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Δύο λύσεις στο τραπέζι 
για 330.000 δάνεια
σε αναστολή
Η έξαρση της πανδημίας φέρνει στο τραπέζι των συζητήσεων κυβέρνησης
- πιστωτικών ιδρυμάτων την παράταση του moratorium πληρωμών και
για τους δύο πρώτους μήνες του νέου έτους. Εναλλακτικά εξετάζεται
η πληρωμή του 20%-30% της δόσης, αντί του 50% που σχεδίαζαν οι τράπεζες

a.papaioannou@realnews.gr

Της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Μ
έτρα διευκόλυνσης των ιδιωτών και των 
επιχειρήσεων για την πληρωμή των δα-
νείων ετοιμάζουν οι τράπεζες, σε συνερ-

γασία με την κυβέρνηση και τις εποπτικές Αρχές, 
δηλαδή την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ευρω-
παϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ενδεικτικές της ανησυ-
χίας της ΤτΕ για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια 
που θα «γεννήσει» ο κορωνοϊος είναι οι παρεμ-
βάσεις του διοικητή Γιάννη Στουρνάρα, ο οποί-
ος το τελευταίο χρονικό διάστημα κρούει τον κώ-
δωνα του κινδύνου. Τα προγράμματα αναστολής 
των δόσεων για 330.000 δάνεια ιδιωτών και επι-
χειρήσεων ισχύουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, 
ωστόσο ήδη έχει ξεκινήσει η εκπόνηση του νέου 
πλάνου στήριξης με μέτρα και για το 2021. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες της Realnews, οι τράπε-
ζες επανεξετάζουν τα σχέδια -που είχαν έτοιμα 
για εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2021- για 
σταδιακή επαναφορά στην κανονικότητα των 
μηνιαίων πληρωμών και τα οποία στηρίζονταν 
στην πληρωμή του 50% της δόσης για ολόκλη-
ρο το 2021. Ωστόσο, η σφοδρότητα του δεύτε-
ρου κύματος της πανδημίας και η νέα καραντίνα 
των τριών εβδομάδων, με αυξημένη την πιθανό-
τητα επέκτασής της, οδηγούν τις διοικήσεις τους 

f Η επέκταση της αναστολής στις πληρωμές των δόσεων 
για δύο ακόμη μήνες, δηλαδή και το πρώτο δίμηνο του 
2021, υπό την αίρεση πως, αν υπάρξουν θετικές εξελίξεις 
στο μέτωπο του εμβολίου, τότε θα τεθεί σε εφαρμογή το 
σχέδιο της μερικής πληρωμής της δόσης.
f Με βάση τον σχεδιασμό των τελευταίων εβδομάδων, 
οι τράπεζες είχαν αποφασίσει από την 1η Ιανουαρίου ο 
δανειολήπτης (ιδιώτης και επιχείρηση) να πληρώσει για 
το σύνολο του 2021 το 50% της μηνιαίας δόσης και όχι το 
100%. Τραπεζικές πηγές, μετά την κυβερνητική απόφαση 
του καθολικού lockdown, ανέφεραν στην «R» ότι εξετάζε-
ται πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο -αν δεν ληφθεί η απόφα-
ση παράτασης των αναστολών- πληρωμής του 20% της 
δόσης (αντί του 50% που προέβλεπε το σχέδιο που είχαν 
ήδη έτοιμο) για ορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο θα 
είναι άμεσα εξαρτώμενο από την εξέλιξη της πανδημίας. 

Φυσικά πρόσωπα
Το μέτρο της αναστολής ξεκίνησε τον Απρίλιο μεσούσης 
της καραντίνας και ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020. 
Για τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή για τους δανειολήπτες 
στεγαστικών, καταναλωτικών και επαγγελματικών δανεί-
ων, η αναστολή στην πληρωμή της μηνιαίας δόσης είναι 
καθολική, αφορά δηλαδή το κεφάλαιο και τους τόκους. 
Ουσιαστικά, οι 264.000 δανειολήπτες-φυσικά πρόσωπα 
που έχουν κάνει χρήση του μέτρου από τον Απρίλιο μέχρι 
και τον Δεκέμβριο δεν πληρώνουν το δάνειό τους. Σύμ-
φωνα με τις τράπεζες, το πρόβλημα που θα προκύψει με 
την επαναφορά στην κανονικότητα των πληρωμών από 
τον Ιανουάριο πλήττει κυρίως αυτή την κατηγορία δανει-

οληπτών και λιγότερο τις επιχειρήσεις. «Με δεδο-
μένο ότι η πανδημία έχει φέρει αναστολές εργα-
σίας, μείωση εισοδημάτων και αύξηση της ανερ-
γίας, κρίνουμε ότι είναι δύσκολο για τη συγκεκρι-
μένη κατηγορία δανειοληπτών να αρχίσει να πλη-
ρώνει από τον Ιανουάριο το σύνολο της μηνιαί-
ας δόσης και μάλιστα αυξημένης. Δεν θα μπορέ-
σουν και έτσι θα αφήσουν το δάνειο να κοκκινί-
σει», αναφέρει τραπεζική πηγή. 

