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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ  
ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΧΡΕΟΤ 
        
 
 

3θ ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ 
 
τθν παροφςα Ζκκεςθ παρουςιάηονται ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία, από 01.07.2019 
μζχρι και 31.05.2020 και όπου είναι διαθζςιμα μζχρι 16.06.2020, για τθν εξζλιξθ του 
ηθτιματοσ τθσ υπερχρζωςθσ των νοικοκυριϊν και των επιχειριςεων. 
 
Πιο ςυγκεκριμζνα, παρουςιάηονται:  
 
Α. Ρυκμίςεισ Δανείων που διενιργθςαν οι Σράπεηεσ και οι Εταιρείεσ Διαχείριςθσ 
Απαιτιςεων από Δάνεια και Πιςτϊςεισ. 
 
Β. τατιςτικά ςτοιχεία ςχετικά με τισ αιτιςεισ που υποβάλλονται μζςω τθσ 
Ηλεκτρονικισ Πλατφόρμασ για τθν Προςταςία τθσ Κφριασ Κατοικίασ, ςφμφωνα με 
τον Ν. 4605/2019.  
 
Γ. τοιχεία ςχετικά με τθν ανταπόκριςθ ςτα ερωτιματα των πολιτϊν μζςω του 
Helpdesk τθσ Ηλεκτρονικισ Πλατφόρμασ Προςταςίασ Κφριασ Κατοικίασ (ΗΠΠΚΚ).  
 
Δ. τοιχεία για τθν εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν μζςω των Κζντρων και Γραφείων 
Ενθμζρωςθσ και Τποςτιριξθσ Δανειολθπτϊν (ΚΕΤΔ - ΓΕΤΔ). 
 
Ε. Επιπρόςκετεσ δράςεισ.  
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Α. Ρυκμίςεισ Δανείων που διενιργθςαν οι Σράπεηεσ και οι Εταιρείεσ Διαχείριςθσ 
Απαιτιςεων από Δάνεια και Πιςτώςεισ 

 
Η Ελλθνικι Ζνωςθ Σραπεηϊν και θ Ζνωςθ Εταιρειϊν Διαχείριςθσ Απαιτιςεων από 
Δάνεια και Πιςτϊςεισ (servicers) απζςτειλαν ςτο Τπουργείο Οικονομικϊν, ςτοιχεία 5 
τραπεηϊν  (4 ςυςτθμικζσ και 1 μθ ςυςτθμικι) και όλων των εταιρειϊν διαχείριςθσ, 
τα οποία αφοροφν ρυκμίςεισ δανείων που διενεργικθκαν μζχρι τον Μάιο 2020. 
κοπόσ αυτισ τθσ ςυνεργαςίασ είναι θ όςο πλθρζςτερθ ενθμζρωςθ των πολιτϊν 
πάνω ςε αυτό το κζμα. τα ςτοιχεία ςυμπεριλαμβάνονται και ρυκμίςεισ δανείων με 
υποκικθ ι προςθμείωςθ ςτθν κφρια  κατοικία.  
 
1. Σράπεηεσ  
φμφωνα με τα ςτοιχεία προκφπτει ότι από 01.07.2019 ζωσ 31.05.2020 

ρυκμίςτθκαν επιτυχϊσ 200.638 δάνεια (ςτεγαςτικά, καταναλωτικά, πολφ μικρϊν, 
μικρομεςαίων και μεγάλων επιχειριςεων) φψουσ 10,2 δις. ευρϊ. 
θμειϊνεται ότι τα ςτοιχεία δεν αφοροφν ςε δάνεια τα οποία εξαγοράςτθκαν από 
εταιρείεσ διαχείριςθσ κεφαλαίου (funds). Αναλυτικότερα: 
 
Κατά το Μάιο 2020 (δθλ. από 1.5.2020 ζωσ 31.5.2020): 
Ρυκμίςτθκαν επιτυχϊσ 10.148 δάνεια, φψουσ 601,8 εκατ. ευρϊ. 
Εκ των δανείων αυτϊν: 

 4.188 δάνεια (41,27%) ιταν ςτεγαςτικά,  φψουσ 288,88 εκατ. ευρϊ.  
 5.018 δάνεια (49,45%) ιταν καταναλωτικά, φψουσ 64,91 εκατ. ευρϊ.  
 932 δάνεια (9,18%) ιταν πολφ μικρϊν και μικρομεςαίων επιχειριςεων, 

φψουσ 214,32 εκατ. ευρϊ. 
 10 δάνεια (0,10%) ιταν μεςαίων και μεγάλων επιχειριςεων, φψουσ 33,79 

εκατ. ευρϊ. 
 
