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Έκδοση Νο. 3

Το Ιδιωτικό Χρέος στην Ελλάδα 

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά και Επιχειρήσεις
 

Η παρούσα έκδοση διανέμεται,  σε ηλεκτρονική

μορφή, δωρεάν.

Άλλες εκδόσεις ΜΑΧΩΜΕ:

1) Μαρξιστικές Προσεγγίσεις σε Επίκαιρα Θέματα:

 Ακύρωση  Μνημονίου,  Κατάργηση  Δανειακών

Συμβάσεων και Διαγραφή Χρέους 

 Ευρωπαϊκή  Ενοποίηση,  Γεωπολιτικές  Αντιθέσεις

στη Μεσόγειο και Πολιτική της Αριστεράς. 

Υλικά  των  2  Διήμερων  Εκδηλώσεων  ΜΑΧΩΜΕ

(Ιούλιος 2013),

2) Σεμινάρια Μαρξιστικής Θεωρίας. 

Υλικά Σεμιναρίων (Φεβρουάριος 2014)

Μαρξιστικός Χώρος Μελέτης & Έρευνας

url: www.maxome.gr

e-mail: info@maxome.gr

Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου & Γερανίου 47,

Ομόνοια, 104 31 Αθήνα

Τηλ. & Fax. 210 52 00 688
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ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά και Επιχειρήσεις

Πολιτική Επίλυσης ….με Φιλοσοφία «Σεισάχθειας»

                                   

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος 

Δερμενάκης Παύλος σελ. 05

Γενική Εισαγωγή: Κρίση, Μνημόνια και Ιδιωτικό Χρέος 

Τόλιος Γιάννης σελ. 09

Μέρος Πρώτο

Ληξιπρόθεσμα Δάνεια ….. Βραδυφλεγής Βόμβα σελ. 13

1.  «Κόκκινα»  Δάνεια  και  Μνημονιακές  Πολιτικές

«Ρύθμισης».  Άξονες   Εναλλακτικής  Πολιτικής  με

Φιλοσοφία ….«Σεισάχθειας»

Τόλιος Γιάννης σελ. 15

2. Δανεισμός  Νοικοκυριών  στην  ΕΕ  και  Ρυθμίσεις  σε

Ισλανδία & Ιρλανδία

Δερμενάκης Παύλος σελ. 31

3. Χρεοκρατία και Υπερχρέωση της Κοινωνίας

Δουλφής Γιάννης σελ. 45

4. «Κόκκινα»  Επιχειρηματικά  Δάνεια  και  Πτωχευτικό

Δίκαιο 

Πατσογιάννης Δημήτρης σελ. 79

5. Κοινωνικές Αντιστάσεις κατά Πλειστηριασμών

Κνίτου Κατερίνα σελ. 85

6. Ρύθμιση  Οφειλών  Υπερχρεωμένων  Νοικοκυριών  σε

Περίοδο Κρίσης 

Καλαποθαράκου Παναγιώτα σελ. 107
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7. Προβληματισμοί  και  Προτάσεις  για  τα  «Κόκκινα

Δάνεια» 

Νικολιδάκη Φλώρα σελ. 121

8. Χρηματοδότηση  Τραπεζών  από  το  Λαό,  Πολιτική

«Κυβέρνησης» και Τραπεζών για τα «Κόκκινα» Δάνεια

και Προτάσεις «Σεισάχθειας» 

Δερμενάκης Παύλος σελ. 125

Μέρος Δεύτερο

«Κόκκινα»  Χρέη  στις  Εφορίες  και  τα  Ασφαλιστικά  Ταμεία,

Πλειστηριασμοί και Φορολογία Ακίνητης Περιουσίας σελ. 157

1. Χρέη  στο  Δημόσιο,  Ασφαλιστικά  Ταμεία,  ΔΕΚΟ.

Εναλλακτική Πολιτική με Όρους Κοινωνίας

Τόλιος Γιάννης σελ. 159

2. Νομικές  Πλευρές  της  Αντίστασης  -  Άμυνας  σε

Κατάσχεση  –  Πλειστηριασμό  Πρώτης  Κατοικίας  ως

Χώρου Επαρκούς  Στέγασης

Σακκάς Ιωάννης σελ. 173

3. ΕΝΦΙΑ,  Υπερ-Φορολόγηση  Ακίνητης  Περιουσίας,

Φοροδιαφυγή,  Φοροαποφυγή  και  Φορολογική

Πολιτική

Κουτσούκος Γιώργος σελ. 183

4. Επιχείρηση  Ακραίας  Λιτότητας,  Επίθεση  στους  ΜμεΕ

με Φοροκυνηγητό και Λεηλασία της Μικροιδιοκτησίας

και Εναλλακτικές Προτάσεις Πολιτικής 

Σκορίνης Νίκος σελ. 193

Επίλογος 

Δερμενάκης Παύλος σελ. 199
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Πρόλογος

Η  παρούσα,  τρίτη1 έκδοση  του  ΜΑΧΩΜΕ,  αφορά  το  θέμα  της

εμφανιζόμενης  «υπερχρέωσης»  των  νοικοκυριών  και  των  Μικρο-

Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμεΕ) στις  ΔΟΥ, τα Ασφαλιστικά Ταμεία,  τις

ΔΕΚΟ και τις Τράπεζες.  Λέμε εμφανιζόμενης καθώς αυτή η υπερχρέωση

δεν  έχει  συντελεστεί  επειδή  οι  Έλληνες  Πολίτες  υπήρξαν  σπάταλοι,

αλλά επειδή οι εθελόδουλες «κυβερνήσεις» των τελευταίων 5 ετών με

τις αποφάσεις τους και με το καθεστώς έκτακτων μέτρων, που έχουν

επιβάλλει,  εις  βάρος  του  λαού,  έχουν  αφενός  μεν  μειώσει  τα

εισοδήματα κατά  50% περίπου,  συγκριτικά  με  το  επίπεδο του 2009,

αφετέρου  δε  έχουν  επιβάλλει  μια  σειρά  από  φόρους,  είτε  νέους

(τελευταίο «επίτευγμα» τους ο απαράδεκτος ΕΝΦΙΑ) είτε έχουν αυξήσει

δραστικά  τη  φορολογία  (άμεση  και  έμμεση),  κυρίως  σε  βάρος  των

λαϊκών στρωμάτων, ενώ παράλληλα έχουν αυξήσει δραματικά όλα τα

τιμολόγια των ΔΕΚΟ. 

Η  εμφανιζόμενη  «υπερχρέωση»  δημιουργεί  πολλαπλά

προβλήματα τόσο για τους ίδιους τους Πολίτες και την επιβίωσή τους

όσο και για τη λειτουργία της οικονομίας συνολικά.   Η απάντηση σε

αυτή  την  κατάσταση  εκ  μέρους  της  εκάστοτε  «κυβέρνησης»,  στην

περίοδο  της  πολιτικής  των  μνημονίων,  συνοψίζεται  στα  ακόλουθα:

1) Αγνοεί τα προβλήματα του λαού, αδιαφορεί για την ανθρωπιστική

κρίση και «θεσμοθετεί», με το καθεστώς των εκτάκτων μέτρων, μέτρα

συνεχούς επιδείνωσης του βιοτικού επιπέδου των εργαζόμενων και των

μεσαίων στρωμάτων, 2) Αναγνωρίζει μαζί με τους εντολείς της (τρόϊκα

και  δανειστές)  ως  προβλήματα  μόνο  την  εισπρακτική  αδυναμία  των

ΔΟΥ, Ασφαλιστικών Οργανισμών, ΔΕΚΟ και Τραπεζών και 3) Εκτελεί, ως

εθελόδουλη «κυβερνώσα» ελίτ κατά γράμμα και με απόλυτη ακρίβεια

τις  αποφάσεις  των  υπερεθνικών  ελίτ  Βρυξελλών  και  Βερολίνου.

Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι ο Ελληνικός Λαός να βιώνει

μια ανθρωπιστική κρίση. Ένα μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας δεν

1  Οι προηγούμενες εκδόσεις του ΜΑΧΩΜΕ, 1) Μαρξιστικές Προσεγγίσεις σε Επίκαιρα

Θέματα  –  Ακύρωση  Μνημονίου,  Κατάργηση  Δανειακών  Συμβάσεων  και  Διαγραφή

Χρέους – Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, Γεωπολιτικές Αντιθέσεις στη Μεσόγειο και Πολιτική της

Αριστεράς (Ιούλιος 2013), και 2) Σεμινάρια Μαρξιστικής Θεωρίας (Φεβρουάριος 2014)

5



έχει ούτε τα απαραίτητα για τη διαβίωσή του. Δυστυχώς, σε αυτές της

συνθήκες, η «κυβέρνηση» θεσμοθετεί και θέτει σε ενέργεια σχέδια και

διαδικασίες  κατάσχεσης  της  μικρομεσαίας  ακίνητης  περιουσίας  σε

όφελος των δανειστών.

Ο  Ελληνικός  Λαός  αντιτίθεται  προκειμένου  να  αντιμετωπίσει

αυτή την ποικιλόμορφη λεηλασία εις βάρος του. Διαμορφώνει μορφές

αντίστασης και πάλης, υπερασπιζόμενος το εισόδημα και την περιουσία

του  με  αγώνες  σε  κινηματικό,  πολιτικό  αλλά  και  νομικό  επίπεδο,

διεκδικώντας  την  ανατροπή  αυτής  της  μνημονιακής  πολιτικής  και

προτείνοντας  μια  σειρά  μέτρα  και  διαδικασίες  για  την  ουσιαστική

αντιμετώπιση των προβλημάτων της «υπερχρέωσης».

