 

χορηγηθεί σε νοικοκυριά προς το ΑΕΠ της χώρας αυτής. Όπως προκύπτει από τα 

τελευταία δηµοσιευµένα συγκρίσιµα στατιστικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 

και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας157, ο λόγος αυτός για την Ελλάδα 

εξακολούθησε να είναι και το 2009 από τους χαµηλότερους µεταξύ των κρατών 

µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ-27) και της ευρωζώνης (ΕΕ-1570). Πιο 

                                                 
154 Federal Reserve, “The senior loan officer opinion survey on bank lending practices,” April 2010 
155 Το 2001 αποδεσµεύθηκαν σταδιακά κεφάλαια των τραπεζών που διακρατούνταν στην Τράπεζα της 
Ελλάδος υπό µορφή προθεσµιακής κατάθεσης, ύστερα από την εναρµόνιση, κατά το 2000, του 
καθεστώτος υποχρεωτικών καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος µε το αντίστοιχο του 
Ευρωσυστήµατος. Το συνολικό ποσό των κεφαλαίων που αποδεσµεύθηκαν ανερχόταν το 2001 σε 8,1 
δισεκ. ευρώ και αντιστοιχούσε στο 5,5% του ΑΕΠ. Βλ. Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεση του ∆ιοικητή 
για το έτος 2001, Αθήνα 2002, Κεφ. VI 
156 Στις συνολικές πιστώσεις περιλαµβάνονται τα υπόλοιπα των δανείων και τα τιτλοποιηµένα δάνεια. 
157 Τράπεζα της Ελλάδος, Στατιστικό ∆ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας, τεύχος 126, Ιανουάριος 2010 και 
European Central Bank, Structural Indicators for the EU Banking Sector, Ιανουάριος 2010. 
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συγκεκριµένα, το 2008 ο λόγος αυτός διαµορφώθηκε για την Ελλάδα ως 91% και 

αντιστοίχως για την Ευρώπη των 27 ο λόγος διαµορφώθηκε 154% και της ευρωζώνης 

στο 138%. Η ποσοστιαία αύξηση ωστόσο για την διετία 2006 – 2008 για την Ελλάδα 

διαµορφώθηκε αυξητική στις 13 ποσοστιαίες µονάδες, για την ευρωζώνη στις 10 

ποσοστιαίες µονάδες ενώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση µόλις 7 ποσοστιαίες µονάδες.    

Ο συγκεκριµένος δείκτης βέβαια περιλαµβάνει και τα υπόλοιπα των στεγαστικών 

δανείων αλλά αποτελεί εργαλείο για χρήσιµα συµπεράσµατα. Όσον αφορά στη 

καταναλωτική πίστη, υπολογίζεται ο δείκτης λοιπών δανείων προς νοικοκυριά 

(καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες) προς το ΑΕΠ.  Στον παρακάτω πίνακα 

παραθέτονται τα στοιχεία της εξέλιξης του δείκτη στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και την Ευρωζώνη. Στο τέλος του 2008 η Ελλάδα διέθετε τον 14ο 

χαµηλότερο λόγο καταναλωτικών δανείωνπρος ΑΕΠ σε σχέση µε την ΕΕ-27 και τον 

6ο χαµηλότερο σε σχέση µε την ΕΕ-15 (χαµηλότερο λόγο καταναλωτικών δανείων 

έναντι του ΑΕΠ παρουσίαζαν οι: Φινλανδία, Ολλανδία, Βέλγιο, Σλοβενία, Γαλλία). 

Τον υψηλότερο λόγο καταναλωτικών δανείων προς ΑΕΠ διέθετε η Κύπρος 

(62,7%)158 

 

Λόγος λοιπών δανείων προς νοικοκυριά (καταναλωτικά δάνεια & πιστωτικές κάρτες) 

προς το ΑΕΠ 

 

2006 2007 2008 2009 

Μεταβολή 

(π.µ.) 

(2008 –2006 ) 

Μεταβολή 

(π.µ.) 

(2009 –2008) 

Ελλάδα 12% 12,1% 11,7% 15,2% -0,3 +3,5 

ΕΕ - 27 7,5% 7,3% 6,9% µ.δ -0,6 µ.δ 

ΕΕ - 15 7% 7,8% 7,1% µ.δ +0,1 µ.δ 

Πηγή:European Central Bank, Τράπεζα της Ελλάδος, Ελληνική Στατιστική Αρχή 

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.Α.) 

 

Επιπρόσθετα, ο δείκτης δανεισµού προς προσωπικά εισοδήµατα και 

δανεισµού προς περιουσιακά στοιχεία αποδεικνύονται χρήσιµοι. Η θεωρία της 

“ ικανότητας αποπληρωµής” υποστηρίζει ότι τα νοικοκυριά θα έχουν δυσκολίες να 

εξυπηρετήσουν κανονικά τις δανειακές τους υποχρεώσεις στο βαθµό που το εισόδηµά 
                                                 
158 Συνδυαστική ανάλυση των Πινάκων υπ’ αριθµ. 5 και 14 της µελέτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας, Structural Indicators for the EU Banking Sector, Ιανουάριος 2010 
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τους δεν επαρκεί για να τις καλύψουν χωρίς ιδιαίτερη επιβάρυνσή τους (Whitley et 

al.(2004). Στο πλαίσιο αυτό, η δανειακή επιβάρυνση των νοικοκυριών, δηλαδή ο 

λόγος του χρέους προς το εισόδηµά τους, χρησιµοποιείται συχνά ως µέτρο της 

χρηµατοοικονοµικής πίεσης, επισηµαίνεται δε ότι, µε δεδοµένους τους άλλους 

παράγοντες, όσο µεγαλύτερος είναι ο λόγος αυτός, τόσο πιο δύσκολη καθίσταται η 

εξυπηρέτηση των δανείων τους. Περισσότερα στοιχεία για αυτούς τους δείκτες 

παρατίθενται στην επόµενη παράγραφο. 

 

4.3.2 Συγκριτική ανάλυση Ερευνών δανεισµού των νοικοκυριών της Τράπεζας της 

Ελλάδος (2002 – 2005159 – 2007160) 

 

Η Τράπεζα της Ελλάδος διεξήγαγε δειγµατοληπτική έρευνα τα έτη 2002, 2005 

και 2007 µε σκοπό τη διερεύνηση του δανεισµού των νοικοκυριών. Παρόλο που οι 

έρευνες πραγµατοποιήθηκαν σε  µια περίοδο που η πρόσφατη χρηµατοπιστωτική 

κρίση δεν είχε λάβει τις σηµερινές διαστάσεις της, τα αποτελέσµατα έχουν 

ενδιαφέρον.   

Η πρώτη παρατήρηση που προκύπτει από τις έρευνες είναι ότι τα µισά σχεδόν 

νοικοκυριά δεν είχαν όπως δήλωσαν κανενός  είδους δανειακή υποχρέωση (2007: 

48,6%, 2005:53,1%, 2002:52,6%)161. Αποτελεί υψηλή αύξηση όµως η µεταβολή του 

ποσοστού από 46,9% το 2005 σε 51,4% το 2007 ατών που δήλωσαν ότι οφείλουν 

κάποιο δάνειο.  Η ποσοστιαία αυτή αύξηση επιβεβαιώνεται καταρχάς µε την 

ιδιαίτερα ανοδική πορεία της καταναλωτικής πίστης τη συγκεκριµένη διετία αλλά και 

µε τη διασταύρωση των στοιχείων που δηµοσιεύει η τράπεζα της Ελλάδος όπου 

παρατηρείται άνοδος του µέσου υπολοίπου των στεγαστικών δανείων και των 

πιστωτικών καρτών. Πιο συγκεκριµένα, τη διετία 2005 – 2007 τα στεγαστικά δάνεια 

σηµείωσαν µια αύξηση 10,3% (2005:33,1 χιλ. ευρώ, 2007: 40,3 χιλ. ευρώ). Το 

υπόλοιπο των δανείων µέσω πιστωτικών καρτών, όπως αυτό καταγράφεται από τις 

                                                 
159 ∆ανεισµός και χρηµατοοικονοµική πίεση στα νοικοκυριά: Έρευνα σε επίπεδο νοικοκυριού, 
Τράπεζα της Ελλάδος,  ∆ιεύθυνση Στατιστικής, Μάρτιος 2006 
160∆ανεισµός και χρηµατοοικονοµική πίεση στα νοικοκυριά:Αποτελέσµατα από τη δειγµατοληπτική 
έρευνα του 2007, Τράπεζα της Ελλάδος, Ευρωσύστηµα,  ∆ιεύθυνση Στατιστικής, Μάιος 2008 
161 Στην έρευνα του 2007, όπως άλλωστε και σε αυτή του 2005, συµµετείχαν όλα τα µέλη των 
νοικοκυριών που είχαν ηλικία 18 ετών και άνω (18+). Αντίθετα, η έρευνα που είχε διεξαγάγει η 
Τράπεζα της Ελλάδος το 2002 είχε καλύψει µόνο τα µέλη των νοικοκυριών που είχαν ηλικία 25 ετών 
και άνω (25+). Όπως όµως προκύπτει από την ανάλυση, δεν υπάρχουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις 
στα αποτελέσµατα των δύο τελευταίων ερευνών, είτε αυτά αναφέρονται στο σύνολο των µελών 18+ 
είτε περιορίζονται µόνο στα µέλη ηλικίας 25+. 
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τράπεζες, διαµορφώθηκε σε 9,2 δις. Ευρώ στο τέλος του 2007, υπόλοιπο στο οποίο 

περιλαµβάνονται και τα δάνεια που έχουν τιτλοποιηθεί, έναντι 8,5 δις. ευρώ στο 

τέλος του 2005, δηλαδή αυξήθηκε µε µέσο ετήσιο ρυθµό 4,3%. Οι µέσοι ετήσιοι 

ρυθµοί όπως προκύπτουν από την έρευνα είναι παρόµοιοι, γεγονός που ενισχύει την 

αξιοπιστία των αποτελεσµάτων της. 

