
Χρ. Σταϊκούρας:  

• Αυξημένο το ενδιαφέρον των πολιτών για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό  

• Η οικονομία επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, προσαρμοστικότητα και 

δυναμική  

• Χτίζουμε ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα - Μεγάλο ενδιαφέρον για τα ελληνικά 

ομόλογα  

• «Στο ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον, η Ελλάδα τα έχει καταφέρει» 

 

«Τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για την 

πορεία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών το 2022 αποδεικνύουν ότι το 

ενδιαφέρον των πολιτών βαίνει αυξανόμενο, και αυτός λειτουργεί καλύτερα, αφού οι 

ολοκληρωμένες αιτήσεις των πολιτών και τα ποσοστά ρυθμίσεων οφειλών κάθε μήνα 

πολλαπλασιάζονται», ανέφερε σε δήλωση του ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος 

Σταϊκούρας. 

Παράλληλα σημειώνει ότι «σήμερα, το σχήμα αυτό, όπως πιστοποιούν τα στοιχεία, είναι 

το πιο επιτυχημένο των τελευταίων 12 ετών. Παρόλα αυτά, είναι σαφές ότι χρειάζονται 

βελτιώσεις και σκληρότερη δουλειά από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια 

και πιστώσεις, καθώς και από τις τράπεζες, ώστε να ωφεληθούν περισσότεροι πολίτες και 

να ρυθμίσουν επιτυχώς τις οφειλές τους». 

Με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν στην δημοσιότητας έως σήμερα υποβληθεί 45,8 χιλιάδες 

αιτήσεις, οι περισσότερες (14.571) στην Αττική. Έχουν ρυθμιστεί όμως 6,4 χιλ. αιτήματα. 

Τα συνολικά αιτήματα αφορούν συνολικό ποσό 25,3 δισ., εκ των οποίων τα 19,5 δισ. είναι 

σε αρχικό στάδιο, για τα 3,7 δισ. υπάρχει οριστική υποβολή και βρίσκονται στο στάδιο της 

διαπραγμάτευσης, ενώ ολοκληρωμένα είναι για τα 2,1 δισ. 

Ας δούμε μερικά ενδεικτικά σημεία της έκθεσης: 

* Από το Euro1, δισ. που έχει αξιολογηθεί από το Δημόσιο έχει εγκριθεί το 93% (Euro968 

εκ.) 

* Από τα Euro1,4 δισ. που έχουν αξιολογηθεί από τους Χ.Φ. έχει εγκριθεί το 63% (Euro854 

εκ.) 

Στο βασικό σενάριο, στο επόμενο διάστημα (5 μήνες) αναμένοννται ρυθμίσεις Euro1,5 δισ. 

οι οποίες θα προέχονται από : 

* Euro344 εκ. αιτήσεις σε τελικό στάδιο αξιολόγησης 

* Euro719 εκ. αιτήσεις σε στάδιο αξιολόγησης από τους Χ.Φ ή/και το Δημόσιο 

* Euro464 εκ. αιτήσεις σε αρχικό στάδιο 

Στο αισιόδοξο σενάριο, στο επόμενο διάστημα (5 μήνες) αναμένονται ρυθμίσεις Euro1,8 

δισ. οι οποίες θα προέχονται από : 

* Euro344 εκ. αιτήσεις σε τελικό στάδιο αξιολόγησης 

* Euro846 δις αιτήσεις σε στάδιο αξιολόγησης από τους Χ.Φ ή/και το Δημόσιο 



* Euro642 εκ. αιτήσεις σε αρχικό στάδιο 

Μεγάλη συγκέντρωση παρατηρείται στις περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, 

49% αιτήσεων και 50% συνολικών οφειλών. 

* Το 74% (Euro18,7 δισ.) των οφειλών αφορούν φυσικά πρόσωπα 

* Η πλειοψηφία των οφειλών (79%) είναι προς χρηματοδοτικούς φορείς 

Έχουν ρυθμιστεί Euro510 εκ. (με αρχικές οφειλές Euro822 εκ.) και Euro344 εκ. βρίσκονται 

σε τελικό στάδιο ρύθμισης. 