Επιχειρήσεις
Στο μέτωπο των επιχειρήσεων, τα δάνεια που 
έχουν τεθεί σε εννιάμηνη αναστολή ανέρχονται 
σε 66.000. Η διαφορά σε σχέση με τα δάνεια 
των φυσικών προσώπων είναι ότι στα επιχειρη-
ματικά δάνεια η αναστολή αφορούσε μόνο την 
πληρωμή του κεφαλαίου και όχι του τόκου, εκτός 
από το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου, κατά το οποίο 
οι τόκοι πληρώθηκαν από το ελληνικό Δημόσιο 
με πόρους από το ΕΣΠΑ. Για τις μικρές και μεσαί-
ες επιχειρήσεις, κυρίως στους κλάδους της εστία-
σης και του τουρισμού, πλην της ρύθμισης που θα 
προβλέπει η πρόταση που βρίσκεται στο τραπέ-
ζι της διαπραγμάτευσης, οι τράπεζες έχουν προ-
χωρήσει -όχι όλες- σε ειδικά προγράμματα ανα-
στολής πληρωμής δόσεων για ολόκληρο το 2021.

στην αναθεώρηση των σχεδίων και ήδη έχει ξε-
κινήσει η συζήτηση για παράταση των αναστο-
λών πληρωμής των μηνιαίων δόσεων τους πρώ-
τους δύο μήνες του 2021. Το ζήτημα αναμένεται 
να τεθεί και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και 
ο νέος γύρος καραντίνας παίρνει καθολικές δια-
στάσεις στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, γε-
γονός που οδηγεί την τραπεζική εποπτική Αρχή, 
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σε αναθεώρη-
ση των οδηγιών που έχει δώσει προς τις τράπε-
ζες της ευρωζώνης. 

Σε δύο ταχύτητες
«Ετοιμάζαμε (οι τράπεζες) την εφαρμογή σχε-
δίου μερικής αποπληρωμής της μηνιαίας δόσης 
από την 1η Ιανουαρίου 2021 για τους δανειολή-
πτες, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, οι οποί-
οι έχουν μπει στα προγράμματα αναστολής από 
τον Απρίλιο μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου», αναφέ-
ρει στην «R» υψηλόβαθμο στέλεχος τράπεζας και 
προσθέτει: «Τα νέα δεδομένα απαιτούν και νέες 
λύσεις». Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι τρά-
πεζες τις επόμενες εβδομάδες και ανάλογα με τις 
εξελίξεις στο υγειονομικό κομμάτι της αντιμετώ-
πισης της πανδημίας (δηλαδή στις εξελίξεις γύρω 
από το εμβόλιο), σε συνεργασία με το οικονομικό 
επιτελείο της κυβέρνησης, θα αποφασίσουν για 
ένα νέο χάρτη στήριξης των δανειοληπτών. Οι 
εναλλακτικές προτάσεις που βρίσκονται στο τρα-
πέζι είναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι εξής: 
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Οι προσφορές και τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συμμετοχή 

στο διαγωνισμό πρέπει να φθάσουν στην Τράπεζα της Ελλάδος, 
Ιδρυμα Εκτυπώσεως Τραπεζογραμματίων και Αξιών, 

Μεσογείων 341, 152 31 Χαλάνδρι. 

Το κείμενο της προκήρυξης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα

της Τράπεζας (www.bankofgreece.gr  Ενημέρωση  

Γραφείο Τύπου  Προκηρύξεις).

Ιδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων & Αξιών 

Χαλάνδρι, 02.11.2020

66.000
Τα επιχειρηματικά 
δάνεια που έχουν 
τεθεί σε εννιά-
μηνη αναστολή 
ανέρχονται σε 
66.000. Η ανα-
στολή αφορούσε 
μόνο την πληρω-
μή του κεφαλαίου 
και όχι του τόκου, 
εκτός από το 
τρίμηνο Απριλίου-
Ιουνίου, κατά το 
οποίο οι τόκοι 
πληρώθηκαν από 
το Δημόσιο


