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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 
 Η πίστωση είναι το αντικείμενο της τράπεζας και η πρωταρχική βάση 

στην οποία κρίνεται η ποιότητα και η απόδοσή της.  Είναι στο αντικείμενο των 

τραπεζών να αναλαμβάνουν κίνδυνο. Παραμένουν επιτυχείς εφόσον ο 

κίνδυνος που αναλαμβάνουν είναι ελεγχόμενος σε συγκεκριμένα λογικά 

πλαίσια και φυσικά βρίσκεται στις χρηματοοικονομικές δυνατότητές τους και 

στην ικανότητά τους να αποφασίζουν για τις πιστώσεις. Οι πιστοδοτήσεις 

πρέπει να διαχειρισθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίσουν ρευστότητα 

για να ανταποκριθεί η τράπεζα στις αναλήψεις των πελατών, να καλύψουν 

όλα τα έξοδα ή τις ζημίες και ακόμα να αποφέρουν αρκετά κέρδη για να 

κάνουν την απόδοση του μετόχου ανταγωνιστική, συγκρινόμενη με άλλες 

επενδύσεις. Μια από τις βασικές αρχές που γνωρίζουν και ακολουθούν τα 

στελέχη των πιστοδοτήσεων είναι ότι η ποιότητα της πιστοδότησης πρέπει να 

προηγείται της ποσότητας. Με άλλα λόγια, η ασφάλεια του κεφαλαίου και η 

βεβαιότητα αποπληρωμής έχουν προτεραιότητα από την κερδοφορία της 

συναλλαγής. 

 Η φιλοσοφία της τράπεζας είναι να χρηματοδοτήσει υγιείς επιχειρήσεις, 

καλούς πελάτες με δυνατότητα αποπληρωμής και όχι κακούς πελάτες, έστω 

κι αν προσφέρουν εξασφάλιση. Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι 

πρωταρχικό ενδιαφέρον της είναι η ομαλή αποπληρωμή της πιστοδότησης 

και όχι η ρευστοποίηση της εξασφάλισης που μπορεί να έχουμε. Επιπλέον, η 

τράπεζα δεν είναι δυνατό να προτείνει ένα δάνειο αν δεν γνωρίζει τον σκοπό 

του δανείου, το αναγκαίο μέγεθός του, την πηγή αποπληρωμής την διάρκεια 

και ποιες είναι οι αναγκαίες εξασφαλίσεις.  Οι βασικοί στόχοι κάθε τράπεζας 

όταν προβαίνει σε χορήγηση δανείων είναι:  

 Να προσφέρει ποιοτική εξυπηρέτηση στους πελάτες της 

 Να προσθέτει αξία στους πελάτες της, μέσω των προσφερόμενων 

υπηρεσιών και προϊόντων, μεγαλύτερη από αυτή που προσφέρει ο 

ανταγωνισμός 

 Να βλέπει συνολικά τις ανάγκες των πελατών της, να τους 

συμβουλεύει και να τους καθοδηγεί στις επιλογές τους ώστε να 

μεγιστοποιούν την ωφέλειά τους. 
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Μεσομακροπρόθεσμες ορίζονται οι πιστοδοτήσεις  οι οποίες έχουν χρονική 

διάρκεια πάνω από 12 μήνες. Μπορεί να υπάρξει ένας επιπλέον διαχωρισμός 

ο οποίος αφορά μεσοπρόθεσμες πιστοδοτήσεις διάρκειας 1-3 ετών και 

μακροπρόθεσμες πιστοδοτήσεις διάρκειας πάνω από 3 έτη. Οι ανάγκες που 

καλύπτονται από τις μεσομακροπρόθεσμες πιστοδοτήσεις είναι μεν 

συγκεκριμένες αλλά έχουν μονιμότερο χαρακτήρα και διαρκούν για κάποιο 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, σε σχέση με αυτές που καλύπτονται από 

βραχυπρόθεσμες. 

 Οι  μεσομακροπρόθεσμες πιστοδοτήσεις (Team Loans) χορηγούνται 

με τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Καθορίζεται συγκεκριμένη χρονική διάρκεια της πιστοδότησης 

 Καθορίζεται συγκεκριμένο πρόγραμμα αποπληρωμής το οποίο 

προβλέπει τακτές καταβολές τόσο για το χορηγηθέν κεφάλαιο όσο 

και για τους τόκους.  

 

Τα δάνεια αυτά μπορούν να χαρακτηριστούν είτε ως χρεολυτικά είτε ως 

τοκοχρεολυτικά  

Χρεολυτικό θεωρείται ένα δάνειο το κεφάλαιο του οποίου 

αποπληρώνεται σε συγκεκριμένες ισόποσες ή ανισόποσες δόσεις. Οι δόσεις, 

αυτές ανάλογα με τη συμφωνία που λαμβάνει χώρα μεταξύ της τράπεζας και 

του πελάτη, καταβάλλονται ανά μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο ή διαφορετικά. Οι 

δεδουλευμένοι τόκοι καταβάλλονται ξεχωριστά από το κεφάλαιο σε 

προκαθορισμένες ημερομηνίες κατά τις οποίες λαμβάνει χώρα ο εκτοκισμός. 

Επίσης, είναι δυνατόν να δοθεί και κάποια περίοδος χάριτος κατά την οποία ο 

πελάτης να καταβάλλει μόνο τους τόκους και η αποπληρωμή του κεφαλαίου 

να μετατεθεί για ένα χρόνο αργότερα. Τέλος, είναι δυνατόν να καθορισθούν 

ανισόποσες δόσεις κεφαλαίου, π.χ. μικρότερες για τα δύο πρώτα χρόνια και 

μεγαλύτερες για το υπόλοιπο της περιόδου προκειμένου να διευκολυνθεί η 

επιχείρηση στο ταμειακό της πρόγραμμα. Οι ανισόποσες δόσεις κεφαλαίου 

μπορεί να είναι ακόμα και μηδενικές στην αρχή ή ακόμα μπορεί το σύνολο του 

χορηγηθέντος κεφαλαίου να αποπληρωθεί με μια δόση στη λήξη του δανείου 

(balloon payment). 
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Τοκοχρεολυτικό  θεωρείται ένα δάνειο το οποίο αποπληρώνεται σε ισόποσες 

δόσεις οι οποίες περιλαμβάνουν τους δεδουλευμένους τόκους και μέρος του 

κεφαλαίου. Ανάλογα με τη συχνότητα καταβολής των δόσεων καθορίζεται και 

ο εκτοκισμός του δανείου (π.χ. μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις σημαίνει ότι ο 

εκτοκισμός λαμβάνει χώρα ανά μήνα). Κάθε δόση, καθώς προχωρά η 

αποπληρωμή του κεφαλαίου, συμπεριλαμβάνει αναλογικά όλο και μεγαλύτερο 

ποσό κεφαλαίου και όλο και μικρότερο ποσό τόκων. Η τελευταία δόση θα 

περιλαμβάνει σχεδόν αποκλειστικά κεφάλαιο.  

 Η πρακτική χρησιμότητα αυτής της μορφής αποπληρωμής έγκειται στο 

γεγονός ότι η επιχείρηση ,ceteris paribus, έχει να αντιμετωπίσει μια σταθερή 

δόση καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου και ίσως αυτό βοηθά καλύτερα στο 

προγραμματισμό των ταμειακών ροών. 

 

 Τέλος, ένα ακόμα χαρακτηριστικό των μεσομακροπρόθεσμων δανείων 

είναι ότι μπορούν να χορηγηθούν με σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο. Αυτό 

σημαίνει ότι το επιτόκιο μπορεί να συμφωνηθεί από την αρχή και να 

παραμείνει σταθερό σε όλη τη διάρκεια του δανείου ανεξάρτητα από τις 

διακυμάνσεις της διατραπεζικής αγοράς ή να συμφωνηθεί ότι το επιτόκιο θα 

μεταβάλλεται ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στη διατραπεζική 

αγορά. Η χορήγηση μεσομακροπρόθεσμων δανείων με σταθερό επιτόκιο 

ενέχει κίνδυνο τόσο για την τράπεζα ( σε περίπτωση που τα επιτόκια κινηθούν 

ανοδικά) όσο και για τον πελάτη (εφόσον τα επιτόκια κινηθούν καθοδικά), με 

πιθανή συνέπεια την καταγραφή ζημιών για τη τράπεζα ή την καταβολή 

δυσανάλογα υψηλών ποσών από την πλευρά του πελάτη. Συνεπώς θα 

πρέπει να αποφεύγονται οι πιστοδοτήσεις σταθερού επιτοκίου. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  Α 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
 

ΒΗΜΑΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 
 
 

1.1      Τα στεγαστικά δάνεια έχουν ως σκοπό την αγορά, ανέγερση, 

επέκταση, αποπεράτωση και επισκευή κατοικίας (κύριας, δευτερεύουσας, 

εξοχικής) καθώς και την αγορά οικοπέδου. Οι τράπεζες κατά την χορήγηση 

αυτών των δανείων θα πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένη διαδικασία. Τα 

βήματα1 αυτής είναι τα ακόλουθα: 

 Προσδιορισμός του διαθέσιμου εισοδήματος για την πληρωμή δόσεων. 

Έτσι θα πρέπει να γίνει και η επιλογή του ακινήτου που θα αγοραστεί. 

Δηλαδή ο υποψήφιος δανειολήπτης πρέπει να ξέρει πόσα χρήματα 

από τον μηνιαίο μισθό του μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

πληρωμή της δόσης. Για παράδειγμα, κάποιος με μηνιαίο μισθό 1.000 

ευρώ δεν μπορεί να ζητήσει δάνειο του οποίου η μηνιαία δόση είναι 

μεγαλύτερη από 1.000 ευρώ. Η εμπειρία έχει δείξει ότι η δόση μπορεί 

να αντιστοιχεί το πολύ στο ένα τρίτο (περίπου 30%) του καθαρού 

μηνιαίου εισοδήματος. Με απλά λόγια, εάν το καθαρό μηνιαίο εισόδημα 

είναι 900 ευρώ, τότε ο δανειολήπτης θα πρέπει να επιλέξει στεγαστικό 

δάνειο με μηνιαία δόση που να μη ξεπερνά τα 300 ευρώ. Για 

παράδειγμα, αν το επιτόκιο είναι 5,65% και ζητά δάνειο ύψους 50.000 

ευρώ περίπου, τότε η διάρκεια του δανείου θα είναι 30 έτη. Οι γνώστες 

της αγοράς θεωρούν ότι είναι καλύτερη η λήψη ενός δανείου με μεγάλη 

διάρκεια αποπληρωμής, καθώς η επιβάρυνση του οικογενειακού 

προϋπολογισμού είναι μικρότερη και η εξυπηρέτηση του δανείου 

μπορεί να γίνεται κανονικά. 

 Διασφάλιση από την τράπεζα ότι ο δανειολήπτης θα μπορέσει να 

αποπληρώσει το στεγαστικό δάνειο. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να 

βρεθεί το ύψος της προσημείωσης για να «καλυφθεί» η τράπεζα για το 

συγκεκριμένο ποσό. Συνήθως οι τράπεζες δίνουν το 75% - 100% της 

εκτιμώμενης αξίας του ακινήτου που προσημειώνεται ή ζητούν να 

προσημειωθεί αξία που φτάνει συχνά στο 120% του ποσού του 

                                                 
1 Τα βήματα που αναφέρονται αντλήθηκαν από μελέτες των Τραπεζών : Eurobank , Πειραιώς, 
Εγνατία και Αγροτική. 
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δανείου. Έτσι αν απαιτείται δάνειο 30.000 ευρώ και η τράπεζα ζητά 

προσημείωση 120% του δανείου, τότε απαιτείται προσημείωση 

ακινήτου αξίας 36.000 ευρώ. Το σύνηθες είναι να προσημειώνεται το 

ακίνητο το οποίο αγοράζεται με τα χρήματα του δανείου, όμως 

υπάρχουν και άλλες εξασφαλίσεις, όπως είναι τα ενέχυρα μετοχών, 

ομολόγων ή τα δάνεια με ενέχυρο ρευστό κ.τ.λ.  

 Προέγκριση από την τράπεζα, αφού γίνει η αίτηση και υποβληθούν τα 

πρώτα δικαιολογητικά. Σε αυτή τη φάση συνήθως οι τράπεζες ζητούν 

προσωπικά και οικονομικά στοιχεία ( εκκαθαριστικό εφορίας, 

ενδεχομένως τίτλους άλλων περιουσιακών στοιχείων κ.τ.λ.). Επίσης 

ζητούνται στοιχεία για το ακίνητο το οποίο πρόκειται να αγοραστεί με 

δάνειο (π.χ. τοπογραφικό οικοπέδου, κατόψεις, οριζόντια και κάθετη 

ιδιοκτησία, κανονισμός πολυκατοικίας, αν πρόκειται για διαμέρισμα). 