Η µεταβολή της σύνθεσης των αναλαµβανόµενων πιστώσεων ανά νοικοκυριό 

αποτελεί ένα δεύτερο σηµαντικό συµπέρασµα. Ο πιο δηµοφιλής τρόπος 

χρηµατοδότησης αποτελούν τα δάνεια µέσω πιστωτικών καρτών µε ποσοστό 60,8% 

το 2007 από 54,4% το 2005 και 53,1 το 2002. Ακολουθούν στις προτιµήσεις των 

νοικοκυριών τα στεγαστικά δάνεια για αγορά κατοικίας, και τρίτα στις προτιµήσεις 

έρχονται τα προσωπικά – καταναλωτικά δάνεια χωρίς προσηµειώσεις µε επίσης 

αυξηµένα ποσοστά (2007:31,7%, 2005:28,9%, 2002:29,4%).  Τέλος, το 19,1% 

οφείλουν δάνεια για την αγορά του αυτοκινήτου τους, ελαφρά µειωµένο ποσοστό σε 

σχέση µε το 2005 (20,8%) και 2002 (20,9%).  

Και οι τρεις έρευνες αποδεικνύουν τη ανάλογη σχέση µεταξύ εισοδήµατος, 

περιουσίας και χρέους. Η σχέση αύτη χρέους και εισοδηµατικής – περιουσιακής 

κατάστασης είναι ισχυρότερη στην περίπτωση των στεγαστικών δανείων και πολύ 

λιγότερο ισχυρή στην περίπτωση των δανείων της καταναλωτικής πίστης. Επίσης, 

από τις έρευνες προκύπτει ότι τα χαµηλά εισοδηµατικά στρώµατα έχουν µικρότερη 

πρόσβαση στο τραπεζικό σύστηµα ενώ αυξηµένο παρουσιάζεται το ποσοστό των 

νοικοκυριών µε υψηλότερα εισοδήµατα που οφείλουν κάποιο δάνειο και 

συµµετέχουν στο συνολικό χρέος των νοικοκυριών µε υψηλότερο ποσοστό. Η 

εξέλιξη αυτή ενδεχοµένως οφείλεται στην καλύτερη πληροφόρηση των τραπεζών 

σχετικά µε τα χαρακτηριστικά της πελατείας τους. Ταυτόχρονα, όµως, φαίνεται να 

υποδηλώνει µια σηµαντική µεταβολή στη δανειοδοτική πολιτική των τραπεζών, η 

οποία, στο πλαίσιο της πιο αποτελεσµατικής διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, 

δείχνει να συγκεντρώνεται περισσότερο τώρα από ό,τι στο παρελθόν στην 

προσέλκυση πελατείας από τα υψηλότερα εισοδηµατικά κλιµάκια, δηλαδή πελατεία η 

οποία κατά τεκµήριο µπορεί να διαχειριστεί καλύτερα το χρέος της. Παράλληλα, η 

ταχεία πιστωτική επέκταση έχει οδηγήσει σε αύξηση του λόγου του χρέους προς το 

εισόδηµα, δηλαδή της δανειακής επιβάρυνσης των νοικοκυριών, σε όλα τα 

εισοδηµατικά κλιµάκια. Ιδιαίτερα αυξηµένη παρουσιάζεται η δανειακή επιβάρυνση 

των νοικοκυριών στο κατώτερο εισοδηµατικό κλιµάκιο και προέρχεται κυρίως από 
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µη ενυπόθηκα δάνεια, αν και το µερίδιο του χρέους αυτών των νοικοκυριών στο 

συνολικό χρέος των νοικοκυριών είναι πολύ περιορισµένο. 

Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων των ερευνών προκύπτει ότι για την 

πλειονότητα των υπόχρεων νοικοκυριών η άµεση χρηµατοοικονοµική πίεση, όπως 

αυτή µετρείται από το κόστος εξυπηρέτησης των δανείων, δηλαδή το λόγο των 

δόσεων προς το εισόδηµα, διαµορφώνεται µέσα  σε όρια που γενικά θεωρούνται 

αποδεκτά, µε την έννοια ότι η πίεση αυτή δεν συνεπάγεται δυσκολίες στην κανονική 

εξυπηρέτηση των δανείων τους. Όµως, στο χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε 

µεταξύ των δύο τελευταίων ερευνών καταγράφεται µικρή επιδείνωση της 

χρηµατοοικονοµικής πίεσης. Το ποσοστό των νοικοκυριών για τα οποία το κόστος 

εξυπηρέτησης δεν υπερβαίνει το 1/3 του εισοδήµατός τους µειώνεται σε 78% το 2007 

από 81% το 2005 και το ποσοστό των νοικοκυριών για τα οποία το κόστος 

εξυπηρέτησης δεν υπερβαίνει το 40%του εισοδήµατός τους µειώνεται σε 84% το 

2007 από 88% το 2005162. Η επιδείνωση αυτή συνδέεται άµεσα µε την αύξηση των 

τραπεζικών επιτοκίων την περίοδο µεταξύ των δύο ερευνών163. Εντούτοις, παρά την 

αύξηση των επιτοκίων και την ταχεία αύξηση των τραπεζικών δανείων  προς τα 

νοικοκυριά, η καµπύλη κόστους εξυπηρέτησης των δανείων διατηρείται γενικά σε 

σχετικά χαµηλό επίπεδο. Αυτό θα πρέπει να αποδοθεί στην πιο αποτελεσµατική 

διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου εκ µέρους των τραπεζών, στο πλαίσιο και των 

οδηγιών της Τράπεζας της Ελλάδος για την εφαρµογή µιας πιο µακροπρόθεσµης και 

προνοητικής πολιτικής στον τοµέα αυτόν από εκείνη στην οποία ενδεχοµένως θα τις 

οδηγούσε ο ανταγωνισµός για διατήρηση ή επαύξηση των σχετικών µεριδίων τους 

στη λιανική τραπεζική. 

Οι οικονοµετρικές εκτιµήσεις υποδειγµάτων λογιστικής παλινδρόµησης 

έδειξαν ότι ο βαθµός αστικότητας, η σύνθεση του νοικοκυριού, ο αριθµός των 

εργαζόµενων µελών, το εισόδηµα και ο πλούτος του νοικοκυριού παίζουν σηµαντικό 

ρόλο στον καθορισµό της πιθανότητας ένα νοικοκυριό να έχει δάνειο164. 

Συγκεκριµένα, η πιθανότητα αυτή είναι υψηλότερη για τα νοικοκυριά που διαµένουν 

                                                 
162 Σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία, όταν το κόστος εξυπηρέτησης δεν υπερβαίνει το 30% ή και 
40% του εισοδήµατός τους, θεωρείται ότι τα νοικοκυριά µπορούν να εξυπηρετούν χωρίς σηµαντικές 
δυσκολίες τα δάνειά τους. Βλ. π.χ. DeVaney (1994) και Lytton et al. (1991) 
163Αύξηση κατά µέσο όρο 107 και 39 µονάδες βάσης αντίστοιχα στα καταναλωτικά και στεγαστικά 
δάνεια, λόγω της αύξησης των βασικών επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά 175 
µονάδες βάσης (∆εκέµβριος 2005 – ∆εκέµβριος 2007)  
164 Προσδιοριστικοί παράγοντες του ∆ανεισµού και της Χρηµατοοικονοµικής Πίεσης των 
Νοικοκυριών στην Ελλάδα, Θεόδωρος M. Μητράκος, Γεώργιος Θ. Συµιγιάννης, Οικονοµικό ∆ελτίο 
της Τράπεζας της Ελλάδος, Τέυχος 32, Μάιος 2009 
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στις δύο µεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδος, για ζευγάρια µε δύο ή περισσότερα παιδιά, 

για νοικοκυριά µε αρχηγό ενδιάµεσης ηλικιακής οµάδας, υψηλότερου µορφωτικού 

επιπέδου και εργαζόµενο στο δηµόσιο τοµέα. Επίσης η πιθανότητα δανεισµού 

αυξάνεται µε την άνοδο του εισοδήµατος, της περιουσίας και του αριθµού των 

εργαζόµενων µελών του νοικοκυριού. 

