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Υξεκαηννηθνλνκηθνύ Δπηηξόπνπ 

 

ΜΔ ΣΟ ζεκείσκα απηφ δεκνζηνπνηψ κηα πνιχ πξφζθαηε απφθαζή κνπ, ε νπνία 

ιήθζεθε ζην πιαίζην ησλ θαζεθφλησλ κνπ σο Υξεκαηννηθνλνκηθφο Δπίηξνπνο. 

Αλαθέξεηαη ζηηο ζπλέπεηεο ηνπ θαζνξηζκνχ ζπγθεθξηκέλνπ επηηνθίνπ ηεο Δπξσπατθήο 

Κεληξηθήο Σξάπεδαο (Δ.Κ.Σ) σο ηνπ Βαζηθνχ Δπηηνθίνπ ζε Γαλεηαθέο πκβάζεηο, ηηο 

νπνίεο ζπλνκνινγνχλ ΑΠΙ (Σξάπεδεο), πξνο ππνινγηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ επηηνθίνπ ζηε 

βάζε ηνπ νπνίνπ πξνθχπηνπλ νη ηφθνη ηνπ δαλείνπ ηεο χκβαζεο. 

Σν παξάπνλν ηνπ δαλεηνιήπηε 

Η ΤΓΚΔΚΡΙΜΔΝΗ απφθαζε δηακνξθψζεθε πξνο αληηκεηψπηζε παξαπφλνπ  πνπ 
ππνβιήζεθε απφ ηελ θ. Υ. θαηά Σξάπεδαο, γηα ηζρπξηδφκελε «κνλνκεξή αύμεζε ηνπ 
επηηνθίνπ ζην ζηεγαζηηθό ηεο Δάλεην, από ηελ πεξίνδν ζύλαςήο ηνπ κέρξη θαη 
ζήκεξα. Σπγθεθξηκέλα, ε Παξαπνλνύκελε δεηά επηζηξνθή ηνπ πνζνύ ησλ 
€25.000,00 σο απζαίξεηεο ππεξρξεώζεηο». Η ελ ιφγσ απφθαζε αθνξά ζε Γαλεηαθή 
χκβαζε, ζηελ νπνία ξεηψο θαζνξίδεηαη σο βαζηθφ επηηφθην ην ειάρηζην επηηφθην 
πξνζθνξάο ηεο θχξηαο αλαρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δ.Κ.Σ. Σν ΑΠΙ ρξεζηκνπνηνχζε, νξζψο 
ην επηηφθην απηφ γηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Μεηέπεηηα, φκσο εληειψο 
απζαίξεηα, κνλνκεξψο θαη αληηζπκβαηηθά (θαη επνκέλσο παξάλνκα), φπσο 
απνδείρζεθε ην ΑΠΙ πηνζέηεζε δηθφ ηνπ βαζηθφ επηηφθην. Σν απνηέιεζκα ήηαλ 
θαηαθαλψο ζε βάξνο ηνπ δαλεηνιήπηε.  
  
Η δαλεηαθή ζύκβαζε 

ΣΗΝ εμέηαζε θάζε παξαπφλνπ θαηαλαισηή, ην νπνίν ππνβάιιεηαη λνκίκσο ζην 

Γξαθείν κνπ θαη εμεηάδεηαη, ν Υξεκαηννηθνλνκηθφο Δπίηξνπνο νθείιεη λα εθαξκφδεη ζε 

κεγάιν βαζκφ ηε κεζνδνινγία, θπξίσο, πνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ Πεξί πκβάζεσλ Νφκν 

Κεθ. 149. Λακβάλνληαη βεβαίσο ππφςε, αλάινγα κε ηελ ππφζεζε θαη πνιινί άιινη 

λφκνη, φπσο γηα παξάδεηγκα νη Πεξί Καηαρξεζηηθψλ Ρεηξψλ ζε Καηαλαισηηθέο 

πκβάζεηο Νφκνη ηνπ 1996-2016. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, ε φιε πξνζέγγηζε εμαηηίαο 

απηήο ηεο κεζνδνινγίαο πξνυπνζέηεη πξνζεθηηθή κειέηε, αλάιπζε θαη εξκελεία ηεο 

Γαλεηαθήο χκβαζεο. 

