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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 
        
 
 

5η ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 
 
Στην παρούσα Έκθεση παρουσιάζονται τα απολογιστικά στοιχεία της περιόδου 
Ιούλιος 2019 έως και Σεπτέμβριο 2021 – εξαιρουμένων των Προγραμμάτων 
«ΓΕΦΥΡΑ Ι» και «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ», τα απολογιστικά στοιχεία των οποίων καλύπτουν και 
τον Οκτώβριο του 2021 – σχετικά με τις δράσεις για την αντιμετώπιση του 
ζητήματος της υπερχρέωσης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. 
 
Ειδικότερα, στην παρούσα Έκθεση παρουσιάζονται αριθμητικά στοιχεία που 
αφορούν: 
 
Α. Τη χορήγηση κρατικής επιδότησης δανείων μέσω του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ Ι» 
(Ν.4714/2020). 
 
Β. Τη χορήγηση κρατικής επιδότησης μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για την 
Προστασία της Κύριας Κατοικίας (Ν. 4605/2019). 
 
Γ. Το πρόγραμμα επιδότησης αποπληρωμής επιχειρηματικών δανείων για τους 
πληγέντες από την πανδημία του κορονοϊού «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ» (Ν.4790/2021). 
 
Δ. Τις ρυθμίσεις δανείων που έγιναν μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού 
ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, ελευθέρων επαγγελματιών, αγροτών και 
ομόρρυθμων εταίρων (Ν.4469/2017). 
 
Ε. Τις διμερείς ρυθμίσεις δανείων και τις αναστολές πληρωμής δόσεων δανείων που 
διενήργησαν οι Τράπεζες και οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και 
Πιστώσεις με τους οφειλέτες. 
 
ΣΤ. Τις υποβληθείσες αιτήσεις επαναπροσδιορισμού ημερομηνίας εκδίκασης 
εκκρεμών υποθέσεων του Ν.3869/2010. 
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Α. Χορήγηση κρατικής επιδότησης δανείων μέσω του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ Ι» 
(Ν.4714/2020) 

 Υποβλήθηκαν 160.477 αιτήσεις μέχρι 31 Οκτωβρίου 2020 (ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής αιτήσεων). 
 Επιδοτήθηκαν 75.632 δάνεια, τα οποία αντιστοιχούν σε 50.096 δικαιούχους, 
μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου 2021.  
 Το συνολικό ποσό της κρατικής επιδότησης που έχει καταβληθεί στους 
δικαιούχους του προγράμματος, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2021, ανέρχεται στα 
218,7 εκατ. ευρώ.  
 

Β. Χορήγηση κρατικής επιδότησης δανείων μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας 
για την Προστασία της Κύριας Κατοικίας, σύμφωνα με τον Ν. 4605/2019 

 Υποβλήθηκαν 7.005 αιτήσεις, μέχρι 31 Ιουλίου 2020 (ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής αιτήσεων).  
 Υποβλήθηκαν σε 3.952 (56,4%) αιτήσεις, προτάσεις ρύθμισης από τους πιστωτές.  
 Οι προτάσεις ρύθμισης των πιστωτών έγιναν αποδεκτές από 2.923 (41,72%) 
δανειολήπτες.  
 Επιδοτήθηκαν 2.904 (41,45%) δικαιούχοι, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2021. Το 
συνολικό ποσό της κρατικής επιδότησης που έχει καταβληθεί στους δικαιούχους 
του προγράμματος ανέρχεται σε 3,04 εκατ. ευρώ.  
 

Γ. Πρόγραμμα επιδότησης αποπληρωμής επιχειρηματικών δανείων για τους 
πληγέντες από την πανδημία του κορονοϊού «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ» (Ν.4790/2021) 

 Υποβλήθηκαν 41.437 αιτήσεις μέχρι 31 Μαΐου 2021 (ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής αιτήσεων). 
 Επιδοτήθηκαν 19.048 δάνεια, που ανιστοιχούν σε 10.470 δικαιούχους, εντός του 
Οκτωβρίου 2021. 
 Το συνολικό ποσό της κρατικής επιδότησης που έχει καταβληθεί στους 
δικαιούχους του προγράμματος, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2021, ανέρχεται στα 
179,8 εκατ. ευρώ.  
 