2. Εταιρείεσ Διαχείριςθσ Απαιτιςεων από Δάνεια και Πιςτϊςεισ (servicers) 
φμφωνα με τα ςτοιχεία προκφπτει ότι από 01.07.2019 ζωσ 31.05.2020 
ρυκμίςτθκαν επιτυχϊσ από τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ Εταιρειϊν Διαχείριςθσ Απαιτιςεων 
από Δάνεια και Πιςτϊςεισ 51.891 δάνεια (ςτεγαςτικά, καταναλωτικά, μικρομεςαίων 
και μεγάλων επιχειριςεων) φψουσ 2,15 δις. ευρϊ. 
θμειϊνεται ότι τα ςτοιχεία αφοροφν μόνο ςε δάνεια τα οποία εξαγοράςτθκαν από 
εταιρείεσ διαχείριςθσ κεφαλαίου (funds).  
 
Κατά τον Μάιο 2020 (δθλ. από 1.5.2020 ζωσ 31.5.2020): 
Ρυκμίςτθκαν επιτυχϊσ 3.217 δάνεια, ςυνολικοφ φψουσ 88,1 εκατ. ευρϊ. υνολικά 
περίπου ςτα 8 από τα 10 δάνεια αυτά διενεργικθκε διαγραφι οφειλισ (δθλ. 
82,15% των οφειλετϊν ζλαβαν «κοφρεμα» χρζουσ). 
Εκ των δανείων αυτϊν: 
 3.211 αφοροφςαν ςε ςτεγαςτικά, καταναλωτικά και μικρά επιχειρθματικά δάνεια 
(δθλ. δάνεια προσ ατομικζσ επιχειριςεισ – ελεφκερουσ επαγγελματίεσ),  ςυνολικοφ 
φψουσ 82 εκατ. ευρϊ.  
 6 αφοροφςαν ςε δάνεια μεςαίων και μεγάλων επιχειριςεων, ςυνολικοφ φψουσ 
6,2 εκατ. ευρϊ. 
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3. υνολικζσ Ρυκμίςεισ από Σράπεηεσ και Εταιρείεσ Διαχείριςθσ Απαιτιςεων από 
Δάνεια και Πιςτϊςεισ 
Από τον Ιοφλιο 2019 ζωσ τα τζλθ Μαΐου 2020 (δθλ. 31.05.2020)  ρυκμίςτθκαν 
επιτυχϊσ, τόςο από τισ τράπεηεσ όςο και από τισ εταιρείεσ διαχείριςθσ απαιτιςεων 
από δάνεια και πιςτϊςεισ 252.529 ςτεγαςτικά, καταναλωτικά και επιχειρθματικά 
δάνεια, ςυνολικοφ φψουσ 12,33 δις. ευρϊ. 
 

Β. τατιςτικά ςτοιχεία ςχετικά με τισ αιτιςεισ που υποβάλλονται μζςω τθσ 
Ηλεκτρονικισ Πλατφόρμασ για τθν Προςταςία τθσ Κφριασ Κατοικίασ, ςφμφωνα με 
τον Ν. 4605/2019 

 
Αναλφονται παρακάτω τα ςτατιςτικά ςτοιχεία από τθ λειτουργία τθσ Ηλεκτρονικισ 
Πλατφόρμασ για τθν Προςταςία τθσ Κφριασ Κατοικίασ, μζςω τθσ οποίασ 
πραγματοποιείται ευνοϊκι ρφκμιςθ και επιδότθςθ των ςτεγαςτικϊν, 
καταναλωτικϊν και επιχειρθματικϊν δανείων, με υποκικθ ςτθν κφρια κατοικία, 
ακροιςτικά για το διάςτθμα από 01.07.2019 (ζναρξθ λειτουργίασ τθσ πλατφόρμασ) 
ζωσ και 16.06.2020. 
 
1. Γενικά τατιςτικά τοιχεία 
 Ρυκμίςτθκαν 67,6 εκατ. ευρϊ δανειακϊν απαιτιςεων με υποκικθ ι 
προςθμείωςθ ςτθν κφρια κατοικία. 
 Ζχει πραγματοποιθκεί διαγραφι οφειλϊν, φψουσ 11,9 εκατ. ευρϊ. 
 Εγκρίκθκε Κρατικι Επιδότθςθ, μζχρι τθν ςυνολικι εξόφλθςθ των δόςεων 
αποπλθρωμισ  των δανείων που ρυκμίςτθκαν, φψουσ 25,6 εκατ. ευρϊ. 
 Η μζςθ αξία κφριασ κατοικίασ που προςτατεφεται ανζρχεται ςτισ 79,6 χιλ. ευρϊ  
και 50,4 χιλ. ευρϊ είναι το μζςο ποςό ρφκμιςθσ. 
 Σο μζςο ποςοςτό Κρατικισ Επιδότθςθσ είναι 37,9 % τθσ μθνιαίασ δόςθσ. 
 Σο μζςο ποςοςτό διαγραφισ οφειλϊν ανζρχεται ςτο 15 % των δανειακϊν 
απαιτιςεων που ρυκμίςτθκαν. 
 