 Εκτίμηση του ακινήτου που προορίζεται για προσημείωση από 

μηχανικό. Η εκτίμηση της αξίας του ακινήτου είναι σημαντική για την 

έγκριση του ύψους του δανείου. Μπορεί να προσημειωθεί το ίδιο 

ακίνητο που πρόκειται να αγοραστεί. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να 

προσημειωθεί, εφόσον υπάρχει και καλύπτει την αξία που απαιτεί η 

τράπεζα, και κάποιο άλλο ακίνητο το οποίο μπορεί να έχει στην 

κυριότητά του ο δανειολήπτης. Στην περίπτωση που προσημειωθεί ένα 

ακίνητο που χτίζεται, τότε η εκταμίευση του δανείου γίνεται με την 

πρόοδο των εργασιών. Επιπλέον, σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να 

γίνει εκτίμηση από την τράπεζα και για την αξία των εργασιών που 

απομένουν μέχρι την αποπεράτωση.   

 Λήψη της οριστικής έγκρισης. Αν ο έλεγχος που προηγήθηκε αποδείξει 

ότι δεν καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις της τράπεζας, τότε αυτή είτε θα 

ζητήσει επιπλέον εξασφαλίσεις είτε θα αλλάξει τους όρους 

δανειοδότησης (συνήθως εγκρίνεται μικρότερο ποσό). Η επιλογή 

βρίσκεται στα χέρια του πελάτη. Εάν, όμως, αλλάξει τράπεζα υπάρχει 

κίνδυνος να χάσει τα πρώτα έξοδα που έχουν γίνει για το δάνειο, όπως 

τα έξοδα του μηχανικού για την εκτίμηση του ακινήτου. 

 Προσημείωση του ακινήτου, που δίνεται στην τράπεζα ως εξασφάλιση 

για την αποπληρωμή του δανείου. Η προσημείωση γίνεται στο 

δικαστήριο με την παρουσία του εκπροσώπου της τράπεζας και του 
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ενδιαφερόμενου, ώστε να γίνει η εγγραφή της προσημείωσης του 

ακινήτου υπέρ της τράπεζας. Εννοείται ότι απαιτείται η παρουσία ή η 

εκπροσώπηση του ιδιοκτήτη του ακινήτου που προσημειώνεται 

(μπορεί το ακίνητο να μην ανήκει στον δανειολήπτη ή να μην είναι αυτό 

για το οποίο προορίζεται το στεγαστικό δάνειο για αγορά). 

 Υπογραφή σύμβασης δανείου. 

 Υπογραφή συμβολαίων  με τον πωλητή (εάν πρόκειται για αγορά 

κατοικίας). Σε αυτή τη φάση γίνεται έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας του 

ακινήτου που αγοράζεται. Μερικοί κάνουν τους ελέγχους αυτούς 

αρκετά νωρίτερα. Επίσης, σχεδόν όλες οι τράπεζες – με την ανάλογη 

επιβάρυνση – διευκολύνουν τους δανειολήπτες αναθέτοντας σε 

δικηγόρο της τράπεζας τον έλεγχο του «παρελθόντος» του σπιτιού που 

πρόκειται να προσημειωθεί και θα αγοραστεί. 

 Έκδοση επιταγής με το ποσό του δανείου, ως αντίτιμο της αξίας για την 

αγοραπωλησία. Εάν ο δανειολήπτης χτίζει το σπίτι, τότε παίρνει το 

πρώτο μέρος(γίνεται η πρώτη εκταμίευση) του δανείου. Το υπόλοιπο 

συνήθως δίνεται με την πρόοδο των εργασιών.     

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 

 
2.1 Το στεγαστικό δάνειο είναι ένα προϊόν μεγάλης διάρκειας που δίνει τη 

δυνατότητα στη τράπεζα να αναπτύξει μακροχρόνια και δημιουργική σχέση με 

τον πελάτη της. Το στεγαστικό δάνειο : 

• Καλύπτει όλες τις στεγαστικές ανάγκες του πελάτη καθώς και μια 

ευρύτατη γκάμα άλλων καταναλωτικών και οικονομικών αναγκών 

• Είναι κατά κανόνα ενυπόθηκο δάνειο 

• Χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα 

• Είναι το πιο φθηνό δανειακό προϊόν με το χαμηλότερο επιτόκιο καθώς 

η εξασφάλιση που ζητείται για το δάνειο ελαχιστοποιεί το ρίσκο του 

δανεισμού 
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• Παράλληλα είναι από τα πιο κερδοφόρα προϊόντα της τράπεζας με 

ευρεία ζήτηση και έντονο ανταγωνισμό.  

    Οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση πρώτης κατοικίας μπορούν να 

επωφεληθούν από τις φορολογικές ελαφρύνσεις που προβλέπονται από τη 

φορολογική νομοθεσία ανάλογα με την οικονομική και την οικογενειακή τους 

κατάσταση. Επιδοτούμενα δάνεια1 χορηγούνται προς: σεισμοπαθείς, 

πλημμυροπαθείς, πυροπαθείς, παλιννοστούντες ομογενείς, Έλληνες 

τσιγγάνους. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα επιδότησης επιτοκίου από το 

Ελληνικό Δημόσιο για την αγορά πρώτης κατοικίας που παρέχεται ανάλογα 

με την οικογενειακή και οικονομική κατάσταση των υποψηφίων  
 
2.2     Η διάρκεια του δανείου μπορεί να φτάνει έως και τα 40 χρόνια ανάλογα 

με τη τράπεζα. Ως όριο αποπληρωμής της τελευταίας δόσης θεωρείται 

συνήθως το 70ο έτος της ηλικίας του δανειολήπτη. Ειδικά για τους 

δανειολήπτες που η ηλικία τους κατά τη λήψη του δανείου δεν υπερβαίνει τα 

30 έτη υπάρχει η δυνατότητα η διάρκεια του δανείου να ανέλθει μέχρι τα 

40έτη. Η περίοδος χάριτος μπορεί να φτάσει μέχρι τους δώδεκα μήνες. Οι 

δανειολήπτες έχουν τη δυνατότητα εφόσον το επιθυμούν και το ζητήσουν, να 

ξεκινήσουν την αποπληρωμή του δανείου τους έως και δώδεκα μήνες μετά τη 

πρώτη εκταμίευση των χρημάτων. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, οι 

τόκοι υπολογίζονται με το συμβατικό επιτόκιο χωρίς να ανατοκίζονται, ενώ 

υπάρχει η δυνατότητα κεφαλαιοποίησης τους ή όχι στη λήξη της περιόδου 

χάριτος, ανάλογα με τη συμφωνία που θα γίνει με τη τράπεζα. 

  Ο δανειολήπτης έχει τη δυνατότητα να αποπληρώσει πλήρως ή 

μερικώς το κεφάλαιο του δανείου. Η πρόωρη αποπληρωμή δανείου με 

κυμαινόμενο επιτόκιο γίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση, αφού εξοφληθεί στο 

σύνολό της η τρέχουσα άληκτη δόση. Στη περίπτωση πρόωρης 

αποπληρωμής του δανείου με σταθερό επιτόκιο, προβλέπεται επιβάρυνση, η 

οποία ανέρχεται σε ποσό ίσο με τους τόκους 6 μηνών του προεξοφλημένου 

κεφαλαίου εφόσον δεν έχει παρέλθει το ήμισυ του χρόνου διάρκειας του 

δανείου . Επίσης, η επιβάρυνση μπορεί να είναι ίση με τους τόκους 3 μηνών 

του προεξοφλημένου κεφαλαίου όταν έχει παρέλθει το ήμισυ του χρόνου 
                                                 
1 Η πηγή για τα στοιχεία είναι από την ενημέρωση της Αγροτικής Τράπεζας για τα στεγαστικά 
δάνεια 
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διάρκειας του δανείου. Το ποσό αυτό καταβάλλεται στην τράπεζα για τη 

διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας και την αδράνεια του προεξοφλημένου 

κεφαλαίου μέχρι την επαναχορήγησή του. 

 

2.3   Οι επιλογές των δανειοληπτών σχετικά με τα επιτόκια των στεγαστικών 

δανείων είναι τρεις, ανάλογα με το ρίσκο που θέλουν να αναλάβουν: Τα 

δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο (υψηλό ρίσκο) συνδέονται με τη μεταβολή του 

παρεμβατικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (επιτόκιο 

προσφοράς για τις πράξεις αναχρηματοδότησης), προς την ίδια κατεύθυνση   

(αύξηση ή μείωση) αντίστοιχα και ως το διπλάσιου της μεταβολής αυτής. Τα 

δάνεια με σταθερό επιτόκιο (χωρίς ρίσκο) παραμένουν αμετάβλητα για τη 

περίοδο που έχει συμφωνηθεί η ισχύς τους. Όταν λήξει η περίοδος σταθερού 

επιτοκίου ο δανειολήπτης μπορεί να επιλέξει επιτόκιο –κυμαινόμενο ή 

σταθερό(εκτός του σταθερού για το πρώτο έτος)- σύμφωνα με το ότι ισχύει 

τότε για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής. Τέλος, τα προγράμματα ανωτάτου 

επιτοκίου (μεσαίο ρίσκο). 

 Για την καλύτερη επιλογή του είδους του επιτοκίου θα πρέπει να είναι 

γνωστό ότι: 

(α)   Στα κυμαινόμενα, εφόσον τα επιτόκια αυξηθούν κατά τη διάρκεια του 

δανείου , το δάνειο θα εκτοκίζεται με το εκάστοτε νέο μεγαλύτερο επιτόκιο. 

Όμως ο δανειολήπτης θα επωφελείται στην περίπτωση μείωσης των 

επιτοκίων όπου πλέον το δάνειο θα εκτοκίζεται με το εκάστοτε νέο μικρότερο 

επιτόκιο. 

(β)   Στα σταθερά, εφόσον τα επιτόκια μειωθούν κάτω από το συμφωνηθέν 

σταθερό, ο δανειολήπτης θα συνεχίσει να εξοφλεί το δάνειο με το 

συμφωνηθέν επιτόκιο, για τη συγκεκριμένη περίοδο που ισχύει. Επωφελείται, 

όμως, εφόσον τα επιτόκια αυξηθούν πάνω από το σταθερό γιατί στην 

περίπτωση αυτή θα συνεχίσει να εξοφλεί το δάνειο με το σταθερό επιτόκιο για 

τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που έχει συμφωνηθεί.  

(γ)   Τα δάνεια ανώτατου επιτοκίου είναι στην πραγματικότητα δάνεια 

κυμαινόμενου επιτοκίου τα οποία εξασφαλίζουν μια «οροφή» στο κόστος 

δανεισμού. Αυτό σημαίνει ότι σε καμία περίπτωση το επιτόκιο δεν θα 

ξεπεράσει ένα προκαθορισμένο όριο. Με αυτόν τον τρόπο ο δανειολήπτης 

γνωρίζει εκ των προτέρων ποια είναι η μέγιστη μηνιαία δόση που θα κληθεί να 
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καταβάλλει σε περίπτωση μεγάλης ανόδου των επιτοκίων του ευρώ. Από την 

άλλη, έχει το πλεονέκτημα ότι θα επωφεληθεί από τη στιγμή που πρόκειται για 

κυμαινόμενο επιτόκιο, όταν υπάρχει μείωση επιτοκίων. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΚΑΙ Η ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ 

 
3.1.    Ο σκοπός του δανείου που χορηγείται από μια τράπεζα θα αφορά: 

α)την αγορά κατοικίας οικοπέδου ή επαγγελματικής στέγης, β)την κατασκευή, 

αποπεράτωση ή επισκευή κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης, γ) την 

αποπληρωμή στεγαστικού δανείου από άλλη τράπεζα. Στο σημείο αυτό θα 

ήταν σκόπιμο να διευκρινιστούν δύο έννοιες που χρησιμοποιούνται συχνά 

στην χορήγηση στεγαστικών δανείων και είναι το ακίνητο σκοπού και το 

ακίνητο εξασφάλισης. Ακίνητο σκοπού είναι το ακίνητο για το οποίο 

προορίζονται τα χρήματα του δανείου. Ακίνητο εξασφάλισης είναι το ακίνητο 

που θα προσημειωθεί από τη τράπεζα (προσημειωμένο). 

 Το ακίνητο σκοπού και το ακίνητο εξασφάλισης μπορεί να ταυτίζεται 

(να είναι το ίδιο δανειοδοτούμενο και προσημειωτέο) ή να είναι διαφορετικό. 

Επίσης, μπορεί να υπάρχει πάνω από ένα ακίνητο σκοπού. Π.χ. δάνειο για 

αγορά κατοικίας στο Πανόραμα  και επισκευή κατοικίας στη Χαλκιδική. Τέλος, 

μπορεί να υπάρχουν περισσότερα από ένα ακίνητα προεξόφλησης.  

 

3.2. Η προσημείωση εγγράφεται κατά κανόνα υποχρεωτικά για κάλυψη 

μεσομακροπρόθεσμων δανείων και αποτελεί την πιο συνηθισμένη μορφή 

εξασφάλισης της τράπεζας για τα στεγαστικά δάνεια. Σε περιπτώσεις που η 

τράπεζα κρίνει σκόπιμο εγγράφεται και για κάλυψη βραχυπρόθεσμων 

χρηματοδοτήσεων, ανοικτών λογαριασμών και εγγυητικών επιστολών. Το 

ακίνητο που θα προσημειωθεί αποτελεί την εξασφάλιση της τράπεζας σε 

περίπτωση αδυναμίας της αποπληρωμής του δανείου. Για το λόγο αυτό 

εξετάζεται επισταμένως η εμπορευσιμότητά του, η τεχνική και νομική 
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αρτιότητα του, η αξία του (εμπορική1 και αντικειμενική2) και η σχέση της με το 

ποσό του δανείου (Loan to Value). Ο δείκτης Loan to Value(LTV) εκφράζει τη 

σχέση του ποσού του δανείου με την αξία του ακινήτου που θα προσημειωθεί. 

