
 
 

ΟΕΕ: 8 μέτρα για την ομαλή μετάβαση των ενήμερων δανείων στην επόμενη μέρα 

 

Οκτώ συγκεκριμένα και απόλυτα εφικτά μέτρα προτείνει το 

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας προς την Κυβέρνηση και την 
Τράπεζα της Ελλάδος, ώστε – πέραν όσων αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
εξυπηρέτησης των δανείων τους – να στηριχθούν και οι συνεπείς 
δανειολήπτες. 

Δεδομένου ότι, μέχρι σήμερα, οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης 
έχουν εγκρίνει αναστολές για δάνεια κοντά στα 30 δισ. ευρώ, ο 

προβληματισμός όλων έγκειται στην επόμενη μέρα και στο κατά πόσο οι δανειολήπτες, φυσικά και νομικά 
πρόσωπα, που έχουν ενταχθεί σε αυτήν τη ρύθμιση, θα μπορέσουν να είναι φέτος συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. 

Σύμφωνα με το καλό σενάριο, ένα 20% περίπου, δηλαδή περίπου 6 δισ. ευρώ, δεν θα μπορέσει να τηρήσει τις 
δεσμεύσεις του. Στο δυσμενές σενάριο, το ποσοστό μπορεί να ξεπεράσει και το 50%. 

Επίσης, να λάβουμε υπόψη μας και το γεγονός ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανέρχονται σε 58,7 δισ. ευρώ και 
αποτελούν το 35,8% του συνόλου (Σεπτέμβριος 2020). 

Σε αυτό το πλαίσιο, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, δηλώνει αντίθετο στη συνήθη πρακτική των Τραπεζών 
και ιδιαίτερα των εταιρειών διαχείρισης δανείων, να προσκαλούν τους δανειολήπτες για άμεση ρύθμιση των 
δανείων τους, που βρίσκονταν σε κατάσταση μορατόριουμ. Η ελληνική οικονομία και ο επιχειρηματικός κόσμος 
θα χρειαστούν ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να μπορέσουν να ορθοποδήσουν και να είναι συνεπείς προς τις 
υποχρεώσεις τους. Επίσης, οι Τράπεζες θα πρέπει να προετοιμάσουν κοστολογημένα σχέδια για το επόμενο έτος 
και να παρέχουν διευκολύνσεις για τη σταδιακή επαναφορά, ιδιαίτερα στους ενήμερους πολίτες - επιχειρήσεις, 
όπως η καταβολή της μισής δόσης δανείου (50%) για το 2021 και η καταβολή των ¾ (75%) για το 2022, με  
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αντίστοιχη επιμήκυνση των δανειακών συμβάσεων. Προς αυτήν την κατεύθυνση, ορθά η Ελληνική Ένωση 
Τραπεζών προτρέπει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να εξετάζουν την πιθανότητα ένταξης των συνεπών 
δανειοληπτών σε βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα σταδιακής επαναφοράς στην καταβολή της συμβατικής δόσης. 

Το ΟΕΕ, πιστό στον θεσμικό του ρόλου ως αρμόδιος φορέας επί οικονομικών θεμάτων, εφιστά την προσοχή τόσο 
στην Πολιτεία όσο και στις Τράπεζες, με απώτερο σκοπό την ταχύτερη επαναφορά στην κανονικότητα, και 
προτείνει: 

• Την επέκταση του Προγράμματος «Γέφυρα» για όλο το 2021. 
• Τη δυνατότητα παράτασης του προγράμματος των αναστολών πληρωμών δόσεων των ενήμερων δανείων, 

πέρα των 9 μηνών. 
• Άμεση ρύθμιση των ενήμερων δανείων, που βρίσκονταν σε κατάσταση μορατόριουμ, αφού η επαναφορά 

θα έρθει σταδιακά. Την προετοιμασία κοστολογημένων σχεδίων από τις Τράπεζες και τις εταιρείες 
διαχείρισης δανείων ώστε να παρέχουν διευκολύνσεις για τη σταδιακή επαναφορά στην κανονικότητα, 
ιδιαίτερα στους ενήμερους πολίτες – επιχειρήσεις, όπως η καταβολή της μισής δόσης δανείου (50%) για το 
2021 και η καταβολή των ¾ (75%) για το 2022, με αντίστοιχη επιμήκυνση των δανειακών τους 
συμβάσεων. 

• Τη δημιουργία ενός «πλέγματος ασφαλείας» ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα καθυστερήσεων πληρωμών 
αλλά και να ενισχυθεί και η ρευστότητα των επιχειρήσεων. 

• Η περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων μέσω αξιοποίησης κοινοτικών πόρων, 
πρέπει να αποτελέσει θέμα συζήτησης μεταξύ Πολιτείας και Τραπεζών, όπως και η συνεννόηση με Φορείς 
που συγχρηματοδοτούν (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων), ώστε να 
επιτευχθεί και στα προϊόντα αυτά, αντίστοιχη μεταβατική περίοδος ρύθμισης των συμβάσεών τους. 

