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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ  
ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΧΡΕΟΤ 
        
 
 

2η ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΥ  
 
τθν παροφςα Ζκκεςθ παρουςιάηονται ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία, από 01.07.2019 
μέχρι και 15.05.2020, για τθν εξζλιξθ του ηθτιματοσ τθσ υπερχρζωςθσ των 
νοικοκυριϊν και των επιχειριςεων. 
Πιο ςυγκεκριμζνα, παρουςιάηονται:  
 
Α. τατιςτικά ςτοιχεία ςχετικά με τισ αιτιςεισ που υποβάλλονται μζςω τθσ 
Ηλεκτρονικισ Πλατφόρμασ για τθν Προςταςία τθσ Κφριασ Κατοικίασ, ςφμφωνα με 
τον Ν. 4605/2019.  
 
Β. τοιχεία ςχετικά με τθν ανταπόκριςθ ςτα ερωτιματα των πολιτϊν μζςω του 
Helpdesk τθσ Ηλεκτρονικισ Πλατφόρμασ Προςταςίασ Κφριασ Κατοικίασ (ΗΠΠΚΚ).  
 
Γ. τοιχεία για τθν εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν μζςω των Κζντρων και Γραφείων 
Ενθμζρωςθσ και Τποςτιριξθσ Δανειολθπτϊν (ΚΕΤΔ - ΓΕΤΔ). 
 
Δ. Επιπρόςκετεσ δράςεισ.  
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Α. τατιςτικά ςτοιχεία ςχετικά με τισ αιτήςεισ που υποβάλλονται μζςω τησ 
Ηλεκτρονικήσ Πλατφόρμασ για την Προςταςία τησ Κφριασ Κατοικίασ, ςφμφωνα με 
τον Ν. 4605/2019 

 
1. Γενικά τατιςτικά τοιχεία 
 Ρυκμίςτθκαν 54,1 εκατ. ευρϊ δανειακϊν απαιτιςεων με υποκικθ 
ι  προςθμείωςθ ςτθν κφρια κατοικία. 
 Ζχει πραγματοποιθκεί διαγραφι οφειλϊν, φψουσ 9,8 εκατ. ευρϊ. 
 Εγκρίκθκε Κρατικι Επιδότθςθ, μζχρι τθ ςυνολικι εξόφλθςθ των 
δόςεων αποπλθρωμισ  των δανείων που ρυκμίςτθκαν, φψουσ 20,4 εκατ. ευρϊ. 
 Η μζςθ αξία κφριασ κατοικίασ που προςτατεφεται ανζρχεται ςτισ 79,5 χιλ. ευρϊ, 
ενϊ 49,6 χιλ. ευρϊ είναι το μζςο ποςό ρφκμιςθσ δανείου. 
 Σο μζςο ποςοςτό Κρατικισ Επιδότθςθσ είναι 37,8 % τθσ μθνιαίασ δόςθσ δανείου. 
 Σο μζςο ποςοςτό διαγραφισ οφειλϊν ανζρχεται ςτο 15,3 % των δανειακϊν 
απαιτιςεων που ρυκμίςτθκαν. 
 
2. Αναλυτικά ςτοιχεία αιτιςεων  
1ον. υνολικά, 4.058 αιτιςεισ ζχουν υποβλθκεί από τουσ πολίτεσ και ζχουν 
διαβιβαςτεί ςτισ τράπεηεσ και ςτουσ διαχειριςτζσ δανείων.  
 295 νζοι χριςτεσ υπζβαλαν αίτθςθ τισ τελευταίεσ δφο εβδομάδεσ, ιτοι αφξθςθ 
κατά 7,83%. 
 1.172 νζοι χριςτεσ υπζβαλαν αίτθςθ από 13.03.2020, θμερομθνία κατά τθν 
οποία ξεκίνθςαν τα περιοριςτικά μζτρα λόγω του κορονοϊοφ,  
 2.690 νζοι χριςτεσ υπζβαλαν αίτθςθ από το τζλοσ του 2019, ιτοι αφξθςθ κατά 

 196,64%. 
 