Επιπλέον καθορίζει το ανώτατο ποσό δανείου που μπορεί να πάρει ο 

πελάτης με βάση την αξία του ακινήτου που προσημειώνει. Η τράπεζα έχει τη 

δυνατότητα να χρηματοδοτήσει έως και 100% της εμπορικής ή αντικειμενικής 

αξίας του ακινήτου. Βέβαια όσο μεγαλύτερο το ποσοστό LTV τόσο 

μεγαλύτερο το ρίσκο της τράπεζας.    

 Η προσημείωση υποθήκης δίνει στην τράπεζα το δικαίωμα της 

προτίμησης για εγγραφή υποθήκης. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν 

υποθήκη υπό αίρεση. Γράφεται με απόφαση του Πρωτοδικείου ύστερα από 

αίτηση της τράπεζας και με τη συναίνεση του πελάτη. Η εξάλειψη της 

προσημείωσης γίνεται είτε με την συναίνεση την τράπεζας είτε με απόφαση 

του δικαστηρίου. Το ενυπόθηκο ακίνητο πρέπει να ασφαλίζεται με δικαιούχο 

την τράπεζα. 

 Για να ρευστοποιήσει η τράπεζα την απαίτηση της που καλύπτεται με 

προσημείωση πρέπει να γίνει απαιτητή η οφειλή, να κάνει αγωγή κατά του 

πελάτη και να εκδοθεί δικαστική απόφαση. Να απαιτήσει η απόφαση 

τελεσιδικία και να τραπεί στη συνέχεια η προσημείωση σε υποθήκη. Στη 

συνέχεια μπορεί να κινηθεί η διαδικασία του πλειστηριασμού. Μια ουσιαστική 

διαφορά με την υποθήκη είναι ότι στην περίπτωση του πλειστηριασμού στον 

οποίο αναγγέλλεται, η τράπεζα αν έχει υποθήκη εισπράττει τα  δικαιούμενα 

ποσά αμέσως, ενώ αν έχει προσημείωση το ποσό καταθέτει συνήθως ο 

συμβολαιογράφος στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων και η τράπεζα το 

εισπράττει άτοκα αργότερα. 

 

3.3.    Ωστόσο, δεν μπορούν όλα τα ακίνητα να γίνουν αποδεκτά για 

εξασφάλιση και κατά συνέπεια να προσημειωθούν από την τράπεζα. 

Διακρίνονται δύο προσεγγίσεις κατά τις οποίες ένα ακίνητο λαμβάνει την 

έγκριση: η τεχνική και η νομική προσέγγιση.   
                                                 
1 Το δάνειο δίνεται με βάση την εμπορική αξία όταν ο πελάτης ζητάει μεγάλο ποσό σε σχέση 
με την αξία του ακινήτου εξασφάλισης .Η εμπορική αξία εκτιμάται από τον μηχανικό της 
τράπεζας που θα κάνει αυτοψία στο ακίνητο εξασφάλισης. 
2 Το δάνειο δίνεται με βάση την αντικειμενική αξία όταν ο πελάτης ζητάει μικρό ποσό σε σχέση 
με την αξία του ακινήτου εξασφάλισης, όταν επιθυμεί εκταμίευση σε 15 περίπου μέρες και με 
λιγότερα έξοδα και δικαιολογητικά. 

 14



Κατά τη τεχνική προσέγγιση η τράπεζα μπορεί να προσημειώσει για 

στεγαστικό δάνειο:  

 Κατοικία  

 Οικόπεδο (άρτιο και οικοδομήσιμο) 

 Επαγγελματική στέγη (γραφείο ή εμπορικό κατάστημα). 

Η τράπεζα δεν προσημειώνει: 

 Συνεργεία, βιομηχανικά κτίρια, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και 

γενικά ακίνητα καθαρά επαγγελματικής χρήσης 

 Αποθήκες και υπόγεια 

 Παλαιά μη συντηρημένα ακίνητα 

 Ακίνητα που στεγάζουν κοινωφελή ιδρύματα. 

Σύμφωνα με τη νομική προσέγγιση η τράπεζα δύναται να προσημειώσει το 

ακίνητο όταν: 

 Οι ιδιοκτήτες του είναι φυσικά πρόσωπα 

 Όλοι οι ιδιοκτήτες του ακινήτου συμμετέχουν στο δάνειο 

 Οι τίτλοι του ακινήτου είναι σε νομική τάξη (δηλαδή βάρη, διεκδικήσεις, 

αγωγές, κατασχέσεις κ.τ.λ.) 

Ακατάλληλο για εξασφάλιση είναι το ακίνητο όταν: 

 Δεν συμμετέχουν στο δάνειο όλοι οι ιδιοκτήτες του 

 Το ακίνητο προέρχεται από έκτακτη χρησικτησία 

 Το ακίνητο έχει βάρη από φυσικό πρόσωπο 

 Οι τίτλοι του ακινήτου δεν είναι σε νομική τάξη. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
 

4.1.      Τα επιδοτούμενα δάνεια Ελληνικού Δημοσίου αφορούν την αγορά ή 

κατασκευή/ αποπεράτωση Α΄κατοικίας. Το ελάχιστο ποσό του επιδοτούμενο 

δανείου ανέρχεται στις 15.000 ευρώ και παρέχεται για χρονικό διάστημα ίσο 

με το μισό της συνολικής διάρκειας του δανείου και κατά ανώτατο όριο μέχρι 8 

χρόνια. Δικαιούχοι είναι τα φυσικά πρόσωπα που είναι Έλληνες υπήκοοι ή 

ομογενείς με ελληνική καταγωγή και πληρούν κάποιες  προϋποθέσεις. 
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Συγκεκριμένα δεν πρέπει να έχουν άλλη κατοικία στο όνομά τους ή είναι 

ιδιοκτήτες κατοικίας που δεν καλύπτει η στεγαστική τους ανάγκη. Ακόμη, το 

εισόδημά τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το όριο έγκρισης της επιδότησης 

καθώς και η αντικειμενική αξία του ακινήτου του σκοπού δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το όριο έγκρισης της επιδότησης.   

 Το ύψος του επιδοτούμενου δανείου Ελληνικού δημοσίου που μπορεί 

να πάρει ο πελάτης καθορίζεται με βάση την αντικειμενική αξία του ακινήτου 

και το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα του πελάτη.  

Βάσει της αντικειμενικής αξίας έχουμε τον παρακάτω πίνακα: 

Αντικειμενική Αξία Ακινήτου 

(Α.Α.)  

Μέγιστο Ύψος Επιδοτούμενου 

Δανείου 

Μέχρι 44.020ευρώ της Α.Α  100% της Α.Α  

Από τα 44.020 της Α.Α και 

άνω 

80% του υπερβάλλοντος ποσού της 

Α.Α. 

 

Ένα παράδειγμα αναφορικά με τον υπολογισμό του ποσού του 

επιδοτούμενου δανείου είναι το εξής: Έγγαμος με δύο παιδία αγοράζει 

ακίνητο αντικειμενικής αξίας 80.000ευρώ. Το ετήσιο οικογενειακό του 

εισόδημα είναι 30.000ευρώ. Τι ποσό επιδοτούμενου δανείου μπορεί να πάρει; 

Το 100% της Α.Α μέχρι τα 44.020 ευρώ = 44.020ευρώ 

Το 80% του υπερβάλλοντος ποσού της Α.Α = (80.000 - 44.020) •80%=28.783 

Άρα το ποσό επιδοτούμενου δανείου βάσει αντικειμενικής αξίας = 44.020 

+28.783 = 72.803 ευρώ 

 

Βάσει του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος η μέγιστη τοκοχρεολυτική δόση 

δεν πρέπει να υπερβαίνει: 

Ετήσιο Δηλωθέν Οικογενειακό 
Εισόδημα 

Μέγιστη Επιτρεπτή Ετήσια Δόση 

Μέχρι 11.738 ευρώ 50% 

από 11.738 ευρώ και άνω 30% 

    
Το μέγιστο ποσό επιδοτούμενου δανείου προκύπτει από το τύπο 

Μέγιστο ποσό =( Μέγιστη επιτρεπτή μηνιαία δόση / Μηνιαία δόση ανά 

1.000ευρώ )  • 1.000 
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4.2.     Ο σκοπός του επιδοτούμενου δανείου από τον οργανισμό εργατικής 

κατοικίας(Ο.Ε.Κ) θα πρέπει να είναι, όπως και στην περίπτωση του 

επιδοτούμενου από το Ελληνικό δημόσιο, για αγορά ή κατασκευή Α΄ 

κατοικίας. Δικαιούχοι είναι τα φυσικά πρόσωπα που είναι εργατοϋπάλληλοι 

και συνταξιούχοι ασφαλισμένοι σε οργανισμό κύριας ασφάλισης μισθωτών, 

από τον οποίο έχουν παρακρατηθεί εισφορές υπέρ Ο.Ε.Κ. Επιπλέον, το 

ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του πελάτη θα πρέπει να είναι άνω των 6.457 

ευρώ. Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι δάνειο Ο.Ε.Κ. δικαιούνται όσοι δεν 

έχουν άλλη κατοικία στο όνομά τους ή είναι ιδιοκτήτες κατοικίας που δεν 

καλύπτει τη στεγαστική τους ανάγκη( όπως και στα δάνεια του Ε.Δ.) 

 Ο οργανισμός εργατικής κατοικίας έχει τέσσερις κατηγορίες επιδότησης 

όπου εντάσσει τους πελάτες του, ώστε να είναι σε θέσει να προσδιορίσει το 

ύψος του δανείου για κάθε έναν ανάλογα με την κατηγορία στην οποία έχει 

ενταχθεί. Η ένταξη του πελάτη σε μία από τις 4 κατηγορίες του Ο.Ε.Κ. γίνεται 

από τον ίδιο τον οργανισμό. Οι κατηγορίες αυτές είναι οι ακόλουθες: 

• Α΄ κατηγορία > Διπλής επιδότησης, Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Ε.Κ. 

      Εντάσσονται όσοι έχουν εισοδήματα μικρότερα των ορίων του   δημοσίου. 

• Β΄ κατηγορία > Διπλής επιδότησης, Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Ε.Κ. 

Εντάσσονται όσοι έχουν εισόδημα έως τα όρια του δημοσίου 

• Γ΄ κατηγορία > Μονής επιδότησης, μόνο από τον Ο.Ε.Κ. 

Εντάσσονται όσοι έχουν εισόδημα μεγαλύτερο τω ορίων του δημοσίου και 

έως τα όρια που αναγράφονται από την τρέχουσα διάταξη ή η 

αντικειμενική αξία του ακινήτου είναι μεγαλύτερη των ορίων του δημοσίου. 

• Δ΄ κατηγορία > Μονής επιδότησης, μόνο από τον Ο.Ε.Κ 

Μπορούν να ενταχθούν όλοι οι δικαιούχοι των παραπάνω κατηγοριών 

εφόσον το ποσό του δανείου είναι μικρότερης αντικειμενικής αξίας του 

ακινήτου. Χορηγείται ποσό έως και το 80% της εμπορικής αξίας και 

εφόσον τα εισοδήματα είναι επαρκή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

5.1. Οι τράπεζες ανταγωνίζονται έντονα μεταξύ τους στο τομέα της 

στεγαστικής πίστης, λόγω του χαμηλού κινδύνου επισφαλειών και του 

μακροχρόνιου ορίζοντα της χρηματοδότησης που χαρακτηρίζει τα 

συγκεκριμένα δάνεια. Για τους λόγους αυτούς υιοθετούν προωθητικές 

ενέργειες όπως εκπτώσεις ή μηδενικά έξοδα, χαμηλά επιτόκια μεταφοράς 

υπολοίπου, δώρα για να προσελκύσουν πελάτες .Οι ενδιαφερόμενοι, λοιπόν, 

θα πρέπει να εκμεταλλεύονται τον αυξημένο ανταγωνισμό μεταξύ των 

πιστωτικών ιδρυμάτων και να επωφελούνται από τις ευκαιρίες που 

δημιουργούνται κάθε φορά από τον ανταγωνισμό. Έτσι πριν από την 

απόφαση με ποια τράπεζα θα συνεργαστούν, θα πρέπει να κάνουν έρευνα 

αγοράς και να πάρουν προσφορές για τα ίδια δεδομένα. Δηλαδή, για το ίδιο 

ποσό, για τον ίδιο χρόνο εξόφλησης με κυμαινόμενο ή με σταθερό επιτόκιο, 

καθώς και τα έξοδα για το συγκεκριμένο ποσό και τη διάρκεια.    
 
