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Το πρώηο τρσζοθόρο ηοκοηέτναζμα ηων ηραπεζών  

 
 
 
 
Α.  Το παραδοζιακό κόλπο με ηο διπλό ημερολογιακό έηος 
 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ ηόθσλ ρνξεγήζεσλ, νη πεξηζζόηεξεο, εάλ όρη όιεο νη Τξάπεδεο ρξεζηκνπνηνύλ, εδώ 
θαη  πνιιέο δεθαεηίεο, εληειώο απζαίξεηα, θαηαρξεζηηθά  θαη ρσξίο απηό λα πξνβιέπεηαη απν ηηο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο 
ή νπνηαδήπνηε άιιε δηάηαμε ή απόθαζε, εκεξνινγηαθό έηνο 360 εκεξώλ αληί 365. Αληίζεηα, γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ 
ηόθσλ θαηαζέζεσλ, ρξεζηκνπνηνύλ θαλνληθά έηνο 365 εκεξώλ.  Η πξαθηηθή απηή ζπληζηά “θαη’επάγγεικα θαη 
ζπλήζεηα” κεζόδεπζε ηδηαηηέξσο κεγάινπ νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ, δηόηη ε ηαπηόρξνλε ρξήζε δύν δηαθνξεηηθώλ 
εκεξνινγηαθώλ εηώλ γηα ηνλ ίδην ζθνπό, δειαδή, ηνλ ππνινγηζκό ησλ ηόθσλ ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ πειαηώλ δελ 
κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί κέζα ζηα πιαίζηα ηεο λνκηκόηεηαο, ηεο ινγηθήο αιιά θαη ηεο γεληθήο δηεζλνύο πξαθηηθήο. Τν 
όηη ν ηόθνο ησλ δαλείσλ ππνινγίδεηαη κε έηνο 360 εκεξώλ είλαη θάηη πνπ ζρεδόλ όιεο νη ηξάπεδεο “από ηπραία 
…ζύκπησζε” (δηάβαδε ζθόπηκε πξόζεζε) δελ αλαθέξνπλ ζηηο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο ή ζε θαλέλα άιιν έγγξαθν πνπ 
δίλνπλ ζηνπο δαλεηνιήπηεο λα ππνγξάςνπλ. Τν ζέκα απηό θαιύπηεηαη από απόιπηε αδηαθάλεηα. 

Απηό ην ηέρλαζκα έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα πξνθύπηνπλ πνζά ηόθσλ παξάλνκα απμεκέλα θαηά 1,3889% (πνπ 
είλαη ν ιόγνο 365/360) επί ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ησλ ζεκηηώλ ηόθσλ. Η ρξήζε έηνπο 360 εκεξώλ αληί 365 παξάγεη 
κεγαιύηεξε επηβάξπλζε ησλ δαλεηνιεπηώλ από ηόθνπο (όηαλ ν παξαλνκαζηήο θιάζκαηνο γίλεηαη κηθξόηεξνο, ην 
θιάζκα γίλεηαη κεγαιύηεξν). Σαλ έλα ελδεηθηηθό παξάδεηγκα, ππνζέηνπκε όηη έλαο δαλεηνιήπηεο θάλεη πιήξε ρξήζε 
αλνηθηνύ αιιειόρξενπ ινγαξηαζκνύ γηα 90 εκέξεο κε ππόινηπν Γξρ 50.000.000 θαη κε εηήζην επηηόθην 21% : 

  
       Κεθάιαην x Δπηηόθην/100 x Ηκέξεο    50.000.000 x 0.21x 90 

  Α)  Τόθνο = ---------------------------------------------------- = --------------------------------- =  Γξρ  2.625.000 

                             360                                            360   
 
       Κεθάιαην x Δπηηόθην/100 x Ηκέξεο    50.000.000 x 0.21x 90     

  Β)  Τόθν ο =---------------------------------------------------- = ---------------------------------  =  Γξρ  2.589.041 

365 365 

 
Χξεζηκνπνηώληαο πάγηα ηνλ ηύπν Α κε 360 εκέξεο, ε ηξάπεδα ππνινγίδεη ηνλ ηόθν ζην πνζό ησλ Γξρ 