18 έτη η μέση διάρκεια για οφειλές προς Δημόσιο και 15 έτη για οφειλές προς 

Χρηματοδοτικούς Φορείς * 33% των οφειλών ρυθμίστηκε με διάρκεια μεγαλύτερη των 20 

ετών 

* 20,4% το μέσο ποσοστό διαγραφής για οφειλές προς Δημόσιο και 30,8% για οφειλές 

προς Χρηματοδοτικούς Φορείς 

* Το 39% (Euro320 εκ.) των ρυθμίσεων έχουν λάβει ποσοστό διαγραφής μεγαλύτερο του 

30% 

 

Η οικονομία επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, προσαρμοστικότητα και 

δυναμική 

Η ελληνική οικονομία, παρά τις αντίξοες διεθνώς συνθήκες, επιδεικνύει αξιοσημείωτη 

ανθεκτικότητα, προσαρμοστικότητα και δυναμική, τόνισε ο υπουργός Οικονομικών 

Χρήστος Σταϊκούρας σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του, που προβλήθηκε πρόσφατα στο 6ο 

Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλονίκης. Όπως επισήμανε ο κ. Σταϊκούρας, η Ελλάδα το 2022 

φαίνεται να είχε τουλάχιστον διπλάσιο αριθμό οικονομικής μεγέθυνσης από τον μέσο 

ευρωπαϊκό όρο και το 2023 εκτιμάται ότι θα έχει τριπλάσιο. Παράλληλα, τόνισε ότι 

εξαγωγές και επενδύσεις το 2022 ανήλθαν σε επίπεδα ρεκόρ και σύμφωνα με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα θα είναι πρωταθλήτρια στον ρυθμό αύξησης των 

επενδύσεων την περίοδο 2022-2024. 

Επιπλέον, όπως είπε ο υπουργός Οικονομικών, τα «κόκκινα δάνεια» συρρικνώθηκαν στα 

χαρτοφυλάκια των τραπεζών από 44%, σε μονοψήφιο ποσοστό το τρίτο τρίμηνο του 2022, 

αυξήθηκαν εντυπωσιακά οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων και ο δείκτης χρέους 

προς το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 50 ποσοστιαίες μονάδες, που συνιστά πανευρωπαϊκό ρεκόρ 

των τελευταίων δεκαετιών. 

Ο υπουργός Οικονομικών σημείωσε ακόμη ότι τα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας 

αναγνωρίζονται παγκοσμίως, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι οι οίκοι αξιολόγησης 

«μας αναβάθμισαν 11 φορές την τελευταία τριετία», ενώ «είμαστε πολύ κοντά στην 

επίτευξη, ενός ακόμα σημαντικού στόχου για την οικονομία, που είναι η ανάκτηση της 

επενδυτικής βαθμίδας το 2023». Ωστόσο, υπογράμμισε ότι, κυρίως εξαιτίας του ασταθούς 

διεθνούς περιβάλλοντος, «η κατάσταση παραμένει δύσκολη και ρευστή, αν και ιδιαίτερα 

αισιόδοξη για την Ελλάδα». 

Για να αντιμετωπιστούν μια σειρά προκλήσεις όπως το υψηλό ιδιωτικό χρέος και ο 

πληθωρισμός, ο κ. Σταϊκούρας τόνισε ότι είναι αναγκαία η συνέχιση και το 2023 της 

υλοποίησης ενός «ολοκληρωμένου, ρεαλιστικού και υπεύθυνου σχεδιασμού. 



Μεταξύ των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης, πρόσθεσε ο υπουργός Οικονομικών, είναι 

η διατήρηση της υφιστάμενης δημοσιονομικής σταθερότητας, οι παρεμβάσεις για την 

αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης ή ευρύτερα της 

ακρίβειας, η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, η ενίσχυση της κοινωνικής 

στέγης και της κατοικίας και η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας καθώς και του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

Υπογράμμισε, δε, ότι η κυβέρνηση της ΝΔ «διασφαλίζει την αναπτυξιακή πορεία της 

χώρας, την απρόσκοπτη στήριξη της κοινωνίας, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη 

δημοσιονομική σταθερότητα, προσελκύει επενδύσεις, μειώνει φόρους και ασφαλιστικές 

εισφορές, δημιουργεί νέες θέσεις απασχόλησης, στηρίζει το διαθέσιμο εισόδημα των 

νοικοκυριών. Αναβαθμίζει το κύρος, τη θέση και την εικόνα της χώρας στην παγκόσμια 

σκηνή και οδηγεί με ασφάλεια το καράβι της οικονομίας σε δύσκολους καιρούς». Όπως 

χαρακτηριστικά είπε, πρόκειται για «μια κυβέρνηση σοβαρότητας, αποτελεσματικότητας, 

αξιοπιστίας, συνέπειας και σταθερότητας». 