Η χρηµατοοικονοµική πίεση, όπως αυτή µετρείται µε διάφορους δείκτες, 

σχετίζεται σηµαντικά µε επιµέρους κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά των 

νοικοκυριών165. Γενικά, η πίεση αυτή τείνει να µειώνεται µε την αύξηση του 

εισοδήµατος και την καθαρή περιουσία των νοικοκυριών. Αυτή η αρνητική σχέση 

χαρακτηρίζει κυρίως τα δάνεια της καταναλωτικής πίστης, αλλά δεν θεµελιώνεται 

στατιστικά στην περίπτωση των στεγαστικών δανείων. Το αποτέλεσµα αυτό φαίνεται 

να είναι απόρροια της καλύτερης πληροφόρησης σχετικά µε τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της πελατείας τους που απαιτούν οι τράπεζες για τη χορήγηση 

στεγαστικών δανείων παρά για τη χορήγηση µη στεγαστικών δανείων. Αυτό 

τεκµηριώνεται επίσης και από τη διαπίστωση που προαναφέρθηκε, ότι δηλαδή η 

ιδιαίτερα αυξηµένη δανειακή επιβάρυνση των νοικοκυριών στα χαµηλά εισοδηµατικά 

κλιµάκια προέρχεται κυρίως από τα προσωπικά – καταναλωτικά δάνεια. Εποµένως, η 

ενίσχυση της πληροφόρησης των τραπεζών και στον τοµέα της καταναλωτικής 

πίστης θα συνέβαλλε στην πληρέστερη αξιολόγηση της δανειοληπτικής ικανότητας 

της πελατείας τους και σε ακριβέστερη εκτίµηση των πιστωτικών κινδύνων που 

αναλαµβάνουν. Η κατά την πιο πρόσφατη περίοδο διευρυµένη βάση πληροφοριών 

της Τειρεσίας ΑΕ έχει βοηθήσει σηµαντικά προς την κατεύθυνση αυτή, καθώς 

παράλληλα περιορίζεται και το κόστος συλλογής και διαχείρισης των πληροφοριών 

αυτών από τις τράπεζες. Βεβαίως, η βελτίωση της πληροφόρησης που έχουν στη 

διάθεσή τους οι τράπεζες είναι µια αναγκαία συνθήκη για την καλύτερη διαχείριση 

των πιστωτικών κινδύνων, αλλά µόνη της δεν επαρκεί. Θα πρέπει επιπρόσθετα οι 

τράπεζες να ακολουθούν συνετή και προνοητική πιστοδοτική πολιτική, δηλαδή να 

εφαρµόζουν τα κατάλληλα κριτήρια στις χορηγήσεις τους και να τιµολογούν µε 

επάρκεια τους πιστωτικούς κινδύνους. Παράλληλα, θα πρέπει και τα νοικοκυριά να 

σταθµίζουν προσεκτικά τις χρηµατοοικονοµικές τους ανάγκες και δυνατότητες 

λαµβάνοντας υπόψη και τις άλλες υποχρεώσεις τους και να ζητούν από τις τράπεζες 
                                                 
165 Γεώργιος Θ. Συµιγιάννης και Παναγιώτα Γ. Τζαµουράνη, ''∆ανεισµός και κοινωνικοοικονοµικά 
χαρακτηριστικά των νοικοκυριών: αποτελέσµατα από τις δειγµατοληπτικές έρευνες της Τράπεζας της 
Ελλάδος''. Οικονοµικό ∆ελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, Τέυχος 28, Μάρτιος 2007 
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να τους παρέχουν, όπως άλλωστε οφείλουν, αναλυτικές εξηγήσεις για τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των δανείων και τους κινδύνους που αυτά ενσωµατώνουν. 

 

4.3.3 Η υπερχρέωση των ελληνικών νοικοκυριών – έρευνα της ΚΑΠΑ Research   

 

Κατόπιν εντολής της Γενικής Γραµµατείας του Καταναλωτή στην εταιρία 

ΚΑΠΑ RESEARCH, διεξήχθη τον Μάρτιο του 2010 ερευνά κοινής γνώµης σχετικά 

µε την υπερχρέωση των νοικοκυριών166. Από την έρευνα αυτή προκύπτουν 

ενδιαφέροντα στοιχεία τόσο για τις απόψεις των νοικοκυριών σχετικά µε τους λόγους 

χρέωσής τους όσο και στατιστικά στοιχεία που ορίζουν τον βαθµό χρέωσης των 

νοικοκυριών.  

Πιο συγκεκριµένα όσον αναφορά τα στατιστικά στοιχεία το 60,8% του 

πληθυσµού έχει χρέη από δάνεια και κάρτες εκ των οποίων το 61,9% απάντησε ότι η 

µηνιαία δόση δεν ξεπερνά το 40% του µηνιαίου εισοδήµατός του, το 18,5% απάντησε 

ότι κυµαίνεται από 41 – 60% του εισοδήµατός του ενώ το 16% απάντησε ότι ξεπερνά 

το 60% του µηνιαίου εισοδήµατός του. Θετικό µήνυµα αποτελεί το γεγονός ότι 2 

στους 3 ανταποκρίνεται στην αποπληρωµή των χρεών του χωρίς πρόβληµα και η 

πλειοψηφία όσων δεν ανταποκρίνονται έγκαιρα στην πληρωµή των δανείων τους 

παρουσιάζουν καθυστέρηση έως ένα µήνα. Το ποσοστό αυτών που δεν πληρώνουν 

πλέον καθόλου ανέρχεται στο 2,8% του πληθυσµού. Πιο ανησυχητικό αποτελεί το ότι 

ένας στους τρεις που έχει αναλάβει κάποιο χρέος δηλώνει πως το εναποµένον 

εισόδηµά του δεν του αρκεί για να ζήσει ενώ 2 στους 3 θεωρούν πιθανό να µην 

µπορέσουν να είναι συνεπείς στις πληρωµές τους στους επόµενους δώδεκα µήνες.  

Επιπλέον 1 στους 4 πιστεύει ότι µε βάση τα εισοδήµατα που έχει ή προσδοκά δεν θα 

είναι σε θέση να εξοφλήσει τα χρέη του στο µέλλον. Η καταναλωτική πίστη 

υφίσταται τις µεγαλύτερες καθυστερήσεις καθώς τόσο στις τριµηνιαίες όσο και σε 

καθυστερήσεις ανώτερες του εξαµήνου, σε ποσοστά 76,5% και 81,6% αντίστοιχα 

αφορούν σε καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες.   

Από την συγκεκριµένη έρευνα προέκυψαν ενδιαφέρονται αποτελέσµατα και 

σε ότι αφορά στην αντιµετώπιση των νοικοκυριών της υπερχρέωσής τους. Το 69% 

των ερωτηθέντων θεωρεί ότι τον κύριο λόγο υπερχρέωσης των νοικοκυριών 

                                                 
166 ΚΑΠΑ Research, «Η υπερχρέωση των ελληνικών νοικοκυριών». Τα αποτελέσµατα της έρευνας 
παρουσιάστηκαν στην ηµερίδα που διοργάνωσε η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή στις 15 Μαρτίου 
2010 µε θέµα: «Υπερχρέωση των Νοικοκυριών: Πολιτικές Πρόληψης & Απεγκλωβισµού».  
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αποτελούν οι εσφαλµένες εκτιµήσεις για τις δυνατότητες δανεισµού, 60,2% οι 

επιθετικές πρακτικές των τραπεζών και τα υψηλά επιτόκια. Ενώ, σε ερώτηση για το τι 

πρέπει να γίνει για την πρόληψη της υπερχρέωσης, οι µισοί πιστεύουν στην 

εκπαίδευση και παροχή συµβουλών των καταναλωτών για το πώς πρέπει να 

χρησιµοποιούν τον δανεισµό και 4 στους 10 πιστεύουν στον καλύτερο έλεγχο της 

πιστοληπτικής ικανότητας των υποψήφιων δανειζοµένων από τις τράπεζες. Στους 

λόγους που τους οδήγησαν σε ανάληψη δανείων ή χρεώσεων των πιστωτικών τους 

καρτών πρώτος µε 31,3% έρχεται η αγορά καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών, 

δεύτερος µε 21,3% η κάλυψη έκτακτων αναγκών (λόγοι υγείας, διαζύγιο, απώλεια 

εργασίας, µετακόµιση κτλ) και µε 13,9% η ανεπάρκεια του οικογενειακού 

εισοδήµατος για την κάλυψη των βασικών αναγκών. Επίσης, σοβαρά 

χαρακτηρίζονται και τα προβλήµατα που δηµιουργούνται ή επιτείνονται από τις 

δανειακές υποχρεώσεις των νοικοκυριών, µε πιο σηµαντικό το άγχος και την 

ανασφάλεια (ποσοστό 60,6%), την διατάραξη των οικογενειακών ή των φιλικών 

σχέσεων (ποσοστό 26,9%), τα προβλήµατα υγείας (ποσοστό 20,5%) ή τα 

προβλήµατα στο χώρο εργασίας(ποσοστό 9,5%).   