2.625.000 ήηνη Γξρ 35.959 (πνζνζηό 1,3889%) πεξηζζόηεξν ηνπ πνζνύ ησλ Γξρ 2.589.041 όπσο πξνθύπηεη από ηνλ 
ζσζηό ηύπν Β. Δπεηδή νη ηόθνη ρνξεγήζεσλ ησλ ηξαπεδώλ επηβαξύλνληαη κε ΔΦΤΔ (Δηδηθό Φόξν Τξαπεδηθώλ 
Δξγαζηώλ) πνπ ζήκεξα είλαη 3% επί ηνπ πνζνύ ησλ ηόθσλ, ε ηειηθή δηαθνξά θαη δεκία ζε βάξνο ηνπ δαλεηνιήπηε 
θζάλεη ηειηθά ζηηο Γξρ 37.038 (ήηνη 1,4305% επί ησλ ζεκηηώλ ηόθσλ). Τελ αζέκηηε απηή επηβάξπλζε ηνπ 1,3889% 
θαξπνύληαη νη ηξάπεδεο ελώ γηα ην 3% επ’ απηήο απνδέθηεο είλαη ην Διιεληθό Γεκόζην. Παιαηόηεξα ν ζπληειεζηήο 
ΔΦΤΔ ήηαλ 4 θαη 8%. 

Παξ’ όιν πνπ ε επηβάξπλζε απηή θαίλεηαη, ηνπιάρηζηνλ εθ πξώηεο όςεσο αζήκαληε γηα θάζε δαλεηνιήπηε, νη 
πξόζζεηνη ηόθνη είλαη ηειηθά ζεκαληηθνί θαη ζε επίπεδν δαλεηνιήπηε ελώ, ζε επίπεδν ηξαπέδεο ηα εηήζηα πνζά είλαη 
ηεξάζηηα. Τα έζνδα από ηόθνπο ρνξεγήζεσλ κέζα ζην 1997 κηάο κόλν κέζεο Διιεληθήο ηξαπέδεο,  αλήιζαλ ζε Γξρ 
210 δηο. Η αζέκηηε επηβάξπλζε από ηόθνπο πνπ εθηηκάηαη όηη πξνέθπςε από ηελ εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ 
κεζόδεπζεο κόλν κέζα ζε έλα έηνο (1997) ήηαλ Γξρ 2.9 δηο ελώ ε ζπλνιηθή επηβάξπλζε ησλ πειαηώλ ηεο κε Γξρ 3 
δηζεθαηνκκύξηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΔΦΤΔ!  

Τα πνζά ησλ αζέκηηα απμεκέλσλ θαηά 1,4305% ηόθσλ θαη ΔΦΤΔ πνηέ δελ ππήξμαλ λόκηκα απαηηεηά από ηηο 
ηξάπεδεο θαη, θαη’ επέθηαζε, από ην Γεκόζην θαη, θαηά ζπλέπεηα, ζεκειηώλεηαη ην δηθαίσκα ησλ ζηγέλησλ γηα 
απνδεκίσζε.  Σην ζύλνιό ηνπο, ηα πνζά από απηή ηε κεζόδεπζε είλαη πνιύ κεγάια.  Ο αθξηβήο ππνινγηζκόο ηνπο 
πξνϋπνζέζεη ζηνηρεία από ηνπο ηζνινγηζκνύο ησλ ηξαπεδώλ ησλ ηειεπηαίσλ 20 εηώλ πνπ δελ είλαη δηαζέζηκα θαζώο 
επίζεο θαη ηνλ αλαηνθηζκό ησλ πνζώλ απηώλ. Καηά έλα ρνλδξηθό ππνινγηζκό κε εμάκελν αλαηνθηζκό, ην πνζό απηό 
πξνζεγγίδεη ηα Γξρ 4 ηξηζεθαηνκκύξηα!! 