5.2.  Τα κριτήρια επιλογής στεγαστικού δανείου δεν θα πρέπει να 

περιορίζονται στο χαμηλότερο επιτόκιο. Αρχικά, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει 

να προσδιορίσει το ύψος της μηνιαίας δόσης που είναι διατεθειμένος να 

πληρώσει και να νιώθει σίγουρος ότι μπορεί να αντεπεξέλθει σε αυτό το 

βάρος σε βάθος χρόνου. Με αυτό το κριτήριο, η κάθε τράπεζα είναι σε θέση 

να δώσει στο πελάτη μια καλή προσέγγιση του ύψους του δανείου που 

μπορεί να εγκριθεί. Έχοντας ως δεδομένο αυτό το ποσό, θα πρέπει να 

αποφασίσει το είδος του προγράμματος που ανταποκρίνεται καλύτερα στο 

δικό του προφίλ. Δηλαδή, πρώτον να επιλέξει τον τύπο επιτοκίου. Λέγεται ότι 

τα προγράμματα σταθερού επιτοκίου ταιριάζουν περισσότερο στους 

μισθωτούς, καθώς λόγω του σταθερού εισοδήματος ο μηνιαίος οικονομικός 

προγραμματισμός είναι ευκολότερος αν και τα έξοδα είναι σταθερά. Συνήθως, 

όμως, η επιλογή μεταξύ σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου εξαρτάται από 

το πόσο συντηρητικός είναι κανείς στις κινήσεις του. 

 Έπειτα ο καταναλωτής θα πρέπει να αξιολογήσει αν τον εξυπηρετεί 

κάποια μειωμένη δόση στην αρχή του δανείου, ώστε να επιλέξει ένα 

πρόγραμμα με περίοδο χάριτος ή πληρωμή μόνο τόκων. Αυτή η δυνατότητα 
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εξυπηρετεί συνήθως τα νέα ζευγάρια, που επιθυμούν να περιορίσουν το 

έξοδο της δόσης του στεγαστικού στην αρχή. Στη συνέχεια ο δανειζόμενος θα 

πρέπει να ενημερωθεί για τα επιπλέον κόστη που υπάρχουν στο δάνειο εκτός 

του επιτοκίου. Τέτοια κόστη είναι τα έξοδα αξιολόγησης και έγκρισης του 

αιτήματος, τα έξοδα εκτίμησης της εμπορικής αξίας του ακινήτου, τα έξοδα 

ελέγχου του τίτλου ιδιοκτησίας από τον δικηγόρο της τράπεζας και το κόστος 

προσημείωσης. 

 Σε γενικές γραμμές, οι δανειολήπτες πρέπει να διαβάζουν τις 

συμβάσεις των δανείων πριν τις υπογράψουν και να ζητούν διευκρινήσεις για 

τυχόν έξτρα δαπάνες. Τέλος, το πιο σημαντικό ίσως κριτήριο επιλογής είναι η 

εμπιστοσύνη. Τα στεγαστικά δάνεια έχουν κατά μέσο όρο μια διάρκεια 

αποπληρωμής περίπου 20 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι η επιλογή της τράπεζας 

από την οποία θα πάρει κανείς το στεγαστικό του δάνειο θα πρέπει να γίνει με 

προσοχή ώστε να διασφαλίζεται πλήρης διαφάνεια και η καλή σχέση 

εμπιστοσύνης και από τα δυο μέρη.   
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 

 

1.1. Κατά το παρελθόν οι τράπεζες για την προάσπιση της οικονομικής 

τους ακεραιότητας στρέφονταν προς τους κλάδους της εθνικής παραγωγής, 

καθώς παρείχαν περισσότερη ασφάλεια, αυξημένη ρευστότητα και υψηλότερη 

αποδοτικότητα. Οι ανάγκες των βιομηχανιών περιορίζονταν κυρίως σε 

βραχυπρόθεσμο δανεισμό και πιο σπάνια σε μεσομακροπρόθεσμο. 

 Μέχρι τον Ά Παγκόσμιο Πόλεμο1 κυριαρχούσε η εσφαλμένη αντίληψη 

ότι η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει χώρα γεωργική, χωρίς ελπίδα 

εκβιομηχάνισης. Κάτω από αυτές τις συνθήκες οποιαδήποτε προσπάθεια 

ενίσχυσης της βιομηχανίας αποτελούσε ουτοπία. Η αντίληψη αυτή αποτέλεσε 

δυσμενή ανασταλτικό παράγοντα για την εξέλιξη της βιομηχανικής 

πιστοδότησης και γενικώς για την βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας. Η 

εγκατάλειψή της και η υιοθέτηση νέων απόψεων αναφορικά με την αδυναμία 

των υπανάπτυκτων να πετύχουν οικονομική και κοινωνική άνοδο άρχισε να 

παίρνει μορφή μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η βιομηχανία αρχίζει 

πλέον να παρουσιάζει σταθερή αποδοτικότητα σε σχέση με τις διακυμάνσεις 

της γεωργικής παραγωγής. Τότε είναι η περίοδος που εμφανίζεται πιο έντονα 

η βιομηχανική χρηματοδότηση και η χάραξη βιομηχανικής πολιτικής εκ 

μέρους των τραπεζών. Ωστόσο, οι προσπάθειες που έγιναν δεν ήταν 

επιτυχείς.  

 Οι νεότερες αντιλήψεις σχετικά με το βιομηχανικό μέλλον της χώρας και 

τις ανάγκες εκβιομηχάνισής της άρχισαν να γίνονται πιο έντονες μετά τον 

Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι τράπεζες περιορίζονταν κυρίως στην 

προεξόφληση του βιομηχανικού χαρτοφυλακίου, λιγότερο στην χορήγηση 

δανείων για κεφάλαια κίνησης και πιο σπάνια για την επέκταση των παγίων 

εγκαταστάσεων της βιομηχανίας. Όσο αφορά την κατοχική περίοδο δεν 

γίνεται λόγος για άσκηση βιομηχανικής πιστοδότησης αφού οι βιομηχανίες 

είναι αδρανείς και ο πληθωρισμός είναι τέτοιος ώστε η δανειοδότηση να 

μετατρέπεται σε δωρεά υπέρ του δανειζόμενου.  
                                                 
1 Περισσότερα στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη των βιομηχανικών δανείων στην Ελλάδα 
βρίσκονται στο βιβλίο του Ε. Τσουτρέλλη « Βιομηχανική Πίστης και Πιστωτική Πολιτική» 
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 Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας το πρόβλημα της 

χρηματοδότησης των βιομηχανιών είναι μεγάλο λόγω της έλλειψης των 

ανάλογων κεφαλαίων. Έτσι η δανειοδότηση περιορίζεται μόνο για την 

επισκευή του μηχανικού εξοπλισμού, την προμήθεια ανταλλακτικών και 

εργαλείων, την αγορά πρώτων και βοηθητικών υλών, την καταβολή εργατικών 

και λοιπών εξόδων λειτουργίας. Το έργο δανειοδότησης της βιομηχανίας την 

περίοδο εκείνη το είχε αναλάβει εξ ολοκλήρου η Τράπεζα της Ελλάδος. 

Συνήθως γινόταν είτε με απ’ ευθείας χρηματοδότηση είτε μέσω των 

εμπορικών τραπεζών. Στη συνέχεια, ο χρηματοδοτικός αυτός ρόλος της 

Τράπεζας της Ελλάδος περιορίστηκε σημαντικά, καθώς οι  εμπορικές 

τράπεζες απέκτησαν ίδια διαθέσιμα κεφάλαια από την συγκέντρωση 

καταθέσεων. 

 Με αφετηρία τη λήξη του πολέμου, η εξέλιξη της βιομηχανικής 

χρηματοδότησης στην Ελλάδα δεν υπήρξε συντονισμένη. Αυτό οφειλόταν 

κυρίως στην έλλειψη ειδίκευσης , στην περιπλοκή πολλών οργάνων και τέλος 

στις εσωτερικές πολιτικές περιπέτειες που απασχόλησαν τη χώρα και 

δημιούργησαν συγχύσεις. Ωστόσο, από τότε μέχρι σήμερα η χώρα έχει 

παρουσιάσει μεγάλη ανάπτυξη στη βιομηχανία της και κατά επέκταση στην 

δανειοδότηση των βιομηχανιών.    

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 

 
 

2.1.      Η λειτουργία των τραπεζών στη χώρα μας επηρεάζεται άμεσα και 

έμμεσα από το κράτος. Ακόμα πιο έντονη είναι η παρέμβαση του κράτους στο 

τομέα των χρηματοδοτήσεων και εκδηλώνεται με την θέσπιση υποχρεωτικών 

κανόνων ,δεσμεύσεων, απαγορεύσεων και κριτηρίων. Η καθιέρωση αυτών 

των γενικών κανόνων έχει σκοπό να αποτρέψει την υπέρμετρη χρηματοδοτική 

επέκταση σε σκοπούς μη παραγωγικούς. Η πρώτη προσπάθεια καθιέρωσης 

γενικών κανόνων έγινε με την υπ’ αριθμό 1509/14.9.1968 απόφαση της 

Νομισματικής Επιτροπής. Στην συνέχεια συμπληρώθηκαν, τροποποιήθηκαν 

και αυξήθηκαν με αποφάσεις της Νομισματικής Επιτροπής και του Διοικητή 
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της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται σε όλες τις 

κατηγορίες χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων , όπως εμπόριο, βιοτεχνία, 

βιομηχανία, ναυτιλία. 

 Οι  κυριότεροι από τους γενικούς κανόνες περί τραπεζικών 

χρηματοδοτήσεων είναι οι ακόλουθοι: 

 H Τράπεζα της Ελλάδος και οι εμπορικές τράπεζες έχουν τη 

δυνατότητα να χρηματοδοτούν τη βιομηχανία καθώς και άλλες 

κατηγορίες επιχειρήσεων και να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές 

σύμφωνα με τους καθοριζόμενους εκάστοτε, γενικούς ή ειδικούς, κατά 

κατηγορίες κανόνες. 

 Το κέντρο αποφάσεων και ευθύνης για τη χορήγηση πιστώσεων 

ανήκει στις τράπεζες 

 Κάθε χρηματοδότηση, ανεξάρτητα μορφής και πηγής προέλευσης των 

κεφαλαίων πρέπει να αποβλέπει στην κάλυψη των πραγματικών 

αναγκών της παραγωγικής διαδικασίας, της εμπορικής διακίνησης των 

προϊόντων ή της επενδυτικής δραστηριότητας της χρηματοδοτούμενης 

επιχείρησης. 

 Κύριο μέλημα των τραπεζών είναι η ακριβής στάθμιση σε κεφάλαια 

των αναγκών των αιτούμενων δραστηριοτήτων για χρηματοδότηση, 

ώστε να αποφεύγονται οι διαρροές πιστώσεων σε μη επιθυμητούς 

σκοπούς καθώς και η υπέρμετρη και μη παραγωγική πιστωτική 

επέκταση. 

   Οι χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις πρέπει να αναλαμβάνουν την 

υποχρέωση να μη παρέχουν πιστώσεις, οποιασδήποτε μορφής, σε 

άλλες επιχειρήσεις στο εσωτερικό, με πωλήσεις προϊόντων τους ή 

παροχή υπηρεσιών, με διάρκεια μεγαλύτερη από την οριζόμενη, 

ανάλογα με την περίπτωση. 

 

2.2.    Τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα μπορούν να 

καθορίσουν την χρονική διάρκεια και τον τρόπο εξόφλησης των 

χρηματοδοτήσεων τους προς επιχειρήσεις για την απόκτηση παγίων 
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εγκαταστάσεων και εξοπλισμού εφόσον τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις1: α) 

τα δάνεια που συνάπτονται βαρύνονται με επιτόκιο τουλάχιστον ίσο με αυτό 

που ισχύει στη χρηματοδότηση της βιομηχανίας για πάγιες εγκαταστάσεις και 

εξοπλισμό. β) Τα πιστωτικά ιδρύματα για τον καθορισμό του τρόπου 

εξόφλησης λαμβάνουν υπόψη τους τρία πράγματα. Πρώτον, τα χρονικά όρια 

μέσα στα οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί η τεχνική και οικονομική 

απαξίωση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού. Δεύτερον, η προέλευση 

και η χρονική διάρκεια των κεφαλαίων που διατίθενται για τη χρηματοδότηση 

των παραπάνω χορηγήσεων. Τρίτον, Το ταμειακό πρόγραμμα της 

δανειοδοτούμενης επιχείρησης ώστε ο χρόνος εξόφλησης του δανείου να 

βρίσκεται μέσα στις οικονομικές δυνατότητές της. 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εμπορικές τράπεζες επιτρέπεται να 

χρηματοδοτούν και τον φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) που αναλογεί 

κατά τη δανειοδότηση παγίων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. Η 

χρηματοδότηση του Φ.Π.Α. που αναλογεί γίνεται με βάση τους όρους που 

ισχύουν για χορηγήσεις κεφαλαίου κίνησης της βιομηχανίας. Στις περιπτώσεις 

αυτές οι χρηματοδοτούμενοι υποχρεούνται να εκχωρούν στις τράπεζες το 

υφιστάμενο πιστωτικό υπόλοιπο που τους επιστρέφεται κατά την εκκαθάριση 

της φορολογικής περιόδου και μέχρι το ποσό της αντίστοιχης χορήγησης.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 

 
3.1. Ανάλογα με τους σκοπούς που εξυπηρετούν οι 

μεσομακροπρόθεσμες πιστοδοτήσεις διακρίνονται σε : 

α) Κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα 

Συνήθως η διάρκεια των πιστοδοτήσεων για κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου 

χαρακτήρα φτάνει μέχρι τα 3-5 έτη. Τις περισσότερες φορές καλύπτει την 

ανάγκη διατήρησης ενός σταθερού αποθέματος που απορροφά μια 

εγκλωβισμένη επένδυση εφόσον η εταιρία αναπτύσσεται με αργούς ρυθμούς 

ή παραμένει σταθερή. Εφόσον η εταιρία αναπτύσσεται ταχύτερα, τότε ακόμα 
                                                 
1 Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τις προϋποθέσεις βρίσκονται στο βιβλίο του Δ. 
Παπαδόπουλου «Θέματα Τραπεζικής Χρηματοδότησης» 
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και αυτό το κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα το οποίο παραμένει 

διαρκώς επενδυμένο στην εταιρία χρήζει αύξησης. Επίσης, μπορεί να 

καλύπτει μια μόνιμη ρευστότητα της επιχείρησης η οποία μπορεί να 

προέρχεται από διάφορες αιτίες( υποχρεώσεις πέρα του χρηματοοικονομικού 

έτους, επισφαλείς απαιτήσεις ή απαιτήσεις ανεπίδεκτες εισπράξεως οι οποίες 

στερούν τη ρευστότητα από την επιχείρηση). Είναι σημαντικό η τράπεζα να 

μπορεί να διαπιστώσει εάν η ανάγκη ενός πελάτη αφορά βραχυπρόθεσμο 

Κεφάλαιο κίνησης ή κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα, ώστε να 

προχωρήσει στην κατάλληλη μορφή χρηματοδότησης. 

