ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ
Με το πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους οφειλέτες
δημιουργείται ένας μηχανισμός αποπληρωμής δανειακών
υποχρεώσεων που βασίζεται αποκλειστικά στην τρέχουσα
οικονομική δυνατότητα
του κάθε δανειολήπτη και όχι σε
αυτήν που βρισκόταν κατά τη σύναψη της δανειακής σύμβασης με
το πιστωτικό ίδρυμα.
Η μηνιαία καταβολή για δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα μόνο, με
εμπράγματη εξασφάλιση (εγγραφή προσημείωσης – υποθήκης) πάνω
στην κύρια κατοικία του δανειολήπτη, μειώνεται στο 30% του
καθαρού οικογενειακού εισοδήματος.
Διευκολύνονται
όσοι
προσπαθούν
να
αποπληρώσουν
τις
υποχρεώσεις τους, οι οποίοι ακόμη και κάτω από αυτές τις
αντίξοες συνθήκες αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των
δανειοληπτών (8 στους 10).
Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στη μέση ελληνική οικογένεια
που βιώνει μία σημαντική μείωση των εισοδημάτων της από την
αρχή της οικονομικής κρίσης μέχρι και σήμερα.
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναμένεται να αποτελέσει σημείο
αναφοράς για τον τρόπο με τον οποίο τα πιστωτικά ιδρύματα θα
αντιμετωπίζουν οφειλέτες που έχουν υποστεί βίαιη μεταβολή
εισοδημάτων ανεξάρτητα από το εάν ικανοποιούνται οι
προϋποθέσεις υπαγωγής στο παρόν πρόγραμμα.
Εισάγεται νομοθετικά ένας προκαθορισμένος, για όλα τα πιστωτικά
ιδρύματα, τρόπος ρύθμισης οφειλών μειώνοντας δραστικά την
πιθανότητα αδικαιολόγητων αποκλεισμών και περιττής
γραφειοκρατίας.
Επιταχύνονται θεαματικά οι ρυθμίσεις των δανείων που αφορούν τα
νοικοκυριά
χωρίς
να
δημιουργείται
καμία
επιπλέον
επιβάρυνση για το δανειολήπτη.
Παρέχεται στο μέσο ελληνικό νοικοκυριό μια μακρά περίοδος
διευκόλυνσης, τεσσάρων ετών, η οποία είναι τουλάχιστον 4 φορές
μεγαλύτερη από αυτή που οι τράπεζες παρέχουν σήμερα στις δικές
τους ρυθμίσεις.

Για διάστημα τεσσάρων ετών ο δανειολήπτης εξασφαλίζεται ,
ακόμη και στην περίπτωση που τα εισοδήματα του μειωθούν,
αφού η δόση του θα προσαρμοσθεί αναλόγως.
Για το διάστημα των τεσσάρων ετών, εφόσον ο δανειολήπτης είναι
συνεπής στις αναπροσαρμοσμένες υποχρεώσεις του, παραμένει
ενήμερος, χωρίς καμία επίπτωση στο παρόν και στο μέλλον της
πιστοληπτικής του ικανότητας και συνεχίζει να έχει πρόσβαση
σε όλες τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.
Θεσπίζεται ειδική ρύθμιση για νοικοκυριά με εξαιρετικά χαμηλά
εισοδήματα κάτω των €15.000, στα οποία η προσαρμογή της δόσης
θα υπολογίζεται με μέγιστο επιτόκιο 0,75% + Βασικό Επιτόκιο ΕΚΤ
(=1,25%) έτσι ώστε να περιορίζεται η επιβάρυνσή τους με τόκους
κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος.
Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει και ειδικά προνόμια για τους
ανέργους, με μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας, στους
οποίους εκτός από όσα προβλέπονται γενικά, παρέχεται η
δυνατότητα μηδενικών καταβολών με πλήρη απαλλαγή τόκων για
συνολικό διάστημα 6 μηνών εντός της περιόδου χάριτος.
Παρέχεται έτσι ένα σημαντικό διάστημα ανακούφισης μέχρι την
οικονομική του ανάκαμψη και την ομαλή επιστροφή του στην
οικονομική δραστηριότητα.