Αο ζεκεησζεί όηη, θαηά ηε πξόζθαηε αληηπαξάζεζε γηα ην ζέκα ηνπ αλαηνθηζκνύ, ην βαζηθό επηρείξεκα ησλ 
ηξαπεδώλ ππέξ ηνπ ππνρξεσηηθνύ εμάκελνπ αλαηνθηζκνύ ησλ δαλείσλ ήηαλ ην όηη νη ινγαξηαζκνί ησλ θαηαζέζεσλ 



εθηνθίδνληαη αλά εμάκελν. Σηελ επίθιεζε απηήο ηεο αλάγθεο γηα αληηζηνηρία κεηαμύ ρξνληθήο βάζεο εθηνθηζκνύ 
δαλείσλ θαη θαηαζέζεσλ, βέβαηα, άθεζαλ εθηόο ζπδήηεζεο ηελ πξνθαλή θαη απηνλόεηε αλάγθε θαη γηα έλα κνλαδηθό 
θαη όρη δηπιό  εκεξνινγηαθό έηνο, έλα ζέκα ην νπνίν ε αγνξά αγλνεί παληειώο. Η  ζθόπηκε απηή απνζηώπεζε είλαη 
απνθαιππηηθή ησλ πξνζέζεσλ, ηεο αληίιεςεο γηα ην δίθαην ηνπ ηζρπξνύ θαη ην «δηθαίσκά» ηνπ λα εθκεηαιιεύεηαη ζην 
αθέξαην ηνλ αδύλακν ζπλαιιαζζόκελν.  

Η απνθάιπςε ηνπ ηνθνηερλάζκαηνο απηνύ δίλεη επίζεο ηε δπλαηόηεηα θάζε δαλεηνιήπηε πνπ ε ηξάπεδα ηνπ 
θιείλεη ηνλ ινγαξηαζκό θαη πξνζθεύγεη ζην Γηθαζηήξην γηα έθδνζε δηαηαγήο πιεξσκήο, λα θάλεη αλαθνπή 
ακθηζβεηώληαο ην πνζό ηεο απαίηεζεο πνπ πξνβάιεη ε ηξάπεδα θαη λα δεηήζεη ηελ αθύξσζή ηεο δηόηη αθνξά έλα 
πνζό πνπ είλαη αζέκηηα πςειόηεξν από ην λόκηκα απαηηεηό.  Ηδε έρνπλ αξρίζεη λα βγαίλνπλ θαη ζρεηηθέο απνθάζεηο 
Γηθαζηεξίσλ πνπ δηθαηώλνπλ ηνπο δαλεηνιήπηεο. 

Σεκεηώλεηαη όηη, ηελ έθδνζε ηεο δηαηαγήο πιεξσκήο αθνινπζεί ε θαηαρώξεζή ηεο ζηνύο θαηαιόγνπο 
δπζκελώλ ζηνηρείσλ ηνπ «Τεηξεζία» κε απνηέιεζκα ηελ δπζθήκηζε ηνπ δαλεηνιήπηε πξίλ ηειεζηδηθήζεη ε ππόζεζε. 
Σε πεξίπησζε επηηπρίαο ηεο αλαθνπήο θαη αθύξσζεο ηεο δηαηαγήο, εύινγα ν «Τεηξεζίαο» κπνξεί λα γίλεη ζηόρνο 
αγσγήο γηα απνδεκίσζε από ηπρόλ εκπνξηθή ή εζηθή βιάβε ηνπ δαλεηνιήπηε. Γηα ηνλ «Τεηξεζία» ζα δηαβάζεηε πνιιά 
θαη ελδηαθέξνληα ζην Κεθάιαην 12. 

Τέινο, δεηώληαο από ηα δηθαζηήξηα νη ηξάπεδεο λα βγάινπλ δηαηαγέο πιεξσκήο γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπο, όπσο 
απηέο πξνθύπηνπλ από ηα βηβιία ηνπο πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ηελ αζέκηηε απηή αύμεζε ησλ ηόθσλ, θέξνληαη όηη 
δηαπξάηηνπλ πξόζζεην αδίθεκα (απάηε επη δηθαζηεξίσ) δηόηη επηδηώθνπλ ελζπλείδεηα λα απνζπάζνπλ από ην 
δηθαζηήξην αλαγλώξηζε θαη λνκηκνπνίεζε θαη ηεο παξάλνκεο απηήο απαίηεζεο θαηά ηνπ δαλεηνιήπηε.   