• Την άμεση εφαρμογή του πλαισίου χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων (ν. 4701/2020) για τη χορήγηση 
δανείων έως 25.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις και 
αυτοαπασχολούμενους. 

• Η κυβέρνηση οφείλει να εντείνει τις προσπάθειές της, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη δημιουργία ενός 
μηχανισμού που θα αναλάβει τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων που δημιουργήθηκαν κατά 
την περίοδο της πανδημίας. 

• Οι νέες ρυθμίσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από δέσμευση της επιχείρησης για διατήρηση του 
υφιστάμενου αριθμού θέσεων απασχόλησης. 

 
Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας, δήλωσε: 

«Οι τράπεζες οφείλουν να προστατεύσουν τους συνεπείς δανειολήπτες τους, που - παρά τις δυσκολίες - στήριξαν 
το τραπεζικό σύστημα, και, μέσω επέκτασης των διευκολύνσεων ή παροχής εναλλακτικών προτάσεων, να 
δημιουργήσουν ένα δίχτυ ασφαλείας, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα καθυστερήσεων πληρωμών, αλλά και να 
ενισχυθεί και η ρευστότητά τους. 

Η κουλτούρα πληρωμών, που δημιουργήθηκε το προηγούμενο διάστημα, πρέπει να διατηρηθεί και τα φυσικά και 
νομικά πρόσωπα, τα οποία στήριξαν με τις πληρωμές τους το κράτος την προηγούμενη δεκαετία, να 
ανταμειφθούν». Εδώ θα βρείτε το πλήρες κείμενο με τις προτάσεις του ΟΕΕ. 

   

https://oe-e.gr/wp-content/uploads/2021/01/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%9F%CE%95%CE%95-11-01-2021.pdf


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ      
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ | 

3 

 

 

Πρόεδρος ΟΕΕ: Να μειωθούν οι δόσεις από τράπεζες και διαχειριστές δανείων για δύο χρόνια 

 

Ο Πρόεδρος του Οικονομικού 

Επιμελητηρίου της Ελλάδας, Κωνσταντίνος Κόλλιας, 
έκανε την ακόλουθη δήλωση: 
 
«Το πακέτο προτάσεων του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου της Ελλάδας, που κατατέθηκε την 
προηγούμενη εβδομάδα, για τα ενήμερα δάνεια 
ξεκίνησε να εφαρμόζεται ήδη. 
 

Το πρόγραμμα μειωμένων καταβολών δόσεων για τους 
επόμενους 18 μήνες, που ανακοίνωσε χθες η Τράπεζα Πειραιώς για τους ενήμερους δανειολήπτες της, που 
αποδεδειγμένα έχουν πληγεί από τα περιοριστικά μέτρα για την πανδημία, πρέπει να είναι μόνο η αρχή. 
 
Όπως από την πρώτη στιγμή έχει επισημάνει το ΟΕΕ, είναι αδήριτη ανάγκη να στηριχθεί το σύνολο των 
δανειοληπτών: Τόσο όσοι θέλουν, αλλά δεν μπορούν να πληρώσουν, όσο και όσοι ήταν και εξακολουθούν να είναι 
συνεπείς στις υποχρεώσεις τους απέναντι στις τράπεζες.  
 
Στην κατεύθυνση αυτή, καλούμε όλες τις τράπεζες και ιδιαίτερα τις εταιρείες διαχείρισης δανείων να κινηθούν 
προς την ίδια κατεύθυνση.  
 
Στη μετά-Covid εποχή, τα ελληνικά νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις πρέπει να δώσουν το «Παρών», με τις δικές 
τους δυνάμεις και με ισχυρή παρουσία. Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμβεί αυτό, είναι να μπορέσουν να 
επιβιώσουν από την τρέχουσα κρίση. Στην προσπάθειά τους αυτή, χρειάζονται τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη από 
το κράτος και τις τράπεζες». 

Επιστολή Προέδρου ΟΕΕ για την Παράταση και την Επίλυση Προβλημάτων στην Επιστρεπτέα 
Προκαταβολή 5 & Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6 

Την παράταση της υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5, μέχρι τις 25 
Ιανουαρίου 2021, λόγω των αδυναμιών καταχώρησης των εσόδων σε επιχειρήσεις με ειδικό καθεστώς λειτουργίας 
και του αυξημένου φόρτου εργασίας των λογιστών – φοροτεχνικών, ζήτησε με επιστολή του προς τον Υπουργό 
και Υφυπουργό Οικονομικών, τον Υπουργό Ανάπτυξης και τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων, ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας.  

Ακολούθησε επιστολή στις 25 Ιανουαρίου, όπου καταγράφονται τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν μετά τη λήξη 
της προθεσμίας υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος και οι προτάσεις του ΟΕΕ για την επίλυσή τους. 