β) Δάνεια πάγιου εξοπλισμού 

Τα δάνεια αυτής της μορφής έχουν σκοπό την διευκόλυνση της επιχείρησης 

για την αγορά ή ανανέωση του μηχανολογικού της εξοπλισμού ή την αγορά, 

ανέγερση, ανακαίνιση των κτιριακών της εγκαταστάσεων. Είναι η 

συνηθέστερη μορφή  μεσοπρόθεσμων δανείων με πολύ συγκεκριμένο σκοπό 

ενώ μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί η ορθή χρήση του εκταμιευμένου ποσού. 

Κατά την εξέταση αιτημάτων πιστοδοτήσεων αυτής της μορφής είναι 

σημαντικό να διαπιστωθεί η επίδραση της επένδυσης στην παραγωγική 

δυναμικότητα της επιχείρησης και η μεταβολή των μεγεθών της. Η 

υπερπαγιοποίηση δεν είναι επιθυμητή κατάσταση και μπορεί να προκύψει 

από τη δημιουργία εγκαταστάσεων μεγάλης δυναμικότητας χωρίς όμως να 

υπάρχει το αντίστοιχο επιθυμητό μέγεθος αγοράς στην οποία 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση ώστε να απορροφήσει την αυξανόμενη 

παραγωγή. Επίσης η επιχείρηση μπορεί να μην διαθέτει το κατάλληλο δίκτυο 

προώθησης των προϊόντων της. Ακόμα, η αυξημένη παραγωγική 

δυναμικότητα συνήθως απαιτεί και αυξημένα κεφάλαια κίνησης, γεγονός το 

οποίο πολλοί επιχειρηματίες παραβλέπουν κατά το ξεκίνημα της επένδυσης 

με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας με την 

ολοκλήρωση αυτής. Το τελευταίο γίνεται ιδιαίτερα έντονο όταν κάποιες 

επενδύσεις εντάσσονται στις διατάξεις αναπτυξιακών νόμων και δίνουν την 

ευκαιρία υψηλών επιδοτήσεων. Δυστυχώς σε αυτές τις περιπτώσεις ο 

αποκλειστικός σκοπός αρκετών επιχειρηματιών είναι η εξεύρεση των 

απαιτούμενων δανειακών κεφαλαίων προκειμένου να ολοκληρώσουν την 

επένδυση και να εισπράξουν την επιδότηση χωρίς να κάνουν πρόβλεψη 

αναγκών ρευστότητας ενόψει της έναρξης της παραγωγικής δραστηριότητας. 
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Σε κάθε περίπτωση, η τράπεζα πριν να προχωρήσει σε πιστοδοτήσεις αυτής 

της μορφής πρέπει να σταθμίζει προσεκτικά όλα τα παραπάνω δεδομένα.   

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ  
Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 

 
4.1. Η βιομηχανική πιστοδότηση αποσκοπεί στην αντιμετώπιση και την 

επίλυση τεχνοοικονομικών και πιστωτικών προβλημάτων των σύγχρονων 

βιομηχανικών επιχειρήσεων. Είναι αλήθεια ότι σε αυτό το τομέα 

χρηματοδότησης, οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται, οι διάφορες φάσεις του 

κύκλου της βιομηχανικής παραγωγής, η ένταση χρησιμοποιήσεως της πάγιας 

περιουσίας, τα κατά μέρος ειδικά και γενικά προβλήματα, οι αυξημένοι 

πιστωτικοί κίνδυνοι, παρουσιάζουν λίγες ομοιότητες με άλλους τομείς. Η 

δανειοδότηση μιας βιομηχανικής επιχείρησης διαφέρει από αυτή μιας 

εμπορικής κυρίως ως προς το χρόνο αποπληρωμής. Επιπλέον, απαιτεί 

ιδιαίτερη έρευνα και από τις δύο πλευρές, του χρηματοδότη και του 

χρηματοδοτούμενου. Πράγματι ο δανειοδότης οφείλει να γνωρίζει σε βάθος τις 

συνθήκες λειτουργίας της δανειοδοτούμενης επιχείρησης προκειμένου να 

επαληθεύσει τόσο την επιστροφή του δανείου και τους τόμους όσο και την 

επωφελή χρησιμοποίησή του. Πρέπει να τονιστεί ότι η χορήγηση 

μεσομακροπρόθεσμου δανείου απαιτεί ειδική εμπειρία και διαφορετική 

τραπεζική αντίληψη όσο αφορά την αξιολόγηση των στοιχείων και την 

εκτίμηση του κινδύνου.  

 

4.2.      Η άσκηση της τραπεζικής πιστωτικής πολιτικής επηρεάζεται από το 

στοιχείο της ασφάλειας των χρηματοδοτήσεων μαζί με τη ρευστότητα και την 

αποδοτικότητα των χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων. Η προσπάθεια των 

τραπεζών για εξουδετέρωση των κινδύνων κατέστησε απαραίτητη την έρευνα 

των αιτιών προέλευσής τους. Οι τραπεζικό κίνδυνοι χρηματοδοτήσεως των 

βιομηχανικών επιχειρήσεων διακρίνονται σε γενικούς ή εξωγενείς και 

ενδοεπιχειρηματικούς ή ενδογενείς. 

 Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει κυρίως: 
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α. τις κυκλικές οικονομικές διακυμάνσεις οι οποίες επιδρούν στην βιομηχανική 

παραγωγή. 

β. τις νομισματικές διαταραχές οι οποίες καταλήγουν σε υποτίμηση του 

νομίσματος.  

γ. τις συνέπειες των μεταβολών της δημοσιονομικής πολιτικής. 

Η δεύτερη κατηγορία των ενδογενών κινδύνων περιλαμβάνει τις ακόλουθες 

αιτίες: 

α. την εσφαλμένη ανάλυση της αγοράς. 

β.την έλλειψη τεχνικών ικανοτήτων και γνώσεων της παραγωγικής 

διαδικασίας. 

γ. τη διοικητική ανεπάρκεια των επιχειρήσεων.   

Ωστόσο, αν και η μη προσφυγή των βιομηχανικών επιχειρήσεων σε δανεισμό 

αποτελεί ιδανική περίπτωση κεφαλαιακής αυτάρκειας, σπάνια συμβαίνει 

ακόμα και σε χώρες με άφθονα κεφάλαια. 

 Βάσει της συνθετότητας και της ευρύτητας των τραπεζικών πιστωτικών 

κινδύνων, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο είδος και την φύση των 

λαμβανόμενων ασφαλειών. Καθώς λοιπόν επιδιώκεται η λήψη των άριστων 

ασφαλειών, επιβάλλεται η εκτίμηση των στοιχείων της υπό δανειοδότηση 

βιομηχανικής επιχείρησης παράλληλα με την ασκούμενη γενική πιστωτική 

πολιτική που υπάρχει. Πρέπει λοιπόν να εκτιμούνται από την μεριά της 

τράπεζας: α. η πιστωτική επιφάνεια της επιχείρησης, β. ο κύκλος εργασιών 

της, γ. οι τεχνολογικές της ικανότητες, δ. ο βαθμός αποδοτικότητας και 

ρευστότητας της, ε. η τραπεζική πιστωτική πολιτική και οι συνθήκες που 

επικρατούν στην αγορά.    
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ 
ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 28



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 

 
1.1. Με τα επιτόκια του ευρώ να βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, η 

λήψη στεγαστικού δανείου για την αγορά πρώτης, εξοχικής κατοικίας ή 

οικοπέδου αποτελεί σήμερα την ελκυστικότερη επενδυτική επιλογή. Είτε 

πρόκειται για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών είτε για καθαρά επενδυτικούς 

σκοπούς, η αγορά ακινήτου είναι σήμερα ευκολότερη καθώς οι τράπεζες 

χρηματοδοτούν απλόχερα την αγορά, σε σημείο που μπορούν να 

χορηγήσουν δάνειο ακόμη και για το συνολικό κόστος αγοράς. Όπως 

επισημαίνουν οι τραπεζίτες, οι πελάτες τους πρέπει να εκμεταλλεύονται τον 

αυξημένο ανταγωνισμό που υπάρχει μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων και 

να επωφελούνται από τις ευκαιρίες που δημιουργούνται κάθε φορά από τις 

μειώσεις των επιτοκίων στην αγορά των στεγαστικών δανείων. Σήμερα 

πάντως, βρισκόμαστε σε μια περίοδο ιστορικά χαμηλών επιτοκίων, με τα 

επιτόκια στην Ελλάδα να είναι ιδιαίτερα ελκυστικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι 

από το 19991 τα κυμαινόμενα επιτόκια έχουν μειωθεί κατά μέσο όρο 60% και 

τα σταθερά τριών και πέντε ετών τουλάχιστον κατά 35%. 

  Λιγότερα από τα μισά στεγαστικά δάνεια που χορηγούν οι τράπεζες 

χρησιμοποιούνται για αγορά κατοικίας, ενώ τρία στα δέκα είναι επισκευαστικά, 

δηλαδή χρησιμοποιούνται  για κάθε χρήση. Τα υπόλοιπα αφορούν αγορά 

οικοπέδου και ανέγερση κατοικίας. Τα ελληνικά νοικοκυριά δανείζονται 

σήμερα σημαντικά περισσότερα χρήματα απ’ ότι πριν από λίγα χρόνια για 

αγορά κατοικίας, εξέλιξη που συνδέεται με την ανοδική πορεία που έχουν 

ακολουθήσει οι τιμές των ακινήτων την ίδια περίοδο. Παράλληλα επιμηκύνουν 

το χρόνο αποπληρωμής του δανείου προκειμένου να μειώσουν τη μηνιαία 

επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού και προτιμούν να δανείζονται 

με κυμαινόμενα επιτόκια που είναι συνδεδεμένα με κάποιο επιτόκιο 

αναφοράς.    

  Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, το 2004 το 48% των 

στεγαστικών δανείων που χορηγήθηκαν αφορούσε αγορά κατοικίας, το 28% 

επισκευαστικά δάνεια, το 19% δάνεια ανέγερσης κατοικίας και το 5% για 

                                                 
1 Η πηγή των στοιχείων είναι η εφημερίδα «Το Βήμα» 25/09/2005 
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αγορά οικοπέδου. Σε σχέση με το 2001 παρατηρείται αύξηση του ποσοστού 

των δανείων για αγορά κατοικίας σε βάρος των επισκευαστικών. Η εξέλιξη 

αυτή συνδέεται με την κατάργηση των περιορισμών στη καταναλωτική πίστη 

στα μέσα του 2003, που επέτρεψε τη χορήγηση προσωπικών δανείων 

ανεξαρτήτου ποσού. Πάντως τα επισκευαστικά εξακολουθούν να αποτελούν 

τη φθηνότερη μορφή χρηματοδότησης των ιδιωτών για την κάλυψη πάσης 

φύσεως αναγκών καθώς προσφέρουν υψηλή εξασφάλιση. 

