
Όταν προσέρχεστε στα ΚΕΥΔ – ΓΕΥΔ, είναι σκόπιμο να 
γνωρίζετε:

•  τα εισοδήματα σας (από το τελευταίο εκκαθαριστικό 
Φορολογίας Εισοδήματος)

•  το ύψος της ακίνητης περιουσίας (από το εκκαθαριστικό 
ΕΝΦΙΑ) 

•  τις οφειλές προς τράπεζες και δημόσιο (από βεβαιώσεις 
οφειλών).

Τα ΚΕΥΔ – ΓΕΥΔ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ όλους τους μισθωτούς και τους 
συνταξιούχους (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα), τους 
ελεύθερους επαγγελματίες (τεχνίτες, καλλιτέχνες κλπ), 
μικροέμπορους και μικροεπιχειρηματίες κάθε μορφής. Επίσης 
τους αγρότες, τους εργάτες, καθώς και τις ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες, όπως ανέργους, χρόνια/βαριά ασθενείς, ΑΜΕΑ κλπ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ πολίτες και επιχειρήσεις, καθώς και τους 
συνεργάτες τους (λογιστές, οικονομολόγους, δικηγόρους, 
μηχανικούς, συμβούλους) 

Όλες οι συμβουλές μας για διευθέτηση 
οφειλών δίνονται ΔΩΡΕΑΝ και με βάση την 

ισχύουσα νομοθεσία.
Υποστηρίζουμε με αλληλοσεβασμό και 

εμπιστευτικότητα

Προτείνουμε συγκεκριμένες λύσεις και διαδικασίες για την 
αντιμετώπιση όλων των συσσωρευμένων οφειλών 

Παράλληλα σε αδύναμους δανειολήπτες, που 
υπολείπονται του προβλεπόμενου κατώτερου 

εγγυημένου εισοδήματος, καλύπτουμε το 
κόστος του δικηγόρου και του λογιστή για την 

διαπραγμάτευση με τους πιστωτές, καθώς και την 
ετοιμασία αίτησης για δικαστική προστασία

Στα ΚΕΥΔ – ΓΕΥΔ έχουμε τις απαντήσεις για τα δικαιώματα 
και τις προστατευτικές πρόνοιες, όπως ορίζονται από τη 
νομοθεσία

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ αναλυτικά και επισταμένως τους 
οφειλέτες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, εφόσον 
είναι πρόθυμοι και αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουν τα 
χρέη που προέρχονται από την οικονομική κρίση

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ εξατομικευμένες συμβουλές και οδηγίες, 
εξηγώντας σφαιρικά και αναλυτικά τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στο νέο ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο, που 
κατάρτισε η κυβέρνηση, το οποίο περιλαμβάνει: 

το Νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά 

τον εξωδικαστικό μηχανισμό

το νέο πλαίσιο για τη διαμεσολάβηση

τον Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών (για φυσικά 
και νομικά πρόσωπα με τραπεζικά δάνεια)

Η ΕΓΔΙΧ και τα ΚΕΥΔ – ΓΕΥΔ εκ της νομοθεσίας:

Δεν προβαίνουν σε ρύθμιση και «κούρεμα» δανείων

Δεν ρυθμίζουν οφειλές προς Δημόσιο και ασφαλιστικά 
ταμεία (Δ.Ο.Υ., Ε.Φ.Κ.Α., Ο.Τ.Α.)

Δεν αναστέλλουν τυχόν νομικές – δικαστικές ενέργειες, 
όπως οι πλειστηριασμοί και οι κατασχέσεις λογαριασμών.

Ωστόσο, για καθένα από τα παραπάνω ζητήματα, 
υπάρχουν συγκεκριμένες λύσεις στο πλαίσιο των Νόμων 
που υπηρετούμε. Σας παρέχουμε ενημέρωση και 
συμβουλές, ώστε να λάβετε εσείς τις κατάλληλες 
αποφάσεις και να προβείτε σε αποτελεσματικές ενέργειες.

Κάθε πολίτης έχει πλέον
έναν ΔΩΡΕΑΝ σύμβουλο και υποστηρικτή στην 
προσπάθεια του να αποπληρώσει τα χρέη του, 
σύμφωνα με τις οικονομικές του δυνατότητες.
Με την εγκυρότητα του Ελληνικού Δημοσίου.

