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ΚΙ ΕΝΩ Η ΑΠΟΦΑΣΗ για το τι θα ισχύσει με 
την προστασία της πρώτης κατοικίας αναμέ-
νεται να ληφθεί στα μέσα Δεκεμβρίου, το με-
γάλο πρόβλημα των «κόκκινων» δανείων έχει 

μπει στο μικροσκόπιο της Τράπεζας της Ελλά-
δος και της κυβέρνησης. Στο τραπέζι υπάρχουν 

δύο σχέδια: ένα που προβλέπει τη δημιουργία 
μιας εταιρείας ειδικού σκοπού (Asset 

Protection Scheme), στην οποία 
θα μεταφερθούν 15-20 δισ. ευ-
ρώ «κόκκινα» δάνεια που θα πω-
ληθούν σε ξένες εταιρείες μέσω 
τιτλοποίησης, και ένα νέο σχέ-
διο που έχει ετοιμάσει η Τράπε-
ζα της Ελλάδος και προβλέπει 
επί της ουσίας τη δημιουργία 
μιας bad bank (τοξικής τρά-
πεζας), στην οποία θα μπο-

ρούσαν να μεταφερθούν 

«κόκκινα» δάνεια 42 δισ. ευρώ (σ.σ.: το 50% του συ-
νόλου των «κόκκινων» δανείων). Και τα δύο σχέδια 
είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς συμβάλ-
λουν στην εξυγίανση των τραπεζών, ωστόσο χρειάζο-
νται χρόνο να υλοποιηθούν, από 6 έως και 9 μήνες. 
Το σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδος βάζει βαθιά 
το μαχαίρι στο πρόβλημα και αναμένεται τις επόμε-
νες ημέρες να συζητηθεί σε ανώτατο επίπεδο στην 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η ριζική αντιμετώ-
πιση του προβλήματος των «κόκκινων» δανείων εί-
ναι επιτακτική, καθώς οι τράπεζες χάνουν τη δυνα-
μική τους, όπως απέδειξε και η πρόσφατη έξοδος 
των μετοχών των τριών (Εθνική, Eurobank και Πει-
ραιώς) από τον δείκτη MSCI Greece, που μετρά την 
απόδοση 9 εταιρειών της υψηλής και της μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης, οι οποίες καλύπτουν περίπου το 
85% του ελληνικού Χρηματιστηρίου. Η έξοδος οδή-
γησε την κεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών 
κάτω από τα 5 δισ. ευρώ. 

∆ύο σχέδια για τα «κόκκινα» δάνεια

∆ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ξη της ισχύος του νόµου Κατσέλη να υπάρχει µε κάποιο τρόπο 
προστασία της πρώτης κατοικίας για τις οικονοµικά ασθενέστε-
ρες κοινωνικές οµάδες. Παράµετρος στην οποία συµφωνεί και 
η τρόικα, υπό τον όρο να αποσυρθεί ο νόµος Κατσέλη, ο οποί-
ος είναι ταυτισµένος µε την κατάχρηση των προστατευτικών του 
διατάξεων από µεγάλη µερίδα στρατηγικών κακοπληρωτών, δη-
λαδή δανειοληπτών που έχουν εισοδήµατα και περιουσία, ωστό-
σο µε διάφορα κόλπα τα έχουν αποκρύψει τόσο από τις φορο-
λογικές Αρχές όσο και από τις τράπεζες. 

Τι προβλέπει 
Το υπό εξέταση νέο πρόγραµµα προστασίας της πρώτης κατοι-
κίας, το οποίο στηρίζεται στο κυπριακό σχέδιο µε την επωνυµία 

«Εστία», θα στηριχθεί στις εξής κατευθυντήριες γραµµές: 
f Η τράπεζα, µέσω δύο ανεξάρτητων εκτιµητών, θα αποτιµή-
σει την παρούσα αξία του ακινήτου (σ.σ.: αυστηρά της πρώτης 
κατοικίας) που αποτελεί εγγύηση στο «κόκκινο» στεγαστικό δά-
νειο. Εν συνεχεία, θα καλέσει τον δανειολήπτη να αποπληρώσει 
-σε βάθος χρόνου, υπό νέους όρους- το ποσό που αντιστοιχεί 
στην παρούσα αξία και όχι το αρχικό δάνειο. Το ποσό µεταξύ 
της παρούσας αξίας του ακινήτου και του αρχικού ύψους του 
δανείου θα «κουρευτεί». ∆ηλαδή, αν το δάνειο είναι 120.000 
ευρώ και η παρούσα αξία του ακινήτου 90.000 ευρώ, η διαφο-
ρά των 30.000 ευρώ θα «κουρευτεί». 
f Το νέο δάνειο που θα αποπληρώσει ο δανειολήπτης θα έχει 
ανώτερο όριο επιτοκίου. Στην Κύπρο το όριο αυτό έχει οριστεί 
στο 3,5%. 
f Η αποπληρωµή του δανείου θα µπορεί να γίνει σε έως και 
25 χρόνια. 
f Το κράτος θα επιδοτεί το 1/3 των δόσεων του δανείου. 
f Ο δανειολήπτης θα πρέπει να πληρώνει τις δόσεις που του 
αναλογούν, χωρίς καµία καθυστέρηση. ∆ιαφορετικά, θα χάσει 
τη ρύθµιση. 

