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Της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Σ
τις συµπληγάδες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε-
ζας συνθλίβεται η πρόταση της κυβέρνησης όσον 
αφορά το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κα-

τοικίας. Οι τεχνοκράτες της Φρανκφούρτης προβάλλουν 
συνεχώς ενστάσεις στο «προχειρογραµµένο», όπως το 
χαρακτηρίζουν, σχέδιο και βγάζουν «κόκκινη κάρτα» σε 
5 βασικούς άξονες µε στόχο τον περιορισµό των δανει-
οληπτών που θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο 
νέο πλαίσιο και τον αποκλεισµό των στρατηγικών κακο-

πληρωτών. Στο παρασκήνιο εξελίσσεται εδώ 
και δέκα ηµέρες ένα σκληρό παζάρι µε-

ταξύ Αθήνας και δανειστών, παρά τον 
συµβιβασµό που έχει αποδεχθεί η 
κυβέρνηση σε αρκετά σηµεία της 
πρότασης κατόπιν της άρνησης της 
άλλης πλευράς. «Κάθε φορά που 
γίνεται από την ελληνική πλευ-
ρά ένας συµβιβασµός, η Φραν-
κφούρτη εγείρει ένα ακόµη ζή-
τηµα και οι διαπραγµατεύσεις 

κολλάνε εκ νέου», αναφέρει στη Realnews πη-
γή µε άριστη γνώση των παρασκηνιακών συ-
ζητήσεων και προσθέτει: «Στόχος της Ευρωπα-
ϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι να περιοριστεί 
σηµαντικά η περίµετρος των δανείων που θα 
ενταχθούν στο νέο πλαίσιο, ενώ θέτει µια σειρά 
από θέµατα και για όσους δανειολήπτες έχουν 
ενταχθεί στον παλαιό νόµο Κατσέλη». Κι ενώ 
οι διαπραγµατεύσεις είχαν «παγώσει» τις προ-
ηγούµενες ηµέρες (αυτό ήταν το σκηνικό της 
τελευταίας εβδοµάδας), ο χρόνος πιέζει, κα-
θώς η συµφωνία πρέπει να επέλθει εντός της 
επόµενης εβδοµάδας, προκειµένου το σχέδιο 
νόµου να πάει προς ψήφιση στη Βουλή πριν 
από το Euro Working Group της 25ης Μαρτί-
ου και εντέλει στον Eurogroup της 4ης Απρι-
λίου να εγκριθεί η εκταµίευση του 1 δισ. ευ-
ρώ από τα κέρδη επί των οµολόγων των εθνι-
κών τραπεζών. 

Το χάσµα
Ασφαλείς πληροφορίες της «R» αναφέρουν ότι 
το κλίµα που επικρατεί στα µέλη της ΕΚΤ δεν εί-
ναι οµόφωνα αρνητικό. Υπάρχουν, σύµφωνα 
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µε τις ίδιες πηγές, κεντρικοί τραπεζίτες οι οποί-
οι διάκεινται θετικά και ζητούν βελτιώσεις και 
συµβιβασµούς κι άλλοι που επιµένουν ότι το 
πλαίσιο προστασίας που προτείνει η ελληνική 
κυβέρνηση είναι «γενναιόδωρο» και ενθαρρύνει 
τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και την εδραί-
ωση της κουλτούρας αθέτησης πληρωµών. Ως 
εκ τούτου, έχουν εγείρει µια σειρά νέων ενστά-
σεων, πέραν της γνωστής που αφορά τα περι-
ουσιακά κριτήρια, οι οποίες περιπλέκουν τη δι-
απραγµάτευση και στριµώχνουν πολιτικά την 

  ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ µε τις διευθύνσεις, αλλά και την πολιτική ηγεσία της Κοµισιόν, η Ευρωπα-
ϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα µέλη (κεντρικοί τραπεζίτες των χωρών της ευρωζώνης) προ-
βάλλουν ισχυρά επιχειρήµατα στη βάση του ότι η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης, έτσι 
όπως είναι δοµηµένη και µε τα εισοδηµατικά κριτήρια που φέρει, επιβραβεύει σε µεγάλο 
βαθµό τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και δη τους προερχόµενους από την κατηγορία 
των επαγγελµατιών, στην οποία παρατηρούνται, σύµφωνα µε τους δανειστές, µεγάλα ποσο-
στά φοροδιαφυγής. Ο ηθικός κίνδυνος (moral hazard) που προκαλείται από τη φιλοσοφία 
της επιβράβευσης είναι, σύµφωνα µε την ΕΚΤ, ιδιαίτερα κρίσιµος καθώς αγγίξει τους συνε-
πείς δανειολήπτες και δεν προστατεύει µόνο όσους έχουν πραγµατική οικονοµική αδυναµία. 

Πηγές αναφέρουν στην «R» ότι τέτοιου τύπου γαλαντόµες ως 
προς τα περιουσιακά και εισοδηµατικά 
κριτήρια προτάσεις εδραιώνουν την 
πεποίθηση και στους συνεπείς έως 
σήµερα δανειολήπτες πως πάντα 
θα γίνεται τέτοιου είδους ρύθµι-
ση µε κρατική επιδότηση, ανά-
λογα µε το πολιτικό κλίµα που 
επικρατεί στην Ελλάδα. 
Η πρόταση, όµως, της κυβέρ-
νησης φέρει τη σφραγίδα τόσο 
των τραπεζών όσο και της Τρά-
πεζας της Ελλάδος. Κι αυτό διότι 

οι διοικήσεις των τραπεζών γνωρίζουν ότι η κρατική επιδότη-
ση θα οδηγήσει µεγάλο κοµµάτι «κόκκινων» στεγαστικών δανεί-
ων να «πρασινίσει» και ως εκ τούτου να πουληθεί προς το τέλος 
του 2019 µέσω τιτλοποίησης σε πολύ υψηλότερες τιµές, γε-
γονός που θα ανακουφίσει ένα µέρος του ισολογισµού 
των τραπεζών. Επιχείρηµα που κατανοεί σε βάθος ο δι-
οικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνά-
ρας, εξ ου και έδωσε το «πράσινο φως» µε τη µελέτη 
επιπτώσεων (σε κεφάλαια και προβλέψεις) που απέ-
στειλε στην ΕΚΤ.

«Ηθικός κίνδυνος»
για τους συνεπείς

Σύμφωνα με 
την ΕΚΤ, η δομή 
της πρότασης 
«φλερτάρει» με 
την επιβράβευση 
των στρατηγικών 
κακοπληρωτών

κυβέρνηση. Οι ηµέρες που ακολουθούν θεω-
ρούνται ιδιαίτερα κρίσιµες, καθώς όλες οι πλευ-
ρές πρέπει να καθίσουν σοβαρά στο τραπέζι 
και να βρεθεί η χρυσή τοµή. Κι αυτό διότι εδώ 
και 18 ηµέρες δεν υπάρχει πλαίσιο προστασί-
ας της πρώτης κατοικίας, γεγονός που καθιστά 
ευάλωτους τους δανειολήπτες, αν και από την 
προκήρυξη έως τη διενέργεια ενός πλειστηρι-
ασµού χρειάζονται πάνω από 6 µήνες. Τα ση-
µεία, λοιπόν, της ουσιαστικής διαφωνίας Αθή-
νας - Φρανκφούρτης είναι τα εξής: 

1 Η κυβερνητική πρόταση προβλέπει την επι-
δότηση της µηνιαίας δόσης µεσοσταθµικά 

έως 33%. Ασφαλείς πληροφορίες της «R» ανα-
φέρουν ότι η ΕΚΤ ζητά από την ελληνική πλευ-
ρά να γράψει µε ιδιαίτερη ακρίβεια στον νό-
µο πως θα κυµαίνεται το ποσοστό της κρατικής 
επιδότησης µε βάση το ύψος του εισοδήµατος 
του δανειολήπτη και όχι γενικά το 33%. ∆ηλα-
δή ζητά να αποτυπωθεί στον νόµο η κλιµάκω-
ση του ποσοστού της επιδότησης. 
Για παράδειγµα, για όσους έχουν χαµηλά ει-
σοδήµατα, π.χ. 10.000 ευρώ (ετήσιο), να ανα-
γράφεται ότι θα επιδοτούνται για το 50% της 

µηνιαίας δόσης, και όσο µεγαλύτερο είναι το 
εισόδηµα τόσο να µειώνεται και το ποσοστό 
της επιδότησης. 
«∆εν έχουν εµπιστοσύνη αν παραµείνει στον 
νόµο το µεσοσταθµικό ποσοστό 33%. Κι αυ-
τό µε το επιχείρηµα ότι όλοι θα ζητούν -δη-
λαδή κι εκείνοι µε εισόδηµα έως 36.000 ευ-
ρώ- να επιδοτείται το 33%», αναφέρει υψη-
λόβαθµο τραπεζικό στέλεχος. 

2 Επιµένουν ότι το πλαίσιο προστασίας 
πρέπει να αφορά µόνο τα στεγαστικά 

δάνεια και όχι τα επιχειρηµατικά, όπως προ-
βλέπει η κυβερνητική πρόταση. Ασφαλείς 
πληροφορίες αναφέρουν ότι οι διαλλακτικοί 
της Φρανκφούρτης -κάτι που συζητά η ελλη-
νική πλευρά- έχουν προτείνει τον εξής συµ-
βιβασµό: Για τα επιχειρηµατικά δάνεια (κυ-
ρίως επαγγελµατιών) που έχουν εγγύηση την 
πρώτη κατοικία να µειωθεί το ύψος της αντι-
κειµενικής αξίας στα 150.000 ευρώ, από τα 
250.000 ευρώ αντικειµενική αξία που προ-
τείνει για όλους η κυβέρνηση. Η συµβιβαστι-
κή αυτή πρόταση µειώνει στο 1,5 δισ. ευρώ 
(από 2 δισ. ευρώ που αναφέρει η πρόταση) 
τα επιχειρηµατικά δάνεια που µπορούν να 
ενταχθούν και περιορίζει τους δανειολήπτες 
κατά 6.000. Σηµειώνεται ότι τα 2 δισ. ευρώ 
επιχειρηµατικά µε πρώτη κατοικία αντιστοι-
χούν σε 44.000 δανειολήπτες που έχουν δά-
νειο (αρχικό) έως 150.000 ευρώ. Με τον συµ-
βιβασµό, ο αριθµός των δανειοληπτών περι-
ορίζεται στους 38.000. 

3 Μια νέα αξίωση που συζητήθηκε, σύµφω-
να µε πηγές της «R», και στο Eurogroup της 

προηγούµενης ∆ευτέρας και τίθεται µε ιδιαί-
τερη επιµονή είναι η εξής: Οι δανειστές «ξη-
λώνουν» και το σηµείο του νόµου που προ-
βλέπει ότι στο νέο πλαίσιο προστασίας µπο-
ρούν να ενταχθούν δάνεια που ήταν σε κα-
θυστέρηση έως 3 µήνες (90 ηµέρες) την 31η 
∆εκεµβρίου 2018. Ζητούν, λοιπόν, η ηµε-
ροµηνία να µεταφερθεί τουλάχιστον 2 µή-
νες νωρίτερα, περί τα τέλη Οκτωβρίου, µε 
το επιχείρηµα ότι τότε ξεκίνησε η συζήτηση 
δηµόσια, από δηλώσεις κορυφαίου υπουρ-
γού για το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώ-
της κατοικίας. Και έκτοτε, το τελευταίο δίµη-
νο του 2018, σταµάτησαν να εξυπηρετούνται 
δεκάδες χιλιάδες δάνεια συνδεδεµένα µε την 
πρώτη κατοικία. Εκτιµούν, µάλιστα, ότι η πλει-
ονότητα των δανειοληπτών που «µπουµπού-
νισαν» το δάνειο ανήκει στους στρατηγικούς 
κακοπληρωτές. 

