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υποθέσεις του παλαιού νόµου Κατσέλη- µας έχει αποκρύψει την πραγµατική πε-
ριουσιακή και εισοδηµατική του κατάσταση. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της οι-
κονοµικής κρίσης, µετέφεραν καταθέσεις σε ξένες τράπεζες και η σύνδεση µε 
το Taxis θα µας δείξει το ίχνος του χρήµατος», αναφέρει στη Realnews υψηλό-
βαθµο στέλεχος τράπεζας και προσθέτει: «Με όπλα αυτά τα ευρήµατα, οι τρά-
πεζες θα ζητήσουν δικαστικά την άρση της προστασίας και εν συνεχεία, ανάλο-
γα µε την περίπτωση, είτε ο δανειολήπτης θα ρυθµίσει το δάνειο, είτε το ακίνη-
το θα βγει στον πλειστηριασµό». 

Σε 60 ηµέρες 
Εφόσον οι τράπεζες αποδείξουν στον δικαστή ότι ο δανειολήπτης δρα καταχρη-
στικά επί σειρά ετών και αποφασιστεί η άρση της προστασίας τότε, µε βάση τις 
αλλαγές που έχουν γίνει στο θεσµικό πλαίσιο της ενεργητικότερης διαχείρισης 

Της ANAΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

a.papaioannou@realnews.gr

Σ
τον εξονυχιστικό έλεγχο 100.000 ΑΦΜ, 
που ανήκουν σε αντίστοιχους δανειολή-
πτες στεγαστικών δανείων µε υποθήκη 

την πρώτη κατοικία και οι οποίοι έχουν πάρει 
προστασία από τον παλαιό νόµο Κατσέλη αλ-
λά η υπόθεσή τους δεν έχει εκδικαστεί τελεσί-
δικα, θα προχωρήσουν από την 1η Νοεµβρί-
ου -την επόµενη εβδοµάδα- οι τράπεζες, κα-
θώς αποκτούν απευθείας πρόσβαση στα δεδο-
µένα του Taxis, αλλά και του ΕΦΚΑ. Το σκανά-
ρισµα των εκκρεµών -όπως χαρακτηρίζονται- 
υποθέσεων του παλαιού νόµου υπαγορεύεται 
από τις σαφείς ενδείξεις ότι στη δεξαµενή των 
100.000 δανειοληπτών κρύβονται υψηλά πο-
σοστά (οι συντηρητικές εκτιµήσεις τούς προσ-
διορίζουν στους 40.000, οι πιο ακραίες στους 
50.000) στρατηγικών κακοπληρωτών, δηλαδή 
δανειολήπτες που διαθέτουν σηµαντική, πέραν 
της πρώτης κατοικίας, ακίνητη περιουσία και 
εισοδήµατα που δεν δικαιολογούν την έντα-
ξή τους στο θεσµικό πλαίσιο προστασίας, πα-
ράµετρος που θα τσεκαριστεί µέσω του ΕΦΚΑ 
και από το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών 
που πληρώνουν. Η πρόσβαση των τραπεζών 
στα φορολογικά και ασφαλιστικά στοιχεία των 
δανειοληπτών συµφωνήθηκε την περασµένη 
άνοιξη κατά τη διάρκεια της διαπραγµάτευσης 
που έκανε η προηγούµενη κυβέρνηση για το 
νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας 
από τους πλειστηριασµούς, το οποίο στηρίζεται 
από το ∆ηµόσιο µε κρατική επιδότηση της µη-
νιαίας δόσης του στεγαστικού δανείου. Η συµ-
φωνία προέβλεπε τη δηµιουργία µιας ηλεκτρο-
νικής πλατφόρµας που θα συνέδεε τις τράπε-
ζες µε το Taxis και πρόσβαση σε αυτήν θα εί-
χαν αποκλειστικά και µόνο τα πιστωτικά ιδρύ-
µατα. Οπερ και εγένετο και από την 1η Νοεµ-
βρίου θα τεθεί σε πλήρη εφαρµογή. 

