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Της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ

∆ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ280.000
110.000

έχουν «κόκκινα»
στεγαστικά δάνεια

98.000
καθυστερούν τη δόση 

πάνω από 3 µήνες

72.000
παρουσιάζουν κατά καιρούς

πρόβληµα στην αποπληρωµή

∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ 20%-25%

50%-60%
για εξαιρετικές
περιπτώσεις

«ΚΟΥΡΕΜΑ»

«ΚΟΥΡΕΜΑ»

Επιµήκυνση µε µέγιστη διάρκεια δανείου 40 χρόνια

Μείωση από 60% έως 70% της δόσης έως 36 µήνες

«Κούρεµα» µε βάση το ύψος της περιουσίας

Πάγωµα µέρους του δανείου από 4 έως 15 χρόνια

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Μ
ε στόχο την επιβίωση 280.000 µισθω-
τών και ελεύθερων επαγγελµατιών, 
οι οποίοι βρέθηκαν αντιµέτωποι µε 

την κατάρρευση του εισοδήµατός τους εξαι-
τίας της οικονοµικής κρίσης, αλλά αποτελούν 
και την πλέον κρίσιµη µάζα της πελατείας των 
τραπεζών στα στεγαστικά δάνεια, τα πιστωτικά 
ιδρύµατα προχωρούν το ένα µετά το άλλο σε 
ρυθµίσεις των δανείων, προσφέροντας «κού-
ρεµα» που ξεκινά από το 20%-25% και φθά-
νει το 50%-60% στις πλέον ευάλωτες οµάδες.

Το ποσοστό του «κουρέµατος» αυξάνεται ση-
µαντικά στα «κόκκινα» καταναλωτικά δάνεια και 
διαµορφώνεται από 50% έως και 80% σε εξαι-
ρετικές περιπτώσεις και ανάλογα µε την οικονο-
µική οµάδα στην οποία ανήκει ο δανειολήπτης. 
Το θέµα των ρυθµίσεων αποκτά ζωτική σηµα-
σία, καθώς ξεκίνησαν οι πλειστηριασµοί ακινή-
των για όσους έχουν «κόκκινα» δάνεια και κανέ-
νας δεν εγγυάται ότι θα βγουν στο σφυρί µόνο 
τα σπίτια των στρατηγικά κακοπληρωτών, δη-
λαδή όσων διαθέτουν περιουσία και απλά δεν 

πληρώνουν. Επιπρόσθετα, η πρώτη κατοικία θα 
προστατεύεται εφεξής µόνο για όσους δανειο-
λήπτες παραµείνουν και δεν «εκδιωχθούν» µε-
τά τον Απρίλιο -όταν θα ξεκινήσουν οι αλλαγές- 
από τον νόµο Κατσέλη, ενώ εντός του 2018 οι 
τράπεζες θα πουλήσουν στεγαστικά δάνεια µε 
ενέχυρο την πρώτη κατοικία σε ξένα funds, τα 
οποία από την πλευρά τους είναι πιο εύκολο να 
προχωρήσουν σε πλειστηριασµούς. 

«Καίνε» τα στεγαστικά
Το γεγονός ότι από το 2016 και µετά παρατη-
ρείται µία αύξηση των µη εξυπηρετούµενων 
δανείων στα στεγαστικά έχει προκαλέσει ιδιαί-
τερη ανησυχία στις τράπεζες, εξ ου και η γκά-
µα των ρυθµίσεων που προσφέρουν εδώ και 
δύο µήνες είναι µεγάλη και για όλα τα βαλά-
ντια. Τα µη εξυπηρετούµενα στεγαστικά δά-
νεια ανέρχονται σε 28 δισ. ευρώ (σ.σ.: µε µέ-
σο όρο δανείου 100.000 ευρώ), από το σύνο-
λο των 66 δισ. ευρώ. Από τα 28 δισ. ευρώ, το 
40%, ήτοι 11,2 δισ. ευρώ που ανήκουν σε πε-
ρίπου 110.000 δανειολήπτες, έχει ήδη καταγ-
γελθεί από τις τράπεζες, το 35%, ήτοι 9,8 δισ. 
ευρώ (σ.σ.: 98.000 δανειολήπτες) βρίσκεται 
σε καθυστέρηση ως προς την αποπληρωµή 
των µηνιαίων δόσεων πάνω από 3 µήνες και 
το 25% που αντιστοιχεί σε 7 δισ. ευρώ (σ.σ.: 
72.000 δανειολήπτες) εκτιµάται ότι είναι αβέ-
βαιης είσπραξης, εµφανίζει δηλαδή αρρυθ-
µία στην αποπληρωµή της δόσης κατά τη δι-
άρκεια του µήνα. Οι ρυθµίσεις που δίνουν οι 
τράπεζες για τα µη εξυπηρετούµενα στεγαστι-
κά ανά κατηγορία δανειολήπτη -δηλαδή αν το 
δάνειο είναι «κόκκινο» ή µη εξυπηρετούµενο, 
σε συνδυασµό µε την οικονοµική κατάσταση 
και τα περιουσιακά του στοιχεία- είναι οι εξής: 

f Επιµήκυνση του χρόνου αποπληρωµής του 
δανείου τόσο, ώστε η µέγιστη διάρκεια να 
ανέλθει σε 40 έτη. Με τον τρόπο αυτό µειώ-
νεται η µηνιαία δόση. Στην περίπτωση που η 
ηλικία του δανειολήπτη δεν επιτρέπει την επι-
µήκυνση έως 40 έτη, αυτό µπορεί να επιτευ-
χθεί εάν υπάρχει διαθέσιµος νεότερος εγγυ-

