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του σκεπτικού των δανειστών επι-
σημαίνει στην «R» ότι «είναι δύ-
σκολο να δεχθούν την παράτα-
ση των 8 μηνών που ζητά η ελ-
ληνική πλευρά και, με δεδομένο 
πως το βασικό σενάριο που τρέ-
χει όσον αφορά τα ορόσημα της 
κρίσης του κορωνοϊού σε πανευ-
ρωπαϊκό επίπεδο είναι βασισμέ-
νο σε δύο κρίσιμες ημερομηνί-
ες, η πρώτη τέλος Ιουνίου και η 
δεύτερη τέλος Αυγούστου και 
μετά βλέποντας και κάνοντας, 
ανάλογα με τις εξελίξεις γύρω 
από την υγειονομική κρίση του 
κορωνοϊού, φαντάζει πιο ρεαλι-
στική η παράταση της προστα-
σίας της πρώτης κατοικίας από 
2 έως 4 μήνες». 

Εκ των ων ουκ άνευ 
To γεγονός ότι ήδη συζητείται 
πως τα αυστηρά μέτρα-ανάχω-
μα στην εξάπλωση της πανδη-
μίας του κορωνοϊού θα επεκτα-
θούν κατά πάσα πιθανότητα και 
τον Μάιο (αν όχι για όλο τον μή-

να, σίγουρα για κάποιες ημέρες) σημαίνει ότι τα δικαστήρια θα παραμεί-
νουν κλειστά για όσο χρειαστεί. Κάτι που εκ των πραγμάτων στηρίζει το επι-
χείρημα για παράταση της ισχύος του νόμου, με στόχο να δοθεί στους πο-
λίτες περισσότερος χρόνος να μπουν στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα 
και να ολοκληρώσουν τις αιτήσεις τους προκειμένου να εξασφαλίσουν την 
προστασία. Επιπλέον χρόνος χρειάζεται και για τις τράπεζες, οι οποίες πρέ-
πει να δώσουν σε όσους δικαιούνται βάσει του νόμου τις σχετικές προτά-
σεις-ρυθμίσεις του δανείου. «Οι συνέπειες της κρίσης πάγωσαν τη διαδικα-
σία παραγωγής ρυθμίσεων για τη συγκεκριμένη κατηγορία δανειοληπτών. 
Τουλάχιστον φρέναραν τον ρυθμό, καθώς έχουν προκύψει σοβαρότερα 
προβλήματα, τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και αφορούν ερ-
γαζομένους και επιχειρήσεις που βρέθηκαν και θα βρεθούν άμεσα σε εξαι-
ρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση λόγω του κορωνοϊού», επισημαίνει 
στην «R» έτερη τραπεζική πηγή. 

Η ακτινογραφία των αιτήσεων
Από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Φεβρουάριο του 2020 ρυθμίστηκαν επιτυ-
χώς, τόσο από τις τράπεζες όσο και από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων 
από δάνεια και πιστώσεις, 186.986 δάνεια (στεγαστικά, καταναλωτικά και μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων) συνολικού ύψους 11,2 δισ. ευρώ. Κατά το πρώ-
το δίμηνο του 2020, δηλαδή από 1 Ιανουαρίου του 2020 έως 28 Φεβρουα-
ρίου του 2020, ρυθμίστηκαν επιτυχώς 31.335 δάνεια, ύψους 2,4 δισ. ευρώ.
Εκ των δανείων αυτών:

 14.304 δάνεια (45,65%) ήταν στεγαστικά, ύψους 962,96 εκατ. ευρώ. 
 13.874 δάνεια (44,28%) ήταν καταναλωτικά, ύψους 218,6 εκατ. ευρώ. 
 2.612 δάνεια (8,34%) ήταν μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ύψους 186,67 

εκατ. ευρώ.

Παράταση μετ’ εμποδίων 
για την πρώτη κατοικία
Η κυβέρνηση θα αιτηθεί τη Δευτέρα σε θεσμούς και Eurogroup
την επέκταση της ομπρέλας προστασίας έως το τέλος του 2020.
Δύο με τέσσερις μήνες φέρονται να αντιπροτείνουν οι δανειστές
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Π
αράταση από 2 έως το 
πολύ 4 μήνες αναμένε-
ται, σύμφωνα με ασφα-

λείς πληροφορίες της Realnews, 
να δοθεί στην ισχύ του νόμου 
προστασίας της πρώτης κατοικί-
ας, ο οποίος λήγει την 30ή Απρι-
λίου 2020. Το καυτό αυτό ζήτημα 
θα συζητηθεί τη Δευτέρα 6 Απρι-
λίου στην τηλεδιάσκεψη που έχει 
προγραμματίσει η ηγεσία του οι-
κονομικού επιτελείου με τους εκ-
προσώπους των δανειστών. Οι 
ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η Αθή-
να ζητά από τους δανειστές, Κο-
μισιόν και Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα, να υπάρξει παράταση 
της ισχύος του νόμου μέχρι την 
31η Δεκεμβρίου 2020, ωστόσο 
από τις πρώτες, διερευνητικού 
χαρακτήρα, επαφές προκύπτει 
ότι οι δανειστές δεν δέχονται την 
επέκταση της νομικής προστασί-
ας μέχρι το τέλος του 2020, αλλά 
συζητούν το ελληνικό αίτημα στη 
βάση της παράτασης λίγων μη-
νών. Σύμφωνα με τις πληροφο-
ρίες της «R», οι δανειστές εμφα-
νίζονται θετικοί όσον αφορά την 
παράταση από 2 έως και 4 μή-
νες και όλα θα εξαρτηθούν από 
τη διάρκεια της κρίσης που προ-
καλεί στην οικονομία και στα ει-
σοδήματα των πολιτών ο κορω-
νοϊός. Τραπεζική πηγή με γνώση 

 545 δάνεια (1,74%) ήταν μεσαίων και μεγά-
λων επιχειρήσεων, ύψους 1 δισ. ευρώ.

Εταιρείες διαχείρισης
Σύμφωνα με τα στοιχεία, προκύπτει ότι από τον 
Ιούλιο του 2019 έως τον Φεβρουάριο του 2020 
(21/2/2020) ρυθμίστηκαν επιτυχώς από τα μέ-
λη της Ενωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτή-
σεων από Δάνεια και Πιστώσεις 27.190 δάνεια 
(στεγαστικά, καταναλωτικά, μικρομεσαίων και 
μεγάλων επιχειρήσεων) ύψους 1,3 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία αφορούν μόνο 
δάνεια τα οποία εξαγοράστηκαν από εταιρεί-
ες διαχείρισης κεφαλαίου (funds). 

 Ρυθμίστηκαν 19,1 εκατ. ευρώ δανειακών 
απαιτήσεων με υποθήκη ή προσημείωση την 
κύρια κατοικία. 

 Εχει πραγματοποιηθεί διαγραφή οφειλών, 
ύψους 5,2 εκατ. ευρώ.

 Εγκρίθηκε κρατική επιδότηση, μέχρι τη συνο-
λική εξόφληση των δόσεων αποπληρωμής των 
δανείων που ρυθμίστηκαν, ύψους 7 εκατ. ευρώ.

 Η μέση αξία της κύριας κατοικίας που 
προστατεύεται ανέρχεται στα 80.100 ευρώ,  
ενώ 45.400 ευρώ είναι το μέσο ποσό ρύθμισης.

 Το μέσο ποσοστό κρατικής επιδότησης εί-
ναι 36,7% της μηνιαίας δόσης.


