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90.000
δανειολήπτες

50.000
δάνεια

50.000-80.000 €
YΨΟΣ ∆ΑΝΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΗ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ 
∆ΑΝΕΙΩΝ 2019 
ΣΕ ΞΕΝΑ FUNDS

100.000
δάνεια

5,0
δισ. €

AΞΙΑ

29 δισ. €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ
ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ

ακίνητα
Στον έλεγχο των 
funds περνούν και 
τα ακίνητα -απλές 
κατοικίες- τα 
οποία αποτελούν 
ενέχυρο για 
τη λήψη του 
στεγαστικού 
δανείου

λύσεων που προσέφεραν έως σήµερα οι τράπεζες σε σχέ-
ση µε τις λύσεις που θα αρχίσουν να γίνονται πραγµατικό-
τητα άµεσα στην ελληνική αγορά από τα ξένα funds. Οι ξέ-
νες εταιρείες δεν έχουν πρόβληµα και αυστηρές δεσµεύσεις 
κεφαλαιακού χαρακτήρα όπως οι ελληνικές τράπεζες, άρα 
µπορεί να είναι πιο ευέλικτες σε «κούρεµα». Ωστόσο, αν ο 
δανειολήπτης δεν συνεργαστεί ή διαθέτει 
περιουσία, οι ξένοι θα είναι πιο 
δραστικοί στην οριστική διευ-
θέτηση του προβλήµατος, επι-
στρατεύοντας όλα τα νόµιµα 
µέσα, όπως τον πλειστηρια-
σµό κ.λπ. Οι λύσεις, λοιπόν, 
που θα προτείνουν και οι 
οποίες -µολονότι έχουν δοθεί 
ως οδηγία στις τράπεζες από 
την Τράπεζα της Ελλάδος από 
το 2015- δεν έχουν εφαρµοστεί 

ΜΕΤΑ από 9 χρόνια σφοδρής οικονοµικής κρίσης και εισοδηµατικής κατάρρευσης 
µεγάλου ποσοστού της χαρακτηριζόµενης τις προηγούµενες δεκαετίες ως «µεσαίας 
τάξης», τα προβλήµατα της συγκεκριµένης κατηγορίας δεν απαλείφονται και αυτό 
-σύµφωνα µε στελέχη της αγοράς και των τραπεζών- αποτυπώνεται στην κατάσταση 
των στεγαστικών δανείων. Σταθερά όλα τα τελευταία χρόνια οι δανειολήπτες στεγαστι-
κών δανείων δείχνουν σηµάδια έντονης κόπωσης και αδυνατούν να αντεπεξέλθουν 
µε συνέπεια στην πληρωµή της µηνιαίας δόσης. Το σύνολο των µη εξυπηρετούµενων 
στεγαστικών δανείων πλησιάζει τα 29 δισ. ευρώ και ως ποσοστό διαµορφώνεται κο-
ντά στο 50% του συνόλου των χορηγήσεων της στεγαστικής πίστης. 

Το πρόβληµα βαθαίνει χρόνο µε τον χρόνο και, σύµφωνα µε πληροφορίες, από την 
αρχή του 2019 έως και σήµερα περίπου 1.000 δανειολήπτες τον µήνα διαπιστώνε-
ται ότι ζορίζονται να πληρώσουν είτε όλη τη δόση είτε µέρος αυτής και απλά κάτι βά-
ζουν… «Παρατηρείται µια αδυναµία στις πληρωµές, αλλά και µια γενικότερη σύγχυ-
ση στο κοµµάτι των στεγαστικών. Η σύγχυση αποδίδεται στην αναµενόµενη εφαρ-
µογή του νέου πλαισίου προστασίας και σε όλη αυτή τη συζήτηση εν αναµονή της 
εφαρµογής. Η αδυναµία οφείλεται προφανώς σε πραγµατικό πρόβληµα που έχει το 
νοικοκυριό», αναφέρει στην «R» αρµόδια πηγή. 

«Χτυπούν» τα ρυθµισµένα 
Τη µεγαλύτερη αρρυθµία παρουσιάζουν τα στεγαστικά δάνεια που τα τελευταία χρό-
νια έχουν ρυθµιστεί µία φορά, ίσως και παραπάνω. Πολλοί από τους δανειολήπτες 
που έχουν ρυθµίσει το στεγαστικό τους δάνειο, µετά την πληρωµή 3-4 δόσεων, πα-
ρουσιάζουν πρόβληµα στην αποπληρωµή και κάποια στιγµή το εγκαταλείπουν. «Οι 
κατασχέσεις των τραπεζικών λογαριασµών από την εφορία κάθε µήνα, οι ασφαλι-
στικές εισφορές αλλά και τα έξοδα του νοικοκυριού οδηγούν πολλούς δανειολήπτες 
να µην πληρώνουν το δάνειο γιατί δεν του περισσεύουν», συµπληρώνει η ίδια πηγή. 
Ανάσα στους συγκεκριµένους δανειολήπτες -υπό την προϋπόθεση, βέβαια, ότι πλη-
ρούν τα κριτήρια- αναµένεται να δώσει το νέο πλαίσιο προστασίας από τον Σεπτέµ-
βριο, όταν ξεκινήσει επί της ουσίας η πλήρης εφαρµογή του. 