Επιπρόσθετα, από την έρευνα προέκυψε ότι το 55% του πληθυσµού δεν θα 

προέβαινε σε διευθέτηση των χρεών τους µε τους δανειστές τους ενώ το 36,1% θα 

ανταποκρίνονταν θετικά σε κάποιο φιλικό διακανονισµό. Τα ελληνικά νοικοκυριά 

δεν εµπιστεύονται σε θέµατα προστασίας τους αρµόδιους φορείς, (τράπεζες, 

καταναλωτικές οργανώσεις, Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή ενώ δηλώνουν έλλειψη 

ενηµέρωσης για το Σχέδιο Νόµου για τη ρύθµιση των οφειλών νοικοκυριών του 

Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Τέλος, το 61% δηλώνει 

ότι δεν ενοχλήθηκε ποτέ τηλεφωνικά για τα χρέη του, ενώ το 55,2% δέχτηκε 

τηλεφωνικές οχλήσεις είτε από εισπρακτικές εταιρίες, είτε από τις τράπεζες, είτε από 

δικηγορικά γραφεία. 

 

4.4 Έννοια υπερχρέωση 

 

∆εν υπάρχει κοινά αποδεκτός ορισµός για την έννοια υπερχρέωση. Η 

υπερχρέωση περιγράφεται ως µια κατάσταση οικονοµικής δυσπραγίας των 

νοικοκυριών, στην οποία επέρχονται κατόπιν δανεισµού στον οποίον δεν µπορούν 

πλέον να αποπληρώσουν για προσωπικούς λόγους, οι οποίοι συνήθως αφορούν σε 

ξαφνικές αλλά µόνιµες αλλαγές της οικονοµικής τους κατάστασης. Η υπερχρέωση 
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των νοικοκυριών οδηγεί στον οικονοµικό αποκλεισµό, στον κοινωνικό αποκλεισµό 

και στην πενία.   

Η υπερχρέωση των νοικοκυριών αποτελεί παγκόσµιο φαινόµενο το οποίο 

λόγω της πρόσφατης χρηµατοοικονοµικής κρίσης έχει ανησυχήσει τις ανεπτυγµένες 

χώρες όχι µόνο για την έκτασή αλλά και για τη φύση και επιρροή του στην κοινωνία 

γενικότερα167. Για το λόγο αυτό, τόσο σε παγκόσµιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο   

απασχολεί την πολιτική ηγεσία και τους οργανισµούς και έχει αναπτυχθεί 

βιβλιογραφία, δράσεις και έρευνες  για τον προσδιορισµό και την αντιµετώπισή της, 

(Huls et al., Overindebtedness of Consumers in the EC Member States (1993), 

INSOL’s Consumer Debt Report (2001), iff Overindebtedness Report, DG Health & 

Consumer Protection (2003), DG Enterprise Best Project: Restructuring, Bankruptcy 

and Fresh Start (2003), DG Employment “Debt Amnesty” Peer Review (2006), 

Council of Europe, Recommendation on Legal Solutions to Debt Problems (2007) 

)168.    

 Πιο πρόσφατα, η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έλαβε 

κάποια µέτρα για την αντιµετώπιση του ζητήµατος της υπερχρέωσης, η οποία θίγει 

ένα σηµαντικό ποσοστό του πληθυσµού της ΕΕ (περίπου το 5%). Το 2008 

δηµοσιεύθηκε µελέτη µε τίτλο" Προς έναν κοινό ορισµό της υπερχρέωσης, 2008"169. 

Η µελέτη αυτή εντόπισε τις αιτίες της υπερχρέωσης και τις κοινωνικές οµάδες που 

είναι πιο πιθανόν να θιγούν. Οι άνθρωποι µε οικονοµικά προβλήµατα τις 

περισσότερες φορές ανέφεραν ως αιτίες τη µείωση του εισοδήµατός τους και το 

συνεχιζόµενο χαµηλό εισόδηµα καθώς και απώλεια της εργασίας τους και κακή 

διαχείριση των χρηµάτων τους, καθώς επίσης, ότι είχαν υπερχρεωθεί και είχαν 

ξοδέψει περισσότερα από τις δυνατότητές τους. Οι πιο ευάλωτες οµάδες είναι 

πράγµατι οι νέοι, οι άνεργοι ή µε χαµηλό εισόδηµα, οι οικογένειες µε παιδιά ή 

µονογονεϊκές οικογένειες καθώς και άτοµα µε προβλήµατα υγείας. 

 

                                                 
167 Risk of overindebtedness and behavioural factors Luisa Anderloni Daniela Vandone, Working 
Paper N. 2010-25, LUGLIO 2010 
168 Expert Recommendations and the Evolution of European Best Practices for the Treatment of 
Overindebtedness, 1984-2010, Jason J. Kilborn 
169 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ∆ιεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων 
Ευκαιριών, µελέτη µε τίτλο" Προς έναν κοινό ορισµό της υπερχρέωσης, 2008" 
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4.4.1 Κίνδυνοι από την υπερχρέωση   

 

Ένα σύγχρονο ερώτηµα κοινωνικό – οικονοµικών προεκτάσεων αποτελεί ο 

προσδιορισµός του κινδύνου της υπερχρέωσης και ποιος τον υφίσταται. Σε µια 

ανεπτυγµένη κοινωνία, κίνδυνο διατρέχουν170: 

α) ο υπερχρεωµένος οφειλέτης, ο οποίος περιέρχεται σε δεινή θέση επειδή 

περιστέλλεται δραµατικά η οικονοµική του ελευθερία µε άµεσο µάλιστα κίνδυνο να 

απολέσει την περιουσία επί της οποίας στηρίζει την ικανοποίηση βασικών 

οικονοµικών του αναγκών, 

β) ο πιστοδότης, ο οποίος κινδυνεύει να µην µπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις 

του κατά του πιστολήπτη και να έχει περιουσιακή ζηµία, η οποία, αθροιστικά, αν 

αφορά σε µεγάλο αριθµό οφειλετών του, µπορεί να κλονίσει και τη δική του 

οικονοµική ευρωστία και  

γ) το ίδιο το κοινωνικό σύνολο, δεδοµένου ότι η εκ της υπερχρεώσεως των 

καταναλωτών µείωση της ζήτησης έχει επίπτωση στην εύρυθµη λειτουργία της 

αγοράς και συνακόλουθα στην παραγωγή (µε την πρόκληση ύφεσης) και στην 

απασχόληση. 

 Συνεπώς η αντιµετώπιση του θέµατος µόνο από την πλευρά των τραπεζών 

αποτελεί µονοδιάστατη αντιµετώπιση ενός πολυδιάστατου φαινοµένου. 

Αναµφισβήτητα, οι τράπεζες αποτελούν βασικό µοχλό για την λειτουργία και ην 

οργάνωση των σύγχρονων οικονοµιών. Από την άλλη πλευρά, η υπερχρέωση των 

νοικοκυριών συνιστά παθογένεια , η οποία οφείλεται στον υπερκαταναλωτικό τρόπο 

ζωής των σύγχρονων οικονοµιών.  

Βασικό µέσο για την διαµόρφωση αυτού του τρόπου ζωής είναι η 

διευκόλυνση των καταναλωτών µε πιστώσεις, είτε ευθέως από τους προµηθευτές είτε 

από πιστωτικά ιδρύµατα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πρώτος νόµος για την 

προστασία του καταναλωτή (αρχικώς στις ΗΠΑ και ακολούθως και σε ευρωπαϊκά 

κράτη) ήταν εκείνος που έθετε περιορισµούς στην πώληση µε δόσεις. Στη χώρα µας ο 

νοµοθέτης επελήφθη του ζητήµατος κατά την δεκαετία του 1950: Με το ν.δ. 

