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Την ανταλλαγή στοιχείων µεταξύ 
των τραπεζών για καταθετικούς 
λογαριασµούς, µετοχές, αµοιβαία 
κεφάλαια και ασφαλιστήρια 
συµβόλαια και τον «ξαφνικό 
θάνατο» της προστασίας 
για όσους έχουν 
υπαχθεί στον νόµο 
Κατσέλη και δεν 
πληρώνουν τη δόση 
τους επί 3 και πλέον 
µήνες φέρνει το νέο 
θεσµικό πλαίσιο

a.papaioannou@realnews.gr

Της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Σ
φίγγει ο κλοιός για 400.000 δανειολή-
πτες και για µία στις τρεις επιχειρήσεις, 
των οποίων τα δάνεια έχουν καταγγελ-

θεί από τις τράπεζες, καθώς µε τις αλλαγές που 
θα νοµοθετηθούν σε περίπου έναν µήνα στο 
πλαίσιο της τέταρτης αξιολόγησης τα πιστωτικά 
ιδρύµατα θα αποκτήσουν πρόσβαση στις κα-
ταθέσεις, στα αµοιβαία κεφάλαια, στις µετοχές 
και στα ασφαλιστήρια συµβόλαια που διατη-
ρούν οι εν λόγω δανειολήπτες στην Ελλάδα. Στο 
ίδιο πακέτο αλλαγών προστίθεται και ο «ξαφνι-
κός θάνατος» της προστασίας από τον πλειστη-
ριασµό που προσφέρει ο νόµος Κατσέλη για 
όσους δανειολήπτες δεν συνεχίζουν να πληρώ-
νουν τη µηνιαία δόση τους µετά τους πρώτους 
τρεις µήνες ένταξης στις προστατευτικές διατά-
ξεις του νόµου. Η πρόσβαση των τραπεζών στις 
καταθέσεις αφορά τους λογαριασµούς που δι-
ατηρούν οι εν λόγω δανειολήπτες στο ελληνι-
κό τραπεζικό σύστηµα και όχι στις ξένες τρά-
πεζες. Κι αυτό µε το επιχείρηµα ότι µία τέτοια 
εξέλιξη θα δρούσε ανασταλτικά στην επιστρο-
φή των καταθέσεων τόσο από ιδιώτες όσο και 
από επιχειρήσεις. Στον αντίποδα, στο τραπέζι 

των διαπραγµατεύσεων µεταξύ των εµπλεκό-
µενων µερών παραµένει ακόµη το ενδεχόµε-
νο πρόσβασης και στις τραπεζικές θυρίδες, για 
το οποίο όµως οι τράπεζες εµφανίζονται -προς 
το παρόν- αρνητικές. 

Και οι δύο αλλαγές (σ.σ.: πρόσβαση στα 
κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία και 
αυτόµατος πλειστηριασµός του ακινήτου για 
όσους εντάσσονται στον νόµο Κατσέλη) απο-
σκοπούν, σύµφωνα µε τραπεζικές πηγές αλλά 
και στελέχη του οικονοµικού επιτελείου της κυ-
βέρνησης, στην αποκάλυψη των στρατηγικών 
κακοπληρωτών, δηλαδή των δανειοληπτών που 
διαθέτουν περιουσία (κινητή και ακίνητη) και 
δεν πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, εις βά-
ρος των πραγµατικά οικονοµικά αδύναµων αλ-
λά και εν γένει της οικονοµίας, καθώς δεσµεύ-
ουν από τη χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων 
δεκάδες δισ. ευρώ. 
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Ανοίγουν οι καταθέσεις 
400.000 δανειοληπτών
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Ανταλλαγή πληροφοριών 
Ασφαλείς πληροφορίες της Realnews αναφέ-
ρουν ότι η επίµαχη διάταξη που θα δίνει το 
«πράσινο φως» στις τράπεζες να βλέπουν το 
σύνολο της κινητής περιουσίας (καταθέσεις, 
µετοχές, ασφαλιστήρια συµβόλαια και αµοι-
βαία κεφάλαια) αυστηρά όσων δανειοληπτών 
(φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων) το δά-
νειό τους έχει καταγγελθεί είναι έτοιµη, συµφω-
νήθηκε στις διαπραγµατεύσεις για τις αλλαγές 
στον νόµο Κατσέλη και -µε βάση τη συµφωνία 
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  ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ οι τράπεζες έχουν αυξήσει σηµαντικά τον αριθ-
µό των δανείων που καταγγέλλουν µετά την πίεση των εποπτικών Αρχών, της 
Τραπέζης της Ελλάδος και του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισµού (SSM) της Ευ-
ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πρόκειται για δάνεια, επιχειρηµατικά και στε-
γαστικά, τα οποία εµφανίζουν καθυστέρηση περίπου δύο χρόνια, ενώ υπάρ-
χουν και περιπτώσεις -κυρίως στα δάνεια των επιχειρήσεων- που η καθυστέ-
ρηση στην αποπληρωµή ήταν περισσότερο από δύο χρόνια. Το «τσουνάµι» 
των καταγγελιών αναµένεται να ενταθεί το 2018, αλλά και το 2019, µε δεδο-

