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Τη συζήτηση µεταξύ των δύο πλευρών 
απασχόλησαν οι ενστάσεις ως προς τη δο-
µή αλλά και την περίµετρο του νέου πλαισί-
ου που έχουν δηµοσιοποιήσει τόσο η Κοµι-
σιόν όσο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

Σοβαρή εκκρεµότητα 
Τραπεζικές πηγές τονίζουν στην «R» ότι ο σο-
βαρότερος λόγος της καθυστέρησης, µολο-
νότι δεν την αποδίδουν σε αυτόν, είναι το 

νης. Σύµφωνα µε πληροφορίες της «R», η ελληνική πλευρά 
προσπάθησε να πείσει τους δανειστές να δώσουν την έγκρι-
σή τους για την υποβολή χειρόγραφων αιτήσεων από τους 
δανειολήπτες έως ότου ετοιµαστεί η πλατφόρµα. Η πρότα-
ση προκάλεσε -όπως εξηγούν πηγές που συµµετείχαν στις 
διαπραγµατεύσεις- τη σφοδρή αντίδραση των τροϊκανών, 
οι οποίοι ξέκοψαν κάθε κουβέντα για τις χειρόγραφες αιτή-
σεις και κάλεσαν τους υπουργούς και τους συνεργάτες τους 
να επισπεύσουν τη διαδικασία προετοιµασίας της ηλεκτρο-
νικής πλατφόρµας. 
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Μ
ε την πλάτη στον τοίχο βρίσκονται 
150.000 δανειολήπτες µη εξυπηρε-
τούµενων στεγαστικών και επιχει-

ρηµατικών δανείων µε εγγύηση την πρώτη 
κατοικία, οι οποίοι, ακόµα κι αν θέλουν να 
ενταχθούν στο νέο πλαίσιο προστασίας, δεν 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ καθυστέρηση υπάρχει και σε ένα ακόµη µέτωπο που επηρεάζει 
τη δραστική αντιµετώπιση του βουνού των «κόκκινων» δανείων. Μολονότι το 
υπουργείο Οικονοµικών έχει αποστείλει εδώ και περίπου δύο µήνες στην Κο-
µισιόν το σχέδιο αντιµετώπισης έως 20 δισ. ευρώ µη εξυπηρετούµενων δανεί-
ων µέσω τιτλοποιήσεων µε κρατική εγγύηση, η Κοµισιόν έχει, σύµφωνα µε πλη-
ροφορίες της «R», προβάλει µια σειρά από σοβαρές ενστάσεις και το θέµα έχει 

κολλήσει. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι 
γίνονται προσπάθειες έτσι ώστε και σε αυ-
τό το εγχείρηµα να δοθεί το «πράσινο φως» 
των Βρυξελλών αµέσως µετά τις ευρω-
εκλογές, προς τα µέσα Ιουνίου, 
ωστόσο τίποτα ακόµη δεν εί-
ναι ξεκάθαρο. Στην ίδια κα-
τάσταση βρίσκεται -µε βά-

ση τις ίδιες πηγές- και το σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδος, το 
οποίο επίσης έχει υιοθετήσει το υπουργείο Οικονοµικών. Το εν 
λόγω σχέδιο προβλέπει τη δραστική µείωση των «κόκκινων» κα-
ταγγελµένων δανείων ύψους 40 δισ. ευρώ µε εγγύηση από την 
πλευρά των τραπεζών και του ∆ηµοσίου µέρους του αναβαλλό-
µενου φόρου που προσµετρούν οι τράπεζες στα κε-
φάλαιά τους. Το κουβάρι, λοιπόν, των παράλλη-
λων σχεδίων αντιµετώπισης του καυτού προβλή-
µατος των «κόκκινων» δανείων παραµένει ακόµη 
τυλιγµένο και το θέµα παίρνει διαστάσεις, δεδο-
µένου ότι οι τράπεζες από τον Σεπτέµβριο και 
µετά θα βρεθούν αντιµέτωπες µε τον έλεγχο 
της ΕΚΤ ενόψει των stress tests του 2020. 