Σε ό,τι αφορά την επιδότηση των δόσεων από το ∆ηµόσιο, αξί-
ζει να αναφερθεί ότι στις αλλαγές που έγιναν στον νόµο Κατσέ-
λη το 2016 υπό τον αρµόδιο τότε υπουργό Οικονοµίας, Γιώργο 
Σταθάκη, προβλεπόταν η επιδότηση µέρους της δόσης από το 
∆ηµόσιο. Ωστόσο, αυτό το κοµµάτι του νόµου δεν έχει εφαρ-
µοστεί ποτέ. 

Αυστηροί όροι
Το νέο πρόγραµµα θα έχει αυστηρά εισοδηµατικά και περιουσια-
κά κριτήρια, προκειµένου να µην επαναληφθεί το φαινόµενο του 
τωρινού νόµου, στον οποίο εντάχθηκαν δανειολήπτες που δεν 
είχαν οικονοµική αδυναµία. «Θα αφορά λίγους και όσους έχουν 
πραγµατική ανάγκη», αναφέρει πηγή µε γνώση του θέµατος. 

Το σχέδιο που εφάρµοσε 
η Λευκωσία για τα 

«κόκκινα» δάνεια εξετάζουν 
κυβέρνηση και τράπεζες. Τι 
προβλέπει για «κούρεµα», 

δόση και επιτόκιο

a.papaioannou@realnews.gr

Της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Τ
ο µοντέλο που εφάρµοσε η Κύπρος 
όσον αφορά την προστασία της πρώ-
της κατοικίας από τον πλειστηριασµό 

εξετάζουν κυβέρνηση και τράπεζες, ενό-
ψει της λήξης της ισχύος του νόµου Κατσέ-
λη την 31η ∆εκεµβρίου 2018. Πληροφορί-
ες της Realnews αναφέρουν ότι στα εναλ-
λακτικά σενάρια που εξετάζονται είναι η βα-
σική δοµή του προγράµµατος «Εστία» που 
εφαρµόζει η Κύπρος και στηρίζεται σε δύο 
πυλώνες. Αφενός στο «κούρεµα» σηµαντι-
κού ποσού του δανείου από την πλευρά των 
τραπεζών, αφετέρου στην κρατική επιδότη-
ση της δόσης που θα κληθεί να καταβάλλει 
στην τράπεζα ο δανειολήπτης εφόσον εντα-
χθεί στο πρόγραµµα. Τραπεζικές πηγές ανα-
φέρουν στην «R» ότι πρέπει και µετά τη λή-

Μοντέλο Κύπρου
για την πρώτη 
κατοικία
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Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει ότι προκηρύσσει, 

σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Κανονισµού Εργασίας της, 

την πλήρωση, κατόπιν επιλογής, 45 θέσεων πτυχιούχων 

Πανεπιστηµιακού ή Τεχνολογικού Τοµέα της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης (Οικονοµικών ή Θετικών επιστηµών ή Νοµικού 

Τµήµατος Νοµικών Σχολών), εκπαιδευτικού ιδρύµατος της 

ηµεδαπής ή νόµιµα αναγνωρισµένου της αλλοδαπής, για την 

κάλυψη αναγκών των Μονάδων του ∆ικτύου της.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ηλικίας µέχρι 35 ετών 

(να έχουν γεννηθεί από 1.1.1983 και µετά) και να έχουν 

πτυχίο Πανεπιστηµιακού ή Τεχνολογικού Τοµέα της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης, Οικονοµικών ή Θετικών επιστηµών ή Νοµικού 

Τµήµατος Νοµικών Σχολών.

Για τις θέσεις που προκηρύσσονται, την προθεσµία υποβολής 

των αιτήσεων, τα απαραίτητα προσόντα, τις προϋποθέσεις 

συµµετοχής, τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, τη διαδικασία 

επιλογής των υποψηφίων καθώς και τους όρους πρόσληψης, οι 

υποψήφιοι µπορούν να ενηµερωθούν από το πλήρες κείµενο 

της προκήρυξης που θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΤΕ 

www.nbg.gr, όπου οι υποψήφιοι µπορούν να ανατρέξουν για 

άντληση της σχετικής πληροφόρησης καθώς και την υποβολή 

της αίτησης συµµετοχής.

Αθήνα, 15.11.2018
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