 Η αζέκηηε απηή κεζόδεπζε είλαη ήδε επηβεβαησκέλε γηα πνιιέο Διιεληθέο ηξάπεδεο κεηά από έιεγρν 
δαλεηαθώλ ινγαξηαζκώλ από ηηο νπνίεο πξνθύπηεη όηη, γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ ηόθσλ ρνξεγήζεσλ πξάγκαηη 
ρξεζηκνπνηνύλ έηνο 360 εκεξώλ. Μία ηεθκεξίσζε ελόο ηπραίνπ δείγκαηνο δαλεηαθνύ ινγαξηαζκνύ παξαηίζεηαη ζην 
Παξάξηεκα 1, ζην ηέινο ηνπ βηβιίνπ.  

Σπγθεθξηκέλα, ειέγρζεθε δεηγκαηνιεπηηθά ην πνζό ησλ ηόθσλ πνπ ρξέσζαλ ηξάπεδεο ζε δηάθνξνπο 
δαλεηαθνύο πειάηεο γηα έλα ηξίκελν. Ο έιεγρνο έγηλε ηνθαξηζκηθά θαη κε ηε ρξήζε ησλ ίδησλ ζηνηρείσλ δειαδή ηελ 
θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνύ, ην επηηόθην θαη ην ΔΦΤΔ θαζώο θαη ηηο ηνθνθόξεο εκεξνκελίεο αιιά κε δύν δηαθνξεηηθά 
εκεξνινγηαθά έηε, 360 θαη 365. Τν απνηέιεζκα ησλ ειέγρσλ κε έηνο 360 εκεξώλ ζπλέπεζε αθξηβώο κε ηα πνζά ησλ 
ρξέσζσλ ησλ ηξαπεδώλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηξίκελν. Αληίζεηα, ηα απνηέιεζκαηα κε βάζε έηνο 365 εκεξώλ ήηαλ 
κηθξόηεξα πνζά ηόθσλ θαη ΔΦΤΔ. Οη αλαιπηηθνί απηνί έιεγρνη απνηεινύλ αδηαθηινλίθεηε απόδεημε όηη νη ηξάπεδεο 
πνπ ειέγρζεθαλ πξάγκαηη ρξεζηκνπνηνύλ εκεξνινγηαθό έηνο 360 αληί 365 εκεξώλ κε απνηέιεζκα νη ρξενύκελνη 
ζηνπο πειάηεο ηνπο ηόθνη λα είλαη κεγαιύηεξνη ησλ λνκίκσλ, εάλ ζηηο θαηαζέζεηο ρξεζηκν-πνηνύλ έηνο 365 εκεξώλ, 
όπσο θαηα θαλόλα γίλεηαη.  

 
 

Β.  Αναγνώριζη από ηα Γικαζηήρια 
 

Με απόθαζε ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ πνπ παξαζέηνπκε ζην Παξάξηεκα 2, έγηλε δεθηή αίηεζε δαλεηνιήπηε γηα 
αλαζηνιή εθηέιεζεο δηαηαγήο πιεξσκήο ζε βάξνο ηνπ κέρξη λα εθδνζεί νξηζηηθή απόθαζε επί ηεο αλαθνπήο θαηά ηεο 
δηαηαγήο πιεξσκήο.  

Σπγθεθξηκέλα, ν Γηθαζηήο έθξηλε όηη εύινγα ακθηζβεηείηαη ην πνζό ηεο απαίηεζεο ηεο ηξάπεδαο δηόηη, ζύκθσλα κε 
ηνλ έιεγρν θαη ην πόξηζκα ηδησηηθήο πξαγκαηνγλσκνζύλεο, «ε ηξάπεδα  ρξεζηκνπνηεί γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ ηόθσλ ηεο 
απαίηεζήο ηεο εκεξνινγηαθό έηνο 360 εκεξώλ αληί 365, κε απνηέιεζκα ην νθεηιόκελν από ηνπο αηηνύληεο πνζό λα έρεη 
επηβαξπλζεί κε ηόθνπο πιένλ ησλ λνκίκσλ». 

Ο Γηθαζηήο πηζαλνιόγεζε όηη ε εθηέιεζε ηεο δηαηαγήο πιεξσκήο ζα πξνθαιέζεη αλεπαλόξζσηε βιάβε ζηνλ 
δαλεηνιήπηε, έθαλε δεθηή ηελ αίηεζε θαη αλέζηεηιε θάζε εθηέιεζε κέρξη λα εθδνζεί νξηζηηθή απόθαζε επί ηεο αλαθνπήο, 
θάλνληαο ηελ εθηίκεζε όηη απηή πηζαλόηαηα ζα επδνθηκήζεη. 

