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Της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Ε
ντονη είναι η πίεση που ασκεί η Ευρω-
παϊκή Κεντρική Τράπεζα στην κυβέρ-
νηση όσον αφορά το θέµα των 

πλειστηριασµών. Συγκεκριµένα, η 
ΕΚΤ ζητά από την κυβέρνηση την 
άρση των εµποδίων που σχετίζο-
νται µε τη ∆ικαιοσύνη όσον αφο-
ρά τους άγονους πλειστηρια-
σµούς, µε στόχο την επίσπευση 
της διαδικασίας και την αύξηση 
του αριθµού τους που πραγµα-
τοποιούνται σε µηνιαία βάση. 
Παράλληλα, ζητά και από τις 
τράπεζες να προχωρούν µε 
ταχύ ρυθµό σε µαζική πώ-
ληση των ακινήτων που βρί-
σκονται ή θα βρεθούν στην 
κατοχή τους από τους πλει-
στηριασµούς. 

Σύµφωνα µε ασφαλείς 
πληροφορίες της Realnews, 
η ηγεσία της ΕΚΤ θεωρεί ότι 
δεν είναι «εύρυθµος», όπως 
τον χαρακτηρίζουν, ο τρόπος 
που διεξάγονται οι πλειστηρια-
σµοί, µε αποτέλεσµα να κηρύσ-
σονται άγονοι και προκειµένου να 
αποφευχθεί αυτό να αγοράζουν οι 
ίδιες οι τράπεζες τα ακίνητα. Το πρό-
βληµα, σύµφωνα µε την ΕΚΤ, εντοπίζεται 
στο µεγάλο χρονικό διάστηµα που θέλει η 
∆ικαιοσύνη για να ορίσει νέα χαµηλότερη 
τιµή σε όσα ακίνητα δεν πουλήθηκαν, επει-

δή ο πλειστηριασµός κρίθηκε άγονος. Σήµε-
ρα, σε περίπτωση που ένας πλειστηριασµός 
κριθεί άγονος, η ελληνική ∆ικαιοσύνη ορίζει 
νέα χαµηλότερη τιµή για την επανάληψή του 
σε 3-5 µήνες. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπε-
ζα ζητά από την κυβέρνηση να περιοριστεί ο 
χρόνος στις 10 ηµέρες, όπως ισχύει στην υπό-
λοιπη Ευρώπη. Η σύντµηση του χρόνου από 
την πλευρά της ∆ικαιοσύνης θα οδηγήσει στην 

∆ιπλή πίεση Ντράγκι
για τους πλειστηριασµούς
Την επανεκκίνηση όσων κρίνονται άγονοι εντός 10 ηµερών, αντί για 3-5 µήνες που
απαιτούνται σήµερα, ζητεί από το υπουργείο ∆ικαιοσύνης η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
και ταυτόχρονα συστήνει στις τράπεζες να προχωρήσουν σε µαζικές πωλήσεις ακινήτων

αύξηση του αριθµού των πλειστηριασµών που δι-
εξάγονται σε µηνιαία βάση, µε στόχο να ξεπεράσουν 

τους 2.000 από τον Σεπτέµβριο και µετά. Επίσης, η ΕΚΤ συ-
νεχίζει να ζητά από την κυβέρνηση τη διενέργεια περισσότε-

ρων πλειστηριασµών και στην επαρχία, καθώς ο κύριος όγκος 
τους αφορά σήµερα την Αττική. 

Οι ενστάσεις της ΕΚΤ απασχόλησαν τις συζητήσεις µε την τρό-
ικα που έγιναν την προηγούµενη εβδοµάδα στην Αθήνα (γι’ αυ-
τό και συµµετείχε στα ραντεβού µε τους εκπροσώπους της τρόι-
κας ο υπουργός ∆ικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής), ενώ ανήκουν 
στα 4-5 «ανοιχτά και δύσκολα θέµατα», όπως τα χαρακτήρισε 
ανώτατη πηγή του υπουργείου Οικονοµικών. Το θέµα παραµέ-
νει, λοιπόν, ακόµη σε εκκρεµότητα και αναµένεται οι διαβουλεύ-
σεις να συνεχιστούν τις επόµενες εβδοµάδες µέχρι να κατατεθεί 
στη Βουλή το πολυνοµοσχέδιο µε τα προαπαιτούµενα της τέταρ-
της αξιολόγησης.

«Πουλήστε τα»!
Στο «ραντάρ» του Μάριο Ντράγκι, όµως, έχουν µπει και οι τράπε-

ζες, οι οποίες αφενός για να κρατήσουν τις τιµές των ακινήτων που 
βγαίνουν σε πλειστηριασµό σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο και αφετέ-
ρου για να περιορίσουν τον αριθµό των άγονων, αγοράζουν σε µεγά-
λο ποσοστό οι ίδιες τα ακίνητα που βγαίνουν στο σφυρί. Κατά την ΕΚΤ, 
η επίσπευση των διαδικασιών της ∆ικαιοσύνης θα λειτουργήσει υπο-

στηρικτικά, ώστε να περιοριστεί η τάση να αγοράζουν ακίνητα οι τρά-
πεζες, ενώ και αποτελεί και αυτό ένα βασικό αίτηµα προς την ελληνική 

κυβέρνηση. «Αν το δικαστήριο ορίζει νέα τι-
µή εκκίνησης του πλειστηριασµού σε 10 ηµέ-
ρες αντί για 3-5 µήνες που απαιτούνται σήµε-
ρα, τότε θα περιοριστούν οι αγορές από την 
πλευρά των τραπεζών και θα αυξηθεί ο όγκος 
των µηνιαίων πλειστηριασµών», αναφέρουν 
στην «R» τραπεζικές πηγές. Προσθέτουν, µά-
λιστα, ότι έχουν γίνει ήδη αυστηρές συστάσεις 
από την ΕΚΤ προς τις ελληνικές τράπεζες, για 
να προχωρήσουν σε µαζικές πωλήσεις ακινή-
των και να σταµατήσουν να τα διακρατούν 8-9 
µήνες µετά τον πλειστηριασµό. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι τράπεζες όταν 
παίρνουν το ακίνητο το διακρατούν για 8-9 
µήνες µέχρι να το «καθαρίσουν» από τα βάρη 
που φέρει, όπως απλήρωτοι φόροι (ΕΝΦΙΑ, τέ-
λος ακίνητης περιουσίας) και τις υλικές ζηµιές, 
µε στόχο να το πουλήσουν σε καλύτερη τιµή. 
Με βάση τις εκτιµήσεις, το 2018 οι συστηµι-
κές τράπεζες απέκτησαν αθροιστικά περίπου 
15.000 ακίνητα, τα οποία καλούνται πλέον να 
αρχίσουν να πωλούν. Αγοραστικό ενδιαφέρον 
για την απόκτηση των εν λόγω ακινήτων ανα-
µένεται να επιδείξουν ξένα funds και εταιρείες 
real estate, αλλά και οι ελληνικές εταιρείες δια-
χείρισης ακινήτων. 

Η απαίτηση της ΕΚΤ 
εξυπηρετεί τον στόχο 
οι πλειστηριασµοί που 
διεξάγονται σε µηνιαία βάση 
να ξεπερνούν τους 2.000 