  Επίσης, τα τελευταία χρόνια, το μέσο ύψος του ποσού που δανείζονται 

τα νοικοκυριά για αγορά κατοικίας παρουσιάζει σημαντική αύξηση. Την τριετία 

2001-20041 έχει αυξηθεί κατά 62%, από 45.000 ευρώ σε 73.000 ευρώ. Την 

ίδια περίοδο οι τιμές των ακινήτων εμφανίζουν άνοδο της τάξεως του 30%. Το 

ίδιο χρονικό διάστημα διπλασιάστηκε το ποσοστό των στεγαστικών δανείων 

με διάρκεια αποπληρωμής πάνω από 15 χρόνια. Από 30% το 2001 έχει 

διαμορφωθεί σήμερα σε 60%. Αντίστοιχα το ποσοστό των δανείων με 

διάρκεια αποπληρωμής ως 15 χρόνια μειώθηκε από 70% σε 40%. 

  Παρόλο την αύξηση που παρουσιάζουν τα στεγαστικά δάνεια στην 

Ελλάδα, οι Έλληνες τα πληρώνουν ακριβότερα από τους υπόλοιπούς 

Ευρωπαίους. Αυτό οφείλεται κυρίως στη γραφειοκρατία και την αδυναμία των 

τραπεζών να μετρήσουν το κόστος των επισφαλειών. Πιο συγκεκριμένα, στην 

Ελλάδα απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την εκποίηση των 

ακινήτων στα οποία έχει εγγραφεί υποθήκη ως εξασφάλιση των δανείων. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, το μέσο επιτόκιο 

στεγαστικών δανείων στην Ελλάδα είναι 4,21% έναντι 3,43%2 που κοστίζει 

στην υπόλοιπη Ευρώπη. 

    

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Η πηγή των στοιχείων είναι η εφημερίδα «Το Βήμα» 25/09/2005 
2 Πηγή είναι η τράπεζα της Ελλάδος και πρόκειται για το μέσο σταθμικό επιτόκιο.  
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1.2. Τα  δημοφιλέστερα πακέτα στεγαστικών δανείων που υπάρχουν στην 

Ελλάδα σήμερα καταγράφονται στους παρακάτω πίνακες1 όπου εκτός από 

την ονομασία της τράπεζας φαίνεται η διάρκεια τους, το ανώτατο ποσοστό 

χρηματοδότησης και η ποινή πρόωρης εξόφλησής τους. Ανάλογα με το είδος 

του επιτοκίου σχηματίστηκαν οι παρακάτω τρεις πίνακες: 

 
1.2.1. Κυμαινόμενο επιτόκιο 
 

 

Τράπεζα 

Ανώτατο 

ποσοστό(%) 

χρηματοδότησης 

 

 

Διάρκεια

   (έτη) 

 

Τελικό 

επιτόκιο 

 

Ποινή πρόωρης 

Εξόφλησης 

HSBC 85% της εμπορικής 

αξίας 

 
5-30 

3,50 – 3,90 
ανάλογα με 
το ποσό 

Χωρίς 
επιβάρυνση 

Emporikibank 100% της 

εμπορικής αξίας 

 
Ως 40 

3,80- 4,50 
ανάλογα με 
το ποσό 

Χωρίς 
επιβάρυνση 

Alpha Bank 100% της 

εμπορικής αξίας 

 
5-30 

3,80 ή 4,25 
ανάλογα με 
το ποσό 

Χωρίς 
επιβάρυνση 

Citibank 80% της εμπορικής 

αξίας 

 
5-25 

 
3,87 

Χωρίς 
επιβάρυνση 

EFG 100% της 

εμπορικής αξίας 

 
2-40 

 
Από 3,50 

Το κόστος 
επανεπένδυσης

Πειραιώς 100%της 

εκτιμώμενης αξίας 

 
3-30 

 
5,20 

Χωρίς 
επιβάρυνση 

Αγροτική 100% της 

συμβολαιακής 

αξίας 

 
Ως 40 

 
5,25 

 
Χωρίς 

επιβάρυνση 

Εθνική 100% της 

εμπορικής αξίας 

 
2-40 

 
5,50 

2,5% του 
αποπληρωτέου 

ποσού 
 

NovaBank 

100% της 

εμπορικής αξίας 

 
Ως 40 

 
3,50 

Χωρίς 
επιβάρυνση 

                                                 
1 Τα  αποτελέσματα προέκυψαν με συγκεκριμένη μεθοδολογία και με βάση την επεξεργασία 
των δεδομένων που κοινοποίησαν οι τράπεζες ή συγκέντρωσαν οι συνεργαζόμενοι ερευνητές 
του www.credit.gr 
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1.2.2. Σταθερό επιτόκιο για έναν χρόνο 

 

 

Τράπεζα 

Ανώτατο 

ποσοστό(%) 

χρηματοδότησης 

 

 

Διάρκεια 

   (έτη) 

 

Τελικό 

επιτόκιο 

 

Ποινή πρόωρης 

Εξόφλησης 

AlphaBank 100% της 

εμπορικής αξίας 

 
5-30 

 
3,50 

Τόκοι 4 μηνών 
κάτω των 150.000 

ευρώ 
EFG 100% της 

εμπορικής αξίας 

 
2-40 

 
3,50 

Το κόστος 
επανασύνδεσης 

NovaBank 100% της 

εμπορικής αξίας 

 
Ως 40 

 
3,55 

 
Τόκοι 3 ή 6 μηνών 

 
Πειραιώς 100% της 

εμπορικής αξίας 

 
3-30 

 
3,50 

Κόστος 
επανατοποθέτησης, 
εφόσον προκύπτει 

Αγροτική 100% της 

συμβολαιακής 

αξίας 

 
 
Ως 25 

 
 

3,70 

 
Τόκοι 3 ή 6 μηνών 

Εθνική 100% της 

εμπορικής αξίας 

 
5-40 

 
3,60 

2,5% του 
αποπληρωτέου 

ποσού 
Citibank 80% της 

εμπορικής αξίας 

 
5-25 

 
2,90 

Τόκοι 6 μηνών 
μόνο τα πρώτα 6 
χρόνια του δανείου 

Emporikibank 100% της 

εμπορικής αξίας 

 
Ως 40 

 
3,70 

Το κόστος που 
προκύπτει για την 

τράπεζα 
Κύπρου 100% της 

εμπορικής αξίας 

 
5-25 

 
3,20 

 
Τόκοι 3 ή 6 μηνών 

Αττικής 100% της 

συμβολαιακής 

αξίας 

 
Ως 30 

 
3,50 

 
Το κόστος 

επανεπένδυσης 

* Τα στοιχεία αυτά ίσχυαν  στις 03/10/2005 
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1.2.3. Σταθερό επιτόκιο για δύο χρόνια

 

 

Τράπεζα 

Ανώτατο 

ποσοστό(%) 

χρηματοδότησης 

 

 

Διάρκεια 

   (έτη) 

 

Τελικό 

επιτόκιο 

 

Ποινή πρόωρης 

Εξόφλησης 

AspisBank  

80% της 

εμπορικής αξίας 

 
 

Ως 30 

 
 

3,90 

Τόκοι 6 μηνών κατά 
τη διάρκεια της 

σταθερής περιόδου 
και μετά χωρίς 
επιβάρυνση 

EFG 100% της 

εμπορικής αξίας 

 
3-40 

 
4,70 

Το κόστος 
επανασύνδεσης 

NovaBank 100% της 

εμπορικής αξίας 

 
5-40 

 
4,00 

 
Τόκοι 3 ή 6 μηνών 

 
Πειραιώς 100% της 

εκτιμώμενης αξίας

 
5-30 

 
4,70 

Κόστος 
επανατοποθέτησης, 
εφόσον προκύπτει 

Αγροτική 100% της 

συμβολαιακής 

αξίας 

 
 
Ως 25 

 
 

3,75 

 
 

Τόκοι 3 ή 6 μηνών 

Αττικής 100% της 

συμβολαιακής 

αξίας 

 
 

Ως 30 

 
 

4,85 

 
Το κόστος 

επανασύνδεσης 

Εγνατία 100% της 

εμπορικής αξίας 

 
3-40 

 
4,00 

 
Τόκοι 3 ή 6 μηνών 

* Τα στοιχεία αυτά ίσχυαν  στις 03/10/2005 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΤΟ 2006 
 
 

2.1. Σήμα κινδύνου για αύξηση των επιτοκίων δανεισμού1, γεγονός που 

μπορεί να οδηγήσει σε υπερχρέωση χιλιάδες δανειολήπτες αλλά και σε ύφεση 

στην αγορά ακινήτων, εκπέμπουν πλέον ανοιχτά στελέχη εμπορικών 

τραπεζών, οι τράπεζες μέσω ειδικών αναλύσεων αλλά και η Τράπεζα της 

Ελλάδος. Το πρόβλημα εστιάζεται ειδικά για όσους έχουν πάρει στεγαστικό 

δάνειο αφού μια παρατεταμένη άνοδος των επιτοκίων θα επιβαρύνει 

σημαντικά τις μηνιαίες δόσεις και θα οδηγήσει σε αδυναμία αποπληρωμής 

τους, με αποτέλεσμα την αύξηση των κατασχέσεων. Οι εκτιμήσεις είναι ότι το 

σήμα ανόδου θα δοθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο πρώτο 

εξάμηνο του 2006 και θα είναι σε πρώτη φάση 0,25%.Το γεγονός αυτό θα 

αυξήσει άμεσα τα Ελληνικά επιτόκια μέχρι και μισή μονάδα, ενώ ανάλογες 

αυξήσεις θα επιφέρουν και οι επόμενες αναπροσαρμογές των επιτοκίων στην 

ευρωζώνη. «Τον κώδωνα του κινδύνου» για επερχόμενη άνοδο των 

Ευρωπαϊκών επιτοκίων, εξέλιξη που θα συμπαρασύρει και τα Ελληνικά 

επιτόκια χορηγήσεων σε μια κούρσα ανόδου με ανυπολόγιστες επιπτώσεις 

για όσους έχουν δανειστεί, κρούουν αναλύσεις της Εθνικής Τράπεζας, ενώ το 

επισημαίνουν άμεσα ο γενικός διευθυντής της Citibank Ελλάδα καθώς και η 

Τράπεζα της Ελλάδος. 

 Το πρόβλημα είναι ξεχωριστό για την Ελληνική αγορά, καθώς τα 

δάνεια για στεγαστική πίστη είναι σε ποσοστό 70% με κυμαινόμενο επιτόκιο. 

Αντίθετα στην υπόλοιπη Ευρώπη και Αμερική τα δάνεια αυτά ανέρχονται σε 

30%, με το υπόλοιπο ποσοστό να είναι σταθερού επιτοκίου και άρα 

απρόσβλητο από τις εναλλαγές στην αγορά των επιτοκίων. Η διαφοροποίηση 

αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Αμερική, οι 

δανειολήπτες έχουν γνωρίσει στη δεκαετία του ’90 δύο μεγάλες κρίσεις. Πιο 

συγκεκριμένα το 1991 και το 1996 όταν ανέβηκαν απότομα τα επιτόκια 

οδήγησαν χιλιάδες δανειολήπτες που είχαν κυμαινόμενο επιτόκιο σε 

χρεοκοπία. Επειδή αδυνατούσαν να αποπληρώσουν τις αυξημένες πλέον 

δόσεις των δανείων που είχαν για αγορά κατοικίας, τα σπίτια τους βγήκαν σε 

                                                 
1 Τα στοιχεία υπάρχουν στην εφημερίδα «Το Θέμα» 18/09/2005 

 34



πλειστηριασμό, ρίχνοντας όμως και τις τιμές των ακινήτων, αφού τα σπίτια     

« που βγήκαν στο σφυρί» ήταν χιλιάδες. 

 Η εμπειρία αυτή οδήγησε τις Ελληνικές τράπεζες να συστήνουν το 

τελευταίο διάστημα τη σύναψη δανείων με σταθερό επιτόκιο, το οποίο αν και 

είναι ακριβότερο, διασφαλίζει τους δανειολήπτες από μια άνοδο των 

επιτοκίων. Επίσης, προσφέρουν ειδικά προγράμματα εξασφάλισης έναντι 

ανόδου των επιτοκίων με το καθορισμό πλαφόν ανόδου.   

 

2.2.   Για πρώτη φορά ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Νίκος 

Γκαργκάνας με πράξη του αποφάσισε να χαλιναγωγήσει το άνοιγμα των 

εμπορικών τραπεζών στα στεγαστικά δάνεια. Οι τροποποιήσεις του Διοικητή 

λαμβάνουν μεγαλύτερες διαστάσεις ενόψει μιας πιθανής αύξησης των 

επιτοκίων(στην οποία αναφέρεται η διοίκηση της ΤτΕ) ενώ επιβάλλεται στις 

τράπεζες για τα υπέγγυα ακίνητα να τα αποτιμούν στην τρέχουσα και όχι στην 

αντικειμενική αξία όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Παράλληλα, συστήνει στις 

εμπορικές τράπεζες να μην δανείζουν αφειδώς χωρίς να λαμβάνουν υπόψη 

τους τη διεθνή πρακτική που ορίζει ότι ο δανειολήπτης δεν πρέπει να δίνει σε 

μηνιαίες δόσεις πάνω από το 30%-40% του ακαθάριστου εισοδήματός του. Ο 

Γκαργκάνας εστίασε κυρίως στα δάνεια που ξεπερνούν το 75% της αξίας του 

ακινήτου. 

