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νέο καθεστώς πληρωμής από το Δημόσιο με 
βάση το επίδομα στέγασης και παράλληλα να 
σταματήσει η τράπεζα ή η εταιρεία διαχείρισης 
τη διαδικασία του πλειστηριασμού. 

 Για να ισχύσει η συμφωνία με την τράπεζα 
αλλά και με το Δημόσιο όσον αφορά την απο-
λαβή του επιδόματος στέγασης, ο δανειολήπτης 
θα υπογράψει υπεύθυνη δήλωση στο πλαίσιο 
της πτώχευσης, βάσει της οποίας αποδέχεται 
τη μεταβίβαση της πρώτης κατοικίας του στον 
Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινή-
των του Δημοσίου, όταν αυτός ξεκινήσει τη λει-
τουργία του. 

 Εφόσον ξεκινήσει η λειτουργία του Φορέα, 
το ακίνητο περνά στον έλεγχό του και εν συνε-
χεία ο Φορέας το επαναμισθώνει στον δανειο-
λήπτη. Επί της ουσίας, άπαξ και το ακίνητο με-
ταφερθεί στον Φορέα, ο πρώην δανειολήπτης-
ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να μείνει στο ακί-
νητο πληρώνοντας ενοίκιο στον Φορέα για 12 
έτη, χωρίς όμως να έχει την ιδιοκτησία του ακι-
νήτου, αλλά και χωρίς να μπορεί να τον διώξει 
κανείς από αυτό, αρκεί να πληρώνει το ενοίκιο 
προς τον Φορέα. 

 Με τη μεταβίβαση του ακινήτου στον Φο-
ρέα, σβήνεται, στο πλαίσιο της πτώχευσης, 
και το δάνειο.

 Αν στο μεσοδιάστημα μέχρι να συσταθεί ο 
Φορέας είτε το Δημόσιο είτε ο δανειολήπτης 
δεν πληρώσουν για 3 μήνες τη δόση, τότε θα 
χάνεται η προστασία.

πηγές τόσο από το οικονομικό επιτελείο όσο και 
από τις τράπεζες, οι δανειολήπτες που έχουν αι-
τηθεί πτώχευσης είναι πολύ λίγοι σε σχέση με 
εκείνους που επιλέγουν τη ρύθμιση εξυγίαν-
σης. Ωστόσο, τραπεζικές πηγές τονίζουν ότι η 
συγκεκριμένη κατηγορία δανειοληπτών αποτε-
λεί την πλειονότητα αυτών που απειλούνται με 
πλειστηριασμό από τις αρχές του 2022 και καθ’ 
όλη τη διάρκεια του επόμενου έτους. Στην πε-
ρίπτωση της πτώχευσης, ο δανειολήπτης «κα-

θαρίζει» με τον δανεισμό, αλλά και με τις υπόλοιπες τυχόν 
οφειλές προς το Δημόσιο, χάνει την περιουσία του, καθώς 
αποτελεί προϋπόθεση η ρευστοποίησή της για την κάλυψη 
των χρεών του, και σε 3 χρόνια μπορεί εκ νέου να αποκτήσει 
πιστοληπτική ικανότητα, εφόσον βέβαια διαθέτει εισόδημα. 
Μετά τη βεβαίωση της πτώχευσης, μέσω της οποίας ο δα-
νειολήπτης παραχωρεί την πρώτη κατοικία του στον Φορέα 
Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, μπορεί να συνε-
χίσει να μένει στο ακίνητο για 12 έτη, καθ’ όλη τη διάρκεια 
των οποίων θα του καταβάλλεται από το Δημόσιο το επίδο-
μα στέγασης των 210 ευρώ. 

Οι υποχρεώσεις
Κυβέρνηση, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης «κόκκινων» 
δανείων (σχεδόν το σύνολο των συγκεκριμένων δανείων 
ανήκει στους servicers) έχουν συμφωνήσει τα βήματα που 
πρέπει να κάνει ο δανειολήπτης προκειμένου να ενταχθεί στο 
μεταβατικό πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας του 
από τον πλειστηριασμό. Τα βήματα αλλά και οι υποχρεώσεις 
από την πλευρά του δανειολήπτη είναι τα εξής: 

 Με δεδομένο ότι το δάνειό του είναι «κόκκινο» και δεν 
έχει την εισοδηματική ικανότητα να το εξυπηρετήσει, πρέ-
πει να κάνει αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου 
πτωχευτικού πλαισίου και να δηλώσει πτώχευση. Εφόσον 
πληροί τα κριτήρια που ορίζει ο νόμος, θα του δοθεί μέσω 

της πλατφόρμας βεβαίωση ότι ανήκει στους δικαιούχους. 
 Με τη βεβαίωση από την ειδική ηλεκτρονική 

πλατφόρμα του Δημοσίου, η οποία είναι 
ανοιχτή, θα πρέπει να πάει στην 

τράπεζα για να μπει το 
δάνειό του στο 

δόσεις
Η ρύθμιση 
εξυγίανσης μπορεί 
να φτάσει έως τις 
420 δόσεις στην 
αποπληρωμή του 
δανείου, ωστόσο 
δεν περιλαμβάνει 
«κούρεμα» 
οφειλής, εκτός κι 
αν αυτό προκύψει 
στον διακανονισμό 
με τις τράπεζες

απώλεια
Στην περίπτωση 
της πτώχευσης, 
ο δανειολήπτης 
«καθαρίζει» με 
τον δανεισμό, 
χάνει όμως την 
περιουσία του 
-καθώς αποτελεί 
προϋπόθεση η 
ρευστοποίησή της 
για την κάλυψη 
των χρεών του- 
και σε 3 χρόνια 
μπορεί εκ νέου 
να αποκτήσει 
πιστοληπτική 
ικανότητα