Καταθέσεις στο εξωτερικό
Πέραν του ΑΦΜ που θα «φορτώνουν» οι τρά-
πεζες στο εσωτερικό σύστηµα ελέγχου θα δι-
ασταυρώνουν την πρώτη απόφαση του δικα-
στηρίου µε τα εισοδήµατα και τα περιουσια-
κά στοιχεία του δανειολήπτη για να δουν τυ-
χόν αλλαγές, αλλά και αν η εφορία έχει στο 
µεσοδιάστηµα -όσο ο δανειολήπτης πληρώ-
νει µια ελάχιστη ενδεικτική µηνιαία δόση του 
δανείου του και απολαµβάνει την προστασία 
της πρώτης κατοικίας από τον πλειστηριασµό 
αναµένοντας την τελική απόφαση της ∆ικαιο-
σύνης- κινήσει διαδικασίες ελέγχου για φορο-
διαφυγή και απόκρυψη εισοδηµάτων ή έχει 
στοιχεία ότι ο δανειολήπτης µετέφερε κατα-
θέσεις στο εξωτερικό. 

Αρση της προστασίας
Στην περίπτωση που αποδειχθεί από το ΑΦΜ 
ότι ο δανειολήπτης κάνει κατάχρηση των προ-
στατευτικών διατάξεων του παλαιού νόµου 
Κατσέλη, τότε η τράπεζα, µε τα νέα στοιχεία, 
έχει το δικαίωµα να προσφύγει άµεσα στη ∆ι-
καιοσύνη και να ζητήσει από τον δικαστή την 
άρση της προστασίας της πρώτης κατοικίας. 
«Εχουµε σαφείς ενδείξεις ότι σηµαντικό ποσο-
στό δανειοληπτών -από τις 100.000 εκκρεµείς 

Eλεγχος στα ΑΦΜ
100.000 δανειοληπτών
Από την 1η Νοεµβρίου οι 
τράπεζες συνδέονται µε το Taxis 
και τον ΕΦΚΑ προκειµένου 
να τσεκάρουν αν οι εν λόγω 
προστατευόµενοι από τον 
παλαιό νόµο Κατσέλη κάνουν 
κατάχρηση της προστασίας της 
πρώτης κατοικίας. Ερχονται 
πλειστηριασµοί σε 60 ηµέρες 

Οι τράπεζες µπορούν 
να προχωρήσουν σε πλειστηριασµό 
της 1ης κατοικίας σε 2 µήνες

Εκτίµηση τραπεζών

ΣΤΑ ∆ΙΧΤΥΑ ΤΟΥ TAXIS 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Ι  
Κ Α Κ Ο Π Λ Η Ρ Ω Τ Ε Σ

Π Λ Ε Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι

30.000-40.000
δανειολήπτες

1 . 1 1 . 2 0 1 9

Εχουν πάρει προστασία από τον ν. Κατσέλη

ΕΓΓΥΗΣΗ/ΥΠΟΘΗΚΗ: Ακίνητα 1ης κατοικίας

∆εν έχει εκδικαστεί η υπόθεσή τους

30% - 40%
δηλαδή

8,0 δισ. €

Χ Ρ Ω Σ Τ Ο Υ Ν  
Σ Τ Ε ΓΑ Σ Τ Ι Κ Α  ∆ Α Ν Ε Ι Α

ξεκινά το σκανάρισµα στο Taxis

100.000

A Φ Ο Ρ Α  Τ Ο  Α Φ Μ

δανειοληπτών



5

OIKONOMIAΣφίγγει ο κλοιός

 Realmoney www.real.grΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

ΕΝΩ ΜΕ ΤΟ «ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑ» των 100.000 δανειολη-
πτών το τραπεζικό σύστημα επιχειρεί να ξεκαθαρίσει τον 
παλαιό νόμο Κατσέλη, την ίδια στιγμή τράπεζες και κυ-
βέρνηση έχουν προτείνει στους δανειστές το νέο πλαίσιο 
προστασίας της πρώτης κατοικίας, που τέθηκε σε εφαρ-
μογή το καλοκαίρι και η ισχύς του λήγει την 31η Δεκεμ-
βρίου 2019, να πάρει ολιγόμηνη παράταση. 