Ο  ΜΑΧΩΜΕ,  συμμετέχει  ενεργά  σε  αυτή  την  προσπάθεια.

Οργάνωσε εκδηλώσεις και παρουσίασε τις προτάσεις του. Παράλληλα

συνέχισε και συνεχίζει την μελέτη των νέων εξελίξεων, καθώς το θέμα

εξελίσσεται  συνεχώς  επί  το  δυσμενέστερο  για  τη  λαϊκή  περιουσία,

αφού  η  «κυβέρνηση»  δεν  επιθυμεί  να  αντιμετωπίσει  την  ουσία  του

προβλήματος  αλλά  κυριαρχείται  από  την  αντίληψη  να  πληρώσουν

«κακοπληρωτές»,  που  έχουν  χρήματα  αλλά  δεν  θέλουν  να

πληρώσουν!!!

Στο πλαίσιο, της συμβολής στον προβληματισμό για τις αιτίες που

δημιούργησαν το πρόβλημα της «υπερχρέωσης» και των αντιστάσεων

στην πολιτική των κατασχέσεων & πλειστηριασμών διατυπώσαμε την

πρόταση  της  «Σεισάχθειας»,  που  αντιμετωπίζει  το  πρόβλημα  στην

ουσία  του  και  δίνει  λύσεις  με  οικονομικούς,  κοινωνικούς  και

αναπτυξιακούς όρους. Αυτούς τους προβληματισμούς και τις προτάσεις

παρουσιάζει ο ΜΑΧΩΜΕ στην παρούσα έκδοση.

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει, κείμενα που έχουν γραφεί σε

διαφορετικές χρονικές περιόδους και γι’ αυτό δεν έχουν ενσωματώσει

όλα  τις  τρέχουσες  εξελίξεις.  Υπάρχουν  κείμενα  που  αφορούν  την

περίοδο  λειτουργίας  του  Νόμου  Κατσέλη  και  της  απαγόρευσης  των

πλειστηριασμών (μέχρι Δεκέμβριο 2013). Κείμενα που περιλαμβάνουν

και  τις  εξελίξεις  του  Δεκεμβρίου  2013,  με  την  κατάργηση  της
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απαγόρευσης  των  πλειστηριασμών  και  την  θεσμοθέτηση  της

προστασίας της πρώτης κατοικίας, μόνο για το 2014 και υπό αυστηρούς

όρους  και  προϋποθέσεις.  Τέλος  υπάρχουν  κείμενα  που  έχουν

ενσωματώσει τις νεότερες εξελίξεις και κυρίως το τι πρόκειται να γίνει

από  την  1.1.2015,  μετά  την  έγκριση  του  Κώδικα  Δεοντολογίας  της

Τράπεζας της Ελλάδας για τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων, την

λειτουργία του Κέντρου Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών (ΚΕΑΟ) για

τα  ασφαλιστικά  ταμεία,  την  ετοιμαζόμενη  αλλαγή  των  διαδικασιών

πλειστηριασμού,  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  της  τρόϊκας  ώστε  να

ξεκινούν από το 1/3 της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου κ.α.

Στόχος της έκδοσης αυτής είναι να συμβάλλει στην ενημέρωση

υπερχρεωμένων νοικοκυριών και επιχειρήσεων, κυρίως μικρο-μεσαίων

και  στη  στήριξη  των  κινηματικών  δράσεων  για  αποτροπή  μέτρων

κατάσχεσης  Α’  κατοικίας  και  ρυθμίσεις  των  χρεών  με  οικονομικά,

κοινωνικά και αναπτυξιακά κριτήρια. 

Εξυπακούεται  ότι,  η  τελική  ευθύνη  για  τυχόν  λάθη  και

παραλήψεις στα κείμενα, επιβαρύνουν αποκλειστικά τους συγγραφείς.

Τα κείμενα εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των συγγραφέων, αλλά

έχουν ως γενικότερο πλαίσιο τον τίτλο της παρούσας έκδοσης, για την

αντιμετώπιση της υπερχρέωσης με φιλοσοφία «Σεισάχθειας». 

28 Σεπτεμβρίου 2014,

Παύλος Δερμενάκης

Επιμελητής της παρούσας έκδοσης

Μέλος ΔΣ ΜΑΧΩΜΕ
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Εισαγωγή: Κρίση και Ιδιωτικό χρέος

Η οικονομική κρίση σηματοδοτεί γενικά την προσωρινή διακοπή

της «ομαλής» διαδικασίας περιστροφής του κεφαλαίου με αποτέλεσμα

την «έκρηξη» της «αθέτησης πληρωμών», τόσο μεταξύ επιχειρήσεων,

όσο  μεταξύ  επιχειρήσεων  και  τραπεζών,  καθώς  επιχειρήσεων  και

δημοσίου  (εφορίες,  ασφαλιστικά  ταμεία  κά).  Από  την  άλλη  η  κρίση

μειώνει τα λαϊκά εισοδήματα, αυξάνει την ανεργία και δυσκολεύει τους

όρους  ζωής  και  εργασίας  των  μισθωτών  και  «εν  γένει»  των  λαϊκών

νοικοκυριών,  κάνοντας  δύσκολη  την  αποπληρωμή  στεγαστικών  και

καταναλωτικών δανείων.  Με λίγα λόγια η κρίση οδηγεί στην αύξηση

συνολικά του Ιδιωτικού Χρέους. Η οξύτητα των κρίσεων, ο χαρακτήρας

της  ασκούμενης  οικονομικής  πολιτικής,  τα  έκτακτα  γεγονότα  και  η

διεθνής συγκυρία, καθορίζουν το ύψος και τους όρους εξόφλησης του

ιδιωτικού χρέους. 

Η  κρίση  που  βιώνουμε  από  το  2009,  έχει  μεγάλο  βάθος  και

διάρκεια  και  οφείλεται  τόσο  σε  ενδογενείς  αιτίες  του  ελληνικού

καπιταλισμού  όσο  και  στην  κρίση  της  ευρωζώνης,  του  σαθρού

οικοδομήματος  της  ΟΝΕ,  που  οξύνει  μεταξύ  άλλων  τα  προβλήματα

«υπερχρέωσης» ιδιαίτερα των χωρών της «περιφέρειας»,  τόσο με τη

μορφή  του  «δημόσιου»  όσο  και  του  «ιδιωτικού  χρέους».  Είναι

χαρακτηριστικό ότι το δημόσιο χρέος από 67,5% του ΑΕΠ το 2008 κατά

μέσο όρο στις χώρες της ευρωζώνης έφθασε το 92,5% του ΑΕΠ το 2014,

ενώ το ιδιωτικό χρέος νοικοκυριών και επιχειρήσεων ήταν κατά μέσο

όρο αρχές 2013 στο 160% του ΑΕΠ1, πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με το

81%  το  2009.  Να  σημειώσουμε,  για  την  αποφυγή  συγχύσεων,  ότι

μιλάμε  για  όλο  το  χρέος  νοικοκυριών  και  επιχειρήσεων  (δάνεια  και

ομολογίες) και όχι μόνο για το ληξιπρόθεσμο (κόκκινα δάνεια και χρέη).

Οι πολιτικές λιτότητας και τα Μνημόνια στις χώρες που βρίσκονται στο

λεγόμενο  «μηχανισμό  στήριξης»,  τροφοδοτούν  τη  διόγκωση  του

υπάρχοντος ιδιωτικούς χρέους, διότι εντείνουν την ύφεση,  αυξάνουν

1 Economist, 26.10.13
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την  ανεργία,  μειώνουν  τα  εισοδήματα  και  την  «ενεργό  ζήτηση»  και

τελικά αυξάνουν τα «κόκκινα» δάνεια και χρέη. 

Στην  περίπτωση  της  ελληνικής  οικονομίας,  η  κρίση  και  οι

πολιτικές  Μνημονίου,  έχουν εντείνει  την «υπερχρέωση» νοικοκυριών

και  επιχειρήσεων  και  τη  δυσκολία  εξόφλησης  στεγαστικών,

καταναλωτικών και  επιχειρηματικών δανείων,  καθώς και  οφειλών σε

εφορίες  και  ασφαλιστικά  ταμεία,  από  ευρύτερα  λαϊκά  στρώματα

(εργαζόμενους,  συνταξιούχους,  μικροεπιχειρήσεις,  αυτοαπασχολού-

μενους,  αγρότες,  ελευθέρους  επαγγελματίες),  καθώς  και  μεγάλες

επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς.  Παρ’  ότι τα ιδιωτικά χρέη δεν είναι

καινούργιο  φαινόμενο  στην  ελληνική  κοινωνία  και  γενικά  στις

σύγχρονες  κοινωνίες,  τα  ληξιπρόθεσμα  ιδιωτικά  χρέη  έχουν  πάρει

πρωτοφανείς  διαστάσεις  και  η  ραγδαία  αύξηση  τους  λειτουργεί  ως

«βραδυφλεγής  βόμβα»  στα  θεμέλια  της  ελληνικής  οικονομίας,  με

πολύπλευρες οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις.

Οι  κυρίαρχες  πολιτικές  αντιμετώπισης  των  υπερχρεωμένων

νοικοκυριών  και  επιχειρήσεων,  στηρίζονται  κυρίως  σε  δύο  άξονες.

Πρώτον, σε ότι αφορά τα «κόκκινα δάνεια», εφαρμόζονται οι συνήθεις

διεθνείς τραπεζικές πρακτικές «ρύθμισης» με στόχο τη διασφάλιση των

συμφερόντων των τραπεζών σε βάρος δανειοληπτών και δεύτερον, για

τα  «κόκκινα  χρέη»  προς  το  δημόσιο,  προωθούνται  μέτρα  δήμευσης

ακινήτων,  ακόμα  και  πρώτης  κατοικίας,  καθώς  και  εισοδημάτων

(καταθέσεων, ενοικίων, μισθών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων) σε

βάρος κυρίως λαϊκών νοικοκυριών και μικροεπιχειρήσεων, ενώ για τις

μεγάλες  επιχειρήσεων  και  εκπροσώπους  της  οικονομικής  ελίτ,

εφαρμόζονται συνήθως ευνοϊκές ρυθμίσεις.

Η  επεξεργασία  εναλλακτικής  πρότασης  από  τις  δυνάμεις  της

εργασίας  και  των  στρωμάτων  που  πλήττονται  από  τη  συγκεκριμένη

πολιτική,  θα  πρέπει  να  συνδέει:  πρώτον,  τα  άμεσα  μέτρα  με  το

γενικότερο πλαίσιο πολιτικής μιας αριστερής κυβέρνησης και δεύτερον,

να ενισχύει το κίνημα αντίστασης-αλληλεγγύης-ανατροπής κατ’ αρχήν

«ως άμυνα» στις ασκούμενες πολιτικές και ταυτόχρονα «ως επίθεση»

για  ανατροπή  της  ασκούμενης  πολιτικής  και  προώθηση  του
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εναλλακτικού προγράμματος προοδευτικής  εξόδου από την κρίση με

ανοικτό τον ορίζοντα της σοσιαλιστικής προοπτικής. Σε αυτό το πνεύμα

κινήθηκαν  οι  εισηγήσεις  και  παρεμβάσεις  των  δύο  εκδηλώσεων  του

ΜΑΧΩΜΕ για τα «κόκκινα δάνεια» στις  τράπεζες και «κόκκινα χρέη»

στο  δημόσιο  και  ασφαλιστικά  ταμεία,  που διοργάνωσε  το  τελευταίο

δίμηνο του 2013.

                                                   Γιάννης Τόλιος 

     Συντονιστής του «Μαρξιστικού Χώρου Μελέτης και Έρευνας»

                                                     1.7.2014 
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Μέρος Πρώτο

Ληξιπρόθεσμα Δάνεια ….. Βραδυφλεγής Βόμβα
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«Κόκκινα» Δάνεια και Μνημονιακές Πολιτικές «Ρύθμισης» 

Άξονες Εναλλακτικής Πολιτικής με Φιλοσοφία 

….«Σεισάχθειας»1

Γιάννης Τόλιος 

Διδάκτωρ Οικονομικών Επιστημών

Εισαγωγή 

Το «Ιδιωτικό Χρέος» αποτελεί όπως δημοσιογραφικά έχει γραφεί,

«βραδυφλεγής  βόμβα»  στα  θεμέλια  της  ελληνικής  οικονομίας  και

κοινωνίας, αποκαλύπτοντας την άλλη όψη της χρεοκοπίας που είναι το

«Δημόσιο  Χρέος».  Τα  «κόκκινα  δάνεια»,  δηλ.  τα  «ληξιπρόθεσμα»  ή

«επισφαλή» ή «μη εξυπηρετούμενα» για τρεις μήνες δάνεια, έφθασαν

τον Ιούνιο 2014 τα 77 δις  € (ή  42% του ΑΕΠ).  Αν  στα συγκεκριμένα

«κόκκινα  δάνεια»  προσθέσουμε  και  τα  «κόκκινα  χρέη»  στις  εφορίες

ύψους 67 δις €, καθώς τα «κόκκινα χρέη» σε ασφαλιστικά ταμεία 15,8

δις  €  (8  δις  στο ΙΚΑ και  7  δις  ΟΑΕΕ,  ΟΓΑ 0,8  δις),  τα  χρέη σε ΔΕΚΟ

(κυρίως ΔΕΗ 1,5 δις),  τα χρέη επιχειρήσεων σε εκατοντάδες χιλιάδες

εργαζόμενους  (δεδουλευμένα)  και  τα  χρέη  του  δημοσίου  προς

προμηθευτές  (5,5  δις),  έχουμε  μια  εικόνα  του  συνολικού  Ιδιωτικού

Χρέους που προσεγγίζει το ύψος ενός ετήσιου ΑΕΠ.! Να θυμίσουμε ότι

το Δημόσιο Χρέος, ανέρχεται σε 321 δις ή 172% του ΑΕΠ. Αυτές οι δύο

όψεις της «υπερχρέωσης» δείχνουν το βάθος της κρίσης του ελληνικού

καπιταλισμού  και  τα  τεράστια  κοινωνικά  προβλήματα  που  έχουν

δημιουργηθεί, λόγω των ασκούμενων ταξικών πολιτικών εκ μέρους των

κυβερνήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, με τις οδηγίες της υπερεθνικής «τρόϊκα»

(ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ).

1 Το  κείμενο  αποτελεί  βασικά  σημεία  της  εισήγησης  στην  σχετική  εκδήλωση  του

ΜΑΧΩΜΕ για τα «κόκκινα δάνεια», εμπλουτισμένο με νεότερα στοιχεία και εξελίξεις,

ως τέλος Ιουνίου 2014.
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1. Κόκκινα δάνεια: Οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις 

Παρ’ ότι τα «κόκκινα δάνεια», όπως και τα «κόκκινα» χρέη στις

εφορίες, δεν αποτελούν καινούργιο φαινόμενο στην οικονομική ζωή, η

διόγκωση  τους  έχει  άμεση  σχέση  και  τις  μνημονιακές  πολιτικές  που

εφαρμόζονται  την  τελευταία  πενταετία.  Η  δομή  των  «κόκκινων

δανείων»  αποκαλύπτει  μεταξύ  άλλων  τη  διάσταση  του  κοινωνικού

προβλήματος, αφού αγγίζουν πάνω από 1,5 εκατ. δανειολήπτες.! Από

τα 77 δις ληξιπρόθεσμα δάνεια, τα 44 δις ήταν επιχειρηματικά (από τα

οποία 7 δις μικροεπιχειρήσεων-επαγγελματιών), 21 δις στεγαστικά και

12 δις καταναλωτικά. 

Από πλευράς αριθμού δανείων, τα επιχειρηματικά ήταν (31,8%),

τα  καταναλωτικά  (47,3%)  και  τα  στεγαστικά  (26,1%).  Ο  αριθμός  των

συγκεκριμένων δανείων εμφανίζει διαχρονικά τάση αύξησης. Από 4,5%

του συνόλου των  δανείων  το  2004,  ανήλθαν  στο  9,5% το  2009,  στο

24,5% το 2012, στο 31,9% το 2013 και στο 35% το α’ εξάμηνο 2014.!

Όσον αφορά το συνολικό ύψος των δανείων που είχαν χορηγηθεί στον

ιδιωτικό τομέα, από 249 δις στο τέλος 2009, περιορίστηκαν σε 227 δις

τέλος 2012 και 217 δις τέλος 2013, τα οποία αντιστοιχούσαν σε 117 δις

επιχειρηματικά,  71  δις  στεγαστικά  και  29  δις  καταναλωτικά.2 Στο

παραπάνω χρέος πρέπει να προστεθεί και το «κρυφό» κόκκινο χρέος

που προέρχεται από τις εγγυήσεις εκ μέρους του δημοσίου σε δάνεια

προς ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, το οποίο το 2013 ανήλθε σε 76

δις, από τα οποία 2 δις ήταν «καταπτώσεις» σε βάρος του ελληνικού

δημοσίου που επιβάρυναν τον κρατικό προϋπολογισμό.3

Από  την  άλλη  το  σύνολο  των  πάσης  φύσεως  καταθέσεων,

νοικοκυριών και επιχειρήσεων στο τραπεζικό σύστημα, από 225 δις το

2009, περιορίστηκαν σε 163 δις τέλος 2013 (μείωση κατά 62 δις). Αξίζει

να  σημειώσουμε  ότι  το  σύνολο  της  «χρηματιστηριακής  αξίας»  των

μετοχών (κεφαλαιοποίηση)  των  4  συστημικών  τραπεζών,  ανέρχονταν

τέλος Ιουνίου ’14 σε 33,4 δις, αποκαλύπτοντας το τεράστιο «άνοιγμα»

2 «Ναυτεμπορική», 30.6.14

3 «Εφημερίδα των Συντακτών», 8.7.14
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μεταξύ  «κόκκινων  δανείων»  (77  δις),  μετοχικού  κεφαλαίου  12,1  δις,

συνόλου ιδίων κεφαλαίων 31 δις και αποταμιεύσεων 165,8 δις.

Τα  «κόκκινα  δάνεια»,  είναι  πρώτα  απ’  όλα  προϊόν  των

διαδικασιών  απορρύθμισης  των  χρηματοπιστωτικών  σχέσεων  και

ανεξέλεγκτης  πιστωτικής  επέκτασης  των  τραπεζών,  στα  πλαίσια  του

νεοφιλελεύθερου  μοντέλου  διαχείρισης  της  οικονομίας.  Τα

προβλήματα εντάθηκαν με τη ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ (ευρωζώνη)

και τη δυνατότητα χαμηλότοκου δανεισμού για κάλυψη εισαγωγών και

πολυτελούς  κατανάλωσης.  Από  την  άλλη  οι  χαλαροί  έλεγχοι  στην

πιστωτική επέκταση των τραπεζών, από την Τράπεζα Ελλάδος και την

ΕΚΤ, επιδείνωσαν το πρόβλημα. 

Με το ξέσπασμα της κρίσης η αδυναμία πληρωμής των δανείων

γιγαντώθηκε,  ιδιαίτερα  των  επισφαλών,  τα  λεγόμενα  «θαλασσο-

δάνεια»,  ενώ  τα  Μνημόνια  χειροτέρευσαν  περεταίρω  την  ύφεση

(απολύσεις,  αύξηση  ανεργίας,  περικοπές  μισθών  και  συντάξεων,

«λουκέτα»  σε  χιλιάδες  μικροεπιχειρήσεις),  δυσκολεύοντας  την

αποπληρωμή  τους  ακόμα  και  για  μεγάλες  επιχειρήσεις.  Το  τελικό

αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία μιας χιονοστιβάδας «κόκκινων χρεών»

στις τράπεζες. Οι πολιτικές ευθύνες των κυβερνήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

και  της  εγχώριας  οικονομικής  ελίτ,  όπως  και  της  «τρόϊκας»,  στη

διόγκωση τους είναι τεράστιες.

2. Οι πολιτικές αντιμετώπισης του προβλήματος

Οι  πολιτικές  αντιμετώπισης  των  «κόκκινων  δανείων»  που

εφάρμοσαν οι ελληνικές κυβερνήσεις από το 2010 και μετά, είχαν ως

προτεραιότητα  την  εξυπηρέτηση  των  συμφερόντων  των  τραπεζών.

Ειδικότερα  ο  νόμος  Ν/3869/10  (λεγόμενος  και  Νόμος  Κατσέλη),  δεν

έλυσε κανένα πρόβλημα. Παρ’ ότι περιέχει ορισμένες θετικές διατάξεις,

που θα μπορούσαν ως ένα βαθμό να διευκολύνουν τα υπερχρεωμένα

νοικοκυριά,  το  περιορισμένο  πεδίο  εφαρμογής  του  από  τη  μια

(εξαιρούνται  μικροεπιχειρηματίες  και  επαγγελματίες  που  δεν  έχουν

«πτωχευτικό δικαίωμα»), καθώς οι χρονοβόρες διαδικασίες δικαστικής
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επίλυσης  των  διαφορών  από  την  άλλη,  τον  έκαναν  στην  ουσία

ανενεργό. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις ρυθμίσεις «εξωδικαστικού

συμβιβασμού» ελάχιστες είχαν θετικό αποτέλεσμα, ενώ όσες πήγαν στα

δικαστήρια  (Ειρηνοδικεία  κλπ),  λόγω  συμπτύξεων  και  απουσίας

προσωπικού, πολύ λίγες συζητήθηκαν (γύρω στο 10%) και από αυτές

μόνο οι μισές είχαν θετικό αποτέλεσμα. 

Έτσι η διόγκωση των κόκκινων δανείων, ανάγκασε την κυβέρνηση

να  ψηφίσει  νέο  πλαίσιο,  Ν/4161/13,  διατηρώντας  όμως  την

αποσπασματικότητα  των  προηγούμενου  νόμου  (αποκλειστικά  για

στεγαστικά μισθωτών με εισόδημα ως 25.000 € το χρόνο) και κάνοντας

δυσβάστακτες  τις  δαπάνες  δικαστικής  προσφυγής  για  ρύθμιση,  με

αποτέλεσμα  το  πρόβλημα  να  οξύνεται.  Στην  ουσία  οι  πολιτικές

Μνημονίου λειτουργούν πρακτικά ως «βιομηχανία» παραγωγής νέων

«κόκκινων δανείων».! 

Στην  εκπνοή του 2013,  η  κυβέρνηση κάτω από τις  πιέσεις  της

«τρόϊκας» και των τραπεζών, ψήφισε νέο νόμο (Ν.4224/31), ο οποίος

προβλέπει πλήρη απελευθέρωση των πλειστηριασμών α’ κατοικίας από

1.1.15,  με  προσωρινή  εξαίρεση  του  ως  το  τέλος  ’14  υπό  ορισμένες

προϋποθέσεις  (αξία  α’  κατοικίας  ως  200.000  €,  ετήσιο  καθαρό

εισόδημα ως 35.000 €, συνολική αξία ακίνητης περιουσίας ως 270.000 €

κά). Με βάση τη διεθνή εμπειρία, το συγκεκριμένο πλαίσιο έχει «αρχή

και  τέλος» τα συμφέροντα των τραπεζών και  όχι  εκείνων που έχουν

πραγματική αδυναμία εξόφλησης των δανείων.

Τον  Ιούνιο  ’14,  δημοσιεύτηκε  στο  ΦΕΚ  1582  (17.6.14)  το  νέο

ρυθμιστικό πλαίσιο της Τράπεζας Ελλάδος για τα «κόκκινα δάνεια», που

τίθεται σε εφαρμογή από 31.12.14.4 Βασικός στόχος είναι η εξυγίανση

του  χαρτοφυλακίου  ληξιπρόθεσμων  δανείων  και  η  βελτίωση  του

συντελεστή φερεγγυότητας των τραπεζών. Με αφετηρία την έννοια του

«συνεργαζόμενου»  (υπάκουου)  δανειολήπτη  και  των  «κατώτατων

δαπανών  διαβίωσης»,  το  πλαίσιο  προβλέπει  ρυθμίσεις  με  βάση  τις

διεθνείς τραπεζικές πρακτικές και με στόχο πάντα την μετατροπή όσων

γίνεται περισσότερων «κόκκινων δανείων» σε «πράσινα» (εξοφλήσιμα).

4 «Ναυτεμπορική», 18.6.14  
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Το πλαίσιο  θέτει  22 εναλλακτικές μορφές ρύθμισης,  τις  οποίες

ομαδοποιεί  σε  τρεις  κατηγορίες.  Ι)  Βραχυπρόθεσμες,  ΙΙ)

Μακροπρόθεσμες  και  ΙΙΙ)  Ρυθμίσεις  οριστικής  διευθέτησης.  Στην

κατηγορία  των  «βραχυπρόθεσμων» (ως  5  χρόνια)  και  με  βασική

επιδίωξη τη διευκόλυνση αποπληρωμής τους, προβλέπεται: προσωρινή

αναστολή  πληρωμής  τόκων,  μειωμένες  δόσεις,  περίοδος  χάριτος,

αναβολή πληρωμής δόσεων, τακτοποίηση καθυστερούμενων οφειλών

και κεφαλαιοποίηση ληξιπρόθεσμων δόσεων. 

Στην  κατηγορία  «μακροπρόθεσμων» (άνω  των  5  ετών)  και  με

άξονα τη μείωση της δόσης, προβλέπεται: μόνιμη μείωση επιτοκίου ή

περιθωρίου,  αλλαγή  τύπου  επιτοκίου  (σταθερό  ή  κυμαινόμενο),

παράταση  διάρκειας  εξόφλησης  δανείου,  χωρισμός  δανείου  σε

ενυπόθηκο και μη, μερική διαγραφή χρέους, πρόσθετες διασφαλίσεις,

λειτουργική  αναδιάρθρωση  επιχείρησης  (αλλαγή  διοίκησης  σε

περίπτωση που οι τράπεζες θεωρούν βιώσιμη την επιχείρηση αλλά η

σημερινή  διοίκηση  δεν  είναι  συνεργάσιμη),  καθώς  και  συμφωνία

ανταλλαγής χρέους με συμμετοχή της τράπεζας στο μετοχικό κεφάλαιο

της επιχείρησης. 

Τέλος  στις  ρυθμίσεις  «οριστικής  διευθέτησης»,  με  βασική

επιδίωξη  την  τελική  διευθέτηση  των  απαιτήσεων  της  τράπεζας,

προβλέπεται:  εθελοντική  παράδοση  ενυπόθηκου  ακινήτου  από

δανειολήπτη,  μεταβίβαση ακινήτου στην  τράπεζα  και  χρηματοδοτική

μίσθωση ορισμένου χρόνου, πώληση ακινήτου με δικαίωμα ενοικίασης

για ορισμένη περίοδο, πώληση δανείου από τράπεζα σε άλλο πιστωτικό

ίδρυμα ή χρηματοδοτικό σχήμα (πχ. distress funds …κοινώς «κοράκια»),

ανταλλαγή  κατοικίας  ή  ακινήτου  με  άλλο  μικρότερης  αξίας,

«εκκαθάριση  εν  λειτουργία»  επιχείρησης  με  βάση  τον  πτωχευτικό

κώδικα, πλειστηριασμός ακινήτου για την ικανοποίηση απαιτήσεων της

τράπεζας,  δικαστικές-νομικές  ενέργειες  οριστικής  διευθέτησης  που

αφορούν  δικαστικές  ενέργειες  έναντι  περιουσιακών  στοιχείων  του

δανειολήπτη για κάλυψη απαιτήσεων της τράπεζας. 

Στις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις, σημαντικό

ρόλο  παίζει  η  έννοια  όπως  αναφέραμε  του  «συνεργάσιμου»
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δανειολήπτη (παροχή αναλυτικών πληροφοριών για την εισοδηματική

και  περιουσιακή  του  κατάσταση),  καθώς  και  ο  προσδιορισμός  του

«κατωτάτου  ορίου  διαβίωσης,  ώστε  στη  συνέχεια  να  καθοριστεί  το

ύψος  των  δόσεων  εξόφλησης  του  δανείου,  πάντα  με  απόφαση  της

τράπεζας.  Πρόκειται  για  κατάσταση  διαχρονικής  ομηρίας  των

δανειοληπτών από τις τελευταίες.

