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Α Φ Ο Ρ Α

300.000
δανειολήπτες

Η επιδότηση από το κράτος
θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο, όταν
και θα γίνουν οι ρυθµίσεις

Oι δανειολήπτες που µπορούν 
να κάνουν χρήση της ρύθµισης
πρέπει να έχουν πληγεί οικονοµικά
από την πανδηµία

ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ

µε «πράσινο» δάνειο200.000
µε µη εξυπηρετούµενο
ή καταγγελµένο δάνειο100.000

MHNIAIA ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ

9 ΜΗΝΕΣ
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για καταγγελµένα
δάνεια

300 €
έως

για συνεπείς
δανειολήπτες

600 €
έως

για µη εξυπηρετούµενα
και ρυθµισµένα

δάνεια

500 €
έως
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Της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Τ
ριακόσιες χιλιάδες δανειολήπτες, φυσι-
κά πρόσωπα και επαγγελµατίες-επιστή-
µονες που εντάσσονται στα µέτρα στή-

ριξης ενήµερων και µη εξυπηρετούµενων δα-
νείων, µε εγγύηση την πρώτη κατοικία, θα µπο-
ρούν από αύριο να ρυθµίσουν το δάνειό τους 
(στεγαστικό, καταναλωτικό, επαγγελµατικό) για 
εννέα µήνες, µε επιδότηση της µηνιαίας δόσης 
από το ∆ηµόσιο. Το εύρος της επιδότησης ποι-
κίλλει ανάλογα µε την ποιότητα του δανειολή-
πτη -αν δηλαδή είναι συνεπής ή ασυνεπής- και 
το ποσοστό της κλιµακώνεται µε φθίνουσα πο-

Πώς να ρυθµίσετε 
τα δάνεια 
πρώτης κατοικίας

Η «R» δίνει 
απαντήσεις σε 15 
ερωτήµατα που 
αφορούν το ύψος 
της επιδότησης της 
µηνιαίας δόσης για 
εξυπηρετούµενα, µη 
εξυπηρετούµενα ή 
πρόσφατα ρυθµισµένα 
και καταγγελµένα 
δάνεια. Ποιες είναι 
οι προϋποθέσεις 
ένταξης στη νέα 
9µηνη ρύθµιση 
προστασίας από τους 
πλειστηριασµούς. 
Από αύριο η υποβολή 
των αιτήσεων

ρεία από το πρώτο τρίµηνο έως το τρίτο τρίµηνο ισχύος του προ-
γράµµατος. Η κρατική επιδότηση σε µηνιαία βάση φτάνει έως τα 
600 ευρώ για τα «πράσινα» δάνεια, έως τα 500 ευρώ για τα µη 
εξυπηρετούµενα, στα οποία συµπεριλαµβάνονται και όσα ρυθµί-
στηκαν πρόσφατα, και έως τα 300 ευρώ για τα καταγγελµένα. Το 
πρόγραµµα «γέφυρα», όπως το αποκαλεί η κυβέρνηση, νοµοθε-
τήθηκε την προηγούµενη εβδοµάδα από τη Βουλή και το καινο-
τόµο χαρακτηριστικό του είναι πως για πρώτη φορά επιβραβεύο-
νται οι συνεπείς δανειολήπτες. Εχει κριτήρια ένταξης, τα οποία εί-
ναι λιγότερο εισοδηµατικά, καθώς είναι γενναίο σε αυτό το κοµ-
µάτι, συνδέονται όµως µε το οικονοµικό πλήγµα που έχει υποστεί 
ο δανειολήπτης από την πανδηµία του κορωνοϊού. 

∆ιπλή στόχευση
Στρατηγική επιδίωξη του νέου νοµικού πλαισίου είναι αφενός η 
στήριξη των συνεπών µέχρι την προ COVID-19 εποχή δανειο-

