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Τ
ην ανάγκη να δοθεί στους υπερχρεωµέ-
νους δανειολήπτες, κυρίως στεγαστικών 
δανείων, η δυνατότητα να αγοράσουν 

στην τιµή που προσφέρουν τα funds το «κόκ-
κινο» δάνειό τους από την τράπεζα, πριν αυτή 
το πουλήσει σε κάποιο fund ή εταιρεία διαχεί-
ρισης µη εξυπηρετούµενων δανείων, υποστη-
ρίζουν µε δηλώσεις τους στη Realnews πρό-
εδροι φορέων της αγοράς και νοµικοί και κα-
λούν την κυβέρνηση να αλλάξει τον σχετικό νό-
µο και να ακολουθήσει το παράδειγµα της Κύ-
πρου αλλά και άλλων χωρών, όπως η Ιρλανδία 
και η Ισπανία, που προσπαθούν εκ των υστέ-
ρων να βάλουν όρια στα ξένα funds. 

Πωλήσεις δανείων
Το θέµα επανέρχεται στην κορυφή της επικαιρό-
τητας, καθώς οι τρόποι διαχείρισης των «κόκκι-
νων» δανείων, µέσω πλειστηριασµών αλλά και 
πώλησής τους στα ξένα funds, απασχολούν τις 
συζητήσεις της κυβέρνησης µε την τρόικα και 
οι τράπεζες είναι έτοιµες να προχωρήσουν σε 
πωλήσεις δανείων. Ενισχυτικά στην αντίδραση 
της αγοράς συνέβαλε η δήλωση -από το βήµα 
της Βουλής- του αρµόδιου υπουργού Οικονο-
µίας ∆ηµήτρη Παπαδηµητρίου, ο οποίος τό-
νισε ότι το θέµα έχει κλείσει και η κυβέρνηση 
δεν εξετάζει να δώσει την ευκαιρία στους δα-
νειολήπτες, µε το επιχείρηµα ότι θα πολλαπλα-
σιαστούν οι στρατηγικά κακοπληρωτές. Οι εκ-
πρόσωποι των παραγωγικών φορέων της οικο-
νοµίας αναφέρουν ότι «οι δανειολήπτες πρέπει 
να έχουν µία τελευταία ευκαιρία» και προκει-
µένου να αποφευχθεί η κατάχρηση της δυνα-
τότητας αγοράς του δανείου πριν αυτό φθά-

«Οι δανειολήπτες 
πρέπει να έχουν µια 
τελευταία ευκαιρία»
Να νοµοθετηθεί το δικαίωµα του οφειλέτη να εξαγοράζει το δάνειο
από την τράπεζα στην τιµή που πωλείται στα funds ζητούν
µε παρέµβασή τους στην «R» φορείς της αγοράς και νοµικοί

σει στα funds από τους κατά συνείδηση κακοπληρωτές οφεί-
λει η πολιτεία να θεσπίσει αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις. 
f Η Κύπρος είναι η µοναδική από τις πρώην µνηµονιακές χώ-

ρες που κατάφερε εν µέσω της όγδοης και τε-
λευταίας αξιολόγησης της οικονοµίας της από 
την τρόικα να νοµοθετήσει τη δυνατότητα εξα-
γοράς του «κόκκινου» δανείου από τον δανει-
ολήπτη. Οι κυπριακές τράπεζες πρέπει, µε βά-
ση τον νόµο, να καλέσουν τόσο τον κάτοχο του 
δανείου όσο και τον εγγυητή εντός 45 ηµερών 
από την ηµέρα ειδοποίησης να υποβάλουν πρό-
ταση για την εξαγορά του δανείου. Η πρόταση 
υποβάλλεται µόνο µία φορά και εάν δεν υπο-
βληθεί εντός του χρονικού ορίου των 45 ηµε-
ρών, τότε, όπως αναφέρει ο νόµος, τεκµαίρεται 

πως ο δανειολήπτης δεν επιθυµεί την υποβολή της πρότασης. 
f Στην Ισπανία, το 2016, η τοπική κυβέρνηση της Καταλονί-

ας πέρασε, µετά από χιλιάδες εξώσεις δανειο-
ληπτών, νόµο που δίνει τη δυνατότητα επανα-
γοράς του δανείου από τον κάτοχό του στην 
τιµή που η τράπεζα το πωλεί στο fund. Το ζή-
τηµα έχει πάρει διαστάσεις, καθώς η ισπανική 
κυβέρνηση έχει εκ διαµέτρου αντίθετη θέση. 
f Στην Ιρλανδία, η κυβέρνηση δεν έδωσε 
αυτή τη δυνατότητα στους δανειολήπτες και 
τους τελευταίους 6 µήνες προσπαθούν να αλ-
λάξουν τον νόµο, µε σκοπό να µπουν πιο αυ-
στηρά κριτήρια για τη λειτουργία των funds 
που αγοράζουν δάνεια µέσω της αύξησης της 
φορολογίας, αλλά και να εφαρµοσθεί πλαφόν 
στην άνοδο των τιµών των ενοικίων, καθώς µε-
γάλος αριθµός ακινήτων έχει περάσει στα χέ-
ρια των funds, τα οποία εν συνεχεία τα ενοικι-
άζουν και κερδοσκοπούν.

