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Προς:  

- Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα  

- Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννη Βρούτση 

- Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη  

- Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκο Παπαθανάση  

Κοιν.:  

- Γενικό Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, κ. Παναγιώτη 

Σταμπουλίδη  

- Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, κ. Φώτη Κουρμούση 

 

    Αθήνα,  01/12/2020 
Αρ. Πρωτ. (1819) 

 

Θέμα: Ανάγκη μέτρων ανακούφισης των δανειοληπτών και οφειλετών που 

ανήκουν στις πληττόμενες κατηγορίες λόγω της πανδημίας και των περιοριστικών 

μέτρων για την αντιμετώπιση της. 

 

Κύριοι Υπουργοί, 

Η πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της, έχουν δυστυχώς 

σοβαρό οικονομικό αντίκτυπο στα εισοδήματα και το επίπεδο διαβίωσης πολλών 

συμπολιτών μας. Εκτός από τις επιχειρήσεις που έχουν τεθεί σε αναστολή 

λειτουργίας με απόφαση της κυβέρνησης, σοβαρό πλήγμα δέχονται ακόμη οι 

εργαζόμενοι σε αυτές, άλλες κατηγορίες εργαζόμενων που έχουν τεθεί σε αναστολή 

εργασίας ή έχουν δεχτεί μειώσεις μισθών λόγω της θέσης τους σε εκ περιτροπής 

εργασία, στο Πρόγραμμα «Συνεργασία» ή λόγω της απώλειας της θέσης εργασίας 

τους ή ευθεία μείωση μισθού. Επίσης, σε δύσκολη θέση έχουν βρεθεί μεγάλες 

κατηγορίες αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών και εργαζόμενοι 

με ημερομίσθιο, χωρίς σταθερό εργοδότη που δεν λαμβάνουν καν επιδόματα.  

Όπως σας είναι γνωστό, πολλοί από αυτούς τους συμπολίτες μας αντιμετώπιζαν ήδη 

πριν την πανδημία, προβλήματα οφειλών που δεν ήταν σε θέση να εξυπηρετήσουν 

και κάποιοι είχαν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης των οφειλών τους (σε ΕΦΚΑ- 
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Δημόσιο) ή είχαν αιτηθεί την υπαγωγή τους στο Ν. 3869/2010 ή τον Ν. 4605/2019 

για την προστασία της κύριας κατοικίας. Με δεδομένο ότι δέχονται νέα οικονομικά 

πλήγματα από την πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα, όλοι αυτοί οι συμπολίτες 

μας, δυσκολεύονται να εξυπηρετήσουν τις ρυθμίσεις των οφειλών στις οποίες είχαν 

ενταχθεί με νόμο ή δικαστική απόφαση. Και με δεδομένο ότι από την αρχή του 2021 

θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις δυσμενείς γι’ αυτούς διατάξεις του Νέου 

Πτωχευτικού δικαίου θα βρεθούν μπροστά στον κίνδυνο απώλειας της περιουσίας 

τους.  

Είναι γεγονός ότι το Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» προστατεύει αυτή τη στιγμή αρκετούς 

από αυτούς τους συμπολίτες μας, όπως και η απόφαση για επιμήκυνση, έως τις 30 

Απριλίου 2021 της παράτασης της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης 

των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών. Ωστόσο είναι μεγάλες 

οι κατηγορίες οφειλετών ιδίως σε Τράπεζες και funds που έχουν αναλάβει τις 

απαιτήσεις τους, που δεν έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ και ιδίως αρκετοί 

που είχαν οριστικές αποφάσεις ή Προσωρινές Διαταγές στο πλαίσιο του Ν. 

3869/2010 ή ανέμεναν την εκδίκαση της αίτησης, που θα έκρινε την ένταξη τους. 

Μπορεί οι κύριες κατοικίες τους να μην κινδυνεύουν με πλειστηριασμό μέχρι τέλος 

του έτους, αλλά η αδυναμία τους να ανταποκριθούν στις ρυθμισμένες οφειλές τους, 

θα τους φέρει μπροστά σε αδιέξοδο από τις αρχές του νέου έτους, καθώς οι 

ληξιπρόθεσμες δόσεις θα συσσωρεύονται και θα είναι άμεσα απαιτητές, αν δεν 

μπορούν σήμερα να τις καταβάλλουν. 

Για τους λόγους αυτούς και σε συνέχεια της ΠΝΠ 30.03.2020 (ΦΕΚ 75 Α’, 30-03-2020) 

και του από 31.03.2020 Δελτίου Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών που εκδόθηκε 

για την εφαρμογή της, προβλέποντας αυτοδίκαιη τρίμηνη αναστολή των πληρωμών 

δόσεων που αφορούν εφαρμογή απόφασης ή Προσωρινής Διαταγής του Νόμου 

Κατσέλη (και ρυθμίσεων των Νόμων 4605/2019 και 4469/2017 για τους δικαιούχους 

επιδότησης και τη δυνατότητα επέκτασης  της σε άλλες κατηγορίες, σας καλούμε να 

προβείτε σε ανάλογες νομοθετικές παρεμβάσεις  για την αναστολή δόσεων δανείων, 

αναφορικά με τις ίδιες κατηγορίες πολιτών, εφόσον δεν προστατεύονται με άλλο 

τρόπο (Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ) τουλάχιστον για τους μήνες που θα διαρκέσουν τα 

περιοριστικά  μέτρα και το διάστημα αναστολής συμβάσεων εργασίας τους ή 

λειτουργίας της επιχείρησης τους. 