µένο ότι οι τράπεζες πρέπει να µειώσουν τα «κόκκινα» δάνεια κατά 40 δισ. ευ-
ρώ. Με βάση τον νόµο, η τράπεζα µπορεί να προχωρήσει στην καταγγελία δα-
νείου όταν αυτό δεν εξυπηρετείται για 360 ηµέρες, δηλαδή για ένα έτος. Στο 
εξάµηνο ξεκινά τις νοµικές διαδικασίες, καλώντας τον δανειολήπτη να προχω-
ρήσει σε ρύθµιση του δανείου του. «Η δικαστική οδός είναι χρονοβόρα µέχρι 
να φτάσει η υπόθεση στον πλειστηριασµό», αναφέρει στην «R» υψηλόβαθµο 
στέλεχος τράπεζας και προσθέτει: «Με τη δυνατότητα πρόσβασης στην κινη-
τή περιουσία που διατηρεί ο κάτοχος του καταγγελµένου δανείου, θεωρού-
µε ότι πολλές υποθέσεις δεν θα φτάσουν στο δικαστήριο και θα ρυθµιστούν 
δεκάδες δάνεια». Στην ανάγκη αύξησης των καταγγελιών έχει αναφερθεί κατ’ 
επανάληψη και η διοίκηση της Τραπέζης της Ελλάδος, καθώς -µε βάση τα στοι-
χεία- υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες επιχειρηµατικά δάνεια, κυρίως µεσαίων επι-
χειρήσεων, τα οποία δεν εξυπηρετούνται για πάνω από δύο έτη και οι τράπε-
ζες δεν έχουν προχωρήσει στην καταγγελία τους. Γεγονός που στερεί κεφάλαια 
από το σύστηµα και εκπέµπει λάθος µήνυµα, µε αποτέλεσµα αρκετοί επιχειρη-
µατίες να µη δείχνουν διάθεση ρύθµισης των δανείων της επιχείρησής τους.

Βροχή καταγγελιών 
από τις τράπεζες

µε την τρόικα- θα θεσπιστεί στο πρώτο πακέτο 
των προαπαιτούµενων το αργότερο έως το τέ-
λος Απριλίου. Εως τώρα, οι τράπεζες στην Ελ-
λάδα δεν έχουν τη δυνατότητα να δίνουν η µία 
στην άλλη στοιχεία για τους καταθετικούς λο-
γαριασµούς που διατηρεί ένας «κόκκινος» δα-
νειολήπτης, κάτι που συµβαίνει εδώ και χρόνια 
στην Ευρώπη. «Ακόµη και στη Ρουµανία αυτό 
ισχύει από το 2010. Στην Ελλάδα βλέπουµε µό-
νο τα δάνεια που έχει κάποιος µέσω του Τειρε-
σία», αναφέρουν τραπεζικές πηγές. 

Η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των τρα-
πεζών για τους δανειολήπτες, των οποίων το δά-
νειο ή τα δάνεια έχουν καταγγελθεί, θα µειώσει 
-όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές- και τους πλει-
στηριασµούς και θα αποσυµφορήσει τη ∆ικαιο-
σύνη, καθώς θα κληθεί ο δανειολήπτης να πλη-
ρώσει τις υποχρεώσεις του άπαξ και διαθέτει κα-
ταθέσεις και άλλα κινητά περιουσιακά στοιχεία. 

Τα καταγγελµένα δάνεια ανέρχονται: 
 Συνολικά σε 45 δισ. ευρώ, που αποτελούν 

σχεδόν το µισό των µη εξυπηρετούµενων δα-
νείων.

 Τα καταγγελµένα δάνεια των νοικοκυριών 
διαµορφώνονται στα 19,4 δισ. ευρώ εκ των 
οποίων: 11,37 δισ. ευρώ είναι στεγαστικά, που 
αντιστοιχούν σε 100.000 δανειολήπτες, και 8,2 
δισ. ευρώ καταναλωτικά, που αναλογούν σε πε-
ρίπου 300.000 δανειολήπτες. 