Στην Κύπρο ο δανειολήπτης 
και ο εγγυητής έχουν 
περιθώριο 45 ηµερών 
για να αγοράσουν το δάνειο 
από την τράπεζα

Ο ΝΟΜΟΣ στην Κύπρο δί-
νει τη δυνατότητα στους 
δανειολήπτες να αγορά-
σουν το δάνειό τους πριν 
το αγοράσουν τα funds
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 Αριάδνη Νούκα ∆ικηγόρος

«∆ιακυβεύεται η συνοχή
του κοινωνικού ιστού της χώρας»

 Λευτέρης Θαλασσινός 
Καθηγητής Οικονοµικών στο Πανεπιστήµιο Πειραιά

«Ο δανειολήπτης πρέπει
να έχει τον πρώτο λόγο»

 Κωνσταντίνος Κόλλιας Πρόεδρος του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Αθήνας 

«Η περίπτωση της Κύπρου 
αποτελεί δεδικασμένο»

 Παύλος Ραβάνης Πρόεδρος Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Αθηνών 

«Ετσι θα γλιτώσουν από 
τον βραχνά της κατάσχεσης»

 ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ 
πραγµατικότητα θα κλη-
θούν να αντιµετωπίσουν 
σε µικρό χρονικό διάστη-
µα οι Ελληνες δανειολή-
πτες. Αυτή δεν είναι άλ-
λη από την παρουσία των 
κερδοσκοπικών funds στη 
ζωή τους, που θεωρούν τα 
δάνεια ως έναν αποδοτι-
κό τρόπο επένδυσης. Εί-
ναι αδιανόητο ότι, µέσα 
σε συνθήκες καταστρο-
φής της ελληνικής οικονο-
µίας και του επικείµενου 

αφανισµού του πλούτου 
των Ελλήνων, η πολιτεία 
δεν έπραξε το αυτονόητο 
και αρνείται πεισµατικά να 
νοµοθετήσει υπέρ των δα-
νειοληπτών και των εγγυ-
ητών το δικαίωµα να υπο-
βάλουν πρόταση εξαγο-
ράς των δανείων, βρίσκο-
ντας ανεδαφικές δικαιολο-
γίες. Αδιαφόρησε παντε-
λώς για την αντικειµενική 
ανυπαίτια αδυναµία των 
Ελλήνων πολιτών να αντε-
πεξέλθουν στις δανειακές 

υποχρεώσεις τους εξαιτί-
ας αποκλειστικά της βίαιης 
συρρίκνωσης των εισοδη-
µάτων τους, της ανεργίας, 
των πολλαπλών δυσβάστα-
κτων φορολογικών επιβα-
ρύνσεων και του µεγάλου 
όγκου των πτωχευµένων 
επισήµως και ανεπισήµως 
επιχειρήσεων. ∆ιακυβεύ-
εται η συνοχή του κοινω-
νικού ιστού της χώρας και 
δυστυχώς η πολιτεία στέ-
κεται αµήχανη, κλείνοντας 
ερµητικά µάτια και αυτιά.

 ΕΞΥΠΑΚΟΥΕΤΑΙ ότι οι δανειολήπτες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αγο-
ράσουν το δάνειό τους πριν από το fund. Οταν ένα µη εξυπηρετούµενο δάνειο απο-
τιµάται σε κάποια τιµή, ο δανειολήπτης πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο. Να ενηµερώ-
νεται ότι µπορεί να αγοράσει το δάνειό του. Από τη στιγµή που δίνεται η δυνατότητα 
σε κάποιον να διεκδικεί ένα δικό του ακίνητο που βγαίνει στον πλειστηριασµό, στην 
τιµή εκκίνησης, θα πρέπει να µπορεί να αγοράζει και το δάνειό του. 

 ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ διαδικασία, εί-
ναι κάτι παραπάνω από αναγκαίο να δο-
θεί η δυνατότητα στον δανειολήπτη, ο 
οποίος πληροί ορισµένες προϋποθέσεις, 
να αγοράσει από την τράπεζα το δάνειό 
του στην τιµή που έχει αυτή συµφωνή-
σει µε τους επενδυτές (δικαίωµα πρώτης 
προτίµησης). Μόνο έτσι θα διασφαλιστεί 
η προστασία του ακινήτου του και θα 
θωρακισθούν ο ίδιος και η κατοικία του.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, τα 
ακίνητα αυτά θα καταλήξουν πακέτο σε 

εταιρείες διαχείρισης real estate, µε απο-
τέλεσµα είτε ο δανειολήπτης να πληρώ-
σει πολύ ακριβότερα το δάνειο (σε σχέ-
ση µε τη νέα συµφωνία µε την τράπεζα), 
είτε να χάσει το σπίτι του αδυνατώντας 
να εξοφλήσει το ποσό που θα του ζητη-
θεί από το fund.