Ποιες ρυθµίσεις 
προσφέρουν 
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που θα κυµαίνεται από 4% έως 5%, ανάλογα 
µε το πρόγραµµα της κάθε τράπεζας. Ετσι, 
στο τέλος θα έχει «κουρευτεί» το 25,8% των 
50.000 ευρώ και τότε, ανάλογα µε την οικο-
νοµική κατάσταση του δανειολήπτη, είτε θα 
αποπληρωθεί είτε θα διαγραφεί. 
f 4 χρόνια πάγωµα: Μία άλλη ρύθµιση πα-
γώνει ένα τµήµα του δανείου για 4 χρόνια. 
Το υπόλοιπο τµήµα εξυπηρετείται µε µειωµέ-
νη δόση κατά 60% για τα πρώτα 4 χρόνια και 
εν συνεχεία γίνεται επαναδιαπραγµάτευση. 
f «Κούρεµα» έως 60%: Στις πλέον ευάλωτες 
οµάδες, όπως οι άνεργοι, οι ασθενείς και όσοι 
δεν διαθέτουν άλλα περιουσιακά στοιχεία πλην 
της κατοικίας που αγοράσθηκε µε το δάνειο, 
προβλέπεται κούρεµα από 40% έως και 60% 
και ρύθµιση του υπολοίπου ποσού µε αύξη-
ση της διάρκειας του δανείου, µείωση του επι-

ητής (π.χ. τα παιδιά του). 
f Μείωση της µηνιαίας δόσης κατά 60%-70% για χρονική δι-
άρκεια από 1,5 έως 3 έτη, ανάλογα την τράπεζα. 
f Πληρωµή µόνο τόκων για 3 χρόνια.
f Μείωση του επιτοκίου από 0,50% έως 0,80%. Η µείωση γί-
νεται, σύµφωνα µε τραπεζικές πηγές, διότι τα περισσότερα µη 
εξυπηρετούµενα στεγαστικά δάνεια έχουν ήδη χαµηλά επιτό-
κια, καθώς η βάση τους είναι το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κε-
ντρικής Τράπεζας (σήµερα 0,05% συν ένα περιθώριο της τά-
ξης του 2,5%-2,8%). 
f Ετήσιο «κούρεµα» µε βάση την αξία της περιουσίας του δα-
νειολήπτη: Εάν το δάνειο είναι, για παράδειγµα, 150.000 ευρώ 
και η περιουσία του δανειολήπτη αποτιµηθεί στα 100.000 ευ-
ρώ, τότε το δάνειο σπάει σε δύο κοµµάτια: τα 100.000 ευρώ 
θα µπουν σε ρύθµιση 15 ετών και ο δανειολήπτης θα αναλά-
βει την υποχρέωση να τα πληρώνει κανονικά. Εφόσον συµβεί 
αυτό, τότε από το κοµµάτι των 50.000 ευρώ, το οποίο θα πα-
γώσει για 15 έτη, θα «κουρεύεται» κάθε χρόνο ένα ποσοστό 
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τοκίου και µείωση της µηνιαίας δόσης. Οσοι 
από τους εν λόγω δανειολήπτες δεν µπορούν 
να αντεπεξέλθουν ακόµη και σε αυτή τη ρύθ-
µιση, τότε υπάρχει το σενάριο της εθελοντι-
κής παράδοσης του ακινήτου στην τράπεζα 
µε στόχο αυτή να το πουλήσει. Το τίµηµα που 
θα πάρει θα καλύψει ισόποσα το δάνειο ή µέ-
ρος αυτού και το υπόλοιπο θα µπει σε ρύθ-
µιση και εφόσον υπάρξει αδυναµία πληρω-
µής, τότε µετά από 3-4 χρόνια θα διαγραφεί. 

Τα µικρά δάνεια
Εντελώς διαφορετική είναι η δοµή των ρυθµί-
σεων που δίνουν οι τράπεζες στα καταναλω-
τικά δάνεια και δη τα µικρά έως 10.000 ευρώ 
χωρίς καµία εξασφάλιση (σ.σ.: ενέχυρο). Το 
«κούρεµα» σε ορισµένες περιπτώσεις -όσο µι-
κρότερο είναι το χρέος- φθάνει και το 80%, αρ-
κεί το υπόλοιπο ποσό να αποπληρωθεί άπαξ. 
∆ιαφορετικά οι τύποι ρύθµισης για όσους δα-
νειολήπτες δεν διαθέτουν ακίνητο για ενέχυ-
ρο, είναι οι εξής: 

f Μείωση του επιτοκίου ακόµη και στο 4,5%-
4,6% από 10%-12% που είχε το δάνειο. ∆η-
λαδή, µείωση του επιτοκίου από 5,5% έως 
και 6,5%. 
f Σταθερό µηνιαίο δοσολόγιο για 7 χρόνια 
σε συνδυασµό µε τη µείωση του επιτοκίου.
f «Κούρεµα» στο τέλος του δανείου ανάλο-
γα την οικονοµική κατάσταση του δανειολή-
πτη, εφόσον ο δανειολήπτης είναι συνεπής 
στην αποπληρωµή. 