2. Αναλυτικά ςτοιχεία αιτιςεων  
 
1ον. υνολικά, 4.596 αιτιςεισ ζχουν υποβλθκεί από τουσ πολίτεσ και ζχουν 
διαβιβαςτεί ςτισ τράπεηεσ και ςτουσ διαχειριςτζσ δανείων.  
 υγκριτικά με τθν προθγοφμενθ εβδομάδα 99 νζοι χριςτεσ υπζβαλαν τθν αίτθςθ 

τουσ, ιτοι αφξθςθ κατά 2,20%. 

 υγκριτικά με ζνα μινα πριν 477 νζοι χριςτεσ υπζβαλαν τθν αίτθςθ τουσ, ιτοι 

αφξθςθ κατά 11,58%. 

 υγκριτικά με τισ 31/12/2019 υπζβαλαν αίτθςθ 3.228 νζοι χριςτεσ, ιτοι αφξθςθ 
κατά  235,96%. 

 
το ακόλουκο διάγραμμα αποτυπϊνεται θ πρόοδοσ: 
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2ον. υνολικά, 2.317 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. 
 υγκριτικά με τθν προθγοφμενθ εβδομάδα ζγιναν από τισ τράπεηεσ 82 νζεσ 

προτάςεισ ρφκμιςθσ, ιτοι αφξθςθ κατά 3,67%. 

 υγκριτικά με ζνα μινα πριν  ζγιναν 375 νζεσ προτάςεισ ρφκμιςθσ, ιτοι αφξθςθ 

κατά 19,31% 

 υγκριτικά με τισ 31/12/2019, ζγιναν 1.915 νζεσ προτάςεισ ρφκμιςθσ, ιτοι 

αφξθςθ κατά 476,37%. 

 

το ακόλουκο διάγραμμα αποτυπϊνεται θ πρόοδοσ: 
 

 
 

3ον. υνολικά, 1.415 προτάςεισ ρφκμιςθσ ζχουν ιδθ αποδεχκεί οι δανειολιπτεσ και 

εκκρεμεί θ αποδοχι των 902 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 
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απορρίψει. Αν τθν απορρίψει, τότε τερματίηεται θ διαδικαςία. Αν τθν αποδεχκεί, 

τότε προχωρά παρακάτω θ διαδικαςία, ςτθν κρατικι επιδότθςθ. 

 υγκριτικά με τθν προθγοφμενθ εβδομάδα 58 πολίτεσ δζχκθκαν τθν πρόταςθ 

ρφκμιςθσ δανείου, ιτοι αφξθςθ κατά 4,27%. 

 υγκριτικά με ζνα μινα πριν 251 πολίτεσ δζχκθκαν τθν πρόταςθ ρφκμιςθσ 

δανείου, ιτοι αφξθςθ κατά 21,56%. 

 υγκριτικά με τισ 31/12/2019, δζχκθκαν τθν πρόταςθ ρφκμιςθσ 1.291 πολίτεσ, 

ιτοι αφξθςθ κατά 1.041,13%. 

 

το ακόλουκο διάγραμμα αποτυπϊνεται θ πρόοδοσ: 
 

 
 

4ον. υνολικά, ςε 1.344 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. 

 υγκριτικά με τθν προθγοφμενθ εβδομάδα εγκρίκθκαν 47 νζεσ Κρατικζσ 
επιδοτιςεισ, ιτοι αφξθςθ κατά 3,62%. 

 υγκριτικά με ακριβϊσ ζνα μινα πριν 232 νζεσ Κρατικζσ επιδοτιςεισ, ιτοι 
αφξθςθ κατά 20,86%. 

 υγκριτικά με τισ 31/12/2019, εγκρίκθκαν 1.281 νζεσ επιδοτιςεισ, ιτοι αφξθςθ 
κατά 2.033,33%. 
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το ακόλουκο διάγραμμα αποτυπϊνεται θ πρόοδοσ: 
 

 
 

Γ. τοιχεία ςχετικά με τθν ανταπόκριςθ ςτα ερωτιματα των πολιτών μζςω του 
Helpdesk τθσ Ηλεκτρονικισ 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 12.770 ερωτιματα. 
 

Δ. τοιχεία για τθν εξυπθρζτθςθ των πολιτών μζςω των Κζντρων και Γραφείων 
Ενθμζρωςθσ και Τποςτιριξθσ Δανειολθπτών (ΚΕΤΔ - ΓΕΤΔ) 

 
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, 21.518 οφειλζτεσ, με ςυνεχϊσ 
αυξανόμενθ τάςθ. 
 
 

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