Χτίζουμε ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα - Μεγάλο ενδιαφέρον για τα ελληνικά 

ομόλογα 

«Επιτυχή» χαρακτήρισε την έκδοση του 10ετούς ομολόγου ο υπουργός Οικονομικών 

Χρήστος Σταϊκούρας, επισημαίνοντας ότι «χτίζουμε ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα, 

ακολουθούμε μια συνετή δημοσιονομική πολιτική και εφαρμόζουμε μεταρρυθμίσεις, έτσι 

ώστε να στηρίζουμε, γενναία, για όσο χρειαστεί, νοικοκυριά και επιχειρήσεις και να 

ενισχύσουμε, ακόμη περισσότερο, τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας».  

Συγκεκριμένα, ο υπουργός δήλωσε τα εξής: 

«Η Ελλάδα προχώρησε σήμερα στην έκδοση 10ετούς ομολόγου, ανοίγοντας την αυλαία 

του δανειακού προγράμματος για το 2023. 

Η έκδοση ήταν επιτυχής. Ως προς τη ζήτηση, την ποιότητα των κεφαλαίων και το κόστος 

δανεισμού, λαμβάνοντας υπόψη τη μεταβλητότητα στο διεθνές περιβάλλον. 

Η κυβέρνηση, και ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, κινούμαστε με 

αποφασιστικότητα και διορατικότητα, συνεκτιμώντας τις υφιστάμενες και μελλοντικές 

αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην άσκηση νομισματικής πολιτικής. 

Χτίζουμε ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα, ακολουθούμε μια συνετή δημοσιονομική πολιτική και 

εφαρμόζουμε μεταρρυθμίσεις, έτσι ώστε να στηρίζουμε, γενναία, για όσο χρειαστεί, 

νοικοκυριά και επιχειρήσεις και να ενισχύσουμε, ακόμη περισσότερο, τη βιώσιμη ανάπτυξη 

της ελληνικής οικονομίας». 

«Στο ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον, η Ελλάδα τα έχει καταφέρει» 

«Στο ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον, η Ελλάδα τα έχει καταφέρει», δήλωσε ο υπουργός 

Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας προσερχόμενος στο Eurogroup, επισημαίνοντας την 

ισχυρή ανθεκτικότητα και τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. 

Ολόκληρη η δήλωση του υπουργού Οικονομικών έχει ως εξής:  

«Στο σημερινό πρώτο Eurogroup για το 2023, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για 

την πορεία των ευρωπαϊκών οικονομιών την προηγούμενη χρονιά, αλλά και για τις 

προκλήσεις της φετινής χρονιάς. Μεγάλες προκλήσεις, που απορρέουν από τις 

πολυεπίπεδες κρίσεις και την υψηλή αβεβαιότητα που τη συνοδεύει. Σ' αυτό το ασταθές 

παγκόσμιο περιβάλλον, η Ελλάδα τα έχει καταφέρει. Η ελληνική οικονομία έχει καλές 

επιδόσεις, αποδεικνύεται ότι έχει ισχυρή ανθεκτικότητα και διαθέτει ισχυρές προοπτικές. 

Έχουμε πετύχει υψηλό ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης, διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο 

όρο και εκτιμάται ότι φέτος θα έχουμε τρεις φορές υψηλότερο ρυθμό οικονομικής 



μεγέθυνσης. Είχαμε ρεκόρ επενδύσεων και εξαγωγών το 2022 και εκτιμάται ότι ο ρυθμός 

αύξησης των επενδύσεων θα είναι ο υψηλότερος μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών χωρών 

μέχρι και το 2024. Είχαμε σημαντική μείωση της ανεργίας και των κόκκινων δανείων στα 

χαρτοφυλάκια των τραπεζών. Είχαμε σημαντική δημοσιονομική σταθερότητα και τεράστια 

μείωση, πρωτόγνωρη σε ευρωπαϊκά επίπεδα του λόγου χρέους προς ΑΕΠ. Τα καταφέραμε. 

Θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο, με σχέδιο και δημοσιονομική υπευθυνότητα, αλλά 

κρατώντας, διατηρώντας και ενισχύοντας τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας. Με μειώσεις 

φόρων, με αυξήσεις μισθών, με στοχευμένα μέτρα για να στηρίξουμε σ΄αυτές τις κρίσεις 

νοικοκυριά και επιχειρήσεις και αξιοποιώντας εμπροσθοβαρώς τα ευρωπαϊκά κονδύλια, 

κυρίως αυτά που απορρέουν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Εργαζόμαστε 

για να πετύχουμε ακόμα υψηλότερη βιώσιμη ανάπτυξη, να δημιουργήσουμε ακόμα 

περισσότερες θέσεις απασχόλησης και να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή». 