Ακόμη, σε συνέχεια της Υπουργικής Απόφασης με Αριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ.13412/327 του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Δημ. ΦΕΚ Β’ Αρ. 1077 της 

27.03.2020), που προέβλεψε τρίμηνη αναστολή δόσεων ενεργών ρυθμίσεων προς 

τον ΕΦΚΑ, σας καλούμε να προβείτε σε ανάλογες ενέργειες για αναστολή δόσεων 

ρυθμίσεων, αναφορικά με τις ίδιες κατηγορίες πολιτών, τουλάχιστον για το ίδιο 

διάστημα.  

Είναι απόλυτη ανάγκη να ληφθούν νομοθετικές πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση 

αυτή ή άλλα αντίστοιχα ανακουφιστικά μέτρα. 
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Ακόμη, επειδή εκτιμούμε πως οι οικονομικές συνέπειες της παρούσας κατάστασης, 

θα έχουν μεγάλη διάρκεια, σας καλούμε να εξετάσετε τα ακόλουθα ενδεχόμενα, που 

αποσκοπούν στην δημιουργία ενός προστατευτικού πλαισίου για τις ευάλωτες 

κατηγορίες πολιτών, απέναντι στις μεσοπρόθεσμες συνέπειες της πανδημίας και της 

σοβούσας οικονομικής κρίσης: 

-Να δοθεί στους καταναλωτές το δικαίωμα ελαστικών δόσεων των υποχρεώσεων 

τους για περίοδο 12 μηνών ή το τέλος του έτους 2021 καθώς πλήττονται από τα 

εξαγγελθέντα μέτρα περιορισμού της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

-Να ανασταλούν έως το τέλος του 2021 τα κάθε φύσης πρόστιμα- ποινές 

εκπρόθεσμων καταβολών  προς τις τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες και ασφαλιστικά 

ταμεία με σκοπό την αποπληρωμή των υποχρεώσεων των πολιτών που βρίσκονται 

σε αδυναμία.  

-Να δημοσιοποιηθούν και τεθούν σε εφαρμογή όλες οι απαραίτητες εφαρμοστικές 

αποφάσεις για την λειτουργία του νέου πτωχευτικού δικαίου ώστε οι ευάλωτοι 

οφειλέτες να  προγραμματίσουν την πορεία τους μετά τη λήξη της προσωρινής  

προστασίας της πρώτης κατοικίας και να προετοιμαστούν οι δανειολήπτες για την 

αντιμετώπιση των νέων συνθηκών. 

-Να εξεταστεί το ενδεχόμενο με άμεση νομοθετική ρύθμιση της μακροχρόνιας 

επιμήκυνσης αποπληρωμής των δόσεων δανείων που λήγουν μέσα στην περίοδο 

έκτακτων μέτρων σε συνεργασία με τους δανειολήπτες και τις ενώσεις τους. 

-Να κληθούν και να δεσμευτούν οι τράπεζες και άλλοι προμηθευτές αγαθών και 

υπηρεσιών πρώτης ανάγκης (ρεύμα, νερό, τηλεφωνία κλπ) να μη διακόπτουν τις 

υπηρεσίες τους και να μην προβαίνουν σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης 

απαιτήσεων, σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής από πληττόμενους συμπολίτες 

μας, αλλά να προβαίνουν σε κάθε μέσο διευκόλυνσης πληρωμών και εισπράξεως 

απαιτήσεών τους έως το τέλος του 2021 χωρίς γραφειοκρατικές απαιτήσεις. 

- Να ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως οι 

συνταξιούχοι και όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, ΝΑ ΜΗΝ σπεύδουν στα 

πιστωτικά ιδρύματα με φυσική παρουσία, για την αποπληρωμή δανείων και λοιπών 

υποχρεώσεων λόγω της μη εξοικείωσης τους με τα ψηφιακά μέσα και το e-banking, 

ή λόγω  εμποδίων που θέτουν οι ίδιες οι Τράπεζες (όπως συμβαίνει κατά κόρον με 

την αποπληρωμή δόσεων ρύθμισης του Ν. 3869/2010 που οι Τράπεζες απαιτούν την 

αποπληρωμή τους μόνο σε κατάστημα) 

-Να διακοπεί προσωρινά κάθε δραστηριότητα των εταιρειών «ενημέρωσης 

οφειλετών» και σε καμία περίπτωση να μην οχλούν καταναλωτές στην κρίσιμη αυτή 

περίοδο που βιώνει όλος ο πλανήτης. 

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας με σκοπό την πληρέστερη δυνατή 

προστασία για τους πληττόμενους συμπολίτες μας και την αποφυγή ενός δεύτερου  
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κύματος υπερχρέωσης, μετά την πανδημία, που θα οδηγήσει σε πλήθος πτωχεύσεων 

και απώλειας περιουσιακών στοιχείων.  

 

Μετά τιμής, 

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

 

Απόστολος Ραυτόπουλος Ιωάννης Βασιλόπουλος 