Η απόθαζε απηή θαη άιιεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ επηβεβαηώλεη ηελ πεπνίζεζε όηη, εάλ νη ηξάπεδεο δελ αξλνύλην 
παξάλνκα ηελ ππνρξεσηηθή γη’ απηέο ρνξήγεζε επαξθώλ ζηνηρείσλ γηα ηνπο ινγαξηαζκνύο ησλ, νη πεξηζζόηεξεο 
απνθάζεηο ησλ Γηθαζηεξίσλ ζα ήζαλ ζαξσηηθά ζε βάξνο ησλ.  Απηό, βέβαηα, ην γλσξίδνπλ νη ηξάπεδεο θαη επηκέλνπλ ζηελ 
θαζνιηθή άξλεζε  ρνξήγεζεο ζηνηρείσλ ζηα νπνία, απαξαίηεηα, πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη θαη ε δήισζε από θάζε 
ηξάπεδα πνην εκεξνινγηαθό έηνο ρξεζηκνπνηεί γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ ηόθσλ ησλ δαλείσλ.  

Η πάγηα απηή θαη εληαία πνιηηηθή άξλεζεο, εύινγα θέξεηαη όηη έρεη κεηαηξέςεη θάζε Γηνηθεηή, ζηέιερνο θαζώο θαη 
ηνπο αξκόδηνπο ππαιιήινπο ζε παξαβάηεο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηεο πξάμεο ηνπ Γηνηθεηή Τξαπέδεο Διιάδνο πνπ, 



από ην 1991, έρεη ππνρξεώζεη ηεο ηξάπεδεο (ρσξίο όκσο θακία αληαπόθξηζε από ηηο ηειεπηαίεο) λα δίλνπλ ζηνπο πειάηεο 
ηνπο «αλαιπηηθά θαη θαηά ηξόπν ζαθή ηηο επηκέξνπο επηβαξύλζεηο από ηόθνπο, πξνκήζεηεο θαη ινηπά έμνδα». 

 Βέβαηα, επεηδή ε κεζόδεπζε είλαη παιαηά (ηνπιάρηζηνλ 50 εηώλ, ίζσο θαη πξνπνιεκηθή), νη παιαηόηεξνη ηξαπεδίηεο 
αλεπίζεκα θαη ζε πξνζσπηθό επίπεδν παξαδέρνληαη ηελ ύπαξμή ηεο. Αληίζεηα, πνιιά λεώηεξα ζηειέρε ησλ ηξαπεδώλ πνπ 
θάλνπλ πιένλ ηνπο ππνινγηζκνύο ησλ ηόθσλ ειεθηξνληθά, δελ γλσξίδνπλ θαλ ηελ ύπαξμε ηεο κεζόδεπζεο. Σε θάζε 
πεξίπησζε, ζεκαζία έρεη ηη ππάξρεη κέζα ζην πξόγξακκα ηνπ ππνινγηζηή θάζε ηξάπεδαο γηα ηνλ εθηνθηζκό ηνλ δαλείσλ 
θαη ηη ρξεώλεηαη αζέκηηα ζηνπο δαλεηνιήπηεο θαη όρη ηη γλσξίδνπλ ηα ζηειέρε  ηεο, ηα νπνία νθείινπλ λα γλσξίδνπλ θαη 
απηή ηε ...ιεπηνκέξεηα. 

 
 

Β.  Μία διαμαρησρία καηαθέηη ηαμιεσηηρίοσ ηραπέζης  
 

Τνλ Μάξηην 1999, έλα κέινο ηεο Δλσζεο θαη θαηαζέηεο κεγάιεο ηξάπεδαο δηαηύπσζε γξαπηά ζηε ηξάπεδα ην 
παξαθάησ παξάπνλν: 

«Δίκαη δηθαηνύρνο ηνπ παξαπάλσ ινγαξηαζκνύ πνπ δηέπεηαη από ηνπο έληππνπο όξνπο θαηαζέζεσλ 
ηακηεπηεξίνπ ηεο ηξάπεδαο νη νπνίνη ηελ δεζκεύνπλ θαη ηνπο νπνίνπο, ζύκθσλα κε ην όξν 11, «έρσ απνδερζεί 
αλεπηθύιαθηα κε ηελ απόθηεζε ηνπ βηβιηαξίνπ». 

