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Στα Ειρηνοδικεία σπεύδουν μαζικά οι δανειολήπτες για την υπαγωγή τους στο νόμο
Κατσέλη. Η αυστηροποίηση που επίκειται στο νόμο, σε συνδυασμό με τη λήξη της ισχύος
του στα τέλη του έτους αναγκάζει τους οφειλέτες να «τρέξουν» τις σχετικές διαδικασίες.

Εδώ και μια πενταετία ο «περίφημος» νόμος Κατσέλη αποτελεί «καταφύγιο» δεκάδων
χιλιάδων δανειοληπτών που θέλουν να προστατεύσουν την κατοικίας τους από
πλειστηριασμούς αλλά και να «παγώνουν» την εξόφληση των στεγαστικών δανείων τους.

Με τις νέες διατάξεις που έρχονται στο νόμο επιδιώκονται ο εντοπισμός και η
απομάκρυνση αλλά και η αποθάρρυνση των στρατηγικών κακοπληρωτών από το
προστατευτικό πλαίσιο του νόμου περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Με τον τρόπο αυτόν
εκτιμάται ότι θα επισπευσθεί η εκκαθάριση των «κόκκινων» τραπεζικών δανείων, αφού με
τις νέες δικλίδες ασφαλείας που μπαίνουν, οφειλέτες που δεν πληρώνουν, αν και έχουν
εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία, θα αναγκαστούν είτε σε συμμόρφωση είτε θα
βρεθούν ενώπιον πλειστηριασμών.

Άλλωστε στις πρόσφατες συναντήσεις των τραπεζιτών με την πρόεδρο του Ενιαίου
Εποπτικού Μηχανισμού Ντανιέλ Νουί τέθηκαν επί τάπητος, μεταξύ άλλων και ο νόμος
Κατσέλη με τις διατάξεις του που αφορούν την προστασία της πρώτης κατοικία. Οι
δανειστές πιέζουν για την πλήρη απελευθέρωση των πλειστηριασμών και για την πρώτη
κατοικία μετά τη λήξη του νόμου Κατσέλη στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Οι έλληνες τραπεζίτες δεσμεύτηκαν για αυστηρή τήρηση του σχεδίου αποτελεσματικής

1/2

"Τρέχουν" να προλάβουν τις αλλαγές
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Κυριακή, 21 Ιανουάριος 2018 22:14

διαχείρισης των κόκκινων δανείων, τα οποία κινούνται λίγο κάτω από την περιοχή των 100
δισ. ευρώ με επιτάχυνση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ακινήτων και ρυθμίσεις ενόψει
και των στρες τεστ του Μαρτίου.

Ο στόχος για φέτος προβλέπει τη μείωση του ανοίγματος των κόκκινων δανείων περίπου
κατά 15 δισ. ευρώ και να διαμορφωθούν στα 81,5 δισ. ευρώ.

Από την πλευρά του και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), Γιάννης Στουρνάρας
έχει ζητήσει περισσότερες λύσεις από τις τράπεζες για τα κόκκινα δάνεια.
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