ληπτών, οι οποίοι είδαν τα εισοδήµατά τους 
να πλήττονται, καθώς απασχολούνται σε κλά-
δους της οικονοµίας που δέχονται ισχυρή πίε-
ση, αφετέρου η προστασία από τον πλειστη-
ριασµό των πλέον αδύναµων οικονοµικά (εί-
ναι η κατηγορία µε τα καταγγελµένα δάνεια), 
οι οποίοι δέχθηκαν πλήγµα κατά τη διάρκεια 
της 10ετούς οικονοµικής κρίσης και αποδε-
δειγµένα δεν µπορούν να πληρώσουν το δά-
νειό τους. Η χρονική ανάσα που δίνει το νέο 
πρόγραµµα προστασίας της πρώτης κατοικίας 
στηρίζει και τις τράπεζες, καθώς µε αυτόν τον 
τρόπο και για όσο διαρκεί η κρίση του κορω-
νοϊού θα περιορίσουν µε τη βοήθεια του κρά-
τους -λόγω της γενναίας επιδότησης- την επι-
κείµενη νέα γενιά «κόκκινων» δανείων. ∆ιότι 
µπορεί σήµερα να τελούν σε αναστολή πλη-
ρωµών δάνεια άνω των 18 δισ. ευρώ, ωστόσο 
κανείς δεν µπορεί να εκτιµήσει ακόµη µε ακρί-
βεια πόσοι από τους δανειολήπτες αυτών των 
δανείων θα µπορέσουν να τα εξυπηρετήσουν 

µετά το τέλος του έτους, όταν και θα παύσουν 
τα µορατόρια. Η Realnews δίνει απαντήσεις 
σε 15 ερωτήµατα για τα οφέλη, τις δυνατότη-
τες και τους όρους του νέου προγράµµατος 

Τα κριτήρια ένταξης στο νέο 
πλαίσιο στήριξης συνδέονται 
µε το οικονοµικό πλήγµα που 
έχει υποστεί ο δανειολήπτης 
εξαιτίας της πανδηµίας
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αξία της κύριας κατοικίας να µην ξεπερνά τα 
300.000 ευρώ, το υπόλοιπο του δανείου να 
µην ξεπερνά τα 300.000 ευρώ ανά τράπεζα, 
οι καταθέσεις να µην ξεπερνούν τα 40.000 
ευρώ και η συνολική αξία της ακίνητης πε-
ριουσίας να µην ξεπερνά τα 600.000 ευρώ.

 ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ 
 Ποια δάνεια θεωρούνται μη εξυπηρετού-

μενα;
Οσα δάνεια είναι σε καθυστέρηση από 90 η-
µέρες και άνω. Επίσης, σε αυτά συµπεριλαµ-
βάνονται και όσα ρυθµίστηκαν πρόσφατα.
 Υπάρχει κάποια πρόσθετη απαραίτητη 

προϋπόθεση για τους δανειολήπτες αυτής 
της κατηγορίας;

Σε αντίθεση µε τους συνεπείς, οι οποίοι υ-
ποβάλλουν αυτοµατοποιηµένα την αίτησή 
τους στην πλατφόρµα, όσοι έχουν µη εξυ-
πηρετούµενο ή πρόσφατα ρυθµισµένο δά-
νειο θα πρέπει πρώτα να ρυθµίσουν σε συ-
νεννόηση µε την τράπεζα το δάνειό τους και 
µετά να µπουν στο νέο πλαίσιο, προκειµέ-
νου να λάβουν την κρατική επιδότηση της 
µηνιαίας δόσης.
 Πώς διαμορφώνεται η κρατική επιδότηση 

της μηνιαίας δόσης για τη συγκεκριμένη κα-
τηγορία δανειοληπτών;

Για τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια, στα οποία 
συµπεριλαµβάνονται και τα δάνεια που ρυθ-
µίστηκαν πρόσφατα, επιδοτείται η µηνιαία 
δόση σε ποσοστό 80% κατά το πρώτο τρί-
µηνο, 70% το δεύτερο τρίµηνο και 60% το 
τρίτο τρίµηνο. Το ανώτατο µηνιαίο όριο επι-
δότησης µπορεί να φτάσει έως τα 500 ευρώ.
 Ποια είναι τα εισοδηματικά και περιουσι-

ακά κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι δα-
νειολήπτες της εν λόγω κατηγορίας;

Το οικογενειακό εισόδηµα να µην ξεπερνά 
τα 45.000 ευρώ, η αξία της κύριας κατοικίας 
να µην ξεπερνά τα 250.000 ευρώ, το υπόλοι-
πο του δανείου να µην ξεπερνά τα 250.000 
ευρώ ανά τράπεζα, οι καταθέσεις να µην ξε-
περνούν τα 25.000 ευρώ και η αξία της συ-
νολικής ακίνητης περιουσίας να µην ξεπερ-
νά τα 500.000 ευρώ.