Τα stress tests
Μολονότι υπάρχει µία ευρεία γκάµα από ρυθµίσεις και µάλιστα σε 
ορισµένες περιπτώσεις οι τράπεζες προσφέρουν και tailor made λύ-
σεις -ανάλογα δηλαδή µε το οικονοµικό προφίλ του δανειολήπτη- δεν 
έχουν καταφέρει να το περάσουν στο ευρύ κοινό. Τραπεζικές πηγές 
αναφέρουν ότι «το τραπεζικό σύστηµα κινείται µε µία εσωστρέφεια, 
κάτι που εκτιµάται ότι θα συνεχισθεί µέχρι τον Μάιο, όταν ολοκληρω-
θούν και τα stress tests».

Ωστόσο, έως τότε οι πλειστηριασµοί θα γίνονται σε εβδοµαδιαία βάση 
κατά 100% ηλεκτρονικά και οι δανειολήπτες πρέπει από την πλευρά τους 

να απευθυνθούν και να πιέσουν την τράπεζα 
για να πάρουν την πλέον συµφέρουσα λύση.

Εξάλλου, οι τράπεζες έχουν λάβει τη σύστα-
ση από τους επόπτες τους να προχωρήσουν σε 
ουσιαστικές ρυθµίσεις µη εξυπηρετούµενων 
δανείων, δίνοντας περιθώρια τόσο στις ίδιες, 
προσδοκώντας σε καλύτερους ρυθµούς ανά-
πτυξης της οικονοµίας, όσο και στους δανειο-
λήπτες που επλήγησαν από την κρίση, ωστό-
σο έχουν εργασία και οικονοµική προοπτική. 

Οταν µιλούν οι αριθµοί…
ΔΥΟ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ το λεπτό σε κάθε 8ωρο λειτουρ-
γίας τους έκαναν οι εφορίες τον Οκτώβριο! Σύμφωνα 
με την ΑΑΔΕ: Στις 22 εργάσιμες ημέρες του Οκτωβρίου 
επιβλήθηκαν 22.903 μέτρα αναγκαστικής είσπραξης (κυ-
ρίως κατασχέσεις λογαριασμών εις χείρας τρίτων). Κα-
θημερινά οι εφορίες έκαναν 1.041 κατασχέσεις και δε-
σμεύσεις σε οφειλέτες. Δηλαδή γίνονταν 130 κατασχέ-
σεις κάθε μία ώρα ή 2,2 κατασχέσεις κάθε λεπτό! Στους 
1.014.295 έφτασαν οι φορολογούμενοι που υπέστησαν 
κατασχέσεις λογαριασμών και δεσμεύσεις περιουσια-
κών στοιχείων. Στους 4.170.753 ανέρχονται οι πολίτες 
που χρωστούν στο Δημόσιο και σε πάνω από 1,7 εκα-
τομμύρια εκείνοι που απειλούνται με αναγκαστικά μέτρα.

Με άλλα λόγια: Ο μισός ενήλικος πληθυσμός της χώ-
ρας έχει ληξιπρόθεσμα χρέη. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές 
ανέρχονται πλέον στο αστρονομικό ποσό των 99,7 δισ. 

ευρώ. Μόνο τον Οκτώβριο έφτασαν τα 10,4 δισ. ευρώ, 
από 9,2 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας αύ-
ξηση κατά 1,2 δισ. ευρώ σε έναν μόνο μήνα!

Σημείωση: Με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσό-
δων οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί ακινήτων επι-
τρέπεται να επιβάλλονται για ποσά ληξιπρόθεσμων οφει-
λών άνω των 500 ευρώ, χωρίς να εξαιρείται η πρώτη κα-
τοικία. Μέσω, δε, των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών οι 
διαδικασίες απλοποιούνται σε βάρος των λαϊκών νοι-
κοκυριών. Βέβαια, ο κ.Τσίπρας δεσμεύτηκε ότι «δεν θα 
υπάρξει λαϊκή κατοικία που θα βγει στο σφυρί». Θαυμά-
σια. Ωστόσο, πρόκειται για το ίδιο πολιτικό πρόσωπο που 
πέραν της ανεκπλήρωτης υπόσχεσης κατάργησης του 
ΕΝΦΙΑ και εκδίωξης των funds, υποσχόταν επιπλέον και 
απαγόρευση των πλειστηριασμών. Μόνο που τους έκα-
νε και ηλεκτρονικούς και εξπρές… 
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