ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ

ANAΚΟΙΝΩΣΗ
Επέκταση του Σχεδίου διαχείρισης τερματισμένων/ληγμένων/μη
εξυπηρετούμενων δανείων που παραχωρήθηκαν μετά από έγκριση του
Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Κ.Φ.Ι.Κ.Β.)
O Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Κ.Φ.Ι.Κ.Β.) παραθέτει πιο κάτω
αυτούσια την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, σε σχέση με το Σχέδιο, που
αφορά σε δάνεια που παραχωρήθηκαν μέσω του Κ.Φ.Ι.Κ.Β..
«Το Υπουργείο Οικονομικών ενημερώνει ότι το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του
ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2020, αποφάσισε την έγκριση της επέκτασης του Σχεδίου
διαχείρισης
τερματισμένων/ληγμένων/μη
εξυπηρετούμενων
δανείων
που
παραχωρήθηκαν μετά από έγκριση του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών.
Το αρχικό Σχέδιο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερομηνίας
6 Νοεμβρίου 2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών στις
3 Δεκεμβρίου 2019.
Η επέκταση του Σχεδίου θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 4 Ιανουαρίου 2021 και θα ισχύει
μέχρι την 30ην Ιουνίου 2021.
Σκοπός του Σχεδίου είναι να υποβοηθήσει τους πρωτοφειλέτες δανείων που διέθεταν,
στις 31 Δεκεμβρίου 2019, δάνεια που λήφθηκαν με έγκριση του Κ.Φ.Ι.Κ.Β. και
παρουσίαζαν καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών, κατά την πιο πάνω ημερομηνία,
στην διευθέτηση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από τις Συμβάσεις δανείων
τους.
Πιο συγκεκριμένα, οι πρωτοφειλέτες δανείων που παραχωρήθηκαν με έγκριση του
Κ.Φ.Ι.Κ.Β. και τα οποία παρουσίαζαν καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών στις 31
Δεκεμβρίου 2019, θα έχουν την επιλογή:
(α)

είτε να διευθετήσουν το υπόλοιπο του δανείου τους με αναδιάρθρωση του
εναπομείναντα Κεφαλαίου του δανείου τους και ταυτόχρονη διαγραφή όλων των
μέχρι την ημερομηνία αναδιάρθρωσης, τόκων ή/και εξόδων (μείον το ποσό της
επιχορήγησης των τόκων από τον Κ.Φ.Ι.Κ.Β.).

(β)

είτε με άμεση εξόφληση του εκκρεμούντος Κεφαλαίου (αρχικό ποσό κεφαλαίου
μείον οποιοδήποτε ποσό έχει πληρωθεί μέχρι την ημερομηνία της πλήρους
διευθέτησης) και διαγραφή όλων των τόκων/εξόδων (μείον το ποσό της
επιχορήγησης των τόκων από τον Κ.Φ.Ι.Κ.Β.).

Με βάση την επέκταση του Σχεδίου οι σημαντικότερες αλλαγές που προκύπτουν είναι οι
ακόλουθες:
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Ο σκοπός του σχεδίου αναδιαμορφώνεται έτσι ώστε να καλύπτει δάνεια που
παρουσίαζαν καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών κατά την 31ην Δεκεμβρίου 2019
καθώς και δάνεια που έχουν αναδιαρθρωθεί μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου 2019 και η
λύση αναδιάρθρωσης είτε δεν ακολουθείτε ή δεν καλύπτει πέραν του τόκου και
κεφάλαιο, και πιο συγκεκριμένα εάν η μειωμένη δόση που συμφωνήθηκε ή/και
καταβάλλεται δεν υπερβαίνει το 50% της κανονικής δόσης που έχει συμφωνηθεί
κατά την αναδιάρθρωση του δανείου.

(β)

Η άμεση εξόφληση του δανείου επεκτείνεται σε περίοδο εντός 6 μηνών από την
ημερομηνία έγκριση του αιτήματος.

(γ)

Δάνεια τα οποία έχουν τερματιστεί ή είναι ληγμένα ή έχουν ήδη εκδοθεί δικαστικές
ή διαιτητικές Αποφάσεις μπορούν να επιλέξουν μια εκ των 2 επιλογών υπό την
αίρεση ότι κατά πόσο θα δοθεί η επιλογή της αναδιάρθρωσης θα επαφίεται στην
κρίση του Δανειστή.

(δ)

Δυνατότητα απαλλαγής εγγυητών στην περίπτωση που το νέο σχήμα των
δανειοληπτών (στο οποίο θα συμμετέχει και ο δικαιούχος στη βάση της πολιτικής
του Κ.Φ.Ι.Κ.Β.) είναι βιώσιμο.

(ε)

Ως προς την διαδικασία υλοποίησης του Σχεδίου, η χρονική διάρκεια υποβολής
αιτήσεων για ένταξη στο Σχέδιο καθορίζεται μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2021. Οι
διαδικασίες του Σχεδίου θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τις 28/02/2022 οπότε
τερματίζεται το Σχέδιο.

(στ) Στην περίπτωση της λύσης της αναδιάρθρωσης καθώς και των διευκολύνσεων
έχουν εισαχθεί διευκρινήσεις στην περίπτωση έκδοσης νέων δανείων και στην
περίπτωση τροποποίησης υφιστάμενης συμφωνίας.
Δικαιούχοι της επέκτασης του Σχεδίου είναι οι ακόλουθοι:
(α)

Όσοι υποβάλουν αίτηση και καλύπτονται από τις πρόνοιες του παρόντος Σχεδίου.

(β)

Ως προς τις νέες πρόνοιες της επέκτασης του Σχεδίου, δικαιούχοι είναι και όσοι
αιτήθηκαν και εγκρίθηκαν κατά το πρώτο Σχέδιο, χωρίς την απαίτηση υποβολής
νέας αίτησης.

(γ)

Όσοι αιτήθηκαν και δεν εγκρίθηκαν κατά το πρώτο Σχέδιο αλλά με βάση τις
πρόνοιες της επέκτασης του Σχεδίου, η αίτηση τους θα γίνετο αποδεκτή, χωρίς την
απαίτηση υποβολής νέας αίτησης.

Δεν είναι δικαιούχοι οι δανειολήπτες, οι οποίοι ενώ ήταν δικαιούχοι του πρώτου Σχεδίου
δεν υπέβαλαν αίτηση και με βάση τις νέες πρόνοιες της επέκτασης του Σχεδίου δεν είναι
δικαιούχοι (π.χ. παρουσίαζαν καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών κατά την 31ην
Δεκεμβρίου 2018 αλλά δεν παρουσίαζαν καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών κατά την
31ην Δεκεμβρίου 2019).
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Η διεκπεραίωση του Σχεδίου θα υλοποιηθεί από τους εμπλεκόμενους
χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς (ΚΕΔΙΠΕΣ, Ελληνική Τράπεζα, Ο.Χ.Σ.), τον
Κ.Φ.Ι.Κ.Β. και την Κυβέρνηση.
Οι επιλέξιμοι δανειολήπτες θα ενημερωθούν από τους
χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς για τις περαιτέρω ενέργειες».

εμπλεκόμενους

Ο Κεντρικός Φορέας καλεί τους επιλέξιμους δανειολήπτες να εκδηλώσουν
ενδιαφέρον για ένταξή τους στο Σχέδιο πριν από τη λήξη της ισχύος του, η οποία
είναι στις 30/6/2021.