Website:
www.keyd.gov.gr 

Τηλέφωνο για ραντεβού: 213.212.57.30

Καλώς ήρθατε

στα 

Κέντρα - Γραφεία

Ενημέρωσης

και Υποστήριξης

Δανειοληπτών

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣE

Αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία με πρωταρχική 
αποστολή την αντιμετώπιση του εθνικού προβλήματος 
του ιδιωτικού χρέους (υπερχρέωση πολιτών και 
επιχειρήσεων).

Τα Κέντρα - Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης 
Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ - ΓΕΥΔ)
σε πανελλαδικό επίπεδο συμβουλεύουν, υποστηρίζουν 
και συμπαραστέκονται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, 
τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα ληξιπρόθεσμων 
οφειλών.

Ειδική 
Γραμματεία
Διαχείρισης
Ιδιωτικού
Χρέους
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ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ
Κάθε υπερχρεωμένο νοικοκυριό (άνεργοι, 
μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, 
μικροέμποροι), είτε πρώτο-οφειλέτες είτε εγγυητές 
τους μπορούν να ρυθμίσουν όλα τα χρέη με ευνοϊκό 
τρόπο:

•  προστατεύοντας ένα ελάχιστο μηνιαίο εισόδημα, 
σύμφωνα με τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης 

•  προστατεύοντας την πρώτη κατοικία εμπορικής 
αξίας έως 280.000€

•   εξασφαλίζοντας αποπληρωμή σε χαμηλές δόσεις 
με ελάχιστη καταβολή 40 ευρώ, εξόφληση έως 35 
έτη και διαγραφή του υπολοίπου των οφειλών 

•  εξασφαλίζοντας ρύθμιση όλων των οφειλών 
προς τράπεζες, δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και 
λοιπούς ιδιώτες

Οι σημαντικότερες πρόνοιες του Νόμου:
•   αναστολή αναγκαστικών μέτρων (π.χ. κατασχέσεις, 

πλειστηριασμοί), αμέσως μετά την αίτηση στο 
δικαστήριο και μέχρι να ολοκληρωθεί το πλάνο 
της αποπληρωμής οφειλών

•  επιδότηση των στεγαστικών δανείων πολιτών 
από το Κράτος

•   δυνατότητα προδικαστικού ή δικαστικού 
συμβιβασμού

Συνοπτικά οι όροι ένταξης είναι:
•  ο αιτών να είναι φυσικό πρόσωπο

•  να έχει περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη και γενική 
αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών 

•  οι οφειλές να έχουν γεννηθεί ένα έτος πριν την 
κατάθεση της αίτησης

ΕξΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
Ρύθμιση Οφειλών Επιχειρήσεων και Ελευθέρων 
Επαγγελματιών, Αγροτών και Ομόρρυθμων Εταίρων

•  Κάθε βιώσιμη επιχείρηση ή/και ομόρρυθμοι εταίροι μπορούν 
να ρυθμίσουν εξωδικαστικώς όλα τα χρέη τους, προς το 
Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και λοιπούς ιδιώτες.

•  Κάθε ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να ρυθμίσει 
εξωδικαστικώς τα χρέη του προς την Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). 

•  Κάθε αγρότης μπορεί να ρυθμίσει εξωδικαστικώς τα χρέη 
του προς ΑΑΔΕ, ΕΚΦΑ (κυρίως ΟΓΑ) και τράπεζες υπό 
εκκαθάριση (κυρίως ΑΤΕ).