ΣΗΝ ππό ζπδήηεζε ππφζεζε, ν φξνο ν νπνίνο  θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ 

ζπλνιηθνχ επηηνθίνπ ήηαλ ζαθέζηαηνο θαη πεξηειάκβαλε έλα γισζζηθά, ζπληαθηηθά θαη 

ινγηθά πιήξε νξηζκφ ηνπ Βαζηθνχ Δπηηνθίνπ, κε επηδερφκελνπ νπνηαζδήπνηε 

εξκελεπηηθήο ακθηζβήηεζεο. ηε Γαλεηαθή χκβαζε αλαθέξνληαη ηα εμήο: «Ωο βαζηθό 

Επηηόθην ηεο Τξάπεδαο νξίδεηαη ην ειάρηζην επηηόθην πξνζθνξάο ησλ πξάμεσλ 

θύξηαο αλαρξεκαηνδόηεζεο ηεο Ε.Κ.Τ. πνπ ζήκεξα είλαη 4,00 % εηεζίσο». ηελ 



πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηεο πην πάλσ δηαηχπσζεο, ην εγρείξεκα εξκελείαο ηνπ 

επίκαρνπ φξνπ νινθιεξψζεθε πξηλ ζρεδφλ αξρίζεη, εμαηηίαο ηεο ζαθήλεηαο ηνπ νξηζκνχ 

πνπ εμεηάδεηαη. Ο νξηζκφο απηφο εγθαζηδξχεη απφ πιεπξάο ινγηθήο κηα ζρεζε 

ΙΟΓΤΝΑΜΙΑ  κεηαμχ ηνπ βαζηθνχ Δπηηνθίνπ ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

επηηνθίνπ ηεο Δ.Κ.Σ. εκαίλεη φηη ην Βαζηθφ Δπηηφθην ηεο Σξάπεδαο  (γηα ηνπο ζθνπνχο 

ηεο ππφ εμέηαζε  Γαλεηαθήο χκβαζεο)  δελ κπνξεί λα είλαη άιιν απφ ην ΔΚΑΣΟΣΔ 

ΙΥΤΟΝ επηηφθην πξνζθνξάο ησλ πξάμεσλ θχξηαο αλαρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δ.Κ.Σ. (ην 

νπνίν θαηά ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο  ην ελ ιφγσ επηηφθην ήηαλ 4%). 

Ση έδεημε ε Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε  

Η ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο 

αμηνιφγεζεο ηνπ παξαπφλνπ, θαηέδεημε φηη απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2008, αληί ηνπ 

ζπκβαηηθψο νξζνχ επηηνθίνπ, δειαδή ην ειάρηζην επηηφθην πξνζθνξάο ηεο θχξηαο 

αλαρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δ.Κ.Σ., ην ΑΠΙ επέιεμε εληειψο εθηφο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο 

λα ρξεζηκνπνηεί άιιν δείθηε επηηνθίνπ, άθξσο επηβαξπληηθφ γηα ηελ Παξαπνλνχκελε. 

Ωο απνηέιεζκα ηεο ελέξγεηαο απηήο θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη εληνπίζηεθε λα εθαξκφδεηαη 

ε γλσζηή θαηαρξεζηηθή ξήηξα ησλ 360 εκεξψλ, κεηαμχ άιισλ, ν ζρεηηθφο ινγαξηαζκφο 

ηεο Παξαπνλνχκελεο ππεξρξεψζεθε κε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ €26.953. Δληειψο 

απζαίξεηα θαη απνιχησο αληηζπκβαηηθά.  