το ακόλουκο διάγραμμα αποτυπϊνεται θ πρόοδοσ. 
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2ον. υνολικά, 1.897 προτάςεισ ρφκμιςθσ χρζουσ ζχουν δοκεί από τισ τράπεηεσ και 
διαχειριςτζσ δανείων και εκκρεμεί θ ετοιμαςία των υπολοίπων, με προκεςμία τον 1 
μινα, από τθ λιψθ τθσ αίτθςθσ του πολίτθ. 
 197 νζεσ προτάςεισ ρφκμιςθσ υποβλικθκαν τισ τελευταίεσ δφο εβδομάδεσ, ιτοι 
αφξθςθ κατά 11,58%. 
 653 νζεσ προτάςεισ ρφκμιςθσ υποβλικθκαν από 13.03.2020, θμερομθνία κατά 
τθν οποία ξεκίνθςαν τα περιοριςτικά μζτρα λόγω του κορονοϊοφ, ιτοι αφξθςθ κατά 
52,49%. 
 1.495 νζεσ προτάςεισ ρφκμιςθσ υποβλικθκαν από το τζλοσ του 2019, ιτοι 
αφξθςθ κατά 371,89%. 
 

το ακόλουκο διάγραμμα αποτυπϊνεται θ πρόοδοσ: 
 

 
 
3ον. υνολικά, 1.148 προτάςεισ ρφκμιςθσ ζχουν ιδθ αποδεχκεί οι δανειολιπτεσ και 
εκκρεμεί θ αποδοχι των 749 υπολοίπων. Ο πολίτθσ αφοφ λάβει τθν πρόταςθ 
ρφκμιςθσ χρζουσ και τθ ςχετικι ςφμβαςθ από τθν τράπεηα / διαχειριςτι δανείων, 
ζχει προκεςμία 1 μθνόσ για να τθν εξετάςει και είτε να τθν αποδεχκεί ι να τθν 
απορρίψει. Αν τθν απορρίψει, τότε τερματίηεται θ διαδικαςία. Αν τθν αποδεχκεί, 
τότε προχωρά παρακάτω θ διαδικαςία, ςτθν κρατικι επιδότθςθ. 
 65 νζοι χριςτεσ αποδζχκθκαν τθν πρόταςθ ρφκμιςθσ τισ τελευταίεσ δφο 
εβδομάδεσ, ιτοι αφξθςθ κατά 6%. 
 535 νζοι χριςτεσ αποδζχκθκαν τθν πρόταςθ ρφκμιςθσ από 13.03.2020, 
θμερομθνία κατά τθν οποία ξεκίνθςαν τα περιοριςτικά μζτρα λόγω του κορονοϊοφ, 
ιτοι αφξθςθ κατά 87,27%. 
 1.024 νζοι χριςτεσ αποδζχκθκαν τθν πρόταςθ ρφκμιςθσ από το τζλοσ του 2019, 
ιτοι αφξθςθ κατά 825,81%. 
το ακόλουκο διάγραμμα αποτυπϊνεται θ πρόοδοσ: 
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4ον. υνολικά, ςε 1.097 πολίτεσ ζχει ιδθ εγκρικεί θ κρατικι επιδότθςθ. 
Η Ειδικι Γραμματεία Διαχείριςθσ Ιδιωτικοφ Χρζουσ (ΕΓΔΙΧ) εγκρίνει τθν επιδότθςθ 
μζςα ςε 1 μινα, αφότου ο πολίτθσ αποδεχκεί τθν ανωτζρω ςφμβαςθ, εφόςον 
πλθροφνται τα κριτιρια του Νόμου. 
 71 νζεσ κρατικζσ επιδοτιςεισ εγκρίκθκαν τισ τελευταίεσ δφο εβδομάδεσ, ιτοι 
αφξθςθ κατά 6%. 
 535 νζεσ κρατικζσ επιδοτιςεισ εγκρίκθκαν από 13.03.2020, θμερομθνία κατά τθν 
οποία ξεκίνθςαν τα περιοριςτικά μζτρα λόγω του κορονοϊοφ, ιτοι αφξθςθ κατά 
87,27%. 
 1.034 νζεσ κρατικζσ επιδοτιςεισ εγκρίκθκαν από το τζλοσ του 2019, ιτοι αφξθςθ 
κατά 825,81%. 
το ακόλουκο διάγραμμα αποτυπϊνεται θ πρόοδοσ: 
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Β. τοιχεία ςχετικά με την ανταπόκριςη ςτα ερωτήματα των πολιτών μζςω του 
Helpdesk τησ Ηλεκτρονικήσ Πλατφόρμασ Προςταςίασ Κφριασ Κατοικίασ (ΗΠΠΚΚ) 