Οι σημαντικότερες πρόνοιες του Νόμου:
•  ρύθμιση χρεών έως και 120 δόσεις για το δημόσιο και τα 

ασφαλιστικά ταμεία

•  δυνατότητα διαγραφής των προστίμων, προσαυξήσεων, 
ακόμα και των βασικών οφειλών προς το Δημόσιο, τα 
ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες και τους μεγάλους 
προμηθευτές

•  αναστολή αναγκαστικών μέτρων (π.χ. κατασχέσεις, 
πλειστηριασμοί), κατόπιν ελέγχου και μέχρι να ολοκληρωθεί 
το πλάνο αποπληρωμής

Συνοπτικά οι όροι ένταξης είναι:
•  να είχαν οφειλές μέχρι την 31/12/2017 σε τράπεζα με 

καθυστέρηση τουλάχιστον 3 μηνών ή ρυθμισμένες από 
την 1/7/2016 ή ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο 
ή επιταγές που σφραγίστηκαν ή διαταγές πληρωμής ή 
δικαστικές αποφάσεις εις βάρος τους

•  να έχουν θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση, σε μία τουλάχιστον 
από τις τελευταίες τρεις χρήσεις

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Το θεσμικό πλαίσιο παρέχει προστασία σε πολίτες και 
επιχειρήσεις, που αποδεδειγμένα αδυνατούν να καλύψουν 
τις οφειλές τους και επιπλέον δεν διαθέτουν περιουσία 
υψηλής αξίας.

Οι προστατευτικές διατάξεις περιλαμβάνουν:

προστασία της 1ης κατοικίας φυσικών προσώπων από 
πλειστηριασμούς, σύμφωνα με το εισόδημα και την αξία 
ακινήτου

διασφάλιση ενός ελάχιστου μηνιαίου εισοδήματος φυσικών 
προσώπων, βάσει των ευλόγων δαπανών διαβίωσης

επιδότηση των στεγαστικών δανείων πολιτών από το 
Κράτος 

προστασία τραπεζικών λογαριασμών από κατασχέσεις, 
με σκοπό την κάλυψη βασικών αναγκών πολιτών και 
επιχειρήσεων

εξόφληση οφειλών βάσει της ικανότητας αποπληρωμής 
πολιτών και επιχειρήσεων

διαγραφή οφειλών που πολίτες και επιχειρήσεις 
τεκμηριωμένα αδυνατούν να αποπληρώσουν, 
λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική αξία της περιουσίας 
(π.χ. την εμπορική αξία του ακινήτου) κατόπιν ελέγχου

Όλα τα ανωτέρω ισχύουν:
Α. για τους οφειλέτες, συνοφειλέτες και τους εγγυητές 
δανείων
Β. για τις εταιρείες που αγόρασαν ή/και διαχειρίζονται 
δάνεια. Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε 
βλαπτική μεταβολή για το δανειολήπτη, αφού όλοι 
υποχρεούνται να τηρήσουν τις προστατευτικές πρόνοιες 
του θεσμικού πλαισίου.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΚΟΠΛΗΡΩΤΩΝ

Ως στρατηγικοί κακοπληρωτές ορίζονται αυτοί που 
έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν τις οφειλές τους, 
αλλά το αποφεύγουν με παράνομα ή νομιμοφανή μέσα, 
επιβαρύνοντας το κοινωνικό σύνολο.
Για το σκοπό αυτό θεσπίστηκαν αυστηρές διαδικασίες 
ελέγχου που περιλαμβάνουν την άρση του φορολογικού 
και τραπεζικού απορρήτου σε Ελλάδα και εξωτερικό 
(σε πάνω από 140 χώρες), έτσι ώστε να λαμβάνονται 
μέτρα εναντίον τους, όπως κατασχέσεις, δεσμεύσεις και 
πλειστηριασμοί περιουσίας.
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Όλες οι πληροφορίες και αιτήσεις στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ: www.keyd.gov.gr
Παροχή διευκρινίσεων (helpdesk) με e-mail: 

ocw-info@keyd.gov.gr 

Κατά την υποβολή της αίτησης δηλώνονται όλες οι  
οφειλές εκείνη τη στιγμή, προκειμένου να ληφθούν  
υπόψη στον υπολογισμό της ικανότητας αποπληρωμής 
και να διαμορφωθεί ένα ενιαίο πλάνο εξόφλησης

Κατά την υποβολή της αίτησης δηλώνονται 
όλες οι οφειλές που υπάρχουν εκείνη τη 
στιγμή, προκειμένου να ληφθούν υπόψη 

στον υπολογισμό της ικανότητας 
αποπληρωμής, ώστε να διαμορφωθεί ένα 

ενιαίο πλάνο εξόφλησης
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