Ασφαλείς πληροφορίες της Realnews αναφέρουν ότι 
η ελληνική πλευρά έχει προτείνει η παράταση να είναι 
από 3 έως και 6 μήνες, ούτως ώστε να ενταχθούν στην 
προστασία όσον το δυνατόν περισσότεροι οικονομικά 
αδύναμοι δανειολήπτες στεγαστικού δανείου με εγγύη-
ση την πρώτη κατοικία και να αποφευχθεί κρίσιμη μάζα 
πλειστηριασμών. Η ανάγκη της παράτασης υπαγορεύ-
εται και από το γεγονός ότι έως σήμερα δεν έχουν γίνει 
ρυθμίσεις, μολονότι έχουν υποβάλει αίτηση στη σχετι-
κή πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης 
Ιδιωτικού Χρέους περισσότεροι από 26.000 δανειολή-
πτες. Η κυβέρνηση αναμένεται να αλλάξει το νομοθε-
τικό πλαίσιο με δύο-τρεις παρεμβάσεις άρσης γραφει-
οκρατικών εμποδίων, έτσι ώστε ο δανειολήπτης να μην 
τρέχει για κανένα έγγραφο και αποδεικτικό στοιχείο στις 
δημόσιες υπηρεσίες. 

Αλλιώς πλειστηριασµοί
Στο μεταξύ, μετά από αρκετούς μήνες «παγώματος» των 
πλειστηριασμών, εξαιτίας αφενός της διπλής εκλογικής 
αναμέτρησης, αφετέρου λόγω των κλειστών δικαστηρί-
ων από τις αρχές Αυγούστου μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρί-
ου, το φαινόμενο βγαίνει εκ νέου δυναμικά στο προσκή-
νιο. Μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου έχει προγραμματι-
στεί η διενέργεια 7.000 πλειστηριασμών ακινήτων ανε-
ξαρτήτως αξίας και -σύμφωνα με υψηλόβαθμες τραπε-
ζικές πηγές- από τις αρχές Ιανουαρίου θα διενεργούνται 
σε μηνιαία βάση περίπου 3.000 πλειστηριασμοί. 

«Ζητάμε παράταση στην ισχύ του νέου πλαισίου προ-
στασίας της πρώτης κατοικίας, προκειμένου να εντα-
χθούν σε αυτό περισσότεροι από 80.000 δανειολήπτες 
που έχουν ένα στεγαστικό δάνειο και κινδυνεύουν να 
χάσουν το σπίτι τους. Οποιος δεν μπει είναι απόλυτα 
εκτεθειμένος στον πλειστηριασμό», αναφέρουν οι ίδιες 
πηγές. Σημειώνεται ότι το 2018 έγιναν 22.000 πλειστη-
ριασμοί, φέτος θα κλείσουν στους 18.000 -με πέντε μή-
νες «παγώματος»- και το 2020 αναμένεται να ξεπερά-
σουν τους 30.000. 

Ερχονται stress tests
Πίεση στο τραπεζικό σύστημα για άμεση, ταχεία και απο-
τελεσματική αντιμετώπιση των 80 δισ. ευρώ μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων προκαλούν και τα επικείμενα stress 
tests, τα οποία θα αρχίσει μέχρι το τέλος του 2019 να δι-
εξάγει σταδιακά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο η Ευρωπαϊ-
κή Κεντρική Τράπεζα και τα αποτελέσματά τους θα δουν 
το φως της δημοσιότητας στα τέλη της άνοιξης του επό-
μενου έτους. Οι ελληνικές τράπεζες ευελπιστούν ότι μέ-

σω του νέου πλαισίου προστασίας της πρώτης 
κατοικίας που έχει και κρατική επιδότη-