Αδυναμία στην πληρωμή 
της μηνιαίας δόσης

ΣΗΜΑ∆ΙΑ ΚΟΠΩΣΗΣ

του ακινήτου θα προτείνουν, επίσης, στον δα-
νειολήπτη την προοπτική να ανταλλάξει το ακί-
νητό του µε άλλο, µικρότερης αξίας, το οποίο 
θα βρίσκεται στην κατοχή του fund. Η διαφο-
ρά θα «κουρεύεται».

 Ενοικίαση: Μετατροπή σε ενοικίαση ή χρη-
µατοδοτική µίσθωση της δανειακής σύµβα-
σης. Ο δανειολήπτης θα µεταβιβάζει οικειοθε-
λώς την κυριότητα του ακινήτου στην τράπε-
ζα, υπογράφοντας σύµβαση ενοικίασης ή χρη-
µατοδοτικής µίσθωσης που θα του εξασφαλί-
ζει τη δυνατότητα µίσθωσης του ακινήτου για 
ορισµένη, ελάχιστη χρονική περίοδο.

«Κούρεµα» 
Το «κούρεµα» του δανείου αποτελεί µέρος της 
στρατηγικής των funds, ωστόσο δεν χαρίζεται. 
«Θα γίνεται “κούρεµα” και το ποσοστό του θα 
διαφοροποιείται κατά περίπτωση, όχι για όλους, 
αλλά για τους πραγµατικά οικονοµικά αδύνα-
µους», τονίζει στην «R» στέλεχος ξένης εται-
ρείας διαχείρισης «κόκκινων» δανείων. Παρά, 
όµως, τις αυστηρές δικλείδες ως προς τα περι-
ουσιακά και τα εισοδηµατικά κριτήρια, το «κού-
ρεµα» θα δίνεται, σε αντίθεση µε τις τράπεζες, 
όπου στις ρυθµίσεις στεγαστικών δανείων τα 
περιθώρια «κουρέµατος» ήταν περιορισµένα. 

από τα πιστωτικά ιδρύµατα, λόγω του σφιχτού 
κεφαλαιακού «κορσέ», είναι: 

 Παράδοση του ακινήτου: Στην περίπτω-
ση που το εισόδηµα του δανειολήπτη είναι 
χαµηλό σε σύγκριση µε το ύψος του δανείου, 
τότε το fund θα προτείνει στον δανειολήπτη 
να του παραδώσει το ακίνητο και έτσι να δι-
αγραφεί -κατόπιν της εκτίµησης του ακινήτου 
από ανεξάρτητο εκτιµητή- είτε ολόκληρο είτε 
µέρος του δανείου. Το υπόλοιπο ποσό, εφό-
σον δεν καλυφθεί από την παρούσα αξία του 
ακινήτου, ανάλογα και µε την υπόλοιπη περι-
ουσία του δανειολήπτη, είτε θα «κουρεύεται» 
(σ.σ.: όταν δεν υπάρχει περιουσία) είτε θα µπει 
σε ρύθµιση. Εν συνεχεία, το ακίνητο θα πωλη-
θεί από το fund.

 Πώληση του ακινήτου: Η λύση αυτή προβλέ-
πει την πώληση του ακινήτου από τον ίδιο τον 

ιδιοκτήτη/δανειολήπτη και εν συνεχεία την 
πληρωµή του δανείου στο fund. Μάλι-

στα, ορισµένες από τις ξένες εταιρεί-
ες αναλαµβάνουν για όσο καιρό 

ψάχνει αγοραστή ο ιδιοκτήτης 
του ακινήτου να το ανακαι-

νίσουν, να πληρώνουν τα 
έξοδα συντήρησης µέ-

χρι να πωληθεί, ενώ 
αρκετές από αυτές 

τις εταιρείες συ-
νάπτουν ήδη 
συνεργασίες µε 
µεσίτες µε στό-

χο την παροχή 
βοήθειας στη δι-

αδικασία της πώλη-
σης του ακινήτου. 

 Ανταλλαγή µε άλλο µικρότερο: Το fund 
και συγκεκριµένα οι υπάλληλοι της εταιρείας 

που θα διαχειρίζεται το δάνειο για λογαριασµό 

Εκπρόσωποι των ξένων εται-
ρειών τονίζουν ότι ετοιµάζουν 
µια σειρά από λύσεις για τους 
δανειολήπτες, οι οποίες δεν 
στηρίζονται σε απλές ρυθµίσεις