4 Οσον αφορά το ύψος των καταθέσεων που 
πρέπει να έχει ο δανειολήπτης (ένσταση 

που έχει τεθεί εδώ και εβδοµάδες, σε αντίθε-
ση µε τα τρία προηγούµενα σηµεία διαφω-
νίας), ζητούν να πέσει στο 20% από 50% σε 
σχέση µε το υπόλοιπο του δανείου. Υπενθυ-
µίζουµε ότι η κυβερνητική πρόταση θέτει ως 
ανώτερο ύψος υπολοίπου δανείου τα 130.000 
ευρώ και ανώτερο όριο καταθέσεων το 50% 
αυτού, δηλαδή 65.000 ευρώ. Εδώ, σύµφωνα 
µε τις πληροφορίες της «R», έχει επέλθει συµ-
βιβασµός ώστε οι καταθέσεις να φθάνουν έως 
το 20% του υπολοίπου του δανείου.

5 ∆ιαφωνία υπάρχει και για το ύψος της συ-
νολικής ακίνητης περιουσίας που πρέπει 

να έχει ο δανειολήπτης. Η κυβέρνηση προτεί-
νει η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας 
να φθάνει έως το 200% του υπολοίπου του 
δανείου (δηλαδή στα 260.000 ευρώ). Οι δα-
νειστές ζητούν το εν λόγω ποσοστό να περι-
οριστεί κάτω από το 100%. Κι εδώ η ελληνι-
κή πλευρά φέρεται να το συζητά. 
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΚΥΡΗΣΣΕΙ

Την πλήρωση µίας (1) θέσης ∆ικηγόρου µε έµµισθη εντολή, της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων 
(ΡΑΣ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 43 του ν.4194/2013 (Α’ 208) και προσκαλεί 
ενδιαφερόµενους δικηγόρους, τουλάχιστον παρ’ Εφέταις, µε µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
µε αντικείµενο σε θέµατα δικαίου των επιχειρήσεων, δηµοσίων συµβάσεων, δικαίου του 
ανταγωνισµού, οικονοµική των επιχειρήσεων, δικαίου και πολιτική των εξαγορών και των 
συγχωνεύσεων και εν γένει, ∆ιοικητικού ή Εµπορικού ή Αστικού ∆ικαίου,  µε πολύ καλή γνώση 
της Αγγλικής γλώσσας και τουλάχιστον πέντε (5) έτη εµπειρία.
Ο ∆ικηγόρος µε Έµµισθη Εντολή που θα προσληφθεί θα αµείβεται βάσει του ν.4354/2015 
και του Κώδικα ∆ικηγόρων (ν. 4194/13 Α΄ 208), όπως ισχύει και θα ασφαλίζεται στον οικείο 
ασφαλιστικό του φορέα, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.
Το πλήρες κείµενο της πρόσκλησης έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΡΑΣ: http://www.ras-el.gr 
Κάθε ενδιαφερόµενος πρέπει να υποβάλει ή να ταχυδροµήσει µε απόδειξη (συστηµένη επιστολή) 
στο Πρωτόκολλο της Ρ.Α.Σ. (οδός Σταδίου 33 - Τ.Κ. 10559, Αθήνα, 7ος όροφος). Η προθεσµία 
παρατείνεται για τριάντα (30) ηµέρες, από την εποµένη της δηµοσίευσης της παρούσης στον 
ηµερήσιο Τύπο Αθηνών.
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