ση της μηνιαίας δόσης θα πρασινί-
σουν «κόκκινα» στεγαστικά δά-

νεια μέχρι και 10 δισ. ευρώ, 
από τον έλεγχο των 100.000 

ΑΦΜ του παλαιού νόμου 
Κατσέλη θα ρυθμιστούν 
(επίσης μη εξυπηρετού-

μενα στεγαστικά) έως 5 
δισ. ευρώ, ενώ -μέσω των 

τιτλοποιήσεων/πωλήσεων με 
χρήση της κρατικής εγγύ-

ησης που προσφέρει το 
σχέδιο «Ηρακλής»- θα 
αντιμετωπιστούν «κόκκι-
να» δάνεια (κυρίως επι-
χειρηματικά, αλλά και 
στεγαστικά) ύψους 30 
δισ. ευρώ. 

Eλεγχος στα ΑΦΜ
100.000 δανειοληπτών

των «κόκκινων» δανείων, έχουν τη δυνατότητα 
να εκκινήσουν άµεσα τη διαδικασία του πλει-
στηριασµού της πρώτης κατοικίας και να την 
υλοποιήσουν σε χρονικό διάστηµα 2 µηνών. 
«Ο νόµος µάς δίνει τη δυνατότητα και θα εξα-
ντλήσουµε όλα τα ένδικα µέσα. Οι πλειστηρι-
ασµοί πλέον δεν θα γίνονται για ακίνητα µεγά-
λων τετραγωνικών και µεγάλης αντικειµενικής 
αξίας. Ηδη στην ηλεκτρονική πλατφόρµα των 
πλειστηριασµών ανεβαίνουν ακίνητα-πρώτες 
κατοικίες ανεξαρτήτως αξίας, δηλαδή 30.000, 
40.000 και 50.000 ευρώ», προσθέτει έτε-
ρη τραπεζική πηγή. 

Ρύθµιση
Η άµεση εκκίνηση της διαδικασίας του 
πλειστηριασµού αναµένεται να λειτουρ-
γήσει επί της ουσίας εκβιαστικά, ούτως 
ώστε όποιος από τους στρατηγικούς κα-
κοπληρωτές θέλει να σώσει την πρώτη κα-
τοικία του να σπεύσει στην τράπεζα για να 
ρυθµίσει το στεγαστικό του δάνειο. Εφόσον 
επιλέξει τη ρύθµιση, αναµένεται να βρεθεί αντι-
µέτωπος µε την εντολή της τράπεζας να πληρώ-
σει άµεσα το 8% της συσσωρευµένης οφειλής, 
που προκύπτει µε βάση το ύψος των µηνιαίων 

στοιχεία
Η πρόσβαση 
των τραπεζών 
στα φορολογικά 
και ασφαλιστικά 
στοιχεία των 
δανειοληπτών 
συµφωνήθηκε 
την περασµένη 
άνοιξη κατά τη 
διάρκεια της 
διαπραγµάτευσης 
που έκανε η 
προηγούµενη 
κυβέρνηση για 
το νέο πλαίσιο 
προστασίας 
της πρώτης 
κατοικίας από τους 
πλειστηριασµούς, 
το οποίο στηρίζεται 
από το ∆ηµόσιο 
µε κρατική 
επιδότηση της 
µηνιαίας δόσης του 
στεγαστικού δανείου

Οι τράπεζες µπορούν 
να προχωρήσουν σε πλειστηριασµό 
της 1ης κατοικίας σε 2 µήνες
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δόσεων που θα πλήρωνε αν δεν είχε τη δικαστική προστα-
σία της πρώτης κατοικίας. Σύµφωνα µε τραπεζικές πηγές, ο 
δανειολήπτης που θα πληρώσει άπαξ το 8% της ληξιπρόθε-
σµης οφειλής µε αυτόν τον τρόπο αποδεικνύει ότι πράγµατι 
θέλει να ρυθµίσει το δάνειο, να σώσει το σπίτι του από τον 
πλειστηριασµό και πως εφεξής θα είναι συνεπής στην απο-
πληρωµή των µηνιαίων δόσεων. 

«Ψήνεται» παράταση 
από 3 έως 6 μήνες

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ


