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Αναγκαστικές Εκποιήσεις Ακινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο 2015 
 

 
Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι αιτήσεις δανειστών 

για αναγκαστική εκποίηση ακινήτου (mortgage possession claims) στην Αγγλία 

και την Ουαλία για το 2015 ήταν μόλις 19.853 (μείωση -52% σε σχέση με το 
2014), που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο από το 1987 που διατηρούνται 

σχετικά στοιχεία. Είναι ενδεικτικό ότι το 2008 ο αριθμός των αιτήσεων για 
αναγκαστική εκποίηση είχε ανέλθει στις 142.741.  

Οι ανακτήσεις ακινήτων από τους δανειστές στο Ηνωμένο Βασίλειο, βάσει 

στοιχείων του Συμβουλίου Δανειστών Ενυπόθηκων Στεγαστικών Δανείων (CML), 
ήταν περίπου 10.000 το 2015, όταν το 2009 ο αντίστοιχος αριθμός είχε φτάσει 

τις 48.000. Συνολικά για την περίοδο 2008-2015, έχουν καταγραφεί περίπου 
560.000 αιτήσεις αναγκαστικής εκποίησης (στοιχεία για Αγγλία & Ουαλία) και 
258.000 ανακτήσεις ακινήτων (στοιχεία για ΗΒ). 

Είναι αξιοσημείωτο ότι το ποσοστό των αιτήσεων αναγκαστικής εκποίησης 
που γίνονται δεκτές από τα δικαστήρια και διατάσσεται η ανάκτηση του 
ακινήτου έχει μειωθεί σημαντικά: από 28,3% το 2009 σε μόλις 7,1% το 20151. 

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται, μεταξύ άλλων, με τη χρονική προέκταση της έκδοσης 
δικαστικής απόφασης για ανάκτηση του ακινήτου από 42,5 εβδομάδες κατά 

μέσο όρο το 2008, σε 107 εβδομάδες κατά μέσο όρο το 2015.  

Η μείωση του αριθμού των αιτήσεων ανάκτησης από το 2008 συμπίπτει 
με την περίοδο χαμηλών επιτοκίων, την ανάληψη προληπτικών δράσεων από 

τους δανειστές για τη διαχείριση των δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν 
οικονομικές δυσκολίες και κυβερνητικές/δικαστικές πρωτοβουλίες, όπως το 

Σχέδιο Διάσωσης Στεγαστικών Δανείων (Mortgage Rescue Scheme) και η 
εισαγωγή του Πρωτοκόλλου Πρότερης Δράσης Στεγαστικών Δανείων (Mortgage 
Pre-Action Protocol). Επιπλέον, η πτωτική τάση τα τελευταία χρόνια, συμπίπτει 

με μια μείωση στο ποσοστό ιδιοκατοίκησης, από 71% το 2000 σε 63% το 
2013/14. 

 

                                                           
1
 Ο αριθμός των ανακτήσεων ακινήτων μέσω δικαστικών αποφάσεων δεν αντιπροσωπεύει το σύνολο των 

κατασχέσεων ακινήτων, καθώς υπάρχουν και άλλες οδοί πλην της δικαστικής. 