Είναι προφανές ότι το συνολικό  πλαίσιο ρυθμίσεων αποσκοπεί

στη  διασφάλιση  των  τραπεζών,  ενώ  οι  όποιες  λύσεις  είναι  «εξ

υπολοίπου»  και  πάντα  σε  βάρος  του  δανειολήπτη.  Στόχος  η

«εκκαθάριση» των κόκκινων δανείων, ακόμα και με αφαίρεση πρώτης

κατοικίας, καθώς και ακινήτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων από

επιχειρήσεις,  μη διστάζοντας την παραχώρηση ή πώληση δανείων σε

χαμηλή τιμή (η τρόϊκα απαιτεί 1/3 και η κυβέρνηση αντιπροτείνει 2/3),

σε  distress funds τα  οποία  εφαρμόζουν  «μαφιόζικες»  πρακτικές

είσπραξης  (εκβιασμοί,  ψυχολογικές  πιέσεις,  στρατός  δικηγόρων,  κά).

Να σημειωθεί ότι ενώ σχεδιάζεται η «πώληση» κόκκινων δανείων στους

«γύπες»  των  αγορών,  δεν  δίνεται  το  δικαίωμα  στους  αδύναμους

οικονομικά οφειλέτες να πληρώσουν πχ. 1/3 του οφειλόμενου δανείου,

«κουρεύοντας» το υπόλοιπο της οφειλής.! 

3. Οι πλειστηριασμοί ….προ των πυλών 

Επιχειρώντας  μια  άλλη  κατάταξη  των  παραπάνω  ρυθμίσεων,

μπορούμε  να  τις  χωρίσουμε  σε  αυτές  που  αφορούν  «δανειολήπτες-

φυσικά  πρόσωπα» και  «δανειολήπτες-επιχειρήσεις». Η  διάκριση  έχει

σημασία από ταξική άποψη. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται κυρίως

νοικοκυριά  και  μικροεπιχειρήσεις,  με  στεγαστικά  και  καταναλωτικά

δάνεια,  ενώ  στη  δεύτερη  μεγάλες  επιχειρήσεις  με  «πτωχευτικό

δικαίωμα» (ΑΕ και ΕΠΕ). Παρ’ ότι κύριος στόχος είναι η διασφάλιση των

συμφερόντων των τραπεζών,  στην πρώτη περίπτωση η συμπεριφορά

των τραπεζών προβλέπεται άτεγκτη φθάνοντας και στην αφαίρεση Α’
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κατοικίας, ενώ στη δεύτερη υπεισέρχονται επιχειρηματικά συμφέροντα

και «διαπλοκές», που διευκολύνουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις.  5

Ειδικότερα  τα  υπερχρεωμένα νοικοκυριά  που έχουν  «κόκκινα»

στεγαστικά  και  καταναλωτικά  δάνεια,  μια  μεγάλη  μερίδα  αφορά

μισθωτούς και συνταξιούχους που λόγω ανεργίας ή μείωσης μισθών και

συντάξεων,  βρίσκονται  σε  αδυναμία  εξόφλησης.  Σε  αυτήν  πρέπει  να

προσθέσουμε και μια ειδική κατηγορία περίπου 70.000 δανειοληπτών,

που  πήραν  στεγαστικό  δάνειο  σε  ελβετικό  φράγκο,  τα  οποία  λόγω

ανατίμησής  του  έναντι  του  ευρώ,  καλούνται  να  πληρώσουν  για

εξόφληση σε ευρώ πολύ μεγαλύτερα ποσά.6 Επίσης μια άλλη κατηγορία

αφορά  μικροεπιχειρηματίες  και  ελεύθερους  επαγγελματίες,  που  εξ’

αιτίας των «λουκέτων» ή μεγάλης μείωσης του τζίρου, δεν μπορούν να

ανταποκριθούν στην εξυπηρέτηση τους. Είναι προφανές ότι ο κίνδυνος

πλειστηριασμού ακόμα και Α’ κατοικίας, επικρέμαται ως «δαμόκλειος

σπάθη»,  ιδιαίτερα  για  όσους  έχουν  εισοδήματα  κάτω  από  το  όριο

στοιχειώδους  διαβίωσης  (7.200  για  ένα  άτομα  και  15.100  για  μια

τετραμελή οικογένεια). 

5 Η κυβέρνησης, λίγες ημέρες πριν τις ευρωεκλογές ’14, έδωσε τη δυνατότητα σε 17.800

επιχειρήσεις που είχαν πάρει δάνεια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου συνολικού

ύψους 2,4 δις, να πληρώσουν για όλο το 2014 μόνο τους τόκους, «παγώνοντας» την

καταβολή  των  δόσεων.  (Εφημερίδα  των  Συντακτών,  15.5.14).  Επίσης,  μετά  από

ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, παραδέχτηκε ότι ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής

έχει  πάρει  τρία  δάνεια  με  εγγύηση του  Ελληνικού  Δημοσίου  συνολικού ύψους 245

εκατ.  € και ότι  το 2011 ανέλαβε την αποπληρωμή δανείου του Μεγάρου ύψους 95

εκατ. € προς την Εθνική Τράπεζα. (Αυγή, 7.5.14)

6 Στη  διάρκεια  2007-2010  ελληνικές  τράπεζες  προσέφεραν  δυνατότητα  στεγαστικού

δανείου σε ελβετικό φράγκο. Πρόκειται για 6.500 δανειολήπτες με δάνεια συνολικού

ύψους 7 δις €, οι οποίοι σήμερα καλούνται να πληρώσουν πολύ μεγαλύτερα ποσά,

λόγω  ανατίμησης  ελβετικού  φράγκου  έναντι  ευρώ.  Σύμφωνα  με  καταγγελία  του

«Συλλόγου Δανειοληπτών σε Ελβετικό Φράγκο» (ΣΥΔΑΝΕΦ), ένα στεγαστικό 200.000 €

(ή 330.000 ελβετικά φράγκα) που συνήφθη το 2007 με αποπληρωμή σε είκοσι χρόνια,

επιτόκιο  2,57%  και  ισοτιμία  εκταμίευσης  1,65  φράγκα  ανά  €,  λόγω  ανατίμησης

φράγκου (1,2 €), ανέρχεται σήμερα σε 191.621 €, παρ’ ότι έχουν καταβληθεί 102.273 €,

με  αποτέλεσμα  ο  δανειολήπτης  να  χάνει  42.000  €  σε  όφελος  της  τράπεζας.!  Σε

προσφυγή  δανειολήπτη  στο  Πρωτοδικείο  Ξάνθης,  αποφάσισε  ότι  η  αποπληρωμή

δανείου θα πρέπει  να γίνεται  στην ισοτιμία  της σύναψης του δανείου και  όχι  στην

τρέχουσα  ισοτιμία,  χαρακτηρίζοντας  την  πρακτική  των τραπεζών «καταχρηστική  και

άκυρη». (Real News 22.6.14)
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Έτσι από τις αρχές του 2015, προβλέπεται πλήρης απελευθέρωση

πλειστηριασμών ακινήτων για κόκκινα δάνεια ακόμη και Α’ κατοικίας.

Πρόκειται  για  μέτρο  δήμευσης  των  λαϊκών  νοικοκυριών, συνέχεια

εκείνων  που  εφαρμόζουν  τα  τελευταία  χρόνια  (περικοπές  μισθών,

συντάξεων,  χαρατσιών  στα  ακίνητα,  αύξηση  φορολογίας,  περικοπές

κοινωνικών  δαπανών  κά).  Είναι  τέτοια  η  λαϊκή  δυσαρέσκεια  από  το

ενδεχόμενο  εφαρμογής  του  μέτρου,  που  ακόμα  και  βουλευτές  της

συγκυβέρνησης έχουν εκφραστεί δημόσια κατά της εφαρμογής τους.

Χρειάζεται να τονίσουμε ότι η επιλογή της απελευθέρωσης των

πλειστηριασμών έχει «στρατηγικό βάθος». Οι φορείς του χρηματιστικού

κεφαλαίου (τράπεζες, «αρπαχτικά»  funds, κά), επιδιώκουν να βάλουν

στο χέρι τη μικρομεσαία ιδιοκτησία υπερχρεωμένων νοικοκυριών και

μικροεπιχειρήσεων,  ώστε  να  κερδοσκοπήσουν  με  διαδικασίες

«τιτλοποίησης»  στις  διεθνείς  χρηματαγορές.  Οι  «καθησυχαστικοί»

ισχυρισμοί ότι «και να πάρουν τα σπίτια ….τι θα τα κάνουν», είναι «εκ

του πονηρού». Το διαμορφωθέν πλαίσιο δεν παρέχει καμιά ουσιαστική

προστασία και αν δεν υπάρξουν αντιδράσεις  χιλιάδες οικογένειες θα

βρεθούν  στο  δρόμο  από τις  αρχές  2015.  Κατά  συνέπεια  χρειάζονται

παρεμβάσεις  κοινωνικών  φορέων  και  επιτροπών  προστασίας

δανειοληπτών έξω από κάθε Πρωτοδικείο, για την άσκηση πίεσης προς

αποτροπή αποφάσεων για εκτέλεση πλειστηριασμών.