 ΚΑΤΑΓΓΕΛΜΕΝΑ
 Ποια δάνεια θεωρούνται καταγγελμένα;
Με βάση τον νόµο, η τράπεζα προχωρά στην 
καταγγελία του δανείου όταν ο δανειολή-
πτης δεν έχει αποπληρώσει δόσεις 6 µηνών. 
 Ποιο είναι το ύψος της κρατικής επιδό-

τησης;
Για τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια, που ε-
πιπλέον έχουν καταγγελθεί, παρέχεται επι-
δότηση µε σκοπό να αποτραπεί ο πλειστη-
ριασµός, δηλαδή επιδοτείται η µηνιαία δό-
ση σε ποσοστό 60% κατά το πρώτο τρίµη-
νο, 50% το δεύτερο τρίµηνο και 30% το τρί-
το τρίµηνο. Το ανώτατο µηνιαίο όριο επιδό-
τησης µπορεί να φτάσει έως τα 300 ευρώ.
 Ποιες είναι οι προϋποθέσεις όσον αφορά 

τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια; 
Το οικογενειακό εισόδηµα να µην ξεπερνά 
τα 36.000 ευρώ, η αξία της κύριας κατοικί-
ας να µην ξεπερνά τα 200.000 ευρώ, το υ-
πόλοιπο του δανείου να µην ξεπερνά τα 
130.000 ευρώ ανά τράπεζα, οι καταθέσεις 
να µην ξεπερνούν τα 15.000 ευρώ και η συ-
νολική ακίνητη περιουσία να µην ξεπερνά 
τα 280.000 ευρώ.
 Υπάρχει κάποια πρόσθετη απαραίτητη 

προϋπόθεση για τους δανειολήπτες αυτής 
της κατηγορίας;

Και γι’ αυτήν την κατηγορία δανειοληπτών 
ισχύει η προϋπόθεση βάσει της οποίας θα 
πρέπει πρώτα να ρυθµίσουν σε συνεννόη-
ση µε την τράπεζα το δάνειό τους και µε-
τά να µπουν στο νέο πλαίσιο, προκειµένου 
να λάβουν την κρατική επιδότηση της µη-
νιαίας δόσης.

αίτηση
Στην ηλεκτρονική 
πλατφόρµα 
της Ειδικής 
Γραµµατείας 
∆ιαχείρισης 
Ιδιωτικού Χρέους 
µε τους κωδικούς 
Taxisnet θα 
εισέρχονται οι 
δανειολήπτες για 
να υποβάλουν την 
αίτησή τους

έλεγχος
Το σύστηµα θα 
αντλεί αυτόµατα 
όλα τα δεδοµένα 
εισοδήµατος και 
περιουσίας σε 
συνεργασία µε τις 
τράπεζες και µετά 
θα προκύπτει η 
επιλεξιµότητα ή 
µη του αιτούντος

προστασίας της πρώτης κατοικίας, αναλυτι-
κά και για τις τρεις κατηγορίες δανειοληπτών. 

 Ποιοι δανειολήπτες μπορούν να ενταχθούν 
στο νέο πρόγραμμα «γέφυρα» ρύθμισης δα-
νείων και προστασίας της πρώτης κατοικίας; 

Οχι όλοι. Το πρόγραµµα αφορά φυσικά 
πρόσωπα, εργαζοµένους σε κλάδους που 
έχουν πληγεί, ανέργους που λαµβάνουν έ-
κτακτη στήριξη, ελεύθερους επαγγελµατίες 
σε πληγέντες κλάδους. Ακόµη, φυσικά πρό-
σωπα µε σηµαντική µείωση του µηνιαίου µι-
σθού τους και επαγγελµατίες που παρουσία-
σαν µείωση της εµπορικής δραστηριότητάς 
τους (µειωµένος ΦΠΑ άνω του 20%, λαµβά-
νοντας υπόψη το β’ τρίµηνο 2020 σε σχέ-
ση µε το β’ τρίµηνο του 2019). Επίσης, δι-
καιούχους που έλαβαν ενίσχυση µε τη µορ-
φή της επιστρεπτέας προκαταβολής, φυσικά 
πρόσωπα που εντάσσονται στον µηχανισµό 
ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» 
και ιδιοκτήτες ακινήτων που λαµβάνουν µει-
ωµένο ενοίκιο.
 Ποιοι εξαιρούνται;
Οσοι δεν µπορούν να δικαιολογήσουν τη 
µείωση των εισοδηµάτων τους από την παν-
δηµία, και τα νοµικά πρόσωπα. 
 Με δεδομένο ότι στις 31 Ιουλίου έληξε η ι-

