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Της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Σ
τον πλειστηριασμό 2.000 ακινήτων, που 
αποτελούν πρώτη κατοικία, αντικειμενι-
κής αξίας 100.000 ευρώ (ίσως και ορια-

κά χαμηλότερα), θα προχωρήσουν εντός του 
πρώτου εξαμήνου του 2019 οι τράπεζες, κα-
θώς το μέτρο της εκπλειστηρίασης ακουμπά 
πλέον μεσαία διαμερίσματα -πρώτες κατοι-
κίες- των 80-100 τ.μ. Η υλοποίηση πλειστηρι-
ασμών πρώτης κατοικίας υπαγορεύεται από 
τις δεσμεύεις για δραστική μείωση των «κόκ-
κινων» δανείων που έχουν αναλάβει τα πι-
στωτικά ιδρύματα έναντι του Ενιαίου Εποπτι-
κού Μηχανισμού (SSM), βάσει των οποίων το 
20% της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων κατά 50 δισ. ευρώ την τριετία 2019-
2021, δηλαδή 10 δισ. ευρώ, θα προέλθει από 
τους πλειστηριασμούς. Τα τείχη προστασίας 

Στο «σφυρί» 
2.000 πρώτες 
κατοικίες

Οι πλειστηριασμοί 
έχουν προγραμματιστεί 

να γίνουν εντός του α’ 
εξαμήνου του 2019 και 
αφορούν ακίνητα αξίας 

100.000 ευρώ! 

της πρώτης κατοικίας «γκρεμίζονται» συνολι-
κά, με δεδομένο ότι η ευρωπαϊκή πλευρά των 
δανειστών επιμένει και στην πλήρη κατάργηση 
του προστατευτικού πλαισίου που προσφέρει 
ο νόμος Κατσέλη-Σταθάκη, η ισχύς του οποίου 
λήγει σε 22 ημέρες. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι 
δανειστές (σ.σ.: όλες οι πλευρές) έχουν ανα-
γάγει σε κυρίαρχο όπλο ενάντια στα «κόκκι-
να» δάνεια τους πλειστηριασμούς και πιέζουν 
για τη διεξαγωγή 40.000 σε ετήσια βάση. Για 
να βγει ένα ακίνητο σε πλειστηριασμό, πρέ-
πει το δάνειο (στεγαστικό, καταναλωτικό, μι-
κρο-εταιρικό) για το οποίο έχει δοθεί ως εγγύ-
ηση να καταγγελθεί από την τράπεζα. Από την 
στιγμή της καταγγελίας του «κόκκινου» δανεί-
ου μεσολαβούν 6-7 μήνες για να γίνει ο πλει-
στηριασμός. Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, τα 
δάνεια των 2.000 πρώτων κατοικίων που θα 
πλειστηριαστούν το πρώτο εξάμηνο του 2019 
έχουν καταγγελθεί εδώ και περίπου δύο χρό-
νια, χωρίς καμία ανταπόκριση από την πλευ-
ρά των δανειοληπτών. 

«Γκαζώνουν» οι τράπεζες
Τα περιθώρια ελιγμών στο καυτό ζήτημα που 

Οι 2.000 πρώτες κατοικίες που προγραμματίζονται να βγουν σε πλει-
στηριασμό τους επόμενους έξι μήνες αποτελούν στη συντριπτική 
τους πλειονότητα εγγυήσεις/υποθήκες σε στεγαστικά δάνεια που δό-
θηκαν στην προ της οικονομικής κρίσης περίοδο. Το πρόβλημα των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων στην κατηγορία της στεγαστικής πί-
στης αποτελεί το μεγαλύτερο «αγκάθι» για το ελληνικό τραπεζικό σύ-
στημα, καθώς, χρόνο με τον χρόνο, παρατηρείται ότι η μείωσή τους 
είναι ιδιαίτερα δύσκολη, εξαιτίας της συρρίκνωσης των εισοδημάτων 
των νοικοκυριών, αλλά και της μεγάλης επιβάρυνσης από φόρους 
και εισφορές. 