Η απόθαζε ηνπ Υξεκαηννηθνλνκηθνύ Δπηηξόπνπ 

ΣΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΓΔΓΟΜΔΝΑ δηακφξθσζαλ ηελ ηειηθή απφθαζή κνπ επί ηνπ 

ππνβιεζέληνο παξαπφλνπ, φπσο πεξηγξάθεθε ζηελ αξρή ηνπ παξφληνο. Γηαβηβάζηεθε 

ήδε ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. Πεξηιεπηηθά δηαιακβάλεη ηα εμήο: 

«(α) ηνηρεηνζεηείηαη ην παξάπνλν ζηελ νιφηεηά ηνπ γηα ππεξρξεψζεηο ηφθσλ ιφγσ 

κνλνκεξνχο αχμεζεο ηνπ επηηνθίνπ, απφ ηελ πεξίνδν ζχλαςήο ηνπ κέρξη θαη ζήκεξα.  

Οη ελ ιφγσ ππεξρξεψζεηο ζπκπνζνχληαη ζην πνζφ ησλ €26.953. Σν επηηφθην ηνπ 

δαλείνπ ζα πξέπεη λα επαλέιζεη ζε απηφ πνπ πξνλνεί ε ζπκθσλία εκεξνκελίαο 

09/06/2008, ήηνη ην ειάρηζην επηηφθην πξνζθνξάο ηεο θχξηαο αλαρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

Δ.Κ.Σ., ην νπνίν ζήκεξα είλαη 0,00% ζπλ πεξηζψξην 2,5%. 

(β) Δληνπίζηεθε θαηαρξεζηηθή ξήηξα ζηε ζπκθσλία δαλείνπ, ε νπνία πξνλνεί ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ εκεξήζηνπ επηηνθίνπ, κε δηαίξεζε ηνπ εηήζηνπ επηηνθίνπ ζε 360 εκέξεο, 

αληί ζε 365 ή 366 εκέξεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην εκεξνινγηαθφ έηνο. Οη ζπλέπεηεο 

ηεο εθαξκνγήο ηεο ελ ιφγσ ξήηξαο ήηαλ επηβαξπληηθέο γηα ηελ Παξαπνλνχκελε. Σν 

ΑΠΙ θαιείηαη λα εγθαηαιείςεη ηελ εθαξκνγή ηεο πεξί εο ν ιόγνο θαηαρξεζηηθήο 

ξήηξαο, επεηδή απηό ζαθώο νξίδεηαη ζην Άξζξν 5 ησλ πεξί Καηαρξεζηηθώλ 

Ρεηξώλ ζε Καηαλαισηηθέο πκβάζεηο Νόκσλ ηνπ 1996-2016. Σν ΑΠΙ ζα πξέπεη λα 

ππνινγίδεη ηνλ ηφθν βάζε ησλ 365 εκεξψλ (ή 366 γηα δίζεθηα έηε) απφ ηψξα θαη 

εληεχζελ». 

ΜΔ ΣΗΝ επθαηξία, πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ε απφθαζε επί ηεο νπζίαο ηνπ 

παξαπφλνπ, δειαδή ηε ρξεζηκνπνίεζε απφ ηελ Σξάπεδα Βαζηθνχ Δπηηνθίνπ  άιινπ 



απφ ην ζπκβαηηθφ, δηακνξθψζεθε ζηε βάζε θπξίσο ηνπ Πεξί πκβάζεσλ Νφκνπ Κεθ. 