Ο όξνο 3 πξνβιέπεη όηη «Οη ηόθνη ινγίδνληαη-πηζηώλνληαη, κε βάζε ην εκπνξηθό έηνο, ζηηο 16 Ινπλίνπ… θιπ.» 
όπσο θαίλεηαη ζηε ζπλεκκέλε θσηνηππία.  Δίλαη γλσζηό όηη εκπνξηθό έηνο ζεκαίλεη 360 εκέξεο θαη όρη 365. Ο ηόθνο 
πνπ ινγίδεηαη κε έηνο 360 εκεξώλ είλαη κεγαιύηεξνο από εθείλν ηνπ έηνπο ησλ 365 εκεξώλ. 

Αμηνινγώληαο απηόλ αθξηβώο ηνλ όξν ηνλ νπνίν δελ πξνζέθεξαλ άιιεο ηξάπεδεο ηελ ζηηγκή ηεο επηινγήο 
ηξαπέδεο γηα ηηο θαηαζέζεηο κνπ (Ιαλνπάξηνο 1998), πξνηίκεζα ηε Τξάπεδα ζαο, δηαπηζηώλνληαο όηη ν όξνο απηόο 
είλαη θαηλνύξγηνο θαζόζνλ δελ αλαθέξεηαη ζην βηβιηάξην άιινπ ινγαξηαζκνύ κνπ ηακηεπηεξίνπ πνπ είρα αλνίμεη ζηε 
ηξάπεδά ζαο παιαηόηεξα, σο ην ζπλεκκέλν αληίγξαθν. 

Με έθπιεμε δηαπηζηώλσ όκσο όηη ν όξνο γηα ηνλ ινγηζκό ησλ ηόθσλ ηνπ ινγαξηαζκνύ κνπ κε βάζε ην 
εκπνξηθό έηνο δελ ηεξείηαη θαη νη ηόθνη ππνινγίδνληαη κε έηνο 365 εκεξώλ κε απνηέιεζκα λα είλαη κεησκέλνη. Δθηόο 
εκέλα θαη, ελδερνκέλσο, άιινπο θαηαζέηεο, ην ζέκα απηό ζίγεη θαη ην δεκόζην ζην νπνίν απνδίδεηαη θόξνο επί ησλ 
ηόθσλ κηθξόηεξνο ηνπ νθεηιόκελνπ κε όιεο ηηο επαθόινπζεο γηα ηελ ηξάπεδα θαη εκέλα πνηληθέο θαη άιιεο 
ελδερόκελεο δπζκελείο ζπλέπεηεο (θνξνδηαθπγή θιπ). Θεσξώ όηη ππνθείκελν ηνπ θόξνπ απηνύ είκαη εγώ ελώ ε 
ηξάπεδα απνηειεί κόλν ηνλ κεραληζκό απόδνζεο ηνπ θόξνπ ζην Γεκόζην. Αλεζπρώ ηδηαίηεξα γηα ην ελδερόκελν λα 
απνθαιπθζεί από ην Γεκόζην απηή ε κεζόδεπζε θαη λα έρσ πξνβιήκαηα κε ηνλ λόκν. Γηα ηνλ ιόγν απηό απέθπγα λα 
θάλσ ρξήζε απηνύ ηνπ ινγαξηαζκνύ γηα θαηάζεζε πνιύ κεγαιύηεξσλ πνζώλ πνπ ηεξώ ζε άιιεο ηξάπεδεο. 
Παξαθαιώ λα εξεπλήζεηε ην ζέκα θαη λα κε ελεκεξώζεηε γξαπηώο θαηά πόζν : 

 Αλαγλσξίδεηε όηη ην παξάπνλν είλαη εύινγν θαη επζηαζεί 

 Αλαγλσξίδεηε όηη, σο θαηαλαισηήο, παξαπιαλήζεθα ζηελ επηινγή κνπ ηξαπέδεο από ηνλ όξν πεξί εθαξκνγήο 
ηνπ εκπνξηθνύ έηνπο 

 Σπκθσλείηε καδί κνπ όηη νη θόβνη κνπ γηα ην ζέκα ηνπ θόξνπ είλαη δηθαηνινγεκέλνη 
θαζώο επίζεο θαη ηη πξνηίζεζζε λα θάλεηε γηα ηε δηόξζσζε ηπρόλ ιαζώλ πνπ έρνπλ γίλεη από πιεπξάο ηξαπέδεο, γηα 
λα έρσ ήζπρε ζπλείδεζε όηη, σο θαηαζέηεο, δελ παξαλνκώ θαη όηη δελ ππάξρεη ελδερόκελν, έζησ θαη ζεσξεηηθό, λα 
δησρζώ πνηληθά”. 