3838/1958, «περί ελέγχου πωλήσεων επί πιστώσει», εξουσιοδοτήθηκε, συγκεκριµένα, 

η Νοµισµατική Επιτροπή να καθορίζει το ελάχιστο ποσοστό του τιµήµατος που 

                                                 
170 Φίλιππος ∆ωρής, (15-03-2010) Εισήγηση στην Ηµερίδα: Υπερχρέωση των Νοικοκυριών: Πολιτικές 
Πρόληψης & Απεγκλωβισµού  
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πρέπει να πληρώνεται τοις µετρητοίς, το µέγιστο χρονικό διάστηµα για την εξόφληση 

του πιστούµενου µέρους του τιµήµατος, τα είδη των εµπορευµάτων για τα οποία 

αποκλείεται η πώληση µε πίστωση του τιµήµατος κ.ά. Με το ίδιο επίσης νοµοθετικό 

διάταγµα ιδρύθηκε η Επιτροπή Ελέγχου Πωλήσεων επί Πιστώσει. Σε ό,τι αφορά 

τέλος τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης της εν λόγω νοµοθετικής ρύθµισης και 

της εκάστοτε ισχύουσας απόφασης της Νοµισµατικής Επιτροπής, αυτές ήταν βαριά 

χρηµατική ποινή ή/και φυλάκιση ενός έως έξι µηνών, καθώς επίσης δυσµενέστατες 

αστικού δικαίου συνέπειες, τις οποίες απήγγελε το Ποινικό ∆ικαστήριο και ήταν 

κυρίως η οριστική µεταβίβαση στον αγοραστή της κυριότητας του πράγµατος που 

πωλήθηκε µε πίστωση του τιµήµατος και µε παρακράτηση της κυριότητας από τον 

πωλητή, καθώς επίσης η αποστέρηση του τελευταίου από το δικαίωµά του να ζητήσει 

το τίµηµα, και µάλιστα ούτε καν µε αξίωση αδικαιολογήτου πλουτισµού.  

Η Οδηγία 48 του 2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

«για τις συµβάσεις καταναλωτικής πίστης» επιτάσσει την εναρµόνιση του δικαίου 

των κρατών µελών στο πεδίο της καταναλωτικής πίστης171. Μια από τις αρχές που 

θεσπίζει είναι και εκείνη του άρθρου 8: η λεγόµενη «αρχή του υπεύθυνου 

δανεισµού». Υπάρχουν νοµοθετήµατα σε άλλα κράτη που αντιµετωπίζουν µε πολύ 

µεγάλη σοβαρότητα και µε αξιοποίηση της συσσωρευµένης στο πεδίο των 

τραπεζικών συναλλαγών εµπειρίας, το κεφαλαιώδες για κάθε χρηµατοδότηση ζήτηµα 

του προηγούµενου ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας του πιστολήπτη µε 

κριτήρια ασφαλή, αλλά και δίκαια για τον τελευταίο. 

 

4.4.2 Αρχή του Υπεύθυνου ∆ανεισµού  

 

 Με την νέα Οδηγία για την καταναλωτική πίστη καθιερώνεται για πρώτη 

φορά νοµοθετικά η υποχρέωση του πιστωτικού φορέα να αξιολογεί την πιστοληπτική 

ικανότητα του καταναλωτή πριν από τη σύναψη της σύµβασης πίστωσης µε βάση 

ιδίως στοιχεία που λαµβάνονται από τον καταναλωτή και βάσεις δεδοµένων. Ο 

πιστωτής πρέπει: να εκτιµά την πιστοληπτική ικανότητα και τη δυνατότητα 

αποπληρωµής του συγκεκριµένου καταναλωτή να τηρεί την αναλογία 30% - 40% 

(σχέση οφειλόµενων µηνιαίων τοκοχρεολυτικών δόσεων έναντι του ύψους του 

                                                 
171 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αριθ. L 133 της 22/05/2008 σ. 0066 – 0092, 
διαθέσιµο στο: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0048:EL:HTML 
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διαθέσιµου εισοδήµατος), να παρέχει σαφή ενηµέρωση καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σχέσης, να µη χρησιµοποιεί αθέµιτες πρακτικές, να εφαρµόζει την αρχή της 

αναλογικότητας κατά η διαχείριση πιστωτικών κινδύνων. Σε περίπτωση παραβίασης 

των υποχρεώσεων του υπεύθυνου δανεισµού από τον πιστωτικό φορέα, εκτός από 

την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, προβλέπεται δικαίωµα του καταναλωτή να 

ζητήσει αποζηµίωση. Πιο συγκεκριµένα, θα µπορούσε ο καταναλωτής, στο πλαίσιο 

της αποκατάστασης της ζηµίας που υφίσταται, να απαλλαχθεί από την υποχρέωση για 

µερική ή και ολική καταβολή τόκων για το ποσό της πίστωσης. 

 Η σχέση πιστωτή και δανειολήπτη είναι εξ ορισµού διαδραστική (responsible 

lending & responsible borrowing) και θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, 

ειλικρίνεια και εµπιστοσύνη. Για το λόγο αυτό, παράλληλα µε την καθιέρωση της 

υποχρέωσης «υπεύθυνου δανεισµού» συζητείται και η καθιέρωση της υποχρέωσης 

του «υπεύθυνου δανειολήπτη»: η αρχή αυτή δεν έχει καθιερωθεί νοµοθετικά, θα 

έπρεπε ωστόσο να ισχύει ιδίως σε ό,τι αφορά την απόκρυψη στοιχείων εκ µέρους του 

δανειολήπτη και την αποφυγή ανεύθυνης εν γένει συµπεριφοράς του. Ο δανειολήπτης 

πρέπει: να προγραµµατίζει και να αξιολογεί ρεαλιστικά τις ανάγκες του να κάνει 

έρευνα αγοράς, να ζητά διευκρινίσεις ώστε να κατανοεί πλήρως τα χαρακτηριστικά 

των προσφερόµενων προϊόντων, να παρέχει ακριβή δεδοµένα για την οικονοµική του 

κατάσταση. 

 

4.4.3 Υπερχρεωµένα νοικοκυριά – νόµος 3869/2010 «Ρυθµίσεις Υπερχρεωµένων 

Φυσικών Προσώπων»  

 

Με τον νόµο 3869/2010 (ΦΕΚ Α’ 130/03.08.2010), ο οποίος τέθηκε σε 

εφαρµογή στο σύνολο των άρθρων του από την πρώτη Σεπτεµβρίου 2010, 

καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋπόθεσης για την ρύθµιση των οφειλών 

υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων, καθώς και η διαδικασία που πρέπει να 

ακολουθείται σε κάθε στάδιο. Πρόκειται για την εισαγωγή ενός νέου, καινοτόµου 

θεσµού, ο οποίος χαιρετήθηκε από θετικές αντιδράσεις της πολιτικής ηγεσίας και των 

πολιτών. Αποτελείται από τρία στάδια τα οποία µπορεί να ακολουθήσει κάθε φυσικό 

πρόσωπο σταδιακά και να εξασκήσει εφόσον δεν επιτευχθεί η συµφωνία µε τον 

πιστωτικό φορέα. 
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Πρώτο στάδιο: Προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συµβιβασµού  

Για το πρώτο στάδιο της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθµισης των οφειλών 

του φυσικού προσώπου απαιτείται η έκδοση Αναλυτικής Κατάστασης Οφειλών από 

την τράπεζα, την οποία αιτείται ο ενδιαφερόµενος για το σύνολο των οφειλών του, 

κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα. Η τράπεζα υποχρεούται την έκδοσή της εντός 

πενθήµερου, µε προβλεπόµενες κυρώσεις σε περίπτωση υπέρβασης του χρονικού 

περιθωρίου.. Ο οφειλέτης οφείλει έξι µήνες πριν από την υποβολή της αίτησης στο 

δικαστήριο να καταβάλλει προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συµβιβασµού µε το 

σύνολο των πιστωτών του. στην κίνηση του αυτή δύναται να ζητήσει τη συνδροµή 

Συνηγόρου του Καταναλωτή, Επιτροπής Φιλικού ∆ιακανονισµού ή του Μεσολαβητή 

Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών ή δικηγόρου ή άλλου δηµόσιου ή ιδιωτικού µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέα από αυτούς που ορίζονται σύµφωνα µε το νόµο. 

Εφόσον η προσπάθεια αυτή επιτύχει η διαδικασία λήγει 

∆εύτερο στάδιο : ∆ικαστικός συµβιβασµός 

Στην περίπτωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συµβιβασµού τότε δύνεται η 

δυνατότητα προσπάθειας δικαστικού συµβιβασµού. Ο οφειλέτης καταθέτει αίτηση 

(µε το περιεχόµενο που προσδιορίζεται στις σχετικές διατάξεις) στο αρµόδιο 

δικαστήριο και την κοινοποιεί και στους πιστωτές του. Εφόσον οι πιστωτές είτε όλοι 

είτε εκείνοι οι απαιτήσεις των οποίων υπερβαίνουν το ήµισυ του συνολικού ποσού 

των απαιτήσεων συµφωνούν µε το περιεχόµενο στην αίτηση σχέδιο διευθέτησης 

οφειλών θεωρείται ότι ο συµβιβασµός έχει γίνει αποδεκτός και ότι η αίτηση για 

ρύθµιση και απαλλαγή από τις οφειλές ανακλήθηκε. 