Οπως είναι γνωστό, στην περίπτωση της 
Κύπρου έχει συµφωνηθεί να δίνεται αυτή 
η δυνατότητα στον δανειολήπτη, γεγονός 
το οποίο αποτελεί δεδικασµένο - τετελε-
σµένη συµφωνία κράτους-µέλους της Ε.Ε.

 Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ και ο αρµόδιος υπουρ-
γός Οικονοµίας ∆ηµήτρης Παπαδηµητρί-
ου θα πρέπει να επανεξετάσουν το ενδε-
χόµενο αγοράς των «κόκκινων» δανείων 
από τους δανειολήπτες πριν από το πέ-
ρασµά τους σε funds, δίνοντάς τους µια 
τελευταία ευκαιρία να διακανονίσουν τις 
οφειλές τους. Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο 
της Αθήνας επιµένει ότι το οικονοµικό επι-
τελείο θα πρέπει, υπό αυστηρούς βέβαια 
όρους και προϋποθέσεις, να δώσει τη δυ-

νατότητα στους δανειολήπτες να κάνουν 
προσφορά εξαγοράς του δανείου τους, 
προτού αυτό καταλήξει σε κάποιο fund 
σε χαµηλότερη τιµή. Με τον τρόπο αυ-
τό ο δανειολήπτης θα έχει µια τελευταία 
ευκαιρία να εξασφαλίσει το απαιτούµε-
νο ποσό και να γλιτώσει από τον βραχνά 
της κατάσχεσης, ενώ και οι τράπεζες από 
την πλευρά τους θα εισπράξουν περισ-
σότερα από όσα θα τους δώσει µια ξένη 
εταιρεία διαχείρισης «κόκκινων» δανείων.

 Κωνσταντίνος Μίχαλος
Πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης
Επιµελητηρίων Ελλάδος  

«Το οικονομικό 
επιτελείο πρέπει 
να το διερευνήσει»

 Βασίλης Κορκίδης
Πρόεδρος Ελληνικής Συνοµοσπονδίας 
Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας 

«Πρόκειται 
για μια πρακτική 
που χρησιμοποιείται 
σε πολλές
άλλες χώρες»

 Η ΜΕΙΩΣΗ των «κόκκινων» δανείων θα 
διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο τόσο για 
τις τράπεζες, όσο και για τις επιχειρήσεις 
και τους καταναλωτές. Το οικονοµικό επι-
τελείο της κυβέρνησης θα πρέπει να δι-
ερευνήσει τη δυνατότητα πώλησης των 
«κόκκινων» δανείων πρώτα στους οφειλέ-
τες και µετά στα funds. Θα πρέπει να δί-
δεται και αυτή η δυνατότητα στους δανει-
ολήπτες όπως γίνεται και σε άλλες χώρες. 
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εξευρε-
θούν εκείνοι οι τρόποι έτσι ώστε να µειω-
θούν τα «κόκκινα» δάνεια, προκειµένου 
να µη χρειαστούν και νέες ανακεφαλαιο-
ποιήσεις οι τράπεζες. 

 Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ των «κόκκινων» δανεί-
ων και η αναδιάρθρωσή τους θα πρέπει 
να αποτελέσουν προτεραιότητα για το οι-
κονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης, προ-
κειµένου να τεθούν οι βάσεις για να µπο-
ρέσει να ορθοποδήσει ξανά η ελληνική οι-
κονοµία. Πάγια θέση της ΕΣΕΕ είναι ότι θα 
πρέπει να δοθεί στους δανειολήπτες η δυ-
νατότητα να αγοράσουν το δάνειό τους 
πριν αυτό καταλήξει σε κάποιο fund. Με 
αυτόν τον τρόπο, θα δίνεται η ευκαιρία σε 
όσους δανειολήπτες κατάφεραν, έστω και 
την τελευταία στιγµή, να εκποιήσουν µέ-
ρος της περιουσίας τους για να αποπλη-
ρώσουν το δάνειό τους. Πρόκειται για µια 
πρακτική, εξάλλου, που χρησιµοποιείται 
σε πολλές άλλες χώρες.

Ισπανία
Στην Ισπανία, το 
2016, η τοπική 
κυβέρνηση της 
Καταλονίας 
πέρασε, µετά από 
χιλιάδες εξώσεις 
δανειοληπτών, 
νόµο που δίνει 
τη δυνατότητα 
επαναγοράς του 
δανείου από 
τον κάτοχό του 
στην τιµή που η 
τράπεζα το πωλεί 
στο fund


