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 Η ΡΥΘΜΙΣΗ που προωθούν 
οι τράπεζες, µολονότι αφορά 
όλα τα δάνεια που έχουν µπει 
στα moratoria πληρωµών (ιδι-
ωτών και επιχειρήσεων), για τα 
φυσικά  πρόσωπα -και όχι για τις 
επιχειρήσεις- συνδέεται ευθέως 
και µε τις ελαφρύνσεις που πα-
ρέχει το πρόγραµµα «Γέφυρα», 
που προστατεύει την πρώτη κα-
τοικία, ενώ το ∆ηµόσιο για 9 µή-
νες επιδοτεί γενναία τη µηνιαία 
δόση. Με βάση τα στοιχεία των 
τραπεζών, το 80% των δανείων 
που ανήκουν στα φυσικά πρό-

σωπα και η πληρωµή τους έχει µπει σε αναστολή είναι επιλέξι-
µα και στο πρόγραµµα «Γέφυρα». Αρα, το ∆ηµόσιο από τον Ια-
νουάριο, εφόσον ο δανειολήπτης ενταχθεί στο πρόγραµµα, θα 
πληρώνει για 9 µήνες και κλιµακωτά µεγάλο µέρος της δόσης. 
«Mε τη διπλή ρύθµιση, αφενός από την πρόταση που ετοιµά-
ζουν οι τράπεζες για σταδιακή άρση της αναστολής, αφετέρου 
µέσω του προγράµµατος “Γέφυρα”, που παρέχει κρατική επι-
δότηση της δόσης, οι δανειολήπτες θωρακίζονται για ένα ικα-
νοποιητικό χρονικό διάστηµα, που ξεκινά από τους 9 µήνες και 
φτάνει τον ένα χρόνο, εντός του 2021. Αρα, µπορούν να βγουν 
διπλά ωφεληµένοι», προσθέτει η ίδια πηγή. Με βάση τον νόµο, 

οι αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραµµα «Γέφυρα» µπορούν να 
γίνουν από τους δανειολήπτες µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 2020, 
ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο οικονοµικό επιτε-
λείο εξετάζουν το ενδεχόµενο παράτασης, µε στόχο η πλατφόρ-
µα να παραµείνει ανοιχτή για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. 
Ηδη περίπου 100.000 δανειολήπτες έχουν υποβάλει αίτηση.

Επιδότηση 
Τα ποσοστά της κρατικής επιδότησης του δανείου για συνεπείς 
και µη δανειολήπτες που θα επιλεγούν από το πρόγραµµα «Γέ-
φυρα» διαµορφώνονται ως εξής: 
f Για τους συνεπείς δανειολήπτες, η κρατική επιδότηση της µη-
νιαίας δόσης ξεκινά από 90% για το πρώτο τρίµηνο, µειώνεται 
στο 80% το δεύτερο και στο 70% το τρίτο τρίµηνο, ενώ το ανώ-
τατο όριο της επιδότησης ανέρχεται σε 600 ευρώ.
f Για τους δανειολήπτες µε µη εξυπηρετούµενα δάνεια, η κρα-
τική επιδότηση ξεκινά από 80% για το πρώτο τρίµηνο και µει-
ώνεται σε 70% για το δεύτερο και σε 60% για το τρίτο τρίµη-
νο. Το ανώτατο ύψος της επιδότησης φτάνει τα 500 ευρώ. Απα-
ραίτητη προϋπόθεση για τους δανειολήπτες που ανήκουν στη 
συγκεκριµένη κατηγορία αποτελεί η ρύθµιση του δανείου µε 
την τράπεζα και εν συνεχεία η υποβολή της αίτησης στην ηλε-
κτρονική πλατφόρµα.
f Για τα καταγγελµένα δάνεια, η κρατική επιδότηση της µηνι-
αίας δόσης ξεκινά από 60% για το πρώτο τρίµηνο και µειώνε-
ται σε 50% για το δεύτερο και σε 30% για το τρίτο τρίµηνο. Το 
ανώτατο ύψος της ανέρχεται σε 300 ευρώ.
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φυσικών προσώπων 
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∆ιπλό όφελος
µε το πρόγραµµα 
«Γέφυρα»

νη την αδυναµία να σηκώσουν άµεσα το βά-
ρος 8 στους 10 δανειολήπτες, καθώς η πανδη-
µία έχει χτυπήσει και συνεχίζει να χτυπά τα ει-
σοδήµατά τους, το α’ εξάµηνο του 2021 ο δα-
νειολήπτης θα πληρώνει κάθε µήνα το 50% της 
νέας δόσης, το γ’ τρίµηνο του 2021 η πληρωµή 
θα αυξηθεί στο 75% της δόσης και το τελευταίο 
τρίµηνο του 2021 θα φτάσει το 100%. 