Τρίτο στάδιο: ∆ικαστική ρύθµιση χρεών µε απαλλαγή από χρέη:  

Σε περίπτωση αποτυχίας του δικαστικού συµβιβασµού, το δικαστήριο ελέγχει 

αυτεπαγγέλτως αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη ρύθµιση των οφειλών και την 

απαλλαγή του οφειλέτη και εκδίδει την απόφασή του µέσα σε δύο µήνες από τη 

συζήτηση της αίτησης. Σε περίπτωση που τα περιουσιακά στοιχεί του οφειλέτη δεν 

επαρκούν το δικαστήριο λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που θέτει το σχέδιο νόµου, 

τον υποχρεώνει να καταβάλλει µηνιαίως και για χρονικό διάστηµα τεσσάρων ετών 

ορισµένο ποσό. Μέχρι τη λήξη της περιόδου των τεσσάρων ετών πρέπει να 

εξοφλείται ποσοστό τουλάχιστον 10% του συνόλου των οφειλών του, στο ύψος που 

αυτές ανέρχονταν κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης. Σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις (π.χ. χρόνιας ανεργίας) επιτρέπεται να προσδιορίζονται µηνιαίες 
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καταβολές µικρού ύψους ή και µηδενικές. Εάν υπάρχει ρευστοποιήσιµη περιουσία, 

ορίζεται εκκαθάρισή της από την οποία µπορεί να εξαιρεθεί η πρώτη κατοικία.      

Σε περίπτωση που η αδυναµία του οφειλέτη είναι µη δόλια και πρόσκαιρη και  

τα περιουσιακά στοιχεία και τα προσδοκώµενα εισοδήµατά του επαρκή για την 

ικανοποίηση των πιστωτών, το δικαστήριο µπορεί απλώς να προβεί σε ρύθµιση των 

οφειλών, που υφίστανται κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της αίτησης στους 

πιστωτές περατώνοντας έτσι τη διαδικασία. Στην περίπτωση δικαστικής ρύθµισης 

οφειλών χωρίς απαλλαγή µπορεί να προβλέπεται την αναστολή της περιοδικής 

εξόφλησης της οφειλής µέχρι δύο έτη είτε µε υποχρέωση περιοδικής καταβολής µόνο 

των τόκων κατά το χρονικό αυτό διάστηµα είτε µε την κεφαλαιοποίησή τους χωρίς 

προηγούµενο ανατοκισµό κατά τη λήξη της αναστολής. 

 

4.5 Χρηµατοοικονοµική παιδεία και πιστοληπτική συµπεριφορά των 

νοικοκυριών  

 

Την τελευταία δεκαετία πολλοί ερευνητές προσπάθησαν να διαπίστωσαν εάν 

τα άτοµα και τα νοικοκυριά έχουν την παιδεία που απαιτείται για να λαµβάνουν 

χρηµατοοικονοµικές αποφάσεις. Ο Bernheim (1995, 1998) υπήρξε από τους πρώτους 

που διαπίστωσε ότι οι αµερικανοί πολίτες χαρακτηρίζονταν από χαµηλά επίπεδα 

χρηµατοοικονοµικής παιδείας. Πιο πρόσφατα, οι Hilgerth, Hogarth, and Beverly 

(2003) διαπίστωσαν ότι οι περισσότεροι αµερικανοί αδυνατούν να κατανοήσουν 

βασικές οικονοµικές έννοιες και όρους. Επιπλέον, έρευνα του Moore (2003), υπέδειξε 

την µειωµένη πολλές φορές κατανόηση των ανθρώπων των όρων δανεισµού τους. Η 

έλλειψη χρηµατοοικονοµικής παιδεία δεν αποτελεί φυσικά µόνο πρόβληµα των 

Ηνωµένων Πολιτειών. Παρόµοια ευρήµατα υπάρχουν και στην Ευρώπη, αλλά και σε 

πολλές άλλες χώρες του κόσµου όπως κατέγραψε το 2005 ο ΟΟΣΑ (Οργανισµός 

Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης). Στην Ευρώπη, η Έρευνα για την Υγεία, 

την Γήρανση και την Συνταξιοδότηση δηµοσίευσε ότι οι ερωτηθέντες παρουσίασαν 

χαµηλές επιδόσεις στα χρηµατοοικονοµικά (Christelis, Jappelli, and Padula, 2008). 

Επιπρόσθετα, στη βιβλιογραφία έχει γίνει σύνδεση της χρηµατοοικονοµικής 

παιδείας µε την αποταµιευτική και επενδυτική συµπεριφορά των νοικοκυριών 

(Stango and Zinman, 2008, vanRooij, Lusardi and Alessie, 2007,  Yoong 2007, 

Christelis, Jappelli, and Padula, 2008).  Υπάρχουν επίσης ενδείξεις, ότι το επίπεδο 

παιδεία και κατανόησης των χρηµατοοικονοµικών αντανακλάται και στις επιλογές 
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δανεισµού. Ο Moore (2003) αναφέρει  ότι οι ερωτηθέντες µε τα χαµηλότερα επίπεδα 

χρηµατοοικονοµικής παιδείας ήταν πιθανότερο να πληρώνουν ακριβότερα 

στεγαστικά δάνεια. Παροµοίως, ο Campbell (2006) αναφέρει ότι οι καταναλωτές που 

ανήκουν στα χαµηλότερα οικονοµικά στρώµατα και χαρακτηρίζονται παράλληλα από 

έλλειψη χρηµατοοικονοµικής παιδείας, είναι πιθανότερο ότι δεν θα µετατρέψουν τα 

στεγαστικά τους δάνεια σε περιόδους χαµηλών επιτοκίων, πράξη που θα µειώσει το 

κόστος δανεισµού τους.   

Σε εισηγήσεις του172, ο Χρήστος Γκόρτσος, ως εκπρόσωπος της Ελληνική 

Ένωσης Τραπεζών (Γενικός Γραµµατέας), επισηµαίνει ότι οι καταναλωτές για τους 

οποίους υπάρχει άµεση ανάγκη χρηµατοπιστωτικής εκπαίδευσης είναι οι εξής: 

•καταναλωτές που θεωρούν το δανεισµό υποκατάστατο του εισοδήµατός τους, 

•καταναλωτές που υπερεκτιµούν τις δυνατότητες αποπληρωµής που 

διαθέτουν, 

•καταναλωτές που αδιαφορούν για τυχόν υπερχρέωσή τους διότι προτάσσουν 

τις καταναλωτικές τους ανάγκες και επιθυµίες, 

•καταναλωτές που εκτιµούν ότι θα υπάρξει «ευνοϊκή» ρύθµιση  

 

4.5.1 Μέτρα πρόληψης και εκπαίδευσης 

 

Όπως προαναφέρθηκε, από την βιβλιογραφία υπάρχει σχέση 

χρηµατοοικονοµικής παιδείας και πιστοληπτικής συµπεριφοράς και έχει διαπιστωθεί 

η ανάγκη  χρηµατοπιστωτικής εκπαίδευσης των καταναλωτών σε συνδυασµό µε την 

ανάπτυξης υπεύθυνης κουλτούρας δανεισµού ώστε οι καταναλωτές να 

συνειδητοποιούν και να αναγνωρίζουν τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται σε 

περίπτωση δανεισµού τους, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατά τους και τις 

δυνατότητες που παρέχει η ελεύθερη αγορά και ο ανταγωνισµός.  

Στα πλαίσια εκπαίδευσης και πρόληψης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 

προχωρήσει σε ποικίλες δράσεις όπως τη δηµιουργία της ιστοσελίδας Dolceta173, η 

οποία στοχεύει στην εκπαίδευση των καταναλωτών µέσω διαδικτύου. Στο 

πρόγραµµα, το οποίο  χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συµµετέχουν 

                                                 
172
Χρήστος Βλ. Γκόρτσος. Εισήγηση µε θέµα «Υπεύθυνος δανεισµός και υπερχρέωση των 

καταναλωτών» , στην ηµερίδα µε θέµα «Το νέο πλαίσιο για την κεφαλαιακή επάρκεια, Χανιά, 28 
Μαρτίου 2007», ΗΗµµεερρίίδδαα  µµεε  θθέέµµαα  ««ΥΥππεερρχχρρέέωωσσηη  ττωωνν  ννοοιικκοοκκυυρριιώώνν::πποολλιιττιικκέέςς    ππρρόόλληηψψηηςς  κκααιι  
ααππεεγγκκλλωωββιισσµµοούύ»»,,1155  ΜΜααρρττίίοουυ  22001100 
173 www.dolceta.eu/greece/index.php 
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27 χώρες µέλη της Ε.Ε. ενώ το περιεχόµενο της ιστοσελίδας παρέχεται σε 21 

γλώσσες και ενηµερώνει και εκπαιδεύει µέσω ασκήσεων για θέµατα δικαιωµάτων και 

αγωγής των καταναλωτών, χρηµατοοικονοµικά προϊόντα και υπηρεσίες κ.α. στην 

Ελλάδα, το έργο εκπαίδευσης και προστασίας των νοικοκυριών έχουν αναλάβει οι 

διάφορες οργανώσεις προστασίας του καταναλωτή στις οποίες µπορεί να 

συµµετέχουν κρατικοί και ιδιωτικοί φορείς.   