σχύς του νόμου προστασίας της πρώτης κα-
τοικίας, οι δανειολήπτες, που έκαναν αίτηση 
χωρίς να έχουν επιλεγεί, μπορούν να μπουν 
στο νέο πλαίσιο;

Το πρόγραµµα «γέφυρα» των 9 µηνών δίνει 
τη δυνατότητα στον δανειολήπτη που δεν 
απορρίφθηκε η αίτησή του από το πρότε-
ρο πλαίσιο, ωστόσο δεν έχει ακόµη ρυθµι-
στεί το δάνειό του, να κάνει αίτηση στο νέο. 

 Πότε μπορούν να κάνουν αίτηση και πού;
Η υποβολή των αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραµµα ξεκι-
νά από αύριο ∆ευτέρα 3 Αυγούστου. Οι δανειολήπτες θα ει-
σέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρµα της Eιδικής Γραµ-
µατείας ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους µε τους κωδικούς 
του Taxisnet και το σύστηµα αυτόµατα θα αντλεί όλα τα δε-
δοµένα εισοδήµατος και περιουσίας, σε συνεργασία και µε 
τις τράπεζες, ώστε να προκύπτει η επιλεξιµότητα ή µη του 
δανειολήπτη. Η ηλεκτρονική πλατφόρµα θα είναι ανοιχτή έ-
ως το τέλος Σεπτεµβρίου. Ο δανειολήπτης θα πρέπει να συ-
µπληρώσει µόνο ποια είναι η πρώτη του κατοικία, καθώς δεν 
είναι σε γνώση ούτε της εφορίας ούτε της τράπεζας, και τα 
στοιχεία των προστατευόµενων µελών. Στη συνέχεια, θα γί-
νεται έλεγχος και διασταύρωση των στοιχείων, προκειµένου 
να διαπιστωθεί εάν ο δανειολήπτης πληροί τα κριτήρια και 
µπορεί να ενταχθεί στο πρόγραµµα «γέφυρα».

 ΣΥΝΕΠΕΙΣ ∆ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ
 Ποιοι θεωρούνται συνεπείς δανειολήπτες;
Οσοι εξυπηρετούσαν κανονικά το δάνειό τους µέχρι και τον 
Φεβρουάριο του 2020, λίγο πριν ξεσπάσει η πανδηµία του 
κορωνοϊού. Εκτιµάται ότι οι δανειολήπτες της εν λόγω κατη-
γορίας που µπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα ανέρ-
χονται σε 200.000.
 Σε ποιο ύψος φτάνει η μηνιαία επιδότηση της δόσης από 

το Δημόσιο και πώς κλιμακώνεται ανά τρίμηνο για το σύνο-
λο των 9 μηνών που θα ισχύσει το πρόγραμμα;

Η κρατική επιδότηση της µηνιαίας δόσης φτάνει έως τα 600 
ευρώ και το ποσοστό της κλιµακώνεται ως εξής: 90% της δό-
σης το πρώτο τρίµηνο, 80% το δεύτερο τρίµηνο και 70% το 
τρίτο και τελευταίο τρίµηνο. Αξίζει να αναφερθεί ότι το µεγα-
λύτερο ποσοστό της κρατικής επιδότησης δίνεται στους συ-
νεπείς, προκειµένου να ξεπεράσουν τον σκόπελο της τρέχου-
σας κρίσης µέχρι να επιστρέψουν εκ νέου στην κανονικότητα. 
 Ποια είναι τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για 

ένα δανειολήπτη της συγκεκριμένης κατηγορίας;
Το οικογενειακό εισόδηµα να µην ξεπερνά τα 57.000 ευρώ, η 