Όσον αφορά τα επιχειρηματικά δάνεια, η κατάσταση εμφανίζεται

πιο  σύνθετη.  Η  κυβέρνηση  από  τη  μια  καλλιεργεί  προσδοκίες  για

ευνοϊκές ρυθμίσεις,  ενώ από την άλλη οι  τράπεζες δεν εμφανίζονται

ιδιαίτερα  πρόθυμες,  τουλάχιστον  χωρίς  ανταλλάγματα.  Σύμφωνα  με

δηλώσεις του υπουργού Ανάπτυξης κ. Δένδια,7 η κυβέρνηση σχεδιάζει

«εξωδικαστική  διαδικασία  διευθέτησης  χρεών»  μεγάλων  κυρίως

επιχειρήσεων  σε  τράπεζες,  εφορίες  και  ασφαλιστικά  ταμεία.  Στις

μέθοδες  διευθέτησης  περιλαμβάνονται  πολλές  από  τις

προαναφερθείσες  ρυθμίσεις,  όπως  επιμήκυνση  εξόφλησης,  μείωση

επιτοκίου,  αναδιάρθρωση  επιχείρησης  με  διορισμό  νέας  διοίκησης,

εξαγορά  ή  συγχώνευση,  μετοχοποίηση  δανείων  κά,  ως  και  μερική

7  «Ναυτεμπορική», 24.6.14
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διαγραφή χρεών. Προφανώς το σύστημα «διαπλοκής» (επιχειρηματιών-

τραπεζών-κυβέρνησης)  θα  παίξει  καθοριστικό  ρόλο  στις  τελικές

επιλογές.  Σύμφωνα  με  δημοσιεύματα,  πολλά  επιχειρηματικά  δάνεια

που έχουν ρυθμιστεί,  φέρουν τη σφραγίδα της «διαπλοκής». Ωστόσο

για να διευκολυνθούν και θεσμικά οι επιλογές, σχεδιάζονται αλλαγές

στον  πτωχευτικό  κώδικα  (άρθρο  99)  ώστε  οι  πρώτοι  πιστωτές  στην

εκκαθάριση να είναι οι τράπεζες και όχι το δημόσιο, τα ασφαλιστικά

ταμεία  ή  οι  εργαζόμενοι.  Την  απόφαση  θα  παίρνει  το  35%  των

πιστωτών (βασικά τράπεζες) και όχι το 51% που ισχύει σήμερα. Είναι

προφανές  ότι  το  σχέδιο  «επίλυσης»  των  κόκκινων  επιχειρηματικών

δανείων, από οικονομική και κοινωνική άποψη, θα είναι επώδυνο γιατί

αποσκοπεί να φορτώσει τις συνέπειες της «εκκαθάρισης» κυρίως στο

δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, ΜΜΕ και εργαζόμενους.

Τα επωαζόμενα σχέδια ρύθμισης των επιχειρηματικών δανείων

δεν είναι άσχετα από τις δηλώσεις του πρώην διοικητή της Τράπεζας

Ελλάδος  Γ.  Προβόπουλου,  ο  οποίος  λίγο  πριν  αποχωρήσει  από  την

διοίκηση  της  Τράπεζας,  σε  συνέντευξή  του  στις  «Financial Times»,8

δήλωσε ότι  «οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να αφήνουν τις αδύναμες

(μη  βιώσιμες)  επιχειρήσεις  να  πτωχεύουν  και  να  ενθαρρύνουν  τις

«συγκεντρώσεις» σε όλο το εύρος της οικονομίας. Αυτό θα επιτρέψει

στη  χώρα  να  γυρίσει  στη  βιώσιμη  ανάπτυξη».  Μιλάμε  δηλαδή  για

100.000-150.000 μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις, οι οποίες στο εγγύς

μέλλον θα οδηγηθούν σε διάλυση, με ανάλογες συνέπειες στην ανεργία

και στην παραγωγική διάθρωση. 

Στο κρίσιμο θέμα της «ρευστότητας» για χιλιάδες επιχειρήσεις,

βρίσκεται  στο  γεγονός  ότι  οι  4  συστημικές  τράπεζες  (Εθνική,  Alpha,

Eurobank,  Πειραιώς),  παρά  την  «ανακεφαλαιοποίηση»  (κεφαλαιακή

τους  ενίσχυση)  από  το  κράτος  με  40,5  δις  μέσω  του  Ταμείου

Χρηματοπιστωτικής  Σταθερότητας  (ΤΧΣ),  παρέχουν  δανειοδοτήσεις

(ρευστότητα) με το σταγονόμετρο. Ο λόγος δεν οφείλεται μόνο ότι τα

«κόκκινα  δάνεια»  μειώνουν  το  δείκτη  κεφαλαιακής  τους  επάρκειας,

όσο η πολιτική διαχείρισης διαθεσίμων (προτιμούν έντοκα γραμμάτια

8 «Εφημερίδα Συντακτών», 8.5.14
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δημοσίου με υψηλά επιτόκια και βραχυπρόθεσμη σίγουρη απόδοση,

παρά την χρηματοδότηση επιχειρήσεων με ρίσκο). Η βαθιά κρίση και η

έλλειψη ρευστότητας, οδηγεί σύμφωνα με εκπροσώπους μικρομεσαίων

επιχειρήσεων,9 σε «στραγγαλισμό» της παραγωγικής βάσης της χώρας.

Από την άλλη η πολιτική επανα-ιδιωτικοποίησης των τραπεζών

οδηγεί  σε  απώλεια  δισεκατομμυρίων  €  σε  βάρος  του  ελληνικού

δημοσίου  και  του  ελληνικού  λαού.  Ειδικότερα  ενώ  οι  4  συστημικές

τράπεζες πέρασαν με την «κεφαλαιοποίηση» τους υπό τον έλεγχο του

ΤΧΣ (Εθνική 84,35%, Πειραιώς 81,01%, Alpha 83,71%, Eurobank 93,55%)

καταβάλλοντας  γύρω  στα  28  δις  €,  τώρα  με  την  πώληση  της

πλειοψηφίας  των  μετοχών,  σε  εγχώριους  και  ξένους  τραπεζίτες  και

λεγόμενους «θεσμικούς επενδυτές», έχει  υποστεί  νέα απώλεια πάνω

από 10 δις €, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Eurobank και Εθνική.10

Πρόκειται για προκλητική συμπεριφορά της κυβερνώσας και τραπεζικής

ελίτ,  για την οποία κάποια στιγμή θα πρέπει  να λογοδοτήσουν στον

ελληνικού λαό.!  

4. Η εναλλακτική πολιτική με φιλοσοφία ...«Σεισάχθειας»

Η αντιμετώπιση του προβλήματος των «κόκκινων δανείων» για τα

λαϊκά νοικοκυριά και τις  μικροεπιχειρήσεις  έχει  δύο πτυχές.  Πρώτον,

μέτρα πολιτικής  με φιλοσοφία «Σεισάχθειας»  (διαγραφή χρεών),  την

κατάργηση  του  Μνημονίου  και  την  εφαρμογή  μέτρων  προοδευτικής

εξόδου  από  την  κρίση.  Δεύτερον, κινηματικές  δράσεις  με  στόχο  την

9 Ο  πρόεδρος  της  Εθνικής  Συνομοσπονδίας  Ελληνικού  Εμπορίου  (ΕΣΕΕ)  Β.Κορκίδης,

μιλώντας στο 3ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας, τόνισε μεταξύ άλλων ότι «η παραγωγική

βάση  της  χώρας  έχει  οδηγηθεί  σε  αποδιάρθρωση  λόγω  της  βαθιάς  ύφεσης  την

τελευταία  δεκαετία.  Κυρίαρχο  ζήτημα  αποτέλεσε  το  γεγονός  ότι  η  συντριπτική

πλειοψηφία  των  επιχειρήσεων  είναι  αποκλεισμένη  από  τη  χρηματοδότηση».

(Ναυτεμπορική, 26.4.14)

10 Για τη σωτηρία της Eurobank, διατέθηκαν συνολικά 10 δις €, ενώ με την πώληση των

2/3 των μετοχών το δημόσιο έχασε πάνω από 2,5 δις (αγορά μετοχών από το ΤΧΣ 1,51 €

και πώληση τους αντί  0,34 €). Επίσης στην Εθνική ενώ το ΤΧΣ αγόρασε 4,3 € τη μετοχή,

πούλησε το 43% αντί  2,2 € ανά μετοχή, ζημιώνοντας το δημόσιο με 1,5 περίπου δις.

Είναι  τόσο σκανδαλώδεις  οι  επιλογές που ακόμα και  ο  νεοφιλελεύθερος Στ.  Μάνος

δήλωσε ότι «στήνεται ένα σύστημα ιλιγγιώδους πλουτισμού για λίγους επίλεκτους».

(Εφημερίδα των Συντακτών, 16.4.14)

24



αποτροπή  πλειστηριασμών  πρώτης  κατοικίας  σε  συνδυασμό  με

γενικευμένες κινητοποιήσεις για την απομάκρυνση της κυβέρνησης ΝΔ-

ΠΑΣΟΚ από την εξουσία και ανάδειξη αριστερής διακυβέρνησης με την

άμεση προσφυγή στη λαϊκή ετυμηγορία.  

Σε ότι αφορά το πρώτο, χρειάζεται απαγόρευση πλειστηριασμών

πρώτης  κατοικίας  και  αντιμετώπιση  των  «κόκκινων  δανείων»  με

οικονομικά,  κοινωνικά  και  αναπτυξιακά  κριτήρια.  Η  πρώτη  κατοικία

πρέπει να χαρακτηριστεί ύψιστο κοινωνικό αγαθό και να αποκλεισθεί η

αφαίρεση  της  από  κάθε  πολίτη.  Με  αφετηρία  αυτήν  την  αρχή  και

λαμβάνοντας υπ’ όψη το εισόδημα και τα άλλα περιουσιακά στοιχεία

του οφειλέτη (κινητές και ακίνητες αξίες, εντός και εκτός της χώρας), να

εφαρμοστούν  ειδικότερες  ρυθμίσεις  «κόκκινων  δανείων»  για  κάθε

βασική κοινωνική κατηγορία δανειοληπτών.  