 

4.5.2. Μέτρα τραπεζών πιστωτικής διευκόλυνσης των νοικοκυριών – πελατών τους 

 

 Μέσα στα πλαίσια διευκόλυνσης των νοικοκυριών πελατών τους οι τράπεζες 

εφήρµοσαν κάποια µέτρα ελάφρυνσης, δεδοµένης της δυσµενούς οικονοµικής 

συγκυρίας. Τα µέτρα αυτά στην πράξη αφορούσαν ληξιπρόθεσµες οφειλές αλλά και 

στόχευαν στην εξυπηρέτηση συγκεκριµένων κοινωνικών οµάδων. Ενδεικτικά 

αναφέρονται τα εξής: 

• ∆υνατότητα ρυθµίσεων ληξιπρόθεσµων οφειλών από καταναλωτικά δάνεια 

µέσω εξειδικευµένων προϊόντων αναχρηµατοδότησης µε προνοµιακό 

επιτόκιο.  

• ∆υνατότητα ρύθµισης υφιστάµενων οφειλών από πιστωτική κάρτα σε άτοκες 

έως και 24 µηνιαίες δόσεις. 

• Για την ειδική κατηγορία των ανέργων και ειδικά για αυτούς που λαµβάνουν 

επίδοµα ανεργίας πολλές τράπεζες προέβησαν σε αναστολή των δόσεων των 

καταναλωτικών τους δανείων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι πολλές τράπεζες είχαν 

εισάγει συνοδευτικά ασφαλιστικά προϊόντα, τα οποία εξασφάλιζαν στους 

πελάτες, σε περίπτωση ακούσιας ανεργίας ή σε περιπτώσεις προσωρινής 

ανικανότητας για εργασία λόγω ασθένειας ή νοσηλείας, αποπληρωµή των 

δόσεων των δανείων τους για βραχυπρόθεσµο διάστηµα συνήθως έως έξι 

µήνες. 

• Προγράµµατα αναδιάρθρωσης δανείων που έχουν χορηγηθεί σε δηµοσίους 

υπαλλήλους, µε αντικειµενικό στόχο την επιµήκυνση της διάρκειας 

αποπληρωµής και την ουσιαστική µείωση της µηνιαίας δόσης. Κατόπιν των 

σχετικών ανακοινωθέντων µέτρων περί περικοπών των µισθών τους και των 

επιδοµάτων των δηµοσίων υπαλλήλων, µέσα στα πλαίσια της δηµοσιονοµικής 

προσαρµογής, οι τράπεζες µέλη της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών 
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αποφάσισαν να προσαρµόσει η καθεµία ξεχωριστά ειδικά προγράµµατα 

επαναδιαπραγµάτευσης των δανείων τους. Παρόλο που για την πλειοψηφία 

δεν επρόκειτο για ληξιπρόθεσµες οφειλές, τα επιτελεία των τραπεζών 

αποφάσισαν να προβούν σε προληπτικές ουσιαστικά ρυθµίσεις ώστε να µην 

επιβαρυνθούν επιπρόσθετα τα χαρτοφυλάκιά τους.  

 

 

4.6. Φορείς προστασίας του καταναλωτή 

 

4.6.1 ΕΚΠΟΙΖΩ  

 

Η ΕΚΠΟΙΖΩ αποτελεί ένωση καταναλωτών η οποία έχει ασχοληθεί 

συστηµατικά και ενεργοποιείται µε τον στόχο να αποτραπεί το φαινόµενο της 

υπερχρέωσης στη χώρα µας την  από αρχές της δεκαετίας του 1990.  Είναι µέλος του 

ECDN(European Consumer Dept Network –Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Υπερχρεωµένων 

Καταναλωτών) και επεξεργάζεται και προωθεί δίκαιες λύσεις για την  αντιµετώπιση 

του προβλήµατος, αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή εµπειρία. Προβλέποντας την 

επιδείνωση της θέσης του Έλληνα καταναλωτή ιδίως στα προϊόντα της 

καταναλωτικής πίστης είχε προβεί σε ενέργειες όπως, την εκπόνηση προγράµµατος 

(1996-97) για την ενηµέρωση των καταναλωτών και την ανάδειξη των παράνοµων 

και αδιαφανών όρων και πρακτικών των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, την 

αποστολή επιστολής (2002) προς την πολιτική ηγεσία και τον ∆ιοικητή της Τράπεζας 

της Ελλάδος εκφράζοντας την αντίδρασή της για την απελευθέρωση της 

καταναλωτικής πίστης χωρίς προϋποθέσεις, την διοργάνωση ηµερίδων µε θέµατα 

πληροφόρησης174. Κάθε έτος, συγκεντρώνει χιλιάδες καταγγελίες πολιτών για 

χρηµατοοικονοµικά θέµατα και τραπεζών, οι οποίες παρουσιάζουν θεαµατική αύξηση 

τόσο σε απόλυτο αριθµό (2003:5.731 καταγγελίες, 2009:26.221 καταγγελίες), όσο και 

σε ποσοστό ως προς το σύνολο των καταγγελιών που δέχεται, γεγονός που ενισχύει 

                                                 
174 2006 : Ηµερίδα µε θέµα «Υπεύθυνος ∆ανεισµός :Άµυνα στην Υπερχρέωση  των Καταναλωτών» 
(Αθήνα, ΕΚΠΟΙΖΩ –Ε∆ΙΠΚΑ), 2007: Ηµερίδα µε θέµα «Υπερχρέωση καταναλωτών» (Χανιά, 
Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδας), 2008: Εισήγηση µε θέµα «Τράπεζες και Καταναλωτές, 
προβλήµατα, υπερχρέωσης» (Θεσσαλονίκη, ΕΣΚΑ), 2009: ∆ιάλογος –προτάσεις στο νοµ/διο για την 
ρύθµιση των χρεών των υπερχρεωµένων καταναλωτών  
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την έκταση του πληθυσµού των νοικοκυριών που αντιµετωπίζουν προβλήµατα όσο 

αφοράς στις τραπεζικές τους υποχρεώσεις. Στη συµβουλευτική γραµµή 

υπερχρεωµένων, η ΕΚΠΟΙΖΩ δέχεται καθηµερινά 35 – 40 τηλεφωνικές κλήσεις, 15 

– 20 ηλεκτρονικά µηνύµατα και επιστολές και 25- 30 επισκέψεις καταναλωτών στα 

γραφεία της. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αίτια της υπερχρέωσης έτσι 

όπως προκύπτουν από τους καταναλωτές και διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:  

• Λόγοι ανάγονται στην έλλειψη πολιτικής και προστασίας του καταναλωτή στο 

ζήτηµα του δανεισµού στην Ελλάδα  

• Λόγοι που ανάγονται στο πρόσωπο του καταναλωτή (αιφνίδια αίτια, όπως 

λόγοι υγείας, διαζύγιο,  απώλεια εργασίας)  

• Λόγοι που ανάγονται στην παροχή των πιστώσεων από τις τράπεζες 

� Καταιγιστικές, υπερβολικά ελκυστικές, παραπλανητικές διαφηµίσεις  

και   στρατηγικές προώθησης  

� Άκριτη µε κάθε µορφή χορήγηση πιστώσεων.  

� Έλλειψη ανταγωνισµού και αδικαιολόγητα υψηλά επιτόκια.  

� Άγνοια του καταναλωτή.  

� Ελλιπής ενηµέρωση του καταναλωτή εκ µέρους της τράπεζας  

� Αδιαφανείς και καταχρηστικοί όροι στις τραπεζικές συµβάσεις.  

� Καταγγελία της σύµβασης ακόµα και σε περίπτωση µικρής 

υπερηµερίας 

 

4.6.2 Μεσολαβητής Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών 

 

 Ο Μεσολαβητής Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών (Μ.Τ.Ε.Υ.) είναι 

νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Προήλθε από την 

ενοποίηση του Τραπεζικού Μεσολαβητή και του Μεσολαβητή Κεφαλαιαγοράς και 

λειτουργεί από την 1.7.2005, µε σκοπό να εξετάζει δίκαια, αµερόληπτα και µε 

διαφανείς διαδικασίες, διαφορές που ανακύπτουν από την παροχή τραπεζικών και 

επενδυτικών υπηρεσιών και να επιδιώκει τη φιλική διευθέτησή τους175. Απευθύνεται 

σε καταναλωτές, επαγγελµατίες, καθώς και σε µικρές επιχειρήσεις (µε ετήσιο κύκλο 

εργασιών µέχρι € 1.000.000), που συναλλάσσονται µε τράπεζες (εξαιρούνται οι 

γεωργικές, δασικές, αλιευτικές και µεταφορικές επιχειρήσεις) και σε επενδυτές – 

                                                 
175 http://www.bank-invest-omb.gr/thesmos.html 
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φυσικά ή νοµικά πρόσωπα – που συναλλάσσονται µε επενδυτικές εταιρίες, εφόσον οι 

συναλλαγές δεν αφορούν επαγγελµατικές δραστηριότητες. Από την ίδρυσή του (15 

Μαρτίου 1999) έως και σήµερα έχει χειριστεί 77.697 τηλεφωνικές κλήσεις και 

επισκέψεις καθώς και 12.780 γραπτά παράπονα. Οι διαπιστώσεις του φορέα  για τα 

αίτια της υπερχρέωσης περιγράφονται ως εξής176: 

•Ελλιπής ενηµέρωση συναλλασσοµένων (καθ’ όλα τα στάδια της συναλλαγής).  