Η απάληεζε ηεο ηξάπεδαο ήηαλ ε εμήο: 
1. Ο ινγηζκόο ησλ ηόθσλ Τακηεπηεξίνπ γίλεηαη πάληνηε κε βάζε ην εκπνξηθό έηνο (δειαδή 360 εκέξεο) 

ιακβάλνληαο ππόςε ηελ ηνθνθόξν εκεξνκελία (valeur) θάζε εγγξαθήο. 
2. Φνξνινγηθό ζέκα δελ ηίζεηαη, δεδνκέλνπ όηη επί ησλ ηόθσλ πνπ ινγίδνληαη, ε Τξάπεδά καο παξαθξαηεί, 

ζύκθσλα κε ην Νόκν, θαη απνδίδεη ζην Γεκόζην θόξν ζε πνζνζηό 15%. 
Με ηε ζέζε ηεο απηή, ε ζπγθεθξηκέλε ηξάπεδα κεηαζέηεη ζηελ νπζία ην βάξνο ηεο απόδεημεο όηη ην 

ρξεζηκνπνηνύκελν έηνο είλαη 365 θαη όρη 360, όπσο ηζρπξίδεηαη απηή, ζηνλ θαηαλαισηή πνπ, γηα ηνλ έιεγρν ησλ 
ηόθσλ δελ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ην ηζηνξηθό ησλ κεηαβνιώλ ησλ επηηνθίσλ, ελώ, ηνπ είλαη εμαηξεηηθά δύζθνιν λα 
ππνινγίζεη κε αθξίβεηα ηηο ηνθνθόξεο εκέξεο.  

Παξά ηε θαηεγνξεκαηηθή δηαηύπσζε ηεο απάληεζεο, ε δηεξεύλεζε ηνπ ζέκαηνο απηνύ ζα ζπλερηζζεί ζε βάζνο 
γηα λα απνθαιπθζεί ηη πξαγκαηηθά γίλεηαη. Ηδε, κε ηελ απάληεζε απηή θαη ππνζέηνληαο όηη είλαη ζσζηή, πξνθύπηνπλ 
ηα εμήο ζεκαληηθά εξσηήκαηα: 



 Τν ίδην θάλνπλ θαη νη άιιεο ηξάπεδεο; Γηαηί ζρεδόλ θακία δελ δειώλεη κε ζαθήλεηα πνην εκεξνινγηαθό έηνο 
ρξεζηκνπνηεί; 

 Δάλ ρξεζηκνπνηνύλ ηηο 365 εκέξεο, πιεξώλνπλ ηόθνπο ιηγόηεξνπο από ηνπο θαλνληθνύο (δειαδή απηνύο πνπ 
λνκίδνπλ όηη δηθαηνύληαη νη θαηαζέηεο) θαη απνδίδνπλ κεησκέλνπο θόξνπο, ζίγνληαο θαη θαηαζέηεο θαη ην Γεκόζην. 

         Δθείλν πνπ είλαη ζίγνπξν είλαη όηη πιένλ ν πνιίηεο-θαηαλαισηήο έρεη θαη ηε βνύιεζε αιιά θαη ηε δπλαηόηεηα λα 
εξεπλήζεη θαη λα ειέγμεη ηα πάληα θαη ηνπο πάληεο γηα λα ππάξμεη πιήξεο δηαθάλεηα ζηηο ζπλαιιαγέο πνπ ηνλ 
αθνξνύλ, γηα λα ηεξκαηηζζνύλ νη ηπρόλ αδηθνπξαμίεο θαη γηα λα απνδνζνύλ από ηε Γηθαηνζύλε νη ελδερόκελεο 
επζύλεο εθεί πνπ αλήθνπλ.  

 
 

 
 