Α) Ειδικότερα  μετά  από  έλεγχο  της  εισοδηματικής  και

περιουσιακής κατάστασης των υπερχρεωμένων νοικοκυριών,  να γίνει

διαγραφή  χρεών σε  ευπαθείς  ομάδες (άπορους,  χρόνια  άνεργους,

χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξιούχους,  χρόνια πάσχοντες, ανάπηρους,

υπερήλικες,  κά), που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας (7.200 €

ατομικό  ή  15.100  ετήσιο  οικογενειακό  εισόδημα)  και  οι  οποίοι  δεν

έχουν άλλη περιουσία εκτός από την κατοικία τους.

Β) Μερική διαγραφή δανείου (περικοπή δόσεων) Α’ κατοικίας, σε

όσους έχουν υποστεί μεγάλη μείωση εισοδήματος μετά το 2010, έτσι

ώστε  η  μηνιαία  δόση  να  μην  ξεπερνάει  το  30%  του  πραγματικού

διαθέσιμου  εισοδήματος  από  όλες  τις  πηγές.  Η  παραπάνω  ρύθμιση

αφορά όλες τις περιπτώσεις «κόκκινων δανείων» με υποθήκη πρώτης

κατοικίας (φυσικά πρόσωπα, μικροεπιχειρήσεις, επαγγελματίες, μικρές

αγροτικές εκμεταλλεύσεις, κά). 

Γ) Αναπροσαρμογή του ύψους του ενυπόθηκου δανείου πρώτης

κατοικίας στο ύψος της τρέχουσας αξίας των ακινήτων και καθιέρωση

της  ευθύνης  του δανειολήπτη  μέχρι  τη  συγκεκριμένη  αξία  ακινήτου,

ενώ η διαφορά να αναληφθεί από τις τράπεζες.
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Δ) Απαγόρευση  στις  τράπεζες  να  καταγγέλλουν  τη  σύμβαση

δανείου  και  να  εκδίδουν  διαταγή  πληρωμής  ή  να  προβαίνουν  σε

οποιασδήποτε  πράξη  αναγκαστικής  είσπραξης  ή  εκτέλεσης  των

απαιτήσεων για δάνεια πρώτης κατοικίας.

Ε) Απαγόρευση πώλησης  ή  εκχώρησης  «κόκκινων» δανείων  σε

άλλους κερδοσκοπικούς φορείς, ιδιαίτερα σε εταιρίες «γύπες» (distress

funds)  ή  εισπρακτικές  εταιρίες  που  καταφεύγουν  σε  καταχρηστικές

πρακτικές (τηλέφωνα, πιέσεις, απειλές κά) για την εξόφλησης τους. 

ΣΤ) Όσον  αφορά  τα  επιχειρηματικά  δάνεια  μικρομεσαίων

επιχειρήσεων  που  δεν  εμπίπτουν  στις  παραπάνω  κατηγορίες,  η

εξόφληση  τους  να  γίνει  με  ευνοϊκούς  όρους  (χαμηλό  επιτόκιο  και

παράταση  χρόνου  αποπληρωμής),  ενώ  σε  περίπτωση  αναγκαστικής

ρευστοποίησης  περιουσιακών  στοιχείων,  θα  πρέπει  να  εξαιρείται  η

πρώτη κατοικία.

Ζ) Εξασφάλιση  ελέγχου  και  διαφάνειας  στη  ρύθμιση  δανείων

μεγάλων επιχειρήσεων για την αποτροπή σκανδαλωδών ρυθμίσεων και

αλλαγές στο πτωχευτικό δίκαιο με κατάργηση προνομιακών διατάξεων.

Η) Δημιουργία  με  πυρήνα  το  «Ταμείο  Παρακαταθηκών  και

Δανείων», ειδικού δημόσιου φορέα στεγαστικής πίστης και προώθησης

προγραμμάτων λαϊκής στέγης, καταγραφή του οικιστικού αποθέματος

(άδεια  σπίτια  και  διαμερίσματα)  με  στόχο  την  εξασφάλιση  σε

συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση,  κατοικίας  σε αστέγους και  φτωχές

πολυμελείς οικογένειες που διαβιούν σε άθλιες οικιστικές συνθήκες. 

Θ) Σε ότι αφορά τα «καταναλωτικά δάνεια», να γίνει διαγραφή

στις ευπαθείς ομάδες και μείωση επιτοκίου με παράταση του χρόνου

εξόφλησης  για  όσες  οικογένειες  έχουν  εισόδημα  από  15-25.000  το

χρόνο.  Στις  περιπτώσεις  που  η  μηνιαία  δόση  ξεπερνάει  το  30% του

διαθέσιμου  πραγματικού  εισοδήματος,  το  υπόλοιπο  της  δόσης  να

διαγράφεται,  ενώ στις  περιπτώσεις  που οι  δόσεις  έχουν  καλύψει  το

ύψος του δανείου να γίνει «κούρεμα» υπόλοιπου, για νοικοκυριά με

διαθέσιμο εισόδημα κάτω από 25.000 το χρόνο.
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Ι) Τέλος στις περιπτώσεις που στο πρόσωπο του ίδιου οφειλέτη

υπάρχουν  πολλαπλά  χρέη  (εκτός  από  στεγαστικά  και  καταναλωτικά,

υπάρχουν  «κόκκινα»  χρέη  στην  εφορία  ή  ασφαλιστικά  ταμεία,  ΔΕΗ,

κλπ),  προφανώς  πρέπει  να  υπάρξει  συνολική  ρύθμιση,  εφ’  όσον  ο

οφειλέτης  έχει  αντικειμενική  αδυναμία  αποπληρωμής.  Στη  βάση των

όσων  είπαμε,  τρία  στοιχεία  πρέπει  να  συνυπολογιστούν.  Πρώτον,

εξασφάλιση  πρώτης  κατοικίας,  δεύτερον,  διαγραφή  χρεών  σε  όσους

έχουν  εισόδημα  κάτω  από  το  όριο  της  φτώχειας  και  περιουσιακά

στοιχεία που δεν ξεπερνούν τα 300.000 €,  ενώ στις περιπτώσεις που

έχει εισόδημα ως 25.000 το χρόνο, η συνολική δόση για τα χρέη να μην

ξεπερνά το 30% του εισοδήματος του. (Για το αναλυτικότερο πλαίσιο

ρύθμισης χρεών προς εφορίες και  ασφαλιστικά ταμεία,  βλέπε ειδική

εισήγηση στο β’ μέρος).

5. Πως θα καλυφθούν οι ζημιές των τραπεζών;

Η  συνεχής  αύξηση  των  «κόκκινων  δανείων»,  θέτει  ουσιαστικό

ζήτημα  βιωσιμότητας  των  τραπεζών.  Ασφαλώς  οι  τράπεζες  έχουν

τεράστιες  ευθύνες  για  δανειοδοτήσεις  χωρίς  την  τήρηση  των

πιστωτικών κανόνων, ιδιαίτερα προς μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και

για  τις  «επισφάλειες»  (ειδικό  κονδύλι  για  πιθανά  «κόκκινα δάνεια»)

των οποίων οι τράπεζες αποφεύγουν επιμελώς να δώσουν αναλυτικά

στοιχεία.  Σε  πολλές  περιπτώσεις  οι  διοικήσεις  έχουν  προβεί  σε

σκανδαλώδεις  ρυθμίσεις  (ολική  ή  μερική  διαγραφή  ληξιπρόθεσμων

δανείων),  εξαντλώντας  τα  όρια  των  «προβλέψεων»  (επισφαλών

απαιτήσεων) και μείωσης κερδών, ακόμα και των ιδίων κεφαλαίων σε

βάρος των μικρομετόχων.

Έτσι  ενώ  οι  μεγαλύτερες  ληξιπρόθεσμες  οφειλές  προέρχονται

από  επιχειρηματικά  δάνεια,  ο  θόρυβος  για  τα  «αδιέξοδα»  των

τραπεζών γίνεται κυρίως για τα «κόκκινα στεγαστικά». Αυτό δεν είναι

τυχαίο.  Μεταξύ  τραπεζικών  διοικήσεων  και  μεγάλων  επιχειρήσεων

υπάρχουν  ισχυρά  νήματα  «διαπλοκής»  και  εξυπηρετούνται  με

διαφορετικό  τρόπο  τα  ίδια  συμφέροντα.  Η  ύπαρξη  υποθηκών  στα

«στεγαστικά»,  οδηγούν τις τράπεζες να βγάλουν τα «σπασμένα» των
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επιχειρηματικών δανείων στα λαϊκά νοικοκυριά, με δήμευση κατοικιών.

Γι’ αυτό χρειάζεται ανάλυση των στεγαστικών, ώστε να φανεί ο αριθμός

και  το  ύψος  των  «κόκκινων  δανείων»  που  πρέπει  να  «κουρευτούν»

(ολικά  ή  μερικά),  καθώς  και  η  ανάλυση  των  επιχειρηματικών  που

ρυθμίστηκαν  την  τελευταία  πενταετία,  ώστε  να  φανεί  το  συνολικό

κόστος ρύθμισης τους. 