Καθυστέρηση 
και στα σχέδια 
ΥΠΟΙΚ και ΤτΕ

«ΚΟΚΚΙΝΑ» ∆ΑΝΕΙΑ

µπορούν τουλάχιστον µέχρι το τέλος Ιου-
νίου, καθώς η πλατφόρµα υποδοχής των 
αιτήσεων δεν είναι έτοιµη και το σύστη-
µα αδυνατεί να τους εξυπηρετήσει, ενώ 
οι Βρυξέλλες δεν έχουν δώσει ακόµη την 
έγκρισή τους για την κρατική επιδότηση 
της µηνιαίας δόσης. Ασφαλείς πληροφο-
ρίες της Realnews αναφέρουν ότι η πλή-
ρης λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρ-
µας, η οποία θα προσφέρει την προστασία 
της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηρι-
ασµούς αναµένεται να ξεκινήσει τον Σε-
πτέµβριο, όταν θα ολοκληρωθεί η διασύν-
δεσή της µε τα στοιχεία των τραπεζών και 
του φορολογικού µηχανισµού. Ουσιαστι-
κά, οι δανειολήπτες βρίσκονται ξεκρέµα-
στοι από την 1η Μαρτίου και ο χρόνος που 
θα τους δοθεί για να ενταχθούν στις ευερ-
γετικές διατάξεις του νέου πλαισίου προ-
στασίας θα είναι µόλις 4 µήνες, από τα τέ-
λη Αυγούστου-αρχές Σεπτεµβρίου έως το 
τέλος του 2019, οπότε και λήγει η ισχύς 
του νέου νόµου. 

Τελεσίγραφο
Η καθυστέρηση και η αδυναµία του ελλη-
νικού ∆ηµοσίου να ανταποκριθεί στις βα-
σικές πτυχές πάνω στις οποίες θα στηρι-
χθεί το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώ-
της κατοικίας βρέθηκαν στο επίκεντρο των 
συζητήσεων ανάµεσα στους εκπροσώπους 
της τρόικας και του οικονοµικού επιτελεί-
ου τις προηγούµενες ηµέρες στις συναντή-
σεις που έγιναν στο υπουργείο ∆ικαιοσύ-

γεγονός ότι εδώ και ενάµιση µήνα που έχει 
ψηφιστεί ο νόµος από τη Βουλή η Γενική ∆ι-
εύθυνση Ανταγωνισµού της Κοµισιόν (DG 
Comp) δεν έχει ακόµη εξετάσει το ζήτηµα 
της κρατικής επιδότησης και συγκεκριµένα 
το αν αυτή αποτελεί άµεση κρατική στήριξη 
των τραπεζών ή όχι. ∆ιότι, αν αποτελεί κρα-
τική στήριξη, ο νόµος δεν θα µπορέσει να 
εφαρµοστεί. Σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές, η 
απόφαση της DG Comp δεν αναµένεται άµε-
σα, καθώς η Ευρώπη ασχολείται αποκλειστι-
κά µε τις ευρωεκλογές. «Η απόφαση της αρ-
µόδιας υπηρεσίας της Κοµισιόν δεν αναµέ-
νεται νωρίτερα από τα µέσα Ιουνίου», ανα-
φέρει υψηλόβαθµη τραπεζική πηγή. 

Πλειστηριασµοί
Μπορεί µέχρι τις ευρωεκλογές να έχει «πα-
γώσει» η διεξαγωγή των πλειστηριασµών, 
ωστόσο οι τράπεζες αµέσως µετά θα προ-
χωρήσουν µε πιο γοργούς ρυθµούς στην 
υλοποίησή τους. 

Oπως εξηγεί στην «R» τραπεζική πηγή 
«οι πλειστηριασµοί θα αυξηθούν σηµαντικά 

από τις αρχές Σεπτεµβρίου και θα µετα-
τοπιστούν σε ακίνητα µικρότε-

ρης αξίας, ακόµη και σε πρώ-
τες κατοικίες». Σήµερα στην 
ηλεκτρονική πλατφόρµα των 
πλειστηριασµών έχουν ανέ-
βει πάνω από 4.000 ακίνητα, 
µε ηµεροµηνία διεξαγωγής 
της εκπλειστηρίασης µέχρι 
τον Νοέµβριο του 2019. 
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Στον αέρα έως 
τον Σεπτέµβριο
η πρώτη κατοικία

Στις αρχές του φθινοπώρου 
εκτιµούν οι τράπεζες ότι 

θα λειτουργήσει πλήρως η 
πλατφόρµα υποβολής των 

αιτήσεων, παρά τις δεσµεύσεις 
της κυβέρνησης ότι θα είναι 

έτοιµη τέλος Ιουνίου


