
 

Παρασκευή 22/10/2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Οικονομικών 

 

Θέμα: Στεγαστικά δάνεια ομογενών και προστασία κατοικίας τους 

 

Πληροφορούμαστε ότι σε περί τους 40.000 παλιννοστούντες 

ομογενείς, οι οποίοι έχουν λάβει στεγαστικά δάνεια με το Άρθρο 3 του 

Νόμου 2790/2000, στέλνονται μαζικά διαταγές πληρωμής για όλο το ποσό 

που χρωστούν και απειλούνται με πλειστηριασμό της κατοικίας. Όμως 

επρόκειτο για μία στεγαστική αποκατάσταση για τους παλιννοστούντες 

ομογενείς, η οποία ορίστηκε πιο συγκεκριμένα με την Κοινή Υπουργική 

Απόφαση 14979/2004 που προσδιόρισε και το ποσοστό και το ποσό των 

επιδοτούμενων δανείων, καθώς και με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 

2/18649/0025/15-05-2020, σύμφωνα με την οποία οι οφειλές των δανείων 

γίνονται απαιτητές από το Ελληνικό Δημόσιο, όταν υπάρχει αναγγελία 

οφειλών με Διαταγή Πληρωμής ή διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης.  

Υπενθυμίζεται, ωστόσο, ότι τα στεγαστικά αυτά δάνεια έχουν λάβει 

εγγύηση από το Ελληνικό Δημόσιο, προκειμένου να λυθεί το κρισιμότατο 

κοινωνικό και εθνικό ζήτημα της στεγαστικής αποκατάστασης των 

παλιννοστούντων ομογενών. Το θέμα αυτό, αντί να επιλυθεί, οδεύει τώρα 

προς μια τραγική έκβαση απώλειας της οικίας των ομογενών μέσω 

πλειστηριασμού ή άλλων τρόπων διευθέτησης που ορίζει ο Πτωχευτικός 

Κώδικας. Για την επίλυση του προβλήματος δέον να συνυπολογισθεί το 

ύψος εισοδήματος των παλιννοστούντων ομογενών. 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, 
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Ερωτάται ο κ.  Υπουργός: 

 

Τι προτίθεται να κάνει για να μην πέσουν θύματα πλειστηριασμού οι 

παλιννοστούντες ομογενείς με χαμηλά εισοδήματα, με αποτέλεσμα να 

προκληθεί εκ νέου ένα δεινό κοινωνικό και εθνικό πρόβλημα; Για τις 

οφειλές δανείων που γίνονται απαιτητές από το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ 

είχαν γίνει προηγουμένως εγγυητές, θα υπάρξουν ειδικές ρυθμίσεις 

διευκόλυνσης της πληρωμής τους, οι οποίες να λαμβάνουν υπόψη τα 

πραγματικά εισοδήματα των ομογενών και τις ικανότητες εξόφλησης των 

δανείων που προκύπτουν από αυτά; Έτσι ώστε να αποφευχθεί μία μείζων 

κοινωνική κρίση που θα είναι υπονομευτική για την κοινωνική συνοχή;  

 

Η ερωτώσα βουλεύτρια 

 

 

 

Μαρία Απατζίδη 

 