 Ουσιαστικά, ο διοικητής της ΤτΕ διαβλέποντας τη δυστοκία που θα 

συναντήσουν οι Έλληνες δανειολήπτες σε μία ενδεχόμενη αύξηση των 

επιτοκίων προχωρά σε αυστηρά μέτρα όσον αφορά στα κεφάλαια που 

οφείλουν να δεσμεύουν οι τράπεζες ανά στεγαστικό δάνειο. Συγκεκριμένα, για 

όσα δάνεια το ποσό αντιστοιχεί στο 100% της αξίας του ακινήτου ο 

συντελεστής στάθμισης του κινδύνου, δηλαδή τα κεφάλαια που δεσμεύει η 

τράπεζα για το 25% του δανείου με τη μορφή πρόβλεψης θα πρέπει να 

αντιστοιχούν στο 100%. 

 Αντίθετα, για όσα δάνεια αντιστοιχούν στο 75% του ακινήτου ο 

συντελεστής στάθμισης του κινδύνου παραμένει στο 50%. Παράλληλα ο 

συντελεστής κινδύνου ανεβαίνει στο 100% για όσα στεγαστικά δάνεια-

ανεξαρτήτως ποσού-είναι σε καθυστέρηση πάνω από 12 μήνες. Το τελευταίο 

μέτρο λειτουργεί ως κίνητρο προς τις τράπεζες για γρηγορότερη απόσβεση 

των μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς στους ελέγχους της ΤτΕ για την 
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κεφαλαιακή επάρκεια της κάθε τράπεζας θα συνυπολογίζονται στις 

προβλέψεις τα ποσοστά των διαγραφών επισφαλών δανείων που θα γίνουν 

το 2005 και το 2006. Σύμφωνα με τη πράξη του Διοικητή οι τράπεζες τη 

δεδομένη στιγμή διαθέτουν σημαντικά κεφάλαια και ισχυρή κεφαλαιακή 

επέκταση που τις επιτρέπει να εξυγιαίνουν-μέσω απόσβεσης-τα 

χαρτοφυλάκιά τους. 

 

2.3. Μπορεί η αύξηση της εκταμίευσης νέων στεγαστικών δανείων μέχρι το 

τέλος του έτους να μην έχει προηγούμενο και να προβληματίζει τον διοικητή 

της ΤτΕ Ν.Γκαργκάνα1, αλλά η ζήτηση είναι εν μέρει τεχνητή εξαιτίας των 

μέτρων που ετοιμάζει η κυβέρνηση. Το γεγονός αυτό το γνωρίζουν οι 

τραπεζίτες και γι’ αυτό εντείνουν με ελκυστικά προϊόντα τον ανταγωνισμό και 

την προσπάθεια αύξησης της πελατείας τους έτσι ώστε τα επόμενα έτη τα 

μεγάλα υπόλοιπα κτηματικής πίστης να τους αποφέρουν σημαντικά έσοδα. 

 Η παρέμβαση της Τράπεζας της Ελλάδος που ζητά από τις εμπορικές 

τράπεζες να δεσμεύουν περισσότερα κεφάλαια ανά στεγαστικό δάνειο 

φαίνεται να μη πτοεί τις μεγάλες, γονατίζει όμως τις μικρές τράπεζες με 

κεφαλαιακά προβλήματα. Οι ισχυροί του κλάδου παρά τις τροποποιήσεις και 

την υπογράμμιση ότι 1,87δις. ευρώ στεγαστικών τελούν υπό καθυστέρηση 

δεν πτοούνται. Αντίθετα έχουν ξεκινήσει διαφημιστική καμπάνια των 

στεγαστικών δανείων που χορηγούν, χωρίς επιβάρυνση και τονίζοντας ότι 

χρηματοδοτούν το 100% της αξίας του ακινήτου.  

 Υψηλόβαθμα στελέχη της τραπεζικής αγοράς υποστηρίζουν ότι οι 

αλλαγές Γκαργκάνα  επηρεάζουν προς τα άνω τις προβλέψεις καθώς η 

αποτίμηση στην αγοραία αξία και όχι στην αντικειμενική αποτελεί θετικό 

στοιχείο για τις τράπεζες. Ωστόσο, η αύξηση του συντελεστή φερεγγυότητας, 

η ανάγκη δηλαδή δέσμευσης διπλάσιων κεφαλαίων για κάθε δάνειο 

επιβαρύνει την κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας. Συμπληρώνουν ότι το 

μέτρο αυτό απαιτεί από τις τράπεζες ισχυρή κεφαλαιακή βάση και στο τέλος 

θα αντέξουν όσοι έχουν «γεμάτη δεξαμενή κεφαλαίων»  

 

 

                                                 
1 Πληρέστερη ανάλυση βρίσκεται στην εφημερίδα «Ημερησία» 22-23/10/2005 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  
Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ  

 
 

3.1. Τα στοιχεία που παρουσιάζει η ετήσια στατιστική της European 

Mortage Federation Hypostat 2004, πιστοποιούν την αξιοσημείωτη πρόοδο 

των ευρωπαϊκών αγορών ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων τα τελευταία 

χρόνια. Μιλώντας στις 11 Οκτωβρίου 2005 στα πλαίσια της ετήσιας 

συνάντησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(ΕΚΤ) και της European 

Mortage Federation (EMF), η γενική γραμματέας της EMF σημείωσε ότι «η 

παρατεταμένη άνοδος που καταγράφεται στα στεγαστικά δάνεια σε όλη την 

Ευρώπη καταδεικνύει σταθερά πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν τα δάνεια αυτά 

ως μέσο για την απόκτηση ιδιόκτητης οικίας. Ειδικά στις νέες χώρες-μέλη της 

ΕΕ οι καταναλωτές ανακαλύπτουν τα οφέλη του ασφαλούς δανεισμού με τα 

χαμηλότερα επιτόκια και τη μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής. Τα βασικά 

ευρήματα της έρευνας είναι τα εξής: 

 Στα τέλη του 2004 η συνολική αξία των υφιστάμενων δανείων στις 

χώρες-μέλη της ΕΕ ανήλθε σε 4,7δις. ευρώ. Το ποσό αυτό καλύπτει το 

45% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος(ΑΕΠ) ή 10.000 ευρώ ανά 

κάτοικο της ΕΕ. 

 Ο νέος δανεισμός ανήλθε το 2004 σε 412δις. ευρώ, ποσό που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 4% του ΑΕΠ της ΕΕ. 

 Ενώ η οικονομία της ΕΕ βρίσκεται σε ανάκαμψη, με το ΑΕΠ να 

αναπτύσσεται κατά 2,3%, η αγορά στεγαστικών δανείων αυξήθηκε 

κατά 9,7%, δηλαδή ξεπέρασε το 7,4% του 2003, καθώς και τον μέσο 

όρο 8,5% της τελευταίας πενταετίας. 

 Η Βρετανία ανέβηκε στην πρώτη θέση του καταλόγου, ξεπερνώντας τη 

Γερμανία, με δάνεια αξίας 1,2τρις. Ευρώ, ποσό που καλύπτει περίπου 

το ένα τέταρτο του συνόλου της ΕΕ. Η μικρότερη ευρωπαϊκή αγορά 

δανείων ανάμεσα στις 25 χώρες μέλη είναι της Λιθουανίας, όπου στα 

τέλη του 2004 ο δανεισμός ανήλθε στα 387 εκατομμύρια ευρώ. 

 Οι τιμές των σπιτιών σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση το 2004 στη 

Μάλτα(18,8%), στη Γαλλία( 17,6%) και στην Ισπανία(17,5%). 

Σημαντικές αυξήσεις κατεγράφησαν και σε Βέλγιο, Δανία, Ιρλανδία και 
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Βρετανία με ποσοστό που κυμάνθηκε γύρω στο 11%. Στον αντίποδα 

βρίσκεται η Πορτογαλία, όπου οι τιμές δεν αυξήθηκαν σχεδόν καθόλου, 

ενώ στη Γερμανία και την Αυστρία σημειώθηκε πτώση των τιμών. 

 Την περίοδο 1994 έως 2004 τα επιτόκια μειώθηκαν στο ήμισυ στις 

περισσότερες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

3.2.  Η αύξηση στις χορηγήσεις στεγαστικής πίστης το τελευταίο διάστημα 

αντικατοπτρίζεται και στα αποτελέσματα των τραπεζών το εξάμηνο όπου οι 

τράπεζες είχαν αυξημένα έσοδα από στεγαστικά δάνεια. Ενδεικτικά1, η  

τράπεζα Πειραιώς είχε αύξηση στα στεγαστικά κατά 143%, η Eurobank 

αύξηση κατά 40,1%,  η ΑΤΕ κατά 2,4%, η Κύπρου κατά 43%, η Alpha κατά 

42% και η Citibank κατά 25%. Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι 

εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων από τις τράπεζες την τελευταία πενταετία. 

 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ 

(σε δισ. Ευρώ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕ 2004 

2000 11,2 31,2% 

2001 15,6 38,9% 

2002 21,2 35,6% 

2003 26,5 25,0% 

2004 33,1 24,8% 

2005 

(έως Μάιο) 

36,6 25,9% 

         *πηγή είναι η Τράπεζα της Ελλάδος  

 

Αναλυτικότερα η πορεία πέντε μεγάλων τραπεζών2 εμφανίζεται παρακάτω με 

αριθμητικά στοιχεία: 

 Οι εκταμιεύσεις τις Εθνικής Τράπεζας(ΕΤΕ) για το τρίμηνο Ιουλίου-

Σεπτεμβρίου 2005 ανήλθαν στο ποσό των 900 εκατ. ευρώ 

παρουσιάζοντας αύξηση 34% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 

2004, ενώ για το ίδιο χρονικό διάστημα οι αιτήσεις προς την τράπεζα 

για χορήγηση στεγαστικού δανείου τριπλασιάστηκαν. Παράλληλα η 
                                                 
1 Η πηγή των στοιχείων είναι η εφημερίδα « Το Έθνος» 18/08/2005 
2 Η πηγή των στοιχείων είναι η εφημερίδα «Ημερησία» 22/10/2005 
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ΕΤΕ εμφάνισε με την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου αύξηση των 

υπολοίπων της στη στεγαστική πίστη κατά 26,5% τα οποία και 

διαμορφώθηκαν στα 10,2 δις. 

 Η Alpha Bank εμφάνισε επιταχυνόμενους ρυθμούς επέκτασης στη 

χορήγηση στεγαστικών δανείων, καθώς τα υπόλοιπα της αυξήθηκαν 

για το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης κατά 32% στα 5,6 δις. 

ευρώ.  

 Η EFG αύξησε τα υπόλοιπά της στην στεγαστική πίστη κατά 40,1%.Το 

συνολικό ύψος τους ανήλθε στα 5,1 δις. έναντι 3,6 δις. ευρώ στο 

αντίστοιχο περσινό εξάμηνο. 

 Οι νέες εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων της Εμπορικής Τράπεζας 

ανήλθαν το πρώτο εξάμηνο του 2005 σε 563 εκατ. ευρώ 

διαμορφώνοντας το συνολικό υπόλοιπο της στεγαστικής πίστης της 

τράπεζας σε 3,8 δις. ευρώ, αυξημένο περίπου κατά 26,5% από το 

αντίστοιχο περσινό. 

Τέλος, οι εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων της Τράπεζας Πειραιώς ανήλθαν 

σε 647 εκατ. ευρώ  το πρώτο εξάμηνο του 2005 έναντι 266 εκατ. ευρώ το 

αντίστοιχο εξάμηνο πέρσι, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 143%. Ο παρακάτω 

πίνακας αναφέρεται στην  πενταετή πορεία των υπολοίπων των στεγαστικών 

δανείων της Πειραιώς 

 

 ΠΟΣΑ(σε χιλιάδες ευρώ) 

2000 493.650 

2001 800.255 

2002 1.180.800 

2003 1.492.633 

2004 2.104.384 

                           *Πηγή  των στοιχείων είναι η  Τράπεζα Πειραιώς 
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3.3. Έκρηξη στις τιμές των ακινήτων και διπλασιασμό στα υπόλοιπα των 

στεγαστικών δανείων το χρονικό διάστημα έως το 2009 εκτιμά έκθεση της 

Citigroup με τίτλο «Προοπτικές της ευρωπαϊκής αγοράς στεγαστικών 

δανείων». Η αιτία που θα προκαλέσει την αύξηση των στεγαστικών δανείων 

στην Ελλάδα συνδέεται με την αυξητική τιμή των ακινήτων ενώ στις χώρες 

Γαλλία και Ιρλανδία η έκρηξη θα προέλθει από δημογραφικούς λόγους. 

Υπογραμμίζεται ότι η Ελλάδα κατέχει την πρωτιά στην ιδιοκατοίκηση με το 

ποσοστό ιδιοκτησίας να φτάνει το 83% 

 Οι τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα για την πενταετία 2005-2009 θα 

αυξάνονται 11% σε ετήσια βάση οδηγώντας αυτόματα τη ζήτηση των 

στεγαστικών δανείων στα ύψη και το συνολικό υπόλοιπο στα 61,3 δις. ευρώ 

το 2009 από 33 δις. ευρώ που ήταν το 2004 και μόλις 3,279 δις. ευρώ που 

ήταν το 1999. Για το σύνολο της ευρωπαϊκής αγοράς εκτιμάται ότι τα 

υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων θα ανέλθουν σε 4,4 τρις. ευρώ από 1,5 

τρις. ευρώ που ήταν την προηγούμενη οικονομική χρήση. 