Δ. Ρυθμίσεις δανείων που έγιναν μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης 
οφειλών επιχειρήσεων, ελευθέρων επαγγελματιών, αγροτών και ομόρρυθμων 
εταίρων (Ν.4469/2017) 

 Υποβλήθηκαν 7.224 αιτήσεις (3.364 επιχειρήσεις, 3.362 ελεύθεροι 
επαγγελματίες και 398 αγρότες), μέχρι 30 Απριλίου 2020 (που έληξε η περίοδος 
υποβολής αιτήσεων). 
 Ολοκληρώθηκαν επιτυχώς 2.296 (31,7%) αιτήσεις, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 
2021. Δηλαδή, οι δανειολήπτες ρύθμισαν επιτυχώς τα χρέη τους. Αναλυτικότερα:  
 520 επιχειρήσεις και ομόρρυθμοι εταίροι ρύθμισαν οφειλές προς όλους τους 
πιστωτές. 
 1.535 ελεύθεροι επαγγελματίες ρύθμισαν οφειλές προς το Δημόσιο.  
 241 αγρότες ρύθμισαν οφειλές προς το Δημόσιο και την πρώην Αγροτική 
Τράπεζα – PQH. 
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Ε. Ρυθμίσεις δανείων και αναστολές πληρωμών από Τράπεζες και Εταιρείες 
Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις 

 
Αναστολές πληρωμής δόσεων δανείων που δόθηκαν από τις Τράπεζες και τις 
Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις 
 Δόθηκε η δυνατότητα αναστολής πληρωμής δόσεων σε 408.632 δάνεια, ύψους 
28,78 δισ. ευρώ, από τις Τράπεζες και τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από 
Δάνεια και Πιστώσεις, από τα μέσα Μαρτίου 2020 έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2021.  
 Οι αναστολές πληρωμών αυτές είχαν μέγιστο χρονικό διάστημα 9 μηνών. 
 
Ρύθμιση δανείων μεταξύ Τραπεζών, Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από 
Δάνεια και Πιστώσεις και οφειλετών 
 Ρυθμίστηκαν επιτυχώς 563.823 δάνεια (στεγαστικά, καταναλωτικά και 
επιχειρηματικά), συνολικού ύψους 32,02 δισ. ευρώ, από τον Ιούλιο 2019 έως τα 
τέλη Σεπτεμβρίου 2021. Ειδικότερα: 

 
 Τα στοιχεία αφορούν τις τράπεζες που αποστέλλουν στοιχεία μέσω της 
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος, 
καθώς και από την Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και 
Πιστώσεις και την PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε. 
 

ΣΤ. Υποβληθείσες αιτήσεις επαναπροσδιορισμού ημερομηνίας εκδίκασης 
εκκρεμών υποθέσεων του Ν.3869/2010 

 Υποβλήθηκαν 49.031 αιτήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέχρι 15 Ιουλίου 
2021 (ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων). 
 Έχουν ήδη διεκπεραιωθεί 38.298 αιτήσεις από τη γραμματεία των Ειρηνοδικείων 
και έχουν κοινοποιηθεί στους διαδίκους.  
 Έχουν οριστεί και καταχωρηθεί 5.378 νέες ημερομηνίες δικασίμου από τα 
Ειρηνοδικεία. 

ΕΙΔΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ 

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 
199.344 13.644.546.031,19 € 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 
303.226 5.037.696.871,07 € 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ 
ΔΑΝΕΙΑ 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ 
55.364 5.234.930.560,87 € 

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ 
5.423 5.026.832.903,03 € 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
467 3.080.717.594,73 € 

ΣΥΝΟΛΟ 
563.823 32.024.723.960,89 € 