   

https://bit.ly/39t3ohS
https://bit.ly/3ckGRFI


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ      
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ | 

4 

 

 

Πρόεδρος ΟΕΕ: Διπλά θετικό το μήνυμα από την επιτυχημένη έξοδο της Ελλάδας στις αγορές 

Ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, Κωνσταντίνος Κόλλιας, έκανε την ακόλουθη 
δήλωση: 

«Η σημερινή, απόλυτα επιτυχημένη, έξοδος της Ελληνικής Δημοκρατίας στις αγορές, με τη σημαντική 
υπερκάλυψη και το ισχυρό ενδιαφέρον των επενδυτών για ομόλογα της χώρας μας, αποδεικνύει το πόσο έχει 
αυξηθεί κατακόρυφα η αξιοπιστία της χώρας μας στο εξωτερικό. 

Επιπλέον, το γεγονός ότι το επιτόκιο κλείνει στο χαμηλότερο επίπεδο, που έχει καταγράψει ελληνική έκδοση 
οποιασδήποτε διάρκειας δείχνει δύο πράγματα: 

Πρώτον, δείχνει ότι οι επενδυτές αναγνωρίζουν την ορθή διαχείριση από την κυβέρνηση της πανδημίας και των 
οικονομικών της επιπτώσεων, καθώς και τις μελλοντικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. 

Δεύτερον, στέλνει το μήνυμα και στους πλέον δύσπιστους ότι η χώρα, παρά το γεγονός ότι δεν έχει ακόμα 
investment grade, και εν μέσω της πανδημίας, δεν έχει θέμα χρηματοδότησης». 

 

Παράταση έως τις 15/2 για τις δηλώσεις μισθωτηρίων ακινήτων και σχετική επιστολή ΟΕΕ 

Μετά από επιστολή του Προέδρου του ΟΕΕ, 
Κωνσταντίνου Κόλλια, προς τον Υφυπουργό Οικονομικών και τον 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στην οποία 
ζητήθηκε παράταση της προθεσμίας για την υποβολή των αρχικών 
ή τροποποιητικών Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων 
Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας και μισθώσεων, οι οποίες είχαν 
συναφθεί πριν την 01.01.2014, η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε στις 29 
Ιανουάριου την παράταση της προθεσμίας έως τις 15 
Φεβρουαρίου 2021.  

Το αίτημα διατυπώθηκε, δεδομένου ότι, για τους λογιστές – 
φοροτεχνικούς, ο Ιανουάριος κάθε έτους είναι ένας δύσκολος μήνας, λόγω των αυξημένων υποχρεώσεών τους και 
ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο, που διανύει η χώρα μας με το δεύτερο κύμα της πανδημίας. 

Επίσης, ενόψει της νέας εφαρμογής δήλωσης των συμβάσεων μισθωμάτων από τους ιδιοκτήτες, το ΟΕΕ ζητά να 
συμμετέχει στην τεχνική ομάδα, που έχει συσταθεί για τη δημιουργία της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, καθώς 
με την τεχνογνωσία, που διαθέτει, μπορεί να συμβάλει στον καλύτερο σχεδιασμό της εφαρμογής και στην 
αποφυγή λαθών κατά την λειτουργία της. 

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της επιστολής πατήστε εδώ. 

Για να δείτε την ανακοίνωση της παράτασης από την ΑΑΔΕ, πατήστε εδώ. 

   

https://oe-e.gr/wp-content/uploads/2021/01/dt_29.01.2021..pdf
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Οικονομικά Χρονικά 170 

 
Με την πανδημία του κορωνοϊού να συνεχίζει να πλήττει την Οικονομία, η αξιοποίηση των κονδυλίων 

ύψους 32 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, αποτελεί το μεγάλο στοίχημα για την Ελλάδα. Ένα στοίχημα, που 
δεν πρέπει να χαθεί, καθώς μέσω των κονδυλίων δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιηθεί η κρίση ως ευκαιρία για τον 
εκσυγχρονισμό, την «Πράσινη» μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελληνικής Οικονομίας και να 
υιοθετηθεί ένα βιώσιμο και εξωστρεφές πρότυπο Οικονομικής ανάπτυξης. 

Η πλήρης, έγκαιρη και αποτελεσματική αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, εκτιμάται ότι θα 
συμβάλει στην αύξηση του επιπέδου του πραγματικού ΑΕΠ πάνω από 2% κατά μέσο όρο ετησίως την περίοδο 
2021 – 2026, οδηγώντας σε αύξηση της παραγωγής και σε υψηλότερη ανάπτυξη για όλη την επόμενη δεκαετία. 

Τα «Οικονομικά Χρονικά» ανοίγουν το «φάκελο» του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο αποτελεί την καλύτερη 
δυνατή αφορμή, ώστε να χτίσουμε τα θεμέλια για το νέο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο έχει ανάγκη η χώρα. 

Ένα παραγωγικό μοντέλο, για το οποίο, στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, μιλούσαμε καθ΄ όλη τη 
διάρκεια της κρίσης χρέους. Ένα παραγωγικό μοντέλο, που δεν θα περιμένει τα κρατικά χρήματα για να 
αναπτυχθεί, αλλά θα βασίζεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία. 

Για να διαβάσετε το περιοδικό πατήστε εδώ. 
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