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Α Ι Τ Η Σ Ε Ι Σ

NOMOΣ ΚΑΤΣΕΛΗ

Ε Κ Κ Ρ Ε Μ Ο Υ Ν

EXOYN EK∆ΙΚΑΣΘΕΙ

140.000
υποθέσεις

60.000
υποθέσεις

200.000
δανειολήπτες

ΠΟΙΟI ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ
ΤΗΣ ∆ΟΣΗΣ

Τα ποσά αφορούν το ετήσιο εισόδηµα

Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Ε Σ

Realnews

ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ

ZEYΓΑΡΙ

ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙ∆ΙΜΕ ∆ΥΟ ΠΑΙ∆ΙΑ

ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ

8.180  €

13.917  €24.000  €

17.278  €20.639  €

13
δισ. €

∆ΑΝΕΙΑ

60.000 ευρώ, τότε ο δανειολήπτης θα κληθεί 
να ρυθµίσει τα 60.000 ευρώ. 

Πώς θα βγαίνει η επιδότηση
Για να πάρει ένας δανειολήπτης που αδυνατεί 
να αντεπεξέλθει οικονοµικά την κρατική επιδό-
τησης της µηνιαίας δόσης, θα πρέπει να ακο-
λουθήσει τα εξής βήµατα:

f Να υποβάλει την αίτηση στην πλατφόρµα 
της εξωδικαστικής ρύθµισης.
f Να καταθέσει τη φορολογική του δήλωση, 
προκειµένου να πιστοποιηθεί ότι ανήκει στους 
οικονοµικά αδύναµους για να µπορέσει να πά-
ρει την επιδότηση.

νέο
Οι αιτήσεις µε 
το νέο καθεστώς 
θα γίνονται 
ηλεκτρονικά, κατά 
τα πρότυπα της 
εξωδικαστικής 
ρύθµισης οφειλών 

f Να δηλώσει όλη του την περιουσιακή κατάσταση.
f Να αποδείξει ότι το δάνειο είναι συνδεδεµένο µε την πρώ-
τη κατοικία.
f Να δηλώσει τα µηνιαία έξοδά του µε βάση τις εύλογες δα-
πάνες διαβίωσης (έξοδα διατροφής, στέγασης, µόρφωσης, 
ένδυσης, ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, θέρµανσης, µε-
ταφοράς και επικοινωνίας). 

Κατόπιν όλων αυτών και της δόσης που θα πρέπει να πλη-
ρώσει σε εφορία, θα βγαίνει η µηνιαία δόση του δανείου, της 
οποίας εν συνεχεία το 1/3 θα επιδοτεί το κράτος. 

Χωρίς «κούρεµα» 
Για όσους δεν ανήκουν στην κατηγορία των πλέον ευάλωτων 
οικονοµικά, δηλαδή για εκείνους που έχουν µεγαλύτερο ει-
σόδηµα και διαθέτουν επιπλέον περιουσία (κινητή και ακί-
νητη) και αποφασίσουν να ενταχθούν στην πλατφόρµα, δεν 
θα υπάρξει «κούρεµα» των δανείων τους. Θα µπορούν όµως 
να ρυθµίσουν τις οφειλές τους και, εφόσον είναι συνεπείς, θα 
αποφύγουν τον πλειστηριασµό της πρώτης κατοικίας. Ουσι-
αστικά, µε το ξήλωµα του υφιστάµενου νόµου, κυρίως της 
δυνατότητας του δικαστή να αποφασίζει την προστασία της 
πρώτης κατοικίας, οι δανειολήπτες θα πρέπει µετά τη ρύθµι-
ση του δανείου τους να είναι συνεπείς, διαφορετικά θα χά-
νουν τη ρύθµιση -ο υφιστάµενος νόµος αναφέρει ότι χάνε-
ται η προστασία µετά από 3 µήνες µη αποπληρωµής- και η 
πρώτη κατοικία τους θα κινδυνεύει από τον πλειστηριασµό. 

Και τα χρέη προς την εφορία
Σήµερα ο νόµος Κατσέλη έρχεται και ρυθµίζει µέσω της δι-
καστικής απόφασης και τα χρέη προς την εφορία, τα ασφα-
λιστικά ταµεία, αλλά και προς τις ∆ΕΚΟ, όπως ∆ΕΗ και ΕΥ-
∆ΑΠ. Κι αυτό προκειµένου ο δανειολήπτης να τακτοποιήσει 
τις οφειλές του στο σύνολό τους. Ετσι, και το νέο καθεστώς 
θα έρθει να αντιµετωπίσει οριζόντια τα δάνεια και τα χρέη 
προς το ∆ηµόσιο. Οι τράπεζες επιδιώκουν αυτή τη ρύθµιση, 
καθώς µε τον τρόπο αυτόν θα µείνουν λεφτά στους λογα-
ριασµούς των δανειοληπτών και για να πληρώσουν τη µηνι-
αία δόση, καθώς τώρα η εφορία κάνει επιδροµή τραβώντας 
όλα τα χρήµατα και η τελευταία που πληρώνεται, αν πληρώ-
νεται, είναι η τράπεζα. 

200.000 αιτήσεις
Σήµερα 200.000 δανειολήπτες έχουν καταθέσει αίτηση για 
ένταξη στον νόµο Κατσέλη και έχουν εκδικαστεί περίπου 
60.000 υποθέσεις. Πηγές εκτιµούν ότι η αφαίρεση από τον 
δικαστή της δυνατότητας να αποφασίζει την προστασία της 
πρώτης κατοικίας από τον πλειστηριασµό θα οδηγήσει αρκε-
τούς από αυτούς στην εξωδικαστική ρύθµιση µέσω της πλατ-
φόρµας και ταυτόχρονα θα αποτρέψει τους στρατηγικούς 
κακοπληρωτές να µπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρµα, κα-
θώς θα γίνει διασταύρωση των οικονοµικών και περιουσια-
κών τους στοιχείων, κάτι που δεν συνέβαινε έως σήµερα µε 
την κατάθεση της αίτησης στο Ειρηνοδικείο. 

Η κρατική επιδότηση της µη-
νιαίας δόσης θα αφορά µόνο 
την κατηγορία των οικονοµι-
κά αδύναµων µε εισοδήµα-
τα από 8.180 έως 24.000 ευρώ 
για 3µελή οικογένεια 