 
Η Ειδικι Γραμματεία Διαχείριςθσ Ιδιωτικοφ Χρζουσ (ΕΓΔΙΧ) ζχει δθμιουργιςει ειδικό 
helpdesk, το οποίο λειτουργεί μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ, www.keyd.gov.gr, και 
υποςτθρίηει τουσ δανειολιπτεσ, απαντϊντασ κακθμερινά ςτα ερωτιματά τουσ 
ςχετικά με τθν ΗΠΠΚΚ. 
Από τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ πλατφόρμασ, θ ομάδα υποςτιριξθσ τθσ ΗΠΠΚΚ τθσ 
ΕΓΔΙΧ ζχει απαντιςει ςυνολικά ςε περιςςότερα από 11.652 ερωτήματα. 
 
 

Γ. τοιχεία για την εξυπηρζτηςη των πολιτών μζςω των Κζντρων και Γραφείων 
Ενημζρωςησ και Υποςτήριξησ Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ - ΓΕΥΔ) 

 
τα 49 Κζντρα και Γραφεία Ενθμζρωςθσ και Τποςτιριξθσ Δανειολθπτϊν τα οποία 
λειτουργοφν πανελλαδικά, οι πολίτεσ μποροφν να ενθμερϊνονται για τα 
δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ τουσ, κακϊσ και για τισ δυνατότθτεσ που παρζχει  
το υφιςτάμενο κεςμικό πλαίςιο, τόςο για τθν προςταςία τθσ κφριασ κατοικίασ όςο 
και για ρυκμίςεισ οφειλϊν. Ειδικά για όςο διαρκοφν τα μζτρα προςταςίασ από τον 
κορονοϊό, θ προςωποποιθμζνθ πλθροφόρθςθ και υποςτιριξθ των δανειολθπτϊν 
κα λαμβάνει χϊρα με προγραμματιςμζνα τθλεφωνικά ραντεβοφ. τθν τθλεφωνικι 
γραμμι 213.212.57.30 όλοι οι πολίτεσ μποροφν να κλείνουν τθλεφωνικό ραντεβοφ 
για εξατομικευμζνθ ςυμβουλευτικι ενθμζρωςθ ςτα ΚΕΤΔ – ΓΕΤΔ. 
Μζχρι ςιμερα ζχουν εξυπθρετθκεί, ςυνολικά, 21.219  οφειλζτεσ, με ςυνεχϊσ 
αυξανόμενθ τάςθ. 
 
 

Δ. Επιπρόςθετεσ δράςεισ 

 
Όλοι οι πολίτεσ μποροφν να ενθμερϊνονται από τθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΓΔΙΧ, 
www.keyd.gov.gr, ςτθν οποία υπάρχουν αναλυτικοί οδθγοί για το υπάρχον κεςμικό 
πλαίςιο ρφκμιςθσ οφειλϊν, κακϊσ και ερωταπαντιςεισ για όλα τα κζματα 
υπερχρζωςθσ και διαχείριςθσ των οφειλϊν τουσ. 

http://www.keyd.gov.gr/
http://www.keyd.gov.gr/