149, ρσξίο νπνηαδήπνηε πξνζθπγή  ζηηο  πξφλνηεο  ησλ Πεξί  Καηαρξεζηηθψλ Ρεηξψλ 

ζε Καηαλαισηηθέο πκβάζεηο Νφκσλ ηνπ 1996-2016, επεηδή ζεψξεζα θάηη ηέηνην 

κεζνδνινγηθά αρξείαζην. Υσξίο ακθηβνιία, νη Νφκνη απηνί είλαη εμαηξεηηθά  ρξήζηκνη γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ. Ωζηφζν, ε θαηάρξεζή ηνπο είλαη αληηπαξαγσγηθή, 

φηαλ ηα πινχζηα εξγαιεία ηνπ θνηλνδηθαίνπ (common law) επηηξέπνπλ ηελ επσθειή γηα 

ηνλ θαηαλαισηή ιχζε δηαθνξψλ ζηε βάζε ηνπ Πεξί πκβάζεσλ Νφκνπ Κεθ. 149.  

Σξαπεδηθή Πξαθηηθή θαη νη θαηαλαισηέο 

ΠΑΝΣΩ, ην ειάρηζην επηηφθην πξνζθνξάο ηεο θχξηαο αλαρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δ.Κ.Σ. 

είλαη δείθηεο επηηνθίνπ εληειψο αλεμάξηεηνο απφ ην ΑΠΙ. Η ρξεζηκνπνίεζε ηέηνησλ 

δεηθηψλ επηηνθίνπ ζε Γαλεηαθή χκβαζε, σο ην βαζηθφ επηηφθην ησλ ΑΠΙ είλαη ζπλήζεο 

ηξαπεδηθή πξαθηηθή. Γελ ππάξρεη ηίπνηε ην επηιήςηκν ζ’ απηέο ηηο πξαθηηθέο,  φηαλ νη 

δηαηππψζεηο ησλ ζρεηηθψλ φξσλ γίλνληαη θαηά ηξφπν  δηαθαλή θαη θαηαλνεηφ γηα ην 

δαλεηνιήπηε θαη εθαξκφδνληαη φπσο πξνβιέπεηαη ζηε Γαλεηαθή χκβαζε. Δίλαη 

ηδηαίηεξα κάιηζηα ειθπζηηθή γηα ηνπο δαλεηνιήπηεο, επεηδή ζπκβάιιεη ζηε δηαθάλεηα θαη 

αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ θαζνξηζκνχ ηνπ επηηνθίνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ησλ πιεξσηέσλ 

ηφθσλ. Δλδερνκέλσο, πνιινί δαλεηνιήπηεο λα πξνρψξεζαλ ζηε ζχλαςε δαλεηαθψλ 

ζπκβάζεσλ κε ηέηνηαο κνξθήο επηηφθην πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά. Δλδέρεηαη φκσο, λα έρνπλ αθεζεί ζηε ζπλέρεηα, ζην έιενο ηεο 

Σξάπεδαο, αλ εθαξκφζηεθε απ’ απηή, φπσο ζπλέβεθε ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Παξαπνλνχκελεο, ε ίδηα ζπκπεξηθνξά, φπσο ζηελ ππφ ζπδήηεζε πεξίπησζε, ζηελ 

νπνία αλαθέξεηαη ην παξφλ ζεκείσκα.  

ΔΠΟΜΔΝΩ, νη δαλεηνιήπηεο νθείινπλ λα εμεηάζνπλ ην ζρεηηθφ φξν ζηε Γαλεηαθή ηνπο 

χκβαζε, πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ Βαζηθνχ Δπηηνθίνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

ειέγμνπλ θαηά πφζν ην Βαζηθφ Δπηηφθην, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ε Σξάπεδα γηα ρξέσζε 

ηφθσλ, είλαη φπσο ην πξνβιεπφκελν ζηε χκβαζε. Αλ ην επηηφθην απηφ θαζνξίζηεθε  

λα είλαη  θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο επηηνθίνπ (επηηφθην Δ.Κ.Σ, Euribor, Libor, θιπ) 

ε Σξάπεδα δελ λνκηκνπνηείηαη λα ρξεζηκνπνηεί νπνηνδήπνηε άιιν επηηφθην, θάηη 

ελδερνκέλσο επηβαξπληηθφ γηα ηνπο δαλεηνιήπηεο. 
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