Στα ύψη…
Από το σύνολο των 62,1 δισ. ευρώ στεγαστικών δανείων, το 44,3% 
αυτών, δηλαδή 27,5 δισ. ευρώ, αφορά μη εξυπηρετούμενα ανοίγμα-
τα, ενώ όσα ρυθμίζονται δεν καταγράφουν σημαντικά ποσοστά επιτυ-
χίας, καθώς μετά από μερικούς μήνες αποπληρωμής οι δανειολήπτες 
εγκαταλείπουν τη ρύθμιση. Από τα 27,5 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμε-
να ανοίγματα, το 43% -11,8 δισ. ευρώ- είναι καταγγελμένο, έχουν δη-

λαδή προχωρήσει οι νομικές διαδικασίες είσπραξης από την πλευ-
ρά των τραπεζών. Στον προθάλαμο της καταγγελίας βρίσκονται άλλα 
8,5 δισ. ευρώ, τα οποία έχουν καθυστέρηση στην πληρωμή τους πά-
νω από ένα έτος, ενώ τα υπόλοιπα (σ.σ.: μέχρι τα 27,5 δισ. ευρώ) 6,87 
δισ. ευρώ καταγράφουν καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών. 

«Καμπάνα» από την ΤτΕ
Το καυτό ζήτημα των «κόκκινων» στεγαστικών δανείων έχει σημάνει 
συναγερμό και στην Τράπεζα της Ελλάδος, η διοίκηση της οποίας, 
στην τελευταία έκθεση για την πορεία του χρηματοπιστωτικού συ-
στήματος, διαπιστώνει ότι είναι δύσκολη η μείωσή τους και καλεί τις 
διοικήσεις των τραπεζών να λάβουν δραστικά μέτρα προκειμένου 
να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο. Από την πλευρά τους, οι διοική-
σεις απαντούν ότι μια από τις παραμέτρους που οδηγεί τους δανει-
ολήπτες που έχουν ένα μέσο στεγαστικό δάνειο σε αδυναμία πλη-
ρωμής της μηνιαίας δόσης είναι η επίθεση που κάνει η εφορία με τις 
μαζικές κατασχέσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς των φορο-
λογουμένων. 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

«Βουνό» τα «κόκκινα» στεγαστικά δάνεια
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Κατσέλη
Οι δανειστές ζητούν 
να καταργηθεί 
πλήρως η 
προστασία της 
πρώτης κατοικίας 
που δίνει το άρθρο 
9 του νόμου 
Κατσέλη, το οποίο 
ορίζει το ύψος της 
αντικειμενικής αξίας 
και τα εισοδηματικά 
κριτήρια

Πλειστηριασμοι 2019
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αφορά τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοι-
κίας από τις ελληνικές τράπεζες χαρακτηρίζο-
νται ανύπαρκτα, καθώς οι εντολές από τις επο-
πτικές Αρχές εκτός των συνόρων είναι ιδιαίτε-
ρα αυστηρές και οι επόπτες της Φρανκφούρ-
της ζητούν πλειστηριασμό του ακινήτου σε 
περίπτωση μη πληρωμής του δανείου. Στους 
ενυπόγραφους στόχους που έστειλαν τον Σε-
πτέμβριο οι ελληνικές τράπεζες στον SSM δε-
σμεύονται ότι το 2019 θα προχωρήσουν συ-
νολικά σε 30.000 πλειστηριασμούς, 15.000 το 
πρώτο εξάμηνο και άλλους τόσους το δεύτε-
ρο. Ασφαλείς πληροφορίες της Realnews ανα-
φέρουν ότι έχουν ήδη εντοπίσει και «κλειδώ-
σει» τις 2.000 πρώτες κατοικίες που θα βγά-
λουν στο σφυρί από τον Ιανουάριο έως και τον 
Ιούνιο του 2019 και έπεται συνέχεια. Σε αντί-
θεση με τους πλειστηριασμούς που πραγμα-
τοποιήθηκαν από τον Μάρτιο του 2018 έως 
και σήμερα και αφορούσαν αστικά ακίνητα 
υψηλής αντικειμενικής αξίας (σ.σ.: πάνω από 
250.000 ευρώ κατά μέσο όρο), εμπορικά και 
βιομηχανικά ακίνητα, το 2019 ο πήχυς της αξί-
ας του ακινήτου κατεβαίνει κατακόρυφα και 
βάζει στο κάδρο ακίνητα που αποτελούν εγ-

γύηση σε ένα μέσο στεγαστικό δάνειο της τά-
ξης των 90.000-120.000 ευρώ, το οποίο έλα-
βε ένας μέσος δανειολήπτης για να αγοράσει 
ένα διαμέρισμα των 80-100 τ.μ. Τραπεζικές 
πηγές αναφέρουν, μάλιστα, πως οι πλειστηρι-
ασμοί πρώτης κατοικίας έχουν ξεκινήσει δει-
λά, με μικρό όγκο, από τον Οκτώβριο και του-
λάχιστον από μία τράπεζα.

