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1. ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΤΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

• Κύριοι στόχοι του Σχεδίου ήταν και είναι α) η προστασία της κύριας 

κατοικίας και β) η άμβλυνση του προβλήματος των μη 

εξυπηρετούμενων πιστοδοτήσεων.  

• Ανάγκη αντιμετώπισης των νεων μέτρων εκποίησης ακινήτων και ειδικά 

κύριων κατοικιών, μετά την ψήφιση και τροποποίηση νομοθεσιών που 

ευνοούσαν την προώθηση των εκποιήσεων. 

• Το Σχέδιο «Εστία» εκπονήθηκε ως ένα ειδικό σχέδιο αναδιάρθρωσης 

μη εξυπηρετούμενων πιστοδοτήσεων, το οποίο έχει καταρτιστεί από το 

Υπουργείο Οικονομικών και έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή Ανταγωνισμού και άλλους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς. 

 



1. ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΤΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

• Το τελικό κείμενο του Σχεδίου εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 

26/06/19, ενώ η Προκήρυξη του Σχεδίου έγινε στις 12/07/19 με την δημοσίευση 

του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

• Στις 26/07/19,  υπογράφηκε το Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ Κυβέρνησης, 

Τραπεζών και Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων, ενώ τη διαχείριση της 

διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων θα έχει το Υπουργείο Εργασίας.  

• Ημερομηνία έναρξης του Σχεδίου ορίζεται η 2α  Σεπτεμβρίου 2019. 

• Αναμένεται να καλύψει 15.000 περίπου αιτητές 

• Το συνολικό κόστος για το κράτος αναμένεται να ανέλθει στα €850 εκ. 

 



• Το δάνειο /α να εξασφαλίζεται με υποθήκη επί της κύριας κατοικίας (ορισμός Α’ Κατοικίας) 

• Η αγοραία αξία της κατοικίας να μην υπερβαίνει τις  €350,000 (διαδικασία εκτίμησης) 

• Το δάνειο να ήταν Μη Εξυπηρετούμενο κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2017 

• Τα υπόλοιπα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του νοικοκυριού, εξαιρούμενης της κύριας κατοικίας, 

δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν σε τιμές αγοράς το 80%  της αγοραίας αξίας της κύριας κατοικίας, 

χωρίς όμως να υπερβαίνουν  σε αξίες τις €250,000. 

• Ο αιτητής πρέπει να είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (φυσικό πρόσωπο ή κύριος μέτοχος 

νομικής οντότητας) 

• Το συνολικό οικογενειακό ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα του αιτητή να μην υπερβαίνει ׃ 

 Τις  €60,000 , αν είναι ζεύγος με τουλάχιστον 4 εξαρτώμενα άτομα 

 Τις  €55,000 , αν είναι ζεύγος με τουλάχιστον 3 εξαρτώμενα άτομα 

 Τις  €50,000 , αν είναι ζεύγος με τουλάχιστον 2 εξαρτώμενα άτομα 

 Τις  €45,000 , αν είναι ζεύγος με τουλάχιστον 1 εξαρτώμενα άτομα 

 Τις  €35,000 , αν είναι ζευγάρι χωρίς εξαρτώμενα άτομα 

 Τις  €20,000 , αν είναι μονήρη νοικοκυρά 
 

 

 

 



• Παραχωρείται στον αιτητή, νέο αναδιαρθρωμένο δάνειο, το ύψος του οποίου θα 

περιοριστεί σε ένα ποσό που θα ισούται με το χαμηλότερο ποσό μεταξύ του 

υπολοίπου του δανείου κατά την ημερομηνία αναδιάρθρωσης και του ποσού της 

Αγοραίας Αξίας της κύριας κατοικίας (πρόνοια για περιορισμό 5%)  

• Η διάρκεια αποπληρωμής του νέου δανείου ΔΕΝ θα υπερβαίνει τα 25 έτη και θα είναι 

ανάλογη με την ηλικία του δανειολήπτη, ως ακολούθως: 

 

 
 

 

Ηλικία Διάρκεια  

Αποπληρωμής 

18-50 25 

51-55 20 

56-60 15 

61-65 10 

≥66  5 



• Επιτόκιο Δανείου: 

 Τα πρώτα 7 έτη θα είναι κυμαινόμενο βασιζόμενο στο 6-month Euribor πλέον περιθώριο 

2,5%. Το συνολικό επιτόκιο ΔΕΝ μπορεί να ξεπερνά το 3,5%. 

 Τα υπόλοιπα χρόνια αποπληρωμής, θα βασίζεται στο 6-month Euribor πλέον περιθώριο 

2% 

• Νόμισμα Δανείου 

 Ανεξαρτήτως του νομίσματος της Μη Εξυπηρετούμενης πιστοδότησης, το νέο 

αναδιαρθρωμένο δάνειο θα χορηγείται σε ΕΥΡΩ. 

