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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Επέκταση του Σχεδίου διαχείρισης τερματισμένων/ληγμένων/μη 
εξυπηρετούμενων δανείων που παραχωρήθηκαν μετά από έγκριση του 

Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ) 

Το Υπουργείο Οικονομικών ενημερώνει ότι το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του 
ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2021, αποφάσισε την έγκριση της επέκτασης του Σχεδίου 
διαχείρισης τερματισμένων/ληγμένων/μη εξυπηρετούμενων δανείων που 
παραχωρήθηκαν μετά από έγκριση του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών. 

Υπενθυμίζεται ότι στις 3 Δεκεμβρίου 2019, το Υπουργείο Οικονομικών, μετά από 

σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σε συνεδρία του ημερομηνίας 6 

Νοεμβρίου 2019 (αρ. απόφασης 88.439), δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του το Σχέδιο 

διαχείρισης τερματισμένων/ληγμένων/μη εξυπηρετούμενων δανείων που 

παραχωρήθηκαν μετά από έγκριση του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών. 

Το εν λόγω Σχέδιο επεκτάθηκε μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου 

ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2020 (αρ. απόφασης 90.566) και τέθηκε σε ισχύ από τις 

4/1/2021 μέχρι τις 30/06/2021. 

 

Με βάση το Σχέδιο οι πρωτοφειλέτες δανείων που παραχωρήθηκαν με έγκριση του 

ΚΦΙΚΒ και τα οποία ήταν Μη Εξυπηρετούμενα στις 31 Δεκεμβρίου 2019 είχαν την 

επιλογή: 

I. 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 ΚΦΙΚΒ), 

 

II. είτε με άμεση εξόφληση του εκκρεμούς 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 ΚΦΙΚΒ). 

 

Τα χρονοδιαγράμματα καθώς και η διαδικασία υλοποίησης του Σχεδίου, όπως αυτά 

εγκρίθηκαν στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2021, 

είναι τα ακόλουθα: 

 

i. Αίτημα  εκδήλωσης ενδιαφέροντος από δικαιούχους για συμμετοχή στο Σχέδιο 

μέχρι 30/9/2021.  

 

ii. Επιστολή ενημέρωσης από τον Χρηματοοικονομικό Οργανισμό  (σε απάντηση 

της εκδήλωσης ενδιαφέροντος) εντός 90 ημερών από την ημερομηνία 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος (τελικό ορόσημο 31/12/2021).  

 



2 
 

iii. Για αιτήματα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχουν ήδη υποβληθεί και δεν έχει 

αποσταλεί επιστολή ενημέρωσης πριν την ημερομηνία απόφασης του 

Υπουργικού Συμβουλίου, αυτή θα πρέπει να αποσταλεί μέχρι 30/09/2021. 

 

iv. Παραχώρηση χρονοδιαγράμματος 60 ημερών από την ημερομηνία της 

επιστολής ενημέρωσης για απόφαση ρύθμισης ή εξόφλησης του 

εναπομείναντος κεφαλαίου (τελικό ορόσημο 1/3/2022). 

 

Νοείται πως όσοι δεν υποβάλουν εντός των 60 ημερών αίτημα ρύθμισης τότε 

η μόνη επιλογή τους θα είναι η άμεση εξόφληση. Η άμεση εξόφληση θα πρέπει 

να ολοκληρωθεί με μια ή περισσότερες τμηματικές πληρωμές εντός 6 μηνών 

από την ημερομηνία της επιστολής ενημέρωσης (τελικό ορόσημο 

30/06/2022). 

v. Στις περιπτώσεις πλήρους εξόφλησης δεν απαιτείται η έγκριση του ΚΦΙΚΒ αλλά 

το αίτημα θα αποστέλλεται για έγκριση στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας. 

 

vi. Στις περιπτώσεις αναδιαρθρώσεων / ρυθμίσεων  θα ακολουθείται η πιο κάτω 

διαδικασία η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 180 ημερών από την 

ημερομηνία λήψης του αιτήματος για αναδιάρθρωση/ρύθμιση από τον 

ενδιαφερόμενο (τελικό ορόσημο 31/12/2022). 