•Προώθηση προϊόντων χωρίς επαρκή αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του 

καταναλωτή. 

•«Εύκολη» πρόσβαση στις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες. 

•Αθέµιτες στρατηγικές πώλησης και παραπλανητική διαφήµιση. 

•Στόχευση οικονοµικά αδύναµων πληθυσµιακών οµάδων. 

•Πρόκληση ηλεκτρονικού και πλαστικού χρήµατος. 

•Μη επαρκής ανάλυση του κόστους δανεισµού. 

•Έµφαση σε αναχρηµατοδότηση µε περίοδο χάριτος και δυσµενέστερους εν συνεχεία 

όρους. 

•Αύξηση ορίου πιστωτικών καρτών, χωρίς σχετική αίτηση. 

•Παροχή ανακυκλούµενης πίστωσης ως «δανείου», ιδίως µέσω  επιχειρήσεων, κατά 

την αγορά αγαθών (µεσίτες πιστώσεων). 

•Προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων κατά την παροχή πίστωσης. 

•Έγκριση ποσού µεγαλύτερου από το αιτηθέν. 

•Επιβάρυνση µε δυσανάλογες χρεώσεις (π.χ. κατά την πρόωρη αποπληρωµή). 

•Αδιαλλαξία κατά το χειρισµό υπερήµερων οφειλετών και έναρξη άµεσα δικαστικών 

διαδικασιών (επιπλέον έξοδα). 

•Άγνοια καταναλωτή για τους κινδύνους δανεισµού. 

•∆ανεισµός ως υποκατάστατο του εισοδήµατος 

 
 
4.6.3 Ο Συνήγορος του Καταναλωτή 

 

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή είναι µια νέα Ανεξάρτητη Αρχή που 

συστήθηκε µε τον ν. 3297/2004 και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. 

Λειτουργεί ως εξωδικαστικό όργανο συναινετικής επίλυσης των καταναλωτικών 

                                                 
176 Αντώνιος Φώσκολος, Παρουσίαση σε ηµερίδα µε θέµα: Υπερχρέωση των νοικοκυριών.  Η 
εµπειρία και ο ρόλος του Μεσολαβητή Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών (Hellenic Ombudsman 
for Banking – Investment Services).  
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διαφορών, αλλά και ως συµβουλευτικός θεσµός στο πλευρό της πολιτείας για τη 

θεραπεία προβληµάτων που εµπίπτουν στις αρµοδιότητές του. Με τη 

δραστηριοποίηση της Αρχής, η ελληνική δηµόσια διοίκηση εναρµονίζεται µε τη 

σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των συµπερασµάτων της Πράσινης 

Βίβλου για τη βελτίωση της λειτουργίας των συστηµάτων ∆ιαµεσολαβητών που είναι 

επιφορτισµένοι µε την αντιµετώπιση καταναλωτικών διαφορών, αλλά και µε µια 

σειρά άλλων νοµικών κειµένων που αναφέρονται στο ζήτηµα του σχηµατισµού 

τέτοιων θεσµών σε επίπεδο κρατών-µελών και περαιτέρω στη δηµιουργία ενός 

∆ιακοινοτικού ∆ικτύου εθνικών Οργάνων εξωδικαστικής επίλυσης καταναλωτικών 

διαφορών177.  

Στην εποπτεία της Αρχής υπάγονται και οι Επιτροπές Φιλικού 

∆ιακανονισµού178 που εδρεύουν στις κατά τόπους Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της 

χώρας. Ο θεσµός του φιλικού διακανονισµού των καταναλωτικών διαφορών από τις 

ΕΦ∆ εισήχθη στην Ελληνική έννοµη τάξη µε το άρθρο 11 του ν. 2251/1994. Με το 

άρθρο 3 του ν. 3297/2004, οι ΕΦ∆ υπήχθησαν στον Συνήγορο του Καταναλωτή, ο 

οποίος µε απόφασή του διορίζει και παύει τα µέλη τους. Η υπαγωγή των ΕΦ∆ στον 

Συνήγορο του Καταναλωτή αποσκοπεί, πέραν της ενδυνάµωσης του νέου θεσµού, 

στην αναβάθµιση των αρµοδιοτήτων και της αξιοπιστίας των Επιτροπών, ο ρόλος 

των οποίων καθίσταται περισσότερο ουσιαστικός, αποτελεσµατικός και περαιτέρω 

συµβάλει στην αποκεντρωµένη λειτουργία του µηχανισµού της φιλικής επίλυσης των 

καταναλωτικών διαφορών. 

                                                 
177 http://www.synigoroskatanaloti.gr/stk_Mission.html 
178 http://www.synigoroskatanaloti.gr/stk_efd.html 
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5. ΕΠΙΛΟΓΟΣ  

 

 Σε αυτή την εργασία έγινε µια γενική περιγραφή της καταναλωτικής πίστης 

όπως εξελίχθηκε και λειτουργεί σήµερα. Ο τοµέας αυτός αποτελεί ένα νευραλγικό 

κοµµάτι των δραστηριοτήτων των τραπεζών καθώς ένα µεγάλο ποσοστό των 

λειτουργικών τους εσόδων προέρχεται από την πώληση δανείων και πιστωτικών 

διευκολύνσεων σε ιδιώτες και νοικοκυριά. Οι τράπεζες παρουσιάζουν ιδιαίτερη 

ευελιξία στη δηµιουργία των κατάλληλων προϊόντων που θα καλύπτουν τις 

καταναλωτικές ανάγκες, καθώς παρέχουν πληθώρα προϊόντων µε ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά που προσαρµόζονται στις καταναλωτικέ τάσεις.  

Ωστόσο, ένα θέµα το οποίο έχει απασχολήσει την βιβλιογραφία αλλά και την 

ευρωπαϊκή ένωση και την πολιτική ηγεσία είναι το επίπεδο ανταγωνισµού του 

τραπεζικού συστήµατος. Υπάρχει, στο σηµείο αυτό, περιθώριο για έρευνα που να 

αφορά την εξέλιξή του ανταγωνισµού τα τελευταία αλλά και τα επόµενα χρόνια. Όσο 

αφορά στην πολιτική µάρκετινγκ, οι τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα 

εφαρµόζουν πρακτικές διεθνώς αναγνωρισµένες για τα πλεονεκτήµατα τους, όπως τα 

συστήµατα διαχείρισης πελατείας και εργαλεία πελατοκεντρικής προσέγγισης, για 

την αποδοτικότητα των οποίων υπάρχει ερευνητικό κενό.  

Από την ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων προκύπτει καταρχάς 

ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα παρουσιάζει υψηλή συγκέντρωση σε όλες τις 

δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένου της καταναλωτικής πίστης σε σχέση µε την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και παρόλη την προσπάθεια σύγκλισης τα ονοµαστικά επιτόκια 

δανεισµού των νοικοκυριών είναι υψηλότερα από αυτά τις Ευρωζώνης. Ένα θέµα που 

προκύπτει από τα οικονοµικά στοιχεία των τραπεζών είναι αυτό τις διαχείριση των µη 

εξυπηρετούµενων δανείων και ερευνητικό ενδιαφέρον προκύπτει από την εξέταση 

της διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου από τις τράπεζες τα επόµενα χρόνια καθώς οι 

δείκτες καθυστερήσεων προβλέπεται επιπλέον αύξηση των δεικτών καθυστερήσεων 

τα επόµενα χρόνια.  

Ο βαθµός χρέωση των νοικοκυριών και οι επιπτώσεις της υπερχρέωση τόσο 

οικονοµικά όσο και   κοινωνικά απασχολεί την παγκόσµια πολιτική ηγεσία και της 

επιµέρους κυβερνήσεις, οι οποίες επιβάλουν µέτρα και νόµους προστασίας. 

Προκύπτει, επιπλέον, η ανάγκη χρηµατοοικονοκής παιδείας των καταναλωτών, την 

οποία υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες εθνικές ανεξάρτητες οργανώσεις.  

Επιπρόσθετα, οι τράπεζες έχουν να διαχειριστούν την µειωµένη ζήτηση και τα 
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προβληµατικά τους χαρτοφυλάκια µέσα σε ένα συγκεκριµένο πανευρωπαϊκό 

ρυθµιστικό πλαίσιο. Η αρνητική οικονοµική συγκυρία,  λοιπόν, και οι 

κοινωνικοοικονοµικές τις συνέπειες και προοπτικές προσφέρουν περιθώρια 

παρατήρησης και έρευνας.    
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