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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ 
 

Οι ιδιώτες, που αποτελούν την μεγαλύτερη και ευρύτερη γεωγραφικά 
πελατεία στην Ελληνική κτηματαγορά, έχουν πλέον να επιλέξουν ανάμεσα σε 
πολλές εναλλακτικές προτάσεις χρηματοδότησης τόσο της πρώτης, όσο και 
της παραθεριστικής τους κατοικίας. Το ίδιο ισχύει και για την επαγγελματική 
τους στέγη.  

 

Οι τράπεζες διαθέτουν μεγάλη ποικιλία στεγαστικών προγραμμάτων, 
προκειμένου να καλύψουν στεγαστικές ανάγκες που αφορούν: 

•  Αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση, ανακαίνιση ή επισκευή κατοικίας  

•  Αγορά οικοπέδου                             

•  Αγορά, αποπεράτωση ή επισκευή επαγγελματικής στέγης 

•  Αποπληρωμή άλλου στεγαστικού δανείου. 

 
 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χορήγηση στεγαστικού δανείου είναι να 
υπάρχουν: 

•  Στεγαστικός σκοπός 

•  Εξασφάλιση της τράπεζας 

•  Πιστοληπτική ικανότητα του δανειζόμενου 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
SENATUS® seminar                                                                                       2/5 
   

 

Α. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 

Η λήψη ενός στεγαστικού δανείου προϋποθέτει την ύπαρξη, στην ιδιοκτησία 
του/των αιτούντος/ων, ακινήτου νόμιμα οικοδομημένου ή οικοπέδου άρτιου 
και οικοδομήσιμου, για το οποίο θα χρησιμοποιηθεί το δάνειο (αποπληρωμή 
τμήματος αγοράς, ανέγερση, αποπεράτωση, επισκευή ή ανακαίνιση, 
ακινήτου). 

 

Όταν ο σκοπός του δανείου είναι η αγορά ακινήτου, ο δανειολήπτης πρέπει 
να προσκομίσει στην τράπεζα το οριστικό συμβόλαιο αγοράς του ακινήτου, 
στο οποίο να εμφανίζεται η οφειλή. Στο συμβόλαιο αγοράς θα πρέπει να 
φαίνεται ότι μέρος ή και ολόκληρο το τίμημα του ακινήτου το οφείλει ο 
αγοραστής.  

  

Με το δάνειο που θα χορηγηθεί από την τράπεζα επιθυμητό είναι να 
πραγματοποιείται η ολοσχερής εξόφληση του τιμήματος αγοράς του 
ακινήτου. 

Οι τράπεζες στις περιπτώσεις ΑΓΟΡΑΣ προσφέρουν τη δυνατότητα 
προέγκρισης του δανείου.   

Πριν δηλαδή ο δανειολήπτης προχωρήσει στην υπογραφή του συμβολαίου 
αγοράς του ακινήτου (προέγκριση με προεκτίμηση), η τράπεζα μπορεί να του 
χορηγήσει πιστοποιητικό προέγκρισης του δανείου.  

Με το πιστοποιητικό αυτό ο υποψήφιος δανειολήπτης/αγοραστής κατοικίας 
μπορεί χωρίς άγχος να πραγματοποιήσει έρευνα αγοράς κατοικίας 
προκειμένου να επιλέξει το πλέον κατάλληλο ακίνητο ή σε περίπτωση που το 
έχει ήδη επιλέξει, να προχωρήσει στο τελικό συμβόλαιο αγοράς, με τη 
σιγουριά που του παρέχει το προεγκεκριμένο δάνειο. 

Η δανειοδότηση για κατασκευή ακινήτου προϋποθέτει την ύπαρξη οικοπέδου 
επί του οποίου θα ανεγερθεί το ακίνητο καθώς και σχετική άδεια οικοδομής, 
ενώ η διανειοδότηση για επισκευή προϋποθέτει την ύπαρξη ακινήτου στο 
οποίο θα πραγματοποιηθούν τα επισκευαστικά ή βελτιωτικά έργα. Και στις 
δύο περιπτώσεις ο δανειολήπτης υποχρεούται να προσκομίσει προϋπολογισμό 
των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν. 
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Β.  ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

Ενα από τα σημαντικότερα θέματα που εξετάζονται κατά τη διαδικασία 
χορήγησης ενός στεγαστικού δανείου, είναι η εξασφάλιση που προσφέρεται 
στην Τράπεζα από την πλευρά των δανειζομένων. 