 

• Για τα δάνεια με κεφάλαια του ΚΦΙΚΒ, η απόφαση του ενδιαφερόμενου 

θα αποστέλλεται από τον Χρηματοοικονομικό Οργανισμό στο ΚΦΙΚΒ για 

την ετοιμασία της λύσης αναδιάρθρωσης. Η λύση αναδιάρθρωσης θα 

αποστέλλεται στον Χρηματοοικονομικό Οργανισμό,  ο οποίος θα 

υποβάλλει τη σχετική πληροφόρηση στο Γενικό Λογιστήριο της 

Δημοκρατίας για έγκριση. 

• Για τα δάνεια με κεφάλαια των Χρηματοοικονομικών Οργανισμών και με 

εγγύηση του ΚΦΙΚΒ, η λύση αναδιάρθρωσης θα ετοιμάζεται από τον 

Χρηματοοικονομικό Οργανισμό και θα αποστέλλεται στον ΚΦΙΚΒ για 

έγκριση. Ο ΚΦΙΚΒ θα αποστέλλει την έγκριση του στον 

Χρηματοοικονομικό Οργανισμό, ο οποίος θα υποβάλλει τη σχετική 

πληροφόρηση στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας για έγκριση. 

 

vii. Με την λήψη της έγκρισης του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας τότε: 

 

• Αναδιαρθρώσεις / Ρυθμίσεις  

 

✓ Θα παρέχεται περίοδος 60 ημερών από την ημερομηνία της έγκρισης του 

Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας  για την υλοποίηση της ρύθμισης. 

✓ Οι Χρηματοοικονομικοί Οργανισμοί  υλοποιούν τις αναδιαρθρώσεις και 

ενημερώνουν το Γενικό Λογιστήριο και τον  ΚΦΙΚΒ. 
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✓ Στις περιπτώσεις υλοποίησης των αναδιαρθρώσεων και την στιγμή που θα 

πρέπει να διαγραφεί το παρκαρισμένο ποσό ακολουθείται αναλόγως του 

Δανείου μια από τις επιλογές πιο πάνω.  

 

•  Άμεση εξόφληση:  

 

✓ Στην επιστολή του Γενικού Λογιστηρίου  (για άμεσες εξοφλήσεις που έχουν 

ήδη γίνει), θα περιλαμβάνεται προσθήκη στο ποσό προς διαγραφή και 

επιπλέον τόκοι μέχρι πέντε εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία της 

επιστολής, για να δίνεται το αναγκαίο χρονικό περιθώριο ολοκλήρωσης 

των διαδικασιών κλεισίματος του λογαριασμού. 

✓ Στις περιπτώσεις όπου η έγκριση του Γενικού Λογιστηρίου θα δίνεται 

προτού οι δανειολήπτες καταβάλουν το εναπομείναν κεφάλαιο  (στις 

περιπτώσεις άμεσης εξόφλησης όπου οι δανειολήπτες έχουν την πρόθεση 

να το πράξουν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στο 

Σχέδιο), η επιστολή έγκρισης θα έχει τον όρο για το χρονικό ορίζοντα σε 

σχέση με το ορόσημο της πλήρους αποπληρωμής του εναπομείναντος 

κεφαλαίου και πέντε εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία έγκρισης για τη 

διεκπεραίωση της διαγραφής από τον Χρηματοοικονομικό Οργανισμό και 

κλείσιμο του λογαριασμού.  

✓ Οι Χρηματοοικονομικοί Οργανισμοί υλοποιούν  τις λύσεις  και 

ενημερώνουν  το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας. 

✓ Το Γενικό Λογιστήριο εμβάζει  το συνολικό ποσό της διαγραφής στους 

Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς, με κατάσταση της διαγραφής ανά 

δάνειο. 

✓ Οι Χρηματοοικονομικοί Οργανισμοί αναλαμβάνουν την υλοποίηση της 

διαγραφής ανά δάνειο. 

✓ Οι Χρηματοοικονομικοί Οργανισμοί  ενημερώνουν τον ΚΦΙΚΒ για κλείσιμο 

του λογαριασμού δανείου 

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 

 

 

 