Η δεύτερη εναλλακτική προβλέπει κλιµακωτή 
αύξηση της δόσης σε τρία τρίµηνα. Αφού βγει η 
νέα δόση, µετά και την ενσωµάτωση µέσω του 
επιµερισµού των 9 δόσεων που δεν πληρώθη-
καν, το πρώτο τρίµηνο του 2021 και κάθε µήνα 
ο δανειολήπτης θα πληρώνει το 50% αυτής. Το 

δεύτερο τρίµηνο του 2021 το 75% και το τρίτο 
τρίµηνο του 2021 θα φτάσει το 100%. Κι αυτό, 
όπως υπογραµµίζουν τραπεζικές πηγές, υπό 
την αίρεση ότι θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις 
από τις αρχές του 2021 στο µέτωπο της αντιµε-
τώπισης του ιού. 

Κεφάλαιο και τόκοι
Το µέτρο της αναστολής ξεκίνησε τον Απρίλιο 
-µεσούσης της καραντίνας- και ισχύει µέχρι τις 31 
∆εκεµβρίου 2020. Για τα φυσικά πρόσωπα, δη-
λαδή για τους δανειολήπτες στεγαστικών, κατα-
ναλωτικών και επαγγελµατικών δανείων, η ανα-
στολή 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 ∆εκέµ-
βριο δεν πληρώνουν το δάνειό τους. Σύµφω-
να µε τις τράπεζες, το πρόβληµα που θα προκύ-
ψει µε την επαναφορά στην κανονικότητα των 
πληρωµών από τον Ιανουάριο πλήττει κυρίως 
αυτή την κατηγορία δανειοληπτών και λιγότε-
ρο τις επιχειρήσεις. «Με δεδοµένο ότι η πανδη-
µία έχει φέρει αναστολές εργασίας, µείωση ει-
σοδηµάτων και αύξηση της ανεργίας, κρίνουµε 
ότι είναι δύσκολο για τη συγκεκριµένη κατηγο-
ρία δανειοληπτών να αρχίσει να πληρώνει από 
τον Ιανουάριο το σύνολο της µηνιαίας δόσης - 
και µάλιστα αυξηµένης. ∆εν θα µπορέσουν και 
έτσι θα αφήσουν το δάνειο να κοκκινίσει. Εξ ου 
και έχουµε έτοιµη την πρόταση για ρύθµιση και 
ελπίζουµε ότι θα γίνει αποδεκτή από την Ευρω-
παϊκή Κεντρική Τράπεζα», τονίζει στην «R» υψη-
λόβαθµο στέλεχος τράπεζας. 

Επιχειρήσεις
Στο µέτωπο των επιχειρήσεων, τα δάνεια που 
έχουν µπει σε εννεάµηνη αναστολή ανέρχο-
νται σε 66.000. Η διαφορά σε σχέση µε τα 
δάνεια των φυσικών προσώπων είναι ότι 
στα επιχειρηµατικά δάνεια η αναστολή 
αφορούσε µόνο την πληρωµή του κεφα-

λαίου και όχι τους τόκους, εκτός από το 
τρίµηνο Απριλίου-Ιουνίου, που τους 
τόκους τούς πλήρωσε το ελληνικό ∆η-
µόσιο µε πόρους από το ΕΣΠΑ. Στις 
µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, κυ-
ρίως στους κλάδους της εστίασης 
και του τουρισµού, πλην της ρύθ-
µισης που θα δώσει η πρόταση, 
η οποία βρίσκεται στο τραπέζι 

της διαπραγµάτευσης, οι τράπε-
ζες έχουν προχωρήσει -όχι όλες- σε 

ειδικά προγράµµατα αναστολής πλη-
ρωµής δόσεων για ολόκληρο το 2021.

Σε εννεάµηνη αναστολή 
δόσεων έχουν µπει δάνεια 
αξίας 22,5 δισ. ευρώ, εκ των 
οποίων τα 15,7 δισ. ευρώ 
αφορούν φυσικά προσώπα

Η επικεφαλής της ΕΚΤ, 
Κριστίν Λαγκάρντ