Η τράπεζα προσφέρει τη δυνατότητα στον υποψήφιο δανειολήπτη να διαλέξει 
ανάμεσα σε δύο τρόπους εξασφάλισης:  

•  προσημείωση ακινήτου ή οικοπέδου και 

•  ενεχυρίαση μετρητών ή τίτλων ( Cash Collateral ).  

1.  Προσημειωση ακινητου 

Πριν την ανάληψη του δανείου και μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή του,  οι 
οφειλέτες προσφέρουν για προσημείωση στην τράπεζα και προς ασφάλεια 
των απαιτήσεών της κάποιο ακίνητο ιδιοκτησίας τους, το οποίο και έχουν 
υποχρέωση να ασφαλίζουν για κινδύνους πυρκαγιάς και σεισμού.  

Η προσημείωση μπορεί να είναι : 

•  πρώτη (Α’) σε τάξη προσημείωση υποθήκης ή  

•  δεύτερη (Β’), όταν υφίσταται ήδη προσημείωση στο ακίνητο λόγω 

δανειοδότησης του πελάτη από άλλο χρηματοπιστωτικό φορέα. 

Το ποσό της προσημείωσης πρέπει είναι πάντα μεγαλύτερο από το ποσό του 
δανείου, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις των τραπεζών. 

Προκειμένου να αξιολογηθεί το προς προσημείωση ακίνητο, λαμβάνονται 
υπόψη τόσο οι νομικές όσο και οι τεχνικές ιδιαιτερότητές του.  

Συγκεκριμένα ελέγχονται τα παρακάτω στοιχεία: 

 α)  Τεχνική αρτιότητα - Αξία Προσημειούμενου ακινήτου 

Τα προς προσημείωση ακίνητα πρέπει να βρίσκονται σε αστικά κέντρα ή 
μεγάλες κωμοπόλεις, να είναι σε καλή κατάσταση και να αποτελούν στην 
πλειοψηφία τους τις κύριες κατοικίες των δανειζομένων. 

Επίσης να είναι νόμιμα ακίνητα (με έκδοση οικοδομικής άδειας, χωρίς 
υπερβάσεις, με άδεια πολεοδομίας, να υπάρχει ικανοποιητική εμπορική αξία, 
καλή κατάσταση και τίτλοι ιδιοκτησίας χωρίς προβλήματα. 

Αντίστοιχα, το προσημειούμενο ακίνητο δεν πρέπει να είναι αυθαίρετο 
κτίσμα, σεισμόπληκτο, παλαιό κτίσμα κακής κατασκευής, υπόγειο, αποθήκη, 
οικόπεδο μη άρτιο και οικοδομήσιμο. Επίσης να μην υπάρχει συμβόλαιο με 
διαλυτικούς όρους. 

Κατά πόσο  καλύπτει το προσφερόμενο για εξασφάλιση ακίνητο, προκύπτει 
από την εκτιμηθείσα αξία που καθορίζει ο μηχανικός της τράπεζας, αλλά 
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όπως αναφέρθηκε  είναι ευνόητο ότι η αξία του προσημειούμενου ακινήτου 
πρέπει να είναι πάντα μεγαλύτερη από το ποσό του δανείου. 

  

β)  Ιδιοκτησιακό καθεστώς  

Η εγγραφή της προσημείωσης γίνεται σε ακίνητο που ανήκει στον 
δανειζόμενο ή σε τρίτο (μόνο σε φυσικό πρόσωπο), αρκεί όλοι οι ιδιοκτήτες 
(δανειοδοτούμενου και προσημειούμενου) να συμμετέχουν στο δάνειο είτε 
ως δανειζόμενοι είτε ως εγγυητές.  

 Στην περίπτωση της συγκυριότητας (είτε κατά ποσοστό εξ αδιαιρέτου ή κατά 
ψιλή κυριότητα και επικαρπία), είναι απαραίτητη η συμμετοχή όλων των 
ιδιοκτητών στο δάνειο.  

Το προσημειούμενο ακίνητο πρέπει να ανήκει σε ενήλικα φυσικά πρόσωπα 
και όχι στο όνομα εταιρείας. 