εξωση σε 2 μήνες!
Κι ενώ η απόφαση για τη διεξαγωγή πλειστη-
ριασμών πρώτης κατοικίας έχει ληφθεί, οι επο-
πτικές Αρχές της Φρανκφούρτης έχουν ζητή-
σει από τις τράπεζες η έξωση του δανειολήπτη 
από το ακίνητο να γίνεται τουλάχιστον 2 μή-
νες μετά τον πλειστηριασμό. Κι αυτό με το επι-
χείρημα ότι η καθυστέρηση στην έξωση οδη-
γεί σε απαξία και σε μείωση της τιμής του ακι-
νήτου, γεγονός που επιβαρύνει το ενεργητικό 
της τράπεζας, καθώς θα κρατά για καιρό στο 
χαρτοφυλάκιό της δεκάδες χιλιάδες ακίνητα. 
«Οι τράπεζες δεν είναι εταιρείες ακινήτων και 
πρέπει να πωλούν όσο το δυνατόν πιο γρήγο-
ρα τα ακίνητα που περνούν και θα περάσουν 

στην κατοχή τους από τους πλειστηριασμούς 
και τις ρευστοποιήσεις περιουσιακών στοι-
χείων, όταν πρόκειται για μη εξυπηρετούμε-
να δάνεια επιχειρήσεων», αναφέρει στην «R» 
πηγή που πρόσκειται στις εποπτικές Αρχές. Το 
ζήτημα της επιτάχυνσης των εξώσεων αποτε-
λεί «βόμβα» τόσο για το τραπεζικό σύστημα 
όσο και για το πολιτικό, καθώς -όπως αναφέ-
ρει υψηλόβαθμο στέλεχος τράπεζας- η «θη-
λιά» που υπάρχει όσον αφορά την άμεση και 
αποτελεσματική μείωση των «κόκκινων» δα-
νείων σφίγγει ιδιαίτερα τους επόμενους μήνες, 
οι οποίοι είναι προεκλογικοί. «Δεν είναι καθό-
λου απίθανο να δούμε τους επόμενους μήνες 
σκηνές αντίστοιχες με αυτές που βλέπαμε στην 
Ισπανία το 2012, όταν γίνονταν μαζικοί πλει-
στηριασμοί», επισημαίνει ο συνομιλητής μας. 

Πονοκέφαλος στην κυβέρνηση
Τη στιγμή που οι τράπεζες έχουν δρομολογή-
σει τους πλειστηριασμούς της πρώτης κατοι-
κίας, η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει λύση 
στο μεγάλο πρόβλημα που έχει προκύψει με 
τον νόμο Κατσέλη. Οι Ευρωπαίοι συνομιλητές 
του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακα-
λώτου είναι κάθετοι όσον αφορά τη μη παρά-
ταση των προστατευτικών διατάξεων του νό-
μου, κάτι που επιβεβαίωσε και ο υπουργός, 
υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση αναζητεί 
άλλες λύσεις. Οι δανειστές ζητούν να καταρ-
γηθεί πλήρως η προστασία της πρώτης κατοι-
κίας που δίνει το άρθρο 9 του νόμου, το οποίο 
ορίζει το ύψος της αντικειμενικής αξίας και τα 
εισοδηματικά κριτήρια. Σήμερα ο νόμος προ-
στατεύει από τον πλειστηριασμό πρώτη κατοι-
κία αντικειμενικής αξίας έως 180.000 ευρώ για 
τον άγαμο και έως 220.000 ευρώ για το ζευ-
γάρι, συν 20.000 για κάθε παιδί έως και τρία. 
Οι δανειστές ζητούν την κατάργηση του άρ-
θρου και περιορίζουν την αξία για τον άγα-
μο στα 75.000-80.000 ευρώ και έως 100.000 
ευρώ για οικογένεια με τρία παιδιά. Το θέμα 
παραμένει ανοιχτό και η διαχείρισή του είναι, 
σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το παρα-
σκήνιο των συζητήσεων με τους θεσμούς, ιδι-
αίτερα δύσκολη για την κυβέρνηση. 

Οι πλειστηριασμοί θα 
συμβάλουν στη μείωση  
των «κόκκινων» δανείων 
κατά 10 δισ. ευρώ την τριετία 
2019-2021