 Η Ελλάδα εμφανίζεται στις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές μαζί με την 

Γαλλία και την Ιρλανδία. Με βάση τα στοιχεία της έκθεσης, το 2009 τα 

στεγαστικά δάνεια θα αντιστοιχούν στο 27% ως ποσοστό επί του ΑΕΠ όταν το 

2004 αντιστοιχούσαν στο 20% Η τράπεζα με τους μεγαλύτερους ρυθμούς 

αύξησης σε αυτή την κατηγορία χορηγήσεων είναι η Εθνική. Συγκεκριμένα, ο 

όμιλος σημείωσε αύξηση 24% στα στεγαστικά και αναμένεται το 2009 ο 

ρυθμός αύξησης να αγγίξει το 34%. Για την Alpha Bank το 2009 προβλέπεται 

αύξηση της τάξης του 21% από 19% που ήταν το 2004. Τέλος, η Citigroup 

εκτιμά ότι στον όμιλο Πειραιώς η αύξηση το 2009 θα περιορισθεί στο 16% 

από 19% που εμφάνισε το 2004. 

    

 

  

 

 

 

 

 

 40



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ-Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥΣ 

 
4.1.     Σε μια εποχή που ταλανίζεται από σοβαρά οικονομικά προβλήματα όχι 

μόνο μεμονωμένες επιχειρήσεις, αλλά ολόκληροι κλάδοι, οι τράπεζες 

παραμένουν αλώβητες. Χρεοκοπίες εταιρειών και αναχρηματοδοτήσεις 

προβληματικών ομίλων βρίσκονται καθημερινά στην επικαιρότητα στη σκιά 

των διαρκώς αυξανόμενων κερδών των τραπεζών. Ωστόσο ,αντίθετα από το 

ρυθμό αύξησης των στεγαστικών δανείων, τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις 

παρουσιάζουν μικρή επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης. Το υπόλοιπο δανείων 

στις βιομηχανίες1 έφτασε τα 16,1 δις. ευρώ τον Ιούλιο του 2005 

καταγράφοντας ένα ρυθμό αύξησης 0,8% έναντι ρυθμού αύξησης 0,65 τον 

Ιούνιο. Αναλύοντας την κερδοφορία πέντε μεγάλων τραπεζών για το 2005 

πηγάζει το συμπέρασμα ότι οι πιστοδοτήσεις είχαν αυξητική τάση. Πιο 

συγκεκριμένα, τα δάνεια προς μεγάλες επιχειρήσεις της Εθνικής Τράπεζας 

προσέγγισαν τα 13,1 δις. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8% από την 

αρχή του έτους. Στην  Alpha Bank οι χορηγήσεις αυξήθηκαν σε ετήσια βάση 

κατά 4,3%. Η EFG εμφανίζει αύξηση κατά 17,1% σε 13 δις. ευρώ. Οι 

χορηγήσεις της Εμπορικής τράπεζας αυξήθηκαν κατά 5,9% έναντι του 

αντίστοιχου διαστήματος του 2004, με το υπόλοιπό της να προσεγγίζει τα 4,5 

δις. ευρώ. Τέλος, στην τράπεζα Πειραιώς τα δάνεια προς μεγάλες 

επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 27,9% του συνόλου των χορηγήσεων και 

διαμορφώθηκαν σε 3.993 ευρώ. Αναλυτικότερα για την τράπεζα Πειραιώς 

ισχύουν τα παρακάτω στοιχεία. 

 ΠΟΣΑ(σε χιλιάδες ευρώ) 

2000 375.551 

2001 549.911 

2002 1.352.643 

2003 2.522.573 

2004 3.962.000 

                           *Πηγή  των στοιχείων είναι η  Τράπεζα Πειραιώς 
                                                 
1 Πηγή των στοιχείων είναι η εφημερίδα «Ναυτεμπορική» 23/09/2005 
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4.2. Από τα υποβληθέντα στοιχεία της 31.12.2004 για τα μεγάλα 

χρηματοδοτικά ανοίγματα (δηλ. ανοίγματα των πιστωτικών ιδρυμάτων που 

υπερβαίνουν το 10% των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων) προκύπτει ότι το 

σύνολο των καθαρών μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των ελληνικών 

τραπεζών προς ομίλους, ως ποσοστό των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων τους 

μειώθηκε σε 123,7% από 190,8% στο τέλος του 2003. Η μεταβολή αυτή 

οφείλεται τόσο στη μείωση των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων κατά 

22% όσο και στην αύξηση των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων κατά 15%. 

Επιπλέον, με βάση την κατανομή των ποσοστών αυτών, όπως 

υπολογίσθηκαν για κάθε τράπεζα, σημειώθηκε σημαντική μετακίνηση της 

συγκέντρωσης προς τα χαμηλότερα κλιμάκια. Επιπρόσθετα, σε κανένα 

πιστωτικό ίδρυμα τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα δεν υπερβαίνουν το 

500%(το ανώτατο όριο είναι 800%). Τα παραπάνω σηματοδοτούν την 

αποτελεσματική ενσωμάτωση του παράγοντα “συγκέντρωση κινδύνου” στο 

σύστημα διαχείρισης κινδύνων των τραπεζών σε βαθμό σημαντικά 

βελτιωμένο σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. 

 Παρόλο που γενικά δεν έχουν τεθεί ανώτατα επιτρεπτά όρια 

χρηματοδοτικών ανοιγμάτων προς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, η 

συνεκτίμηση του παράγοντα της κλαδικής συγκέντρωσης και η προσαρμογή 

των σχετικών ανοιγμάτων στις εκάστοτε συνθήκες αποτελούν αναπόσπαστο 

στοιχείο των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων τραπεζών και αξιολογούνται 

από την πλευρά της Τράπεζας ης Ελλάδος.  

 Από τα υποβληθέντα στοιχεία κατά το 2004 για τις πιστοδοτήσεις άνω 

του 1,5 εκατ. ευρώ παρατηρήθηκαν σημαντικά ανοίγματα των ελληνικών 

εμπορικών τραπεζών προς δύο κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, τον 

κατασκευαστικό και τον τουριστικό. Στον κατασκευαστικό κλάδο, το 

χρηματοδοτικό άνοιγμα1 των τραπεζών  σταθεροποιήθηκε μετά την 

ολοκλήρωση των Ολυμπιακών Αγώνων και διαμορφώθηκε στο 24,7% των 

εποπτικών  ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών στο τέλος του 2004, από 24,5% 

το πρώτο εξάμηνο του έτους. Από την άλλη πλευρά, οι προοπτικές του 
                                                 
1 Κατά τον υπολογισμό του ανοίγματος προς τον κατασκευαστικό κλάδο δεν 
συμπεριλήφθηκαν οι εγγυητικές επιστολές, οι οποίες μειώθηκαν σημαντικά λόγω της 
επιβράδυνσης της κατασκευαστικής δραστηριότητα ύστερα από το πέρας των Ολυμπιακών 
Αγώνων  
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κλάδου ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς από την περιστολή του 

προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, παρότι από τα στοιχεία δεν 

διαφαίνεται αύξηση του ποσοστού καθυστερήσεων στο σύνολο των 

δανείων(3,25% στο τέλος του 2004, από 3,28% το πρώτο εξάμηνο του 2004). 

Στον τουριστικό κλάδο παρατηρείται ταυτόχρονη σημαντική αύξηση του 

ανοίγματος των ελληνικών τραπεζών (34% των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων 

στο τέλος του 2004, από 22% το πρώτο εξάμηνο του ίδιου έτους) και του 

ποσοστού καθυστερήσεων στο σύνολο των δανείων. Επιπρόσθετα, 

παρατηρείται ελαφρά αύξηση του ποσοστού καθυστερήσεων στο σύνολο των 

δανείων προς τον κλάδο τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, αν και το 

άνοιγμα προς τον κλάδο ως ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών 

ιδρυμάτων παρέμεινε στα ίδια επίπεδα( 10,1% στο τέλος του 2004, από 

10,2% το πρώτο εξάμηνο). Οι προσαρμογές των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων 

αποτελούν ένδειξη ανταπόκρισης των πιστωτικών ιδρυμάτων στις εξελίξεις τω 

κλαδικών συνθηκών. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την συνολική εικόνα 

για το 2004. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Μάχη στις προσφορές και τα επιτόκια γίνεται στην αγορά των 

στεγαστικών δανείων τα τελευταία χρόνια. Το μεγάλο ενδιαφέρον των 

καταναλωτών για απόκτηση στέγης μέχρι και το τέλος του χρόνου οδήγησε 

στην κατάργηση ορισμένων εξόδων στα στεγαστικά και στη μείωση των 

επιτοκίων 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος τα συνολικά χρέη 

επιχειρήσεων και νοικοκυριών στις τράπεζες ανέρχονται σε 127,2 δις. ευρώ 

και αντιστοιχούν στο 71% του ΑΕΠ. Ενισχύονται, έτσι οι πρόσφατοι 

προβληματισμοί του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας για τους 

γοργούς ρυθμούς της πιστωτικής επέκτασης και για την αναμενόμενη άνοδο 

των επιτοκίων.  

 Εκτεταμένη κερδοσκοπία και υπερχρέωση με απρόβλεπτες συνέπειες 

από την επικείμενη άνοδο των επιτοκίων έφεραν στην αγορά οι κυβερνητικές 

ρυθμίσεις για την φορολογία των ακινήτων. Η κατάσταση αφορά το 80% όσων 

αγοράζουν ακίνητο, οι οποίοι χρησιμοποιούν δάνειο, αφού η άνοδος των 

επιτοκίων θα αυξήσει σημαντικά τις τοκοχρεολυτικές δόσεις. 

 Παρά τους κινδύνους όμως και τις συστάσεις ειδικών και της Τράπεζας 

της Ελλάδος το αμόκ αγοράς στέγης που έχει καταλάβει τους Έλληνες έχει ως 

αποτέλεσμα να έχουν κατατεθεί μέχρι σήμερα στις τράπεζες πάνω από 

100.000 αιτήσεις δανείων.    

 Όσο αφορά τα δάνεια προς τις βιομηχανίες έχει σημειωθεί μικρή αύξηση 

σε σχέση με τα στεγαστικά. Σε ορισμένους κλάδους η αύξηση που 

σημειώθηκε το 2004 οφειλόταν κατά κύριο λόγο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. 

Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι η διαχείριση κινδύνου γίνεται πλέον 

αποτελεσματικότερα. 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ INTERNET 
 
 

1. www.hba.gr 

2. www.imerisia.gr 

3. www.alpha.gr 

4. www.nbg.gr 

5. www.efg.gr 

6. www.laiki.gr 

7.   www.piraeusbank.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 45



 

 

 46


	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
	ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ 
	Κεφάλαιο 1 
	Κεφάλαιο 2 
	Κεφάλαιο 5 
	ΕΝΟΤΗΤΑ Β 
	ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
	Κανόνες περί τραπεζικών χρηματοδοτήσεων 
	Διάκριση Μεσομακροπρόθεσμων Πιστοδοτήσεων 
	Η Αποστολή και η Τεχνική των Βιομηχανικών Δανείων 
	ΕΝΟΤΗΤΑ Γ 
	Κεφάλαιο 3 
	 
	ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
	Χρεολυτικό θεωρείται ένα δάνειο το κεφάλαιο του οποίου αποπληρώνεται σε συγκεκριμένες ισόποσες ή ανισόποσες δόσεις. Οι δόσεις, αυτές ανάλογα με τη συμφωνία που λαμβάνει χώρα μεταξύ της τράπεζας και του πελάτη, καταβάλλονται ανά μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο ή διαφορετικά. Οι δεδουλευμένοι τόκοι καταβάλλονται ξεχωριστά από το κεφάλαιο σε προκαθορισμένες ημερομηνίες κατά τις οποίες λαμβάνει χώρα ο εκτοκισμός. Επίσης, είναι δυνατόν να δοθεί και κάποια περίοδος χάριτος κατά την οποία ο πελάτης να καταβάλλει μόνο τους τόκους και η αποπληρωμή του κεφαλαίου να μετατεθεί για ένα χρόνο αργότερα. Τέλος, είναι δυνατόν να καθορισθούν ανισόποσες δόσεις κεφαλαίου, π.χ. μικρότερες για τα δύο πρώτα χρόνια και μεγαλύτερες για το υπόλοιπο της περιόδου προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση στο ταμειακό της πρόγραμμα. Οι ανισόποσες δόσεις κεφαλαίου μπορεί να είναι ακόμα και μηδενικές στην αρχή ή ακόμα μπορεί το σύνολο του χορηγηθέντος κεφαλαίου να αποπληρωθεί με μια δόση στη λήξη του δανείου (balloon payment). 
	     

	ΕΝΟΤΗΤΑ  Α 
	ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ. 
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
	 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
	ΕΝΟΤΗΤΑ Β 

	ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
	ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ  
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
	ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
	ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ-Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥΣ 
	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 