• Αποπληρωμή Δανείου 

 Το Κράτος θα καταβάλλει το 1/3 της αναδιαρθρωμένης δόσης, καθ’ όλη την διάρκεια του 

δανείου, με την προϋπόθεση ότι ο δανειολήπτης θα καταβάλει τα υπόλοιπα 2/3 της δόσης.  

• Εξασφαλίσεις Δανείου 

 Θα διατηρούνται οι υφιστάμενες εξασφαλίσεις και δεν θα ζητούνται επιπρόσθετες. 

 Περίπτωση συμμετοχής νέου εγγυητή  (συγγενής α’ βαθμού) για ενίσχυση βιωσιμότητας 
 



• Ο  δανειολήπτης είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον ιδιοκτήτη της κύριας κατοικίας: 

 Ο ιδιοκτήτης της κύριας κατοικίας πρέπει να συναινεί να υποθηκεύσει εκ νέου την εν λόγω 

κατοικία 

 Ο δανειολήπτης και ο ιδιοκτήτης της κύριας κατοικίας θα πρέπει να πληρούν ξεχωριστά τα 

κριτήρια επιλεξιμότητας 

 Ο ιδιοκτήτης μπορεί να αναλάβει πλήρως την  υποχρέωση αποπληρωμής 

• Χωρισμένο ζεύγος  

 Πρέπει να πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και από τα δυο άτομα  

 Το δάνειο το αναλαμβάνει αυτός που διαμένει στην κατοικία 

 Αν ο ιδιοκτήτης της κατοικίας ΔΕΝ συναινεί να υποθηκευτεί εκ νέου, τότε η Τράπεζα θα 

αποδεχτεί άλλη ελεύθερη ακίνητη περιουσία τουλάχιστον ίσης αξίας με της κατοικίας 

• Προβλήματα όσον αφορά τον τίτλο ιδιοκτησίας της κύριας κατοικίας 

 Η Τράπεζα θα αποδεχτεί άλλη ελεύθερη ακίνητη περιουσία τουλάχιστον ίσης αξίας με της 

κατοικίας 

 

 

 



 

• Απόφαση Δικαστηρίου ή άλλης αρχής για λανθασμένο ποσό οφειλής 

 Θα τροποποιηθεί το ποσό του αναδιαρθρωμένου δανείου 

• Αναδιαρθρωμένο Εναπομένον Δάνειο 

 Στην περίπτωση όπου οι μη εξυπηρετούμενες πιστοδοτήσεις, εξασφαλίζονται και από άλλες 

εμπράγματες εξασφαλίσεις, πέραν της κύριας κατοικίας, η τράπεζα θα χορηγεί 

επιπρόσθετο αναδιαρθρωμένο δάνειο, ποσού ύψους το χαμηλότερο μεταξύ του 

εναπομείναντος υπολοίπου του χρέους και της αγοραίας αξίας των λοιπών εξασφαλίσεων 

• Πρόωρη Αποπληρωμή Δανείου 

 Ο οφειλέτης δικαιούται όπως αποπληρώσει νωρίτερα μέρος ή ολόκληρη την οφειλή που 

του αναλογεί δηλαδή τα 2/3. Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να καταβάλει το 1/3 του 

αναδιαρθρωμένου δανείου μέχρι την πλήρη εξόφληση του. 

• Σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων από τον οφειλέτη 

 Τερματίζεται η κρατική χορηγία, το δάνειο (αναδιαρθρωμένο ή/και παγοποιημένο) 
καθίσταται απαιτητό και ξεκινούν άμεσα διαδικασίες εκποίησης. 

 
   



 

• Ο αιτητής θα υποβάλλει την αίτηση του στην Τράπεζα που διατηρεί τις μη-
εξυπηρετούμενες πιστοδοτήσεις οι οποίες δύναται να ενταχθούν στο Σχέδιο, 
από τις 02/09/19 μέχρι 15/11/19 

 

• Η Τράπεζα αξιολογεί την αίτηση και την ικανότητα αποπληρωμής του αιτητή 
και προωθεί τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στο Υπουργείο Εργασίας, για 
έγκριση ή απόρριψη της αίτησης 

 

• Ενημερώνει τον αιτητή για τα αποτελέσματα του ελέγχου 

 

• Προσφέρει στον  αιτητή την τυποποιημένη λύση αναδιάρθρωσης  



 

 
   

• Θα συσταθεί Ειδική Κρατική Επιτροπή και Επιτροπή Εταίρων, με 
σκοπό την εξέταση εξειδικευμένων περιπτώσεων 

 

• Θα συσταθεί Επιτροπή Ενστάσεων, για χειρισμό ενστάσεων, 
παραπόνων και καταγγελιών 

 

• Άρση τραπεζικού απορρήτου 

 

• Πρόνοια μεταφοράς/πώλησης δανείου, σε εταιρεία εξαγοράς 
πιστώσεων 



• ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΡΙΕΣ 

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ! 