Όταν ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι ανήλικο πρόσωπο, είναι απαραίτητη η 
προσκόμιση δικαστικής απόφασης, η οποία επιτρέπει την εγγραφή 
προσημείωσης στο ακίνητο (αφού πρώτα προεγκριθεί το δάνειο). 

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις περιπτώσεις που ο πελάτης δηλώσει ότι το 
ακίνητο έχει περιέλθει στην κυριότητα του από χρησικτησία. Συγκεκριμένα, 
στην περίπτωση που υπάρχει νόμιμος τίτλος - συμβόλαιο για μια τουλάχιστον 
δεκαετία (τακτική χρησικτησία), αυτό εξετάζεται κατά περίπτωση από την 
Νομική Υπηρεσία της τράπεζας.  

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει καθόλου συμβόλαιο ή νόμιμος τίτλος για το 
προς προσημείωση ακίνητο (έκτακτη χρησικτησία), ακόμα και εάν εγγραφεί 
προσημείωση, υπάρχει κίνδυνος για την εξασφάλιση της τράπεζας, μια και 
υπάρχει πιθανότητα αμφισβήτησης της ιδιοκτησίας αυτής που αποκτήθηκε με 
έκτακτη χρησικτησία. 

  

γ)   Βάρη επι του ακινήτου 

 Το προσημειούμενο ακίνητο πρέπει να είναι νόμιμο, οι τίτλοι του να είναι σε 
νομική τάξη, να μην υφίστανται κατασχέσεις ή διεκδικητικές αγωγές ( εάν 
υπάρχουν απαιτείται η εξάλειψή τους και προσκόμιση του ανάλογου 
πιστοποιητικού εξάλειψης) και να μην βαρύνεται με υποθήκες ή 
προσημειώσεις, οι οποίες προέρχονται από φυσικό πρόσωπο ή άλλο μη 
χρηματοπιστωτικό φορέα (π.χ. ασφαλιστική εταιρία). Εάν υπάρχουν είναι 
απαραίτητη η άρση τους και η προσκόμιση των ανάλογων πιστοποιητικών 
άρσης. 

 

2.  Eνεχυριαση Μετρητων η Τιτλων (Cash Collateral) 

  

Στην περίπτωση που η χορήγηση του δανείου γίνεται με Cash Collateral, τότε 
για την εξασφάλιση των απαιτήσεων της Τράπεζας, απαιτείται δέσμευση ως 
ενέχυρο  σε ποσοστό που κυμαίνεται ανάλογα με το είδος της εξασφάλισης.  
Δίνεται η δυνατότητα δέσμευσης μετρητών ή τίτλων.  
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 ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ  ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

  

Για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του πελάτη το ενδιαφέρον 
επικεντρώνεται :  

•  Στο υπάρχον ιστορικό αποπληρωμής άλλων δανείων ή  πιστωτικών 

καρτών. 

•  Στον έλεγχο των δυσμενών στοιχείων (ακάλυπτες επιταγές, 

κατασχέσεις,  πτωχεύσεις κλπ. ). 

•  Στη σταθερότητα του επαγγέλματος.  Προκειμένου να τεκμηριωθεί η 

σταθερότητα εργασίας απαιτείται συνεχής απασχόληση στον ίδιο εργοδότη 

(για μισθωτούς) ή δραστηριοποίηση στον ίδιο τομέα (για ελεύθερους 

επαγγελματίες) για τουλάχιστον 2 χρόνια. 

•  Στα περιουσιακά στοιχεία.  Τα περιουσιακά στοιχεία ( κινητά όπως 

καταθέσεις, ομόλογα, μετοχές ή ακίνητα ) υποδηλώνουν την ικανότητα και 

δυνατότητα των ενεχομένων να διαχειρίζονται με επιτυχία τα οικονομικά 

τους.  

•  Στην προοπτική διατήρησης ή/και αύξησης του εισοδήματος, η οποία 

εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως το είδος του επαγγέλματος, η 

μόρφωση, η εκπαίδευση, οι ευκαιρίες για ανάπτυξη, πρόοδο κλπ.  

•  Στην ηλικία του δανειζόμενου, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει στην 

λήξη του δανείου το όριο που ορίζει η κάθε τράπεζα. 

   

•  Στο επάγγελμα, ελληνική υπηκοότητα / μόνιμος κάτοικος Ελλάδας, όχι 

δυσμενή στοιχεία. 

 
 


