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ΕΡΩΤΗΣΗ  

    Προς: 1.  Τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης 

                2.  Τον Υπουργό Οικονομικών 

 

Θέμα: «Συμμετοχή Συνεπών Δανειοληπτών Τιτλοποιημένων Δανείων του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Μέσω της Μείωσης Επιτοκίων» 

Σύμφωνα με τη νέα πολιτική ρυθμίσεων δανείων του στεγαστικού τομέα του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) που εγκρίθηκε  με την υπ' αριθμ.3595/22-11-2016 

απόφαση του Δ.Σ. του ΤΠΔ προβλέπονται αφενός  διάφορες επιλογές  που αφορούν την 

εξασφάλιση βιώσιμης λύσης για τους δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την 

εξυπηρέτηση των δανείων τους, αφετέρου επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών με 

μεσοσταθμική μείωση 1% του επιτοκίου επί του άληκτου κεφαλαίου. Η εν λόγω ωστόσο 

επιβράβευση δε δύναται να εφαρμοσθεί σε συνεπείς δανειολήπτες των οποίων τα στεγαστικά 

δάνεια έχουν τιτλοποιηθεί, καθώς κάτι τέτοιο θα απαιτούσε σχετική νομοθετική ρύθμιση.  

Αντίστοιχα προβλήματα επιβράβευσης των συνεπών δανειοληπτών τιτλοποιημένων δανείων 

αναμένεται να κληθούν να αντιμετωπίσουν οι πελάτες του συνόλου των ελληνικών πιστωτικών 

ιδρυμάτων, με δεδομένο ότι η πλειοψηφία των συμβάσεων τιτλοποίησης δεν επιτρέπει τέτοιου 

είδους ρυθμίσεις. 

Το ζήτημα της διευθέτησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και γενικότερα του ιδιωτικού 

χρέους είναι ένα καίριο ζήτημα για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Η διαμόρφωση ενός 

πλαισίου που θα δίνει κίνητρα σε όλους τους αντισυμβαλλόμενους (δανειολήπτες, τράπεζες, 

ασφαλιστικά ταμεία, Δημόσιο, προμηθευτές) να διευκολύνουν την επίλυση του προβλήματος 

σε μακροπρόθεσμη βάση οφείλει να αποτελέσει πολιτική ύψιστης προτεραιότητας για την 

κυβέρνηση. Οι εξυγιάνσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων, των μικρών και μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων, των οικονομικών των νοικοκυριών και των ελευθέρων επαγγελματιών είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους και αποτελούν προϋπόθεση για την ανάκαμψη της 

οικονομικής δραστηριότητας.  

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί: 

- Υπάρχει προγραμματισμός εκ μέρους των αρμόδιων υπουργείων για σχετική ρύθμιση 

που να προβλέπει την επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων των οποίων τα δάνεια έχουν τιτλοποιηθεί;  



 

 

 

 

 

- Υπάρχει πρόβλεψη διαμόρφωσης πλαισίου επιβράβευσης των συνεπών δανειοληπτών 

για το σύνολο του τραπεζικού συστήματος;  

 

- Ποια η δυνατότητα παρέμβασης των αρμόδιων υπουργείων όσον αφορά στη ρύθμιση 

μη εξυπηρετούμενων δανείων τα οποία έχουν τιτλοποιηθεί σε προγενέστερες 

περιόδους;  

 

 

 

Ο ερωτών Βουλευτής 

 

 

 

Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης, Β΄ Αθήνας 

 