 Τα καταγγελµένα δάνεια των επιχειρήσε-
ων ανέρχονται σε 26 δισ. ευρώ και αποτελούν 
σχεδόν 1 στα 2 µη εξυπηρετούµενα επιχειρη-
µατικά δάνεια. Από αυτά, τα 16 δισ. ευρώ εί-
ναι δάνεια µικρών, µεσαίων και µεγάλων επι-
χειρήσεων, 9,5 δισ. ευρώ ανήκουν σε ελεύθε-
ρους επαγγελµατίες και πολύ µικρές εταιρεί-
ες, ενώ 300 εκατ. ευρώ αφορούν τον τοµέα 
της ναυτιλίας. 

Αυτόµατοι πλειστηριασµοί
Παύση της χρόνιας ασυλίας και προστασίας από 
τον πλειστηριασµό για χιλιάδες δανειολήπτες 
(φυσικά πρόσωπα) που έχουν ενταχθεί στον 
νόµο Κατσέλη, ακόµη κι αν δεν πλήρωναν τη 
µηνιαία δόση που αποφάσιζε το δικαστήριο, 
φέρνει η αλλαγή που θα θεσπιστεί τον επόµε-
νο µήνα. Με βάση το νέο καθεστώς, εφόσον ο 
δανειολήπτης δεν είναι συνεπής στην πληρω-
µή της µηνιαίας δόσης πάνω από τρεις µήνες, 
θα χάσει αυτόµατα την προστασία, θα βρε-
θεί ακαριαία εκτός νόµου και το ακίνητό του 
θα βγει αυτόµατα -χωρίς νέα δικαστική προ-
σφυγή από την πλευρά της τράπεζας- σε πλει-
στηριασµό. Σήµερα ένας δανειολήπτης που 
έχει ενταχθεί στον νόµο µπορεί -ακόµη και µε-
τά την απόφαση του δικαστηρίου για το ύψος 
της δόσης που θα πληρώσει- να σταµατήσει να 
εξυπηρετεί το δάνειό του και να µην έχει καµία 
αρνητική συνέπεια. Κι αυτό διότι, όταν σταµα-
τήσει, η τράπεζα -βάσει του νόµου- πρέπει να 
κινήσει εκ νέου όλες τις νοµικές ενέργειες, να 
απευθυνθεί στη ∆ικαιοσύνη και να καταγγεί-
λει εκ νέου το δάνειο, διαδικασία που χαρα-
κτηρίζεται ιδιαίτερα χρονοβόρα, µε αποτέλε-

σµα να γίνεται κατάχρηση από τους στρα-
τηγικούς κακοπληρωτές. 

Οι δανειολήπτες του νόµου Κατσέλη 
ανέρχονται σε 160.000 µε συνολικά 

δάνεια (στεγαστι-
κά, καταναλωτι-
κά) ύψους 17,5 
δισ. ευρώ. Από 
αυτούς 45.000 
χρωστούν 4 δισ. 
ευρώ µε δάνειο 
σε µία µόνο τρά-
πεζα και οι υπό-
λοιποι 115.000 
χρωστούν 13,5 
δισ. ευρώ σε πε-
ρισσότερες από 
µία τράπεζες.

θυρίδες
Στο τραπέζι των 
διαπραγµατεύσεων 
µεταξύ των 
εµπλεκόµενων 
µερών παραµένει 
ακόµη το 
ενδεχόµενο 
πρόσβασης και στις 
τραπεζικές θυρίδες, 
για το οποίο 
όµως οι τράπεζες 
εµφανίζονται -προς 
το παρόν- αρνητικές

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό ως εξής:

Οι προσφορές και τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό 
πρέπει να φθάσουν στην Τράπεζα της Ελλάδος, 

Ίδρυµα Εκτύπωσης Τραπεζογραµµατίων και Αξιών, 
Μεσογείων 341, 152 31 Χαλάνδρι.

Το κείµενο της προκήρυξης δηµοσιεύεται
στην ιστοσελίδα της Τράπεζας 

(www.bankofgreece.gr  Η Τράπεζα  Κέντρο Ενηµέρωσης  ∆ιακηρύξεις).

Ίδρυµα Εκτύπωσης Τραπεζογραµµατίων & Αξιών
Χαλάνδρι, 09 Μαρτίου 20 18

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

465/2018 Προµήθεια µεταλλικών δίσκων 
ευρώ 1 λεπτού, 2 λεπτών, 5 

λεπτών, 10 λεπτών και 2 ευρώ 
(πυρήνας και δακτύλιος)

∆ΕΥΤΕΡΑ
16/04/2018
Ώρα 14:00