Όσον  αφορά  το  κρίσιμο  θέμα  της  κάλυψης  των  ζημιών  των

τραπεζών,  υπάρχουν  δύο  πηγές.  Πρώτον,  το  «μαξιλαράκι»  από  την

ανακεφαλαιοποίηση  (υπόλοιπο  ύψους  11  δις  €),  που  βρίσκεται  στο

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), καθώς και τα καθαρά

κέρδη  των  τραπεζών.  Όλα  αυτά  μπορούν  άμεσα  να  καλύψουν  το

κόστος, ολικής ή μερικής διαγραφής των «κόκκινων στεγαστικών» για

τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος.

Ωστόσο για τη συνολική εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος και το

σταμάτημα παραγωγής «κόκκινων δανείων», χρειάζεται εθνικοποίηση

-κοινωνικοποίηση  τραπεζών  και  ριζική  στροφή  στην  ασκούμενη

οικονομική πολιτική. 

6. Κόκκινα δάνεια και ριζοσπαστικό πλαίσιο πολιτικής

Ερχόμαστε  έτσι  στο  δεύτερο  «πυλώνα»  της  εναλλακτικής

οικονομικής  πολιτικής  που  έχει  ως  αφετηρία  την  ανατροπή  των

Μνημονίων και την εφαρμογή σειράς ριζοσπαστικών μέτρων από μια

κυβέρνηση  της  Αριστεράς.  Η  δέσμη  αυτή  προβλέπει:  α) Ακύρωση

Μνημονίου και  καταγγελία  των δανειακών συμβάσεων,  β) Διαγραφή

του  μεγαλύτερου  μέρους  του  χρέους  και  το  υπόλοιπο  με  ρήτρα

ανάπτυξης,  γ)  Εθνικοποίηση-κοινωνικοποίηση  των τραπεζών  μαζί  και

της Τράπεζας Ελλάδος,  δ) Παραγωγική ανασυγκρότηση για αύξηση της

παραγωγής  και  των  θέσεων  εργασίας,  ε) Επαναφορά  στο  δημόσιο

βιώσιμων ΔΕΚΟ και επέκταση τους σε τομείς στρατηγικής σημασίας, στ)

Στήριξη της αγοραστικής δύναμης μισθών και συντάξεων και αύξηση

των  κοινωνικών  δαπανών,  ζ) Πολιτική  πάταξης  φοροδιαφυγής  και

φοροκλοπής  με  ταυτόχρονη  αύξηση  των  αναπτυξιακών  δαπανών,  η)

Καταπολέμηση  των  μονοπωλιακών  δομών  και  ασυδοσίας  των
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πολυεθνικών,  στήριξη  βιώσιμων  αγροτικών  εκμεταλλεύσεων  και

μικρομεσαίων επιχειρήσεων,  θ) Πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και

ανάπτυξη  οικονομικών  σχέσεων  με  όλες  τις  χώρες  στη  βάση  της

ισότιμης συνεργασίας και του αμοιβαίου οφέλους,  ι) Στο βαθμό που

όλα  τα  παραπάνω  αμφισβητούνται  ή  παρεμποδίζονται  από  την

ευρωζώνη (και όντως είναι μέτρα «συγκρουσιακά» στις επιλογές της),

προσφυγή στο λαό για την τελική απόφαση της ανάκτησης του ελέγχου

των βασικών μοχλών οικονομικής πολιτικής  και  αξιοποίησης τους σε

όφελος  του  ελληνικού  λαού,  καθώς  τη  διασφάλιση  της  εθνικής  και

λαϊκής  κυριαρχίας.  Σε  αυτό  το  γενικότερο  πλαίσιο  δημιουργούνται

ευνοϊκές συνθήκες επίλυσης των «κόκκινων δανείων»,  με φιλοσοφία

«Σεισάχθειας».!

7. Μπορούμε να αποτρέψουμε τους πλειστηριασμούς;

Το  2015  προβλέπεται  να  είναι  χρόνος  χειρότερος  από  τους

προηγούμενους  αν  δεν  ανατραπεί  η  συγκυβέρνηση  ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.  Το

φοροκυνηγητό,  οι  περικοπές  κοινωνικών  δαπανών,  η  λεηλασία  της

δημόσιας περιουσίας και πάνω απ’ όλα οι πλειστηριασμοί κατοικιών,

θα  μετατρέψουν  τη  ρημαγμένη  ήδη  χώρα  σε  «κρανίου  τόπο».!  Η

μοιρολατρία,  η  παθητικότητα  και  η  ατομική  λύση  δεν  είναι  επιλογή

«σωτηρίας». Υπάρχει εναλλακτική διέξοδος και αυτή έχει ως αφετηρία

την  ενεργητική  αντίσταση  στις  Μνημονιακές  πολιτικές  με  στόχο  τη

μεγάλη  δημοκρατική  ανατροπή.  Ειδικότερα  στο  θέμα  των

πλειστηριασμών Α’ κατοικίας,  η άμεση αντίδραση πρέπει να είναι το

σταμάτημα τους με νομικές και κοινωνικές παρεμβάσεις (πχ. άρνηση

πληρωμής με εξώδικο του απαιτούμενου υπόλοιπου, αίτηση ανακοπής

και  προσωρινή  διαταγή  για  ακύρωση  διαταγής  πληρωμής,  άσκηση

ανακοπής και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για αναστολή εκτέλεσης,

επίκληση συνταγματικού δικαιώματος επαρκούς στέγασης κά).

Ωστόσο οι νομικές παρεμβάσεις οι οποίες συνεπάγονται μάλιστα

και οικονομικό κόστος δεν επαρκούν. Χρειάζεται η ανάπτυξη κινήματος

αντίστασης  στις  γειτονιές,  στις  συνοικίες,  σε  όλη  την  Αθήνα  και  τις

πόλεις,  με  κεντρικό  σύνθημα:  «Σώστε  την  κατοικία,  Πλειστηριασμοί

29



STOP».!  Ειδικότερα  σε  χώρους  που  γίνονται  πλειστηριασμοί

(Ειρηνοδικεία) να δημιουργούνται «ανθρώπινες αλυσίδες» και άσκηση

πίεσης για την αποφυγή λήψης απόφασης. Σημαντικό ρόλο μπορεί να

παίξει  και  η  παρέμβαση  συνδικαλιστικών,  δημοτικών  κινήσεων  και

κοινωνικών  οργανώσεων.  Η  ενεργοποίηση  του  κόσμου  κατά  των

πλειστηριασμών,  θα  πρέπει  ταυτόχρονα  να  γίνει  ένα  μετερίζι

διεκδίκησης  για  την  απομάκρυνση  της  σημερινής  κυβέρνησης  και

δημιουργίας κυβέρνησης της Αριστεράς, που στηριγμένη σε ένα μαζικό

και  μαχητικό  λαϊκό  κίνημα,  θα  αντιμετωπίσει  το  συγκεκριμένο

πρόβλημα  με  λογική  «Σεισάχθειας»,  στα  πλαίσια  μιας  προοδευτικής

πολιτικής  εξόδου  από  την  κρίση,  με  ανοικτό  τον  ορίζοντα  της

σοσιαλιστικής προοπτικής.

30



Δανεισμός Νοικοκυριών στην ΕΕ και Ρυθμίσεις

Δανείων σε Ιρλανδία & Ισλανδία

Δερμενάκης Παύλος 

M.Sc., Οικονομολόγος, Ερευνητής

Σύμφωνα με  την  έκθεση της  Ευρωπαϊκής  Κεντρικής  Τράπεζας1,

την  περίοδο  1999-2009  ο  δανεισμός   του  μη-χρηματοοικονομικού

ιδιωτικού  τομέα  στην  ευρωζώνη  (νοικοκυριά  και  μη-

χρηματοοικονομικές  επιχειρήσεις)  αυξήθηκε  με  υψηλούς  ρυθμούς

καθιστώντας το μη-χρηματοοικονομικό τομέα της οικονομίας ευάλωτο

στις  μεταβολές  των  επιτοκίων.  Η  χρηματοοικονομική  κρίση  που

ξεκίνησε  στα  μέσα  του  2007  και  εντάθηκε  το  Σεπτέμβριο  του  2008

οδήγησε σε μια επανεκτίμηση του επιπέδου του ιδιωτικού χρέους που

μπορεί να θεωρηθεί διατηρήσιμο, καθώς και σε μια εκ νέου ανακάλυψη

των  πιστωτικών  κινδύνων.  Αυτό  οδήγησε  σε  μια  προσπάθεια  των

χρεωστών να περιορίσουν  το  λόγο του χρέους προς το  ΑΕΠ.  Έτσι  το

χρέος  των   μη-χρηματοοικονομικών  επιχειρήσεων  στην  ευρωζώνη

μειώθηκε από 81% του ΑΕΠ το τελευταίο τρίμηνο του 2009 σε 79% το

δεύτερο τρίμηνο του 2011. Το χρέος των νοικοκυριών ως ποσοστό του

ΑΕΠ συνέχισε να αυξάνει το 2010 μειώθηκε όμως ελαφρά το δεύτερο

τρίμηνο του 2011. 

Στον  Πίνακα  1  βλέπουμε  την  εξέλιξη  του  ιδιωτικού  χρέους  ως

ποσοστού  του  ΑΕΠ  κατά  την  περίοδο  1998-2011  σε  ορισμένες

ευρωπαϊκές χώρες.  Το ιδιωτικό χρέος περιλαμβάνει  το χρέος των μη

χρηματοοικονομικών  επιχειρήσεων  και  των  νοικοκυριών.  Σε  όλες  τις

χώρες  του  Πίνακα  1  ο  λόγος  του  ιδιωτικού  χρέους  προς  το  ΑΕΠ

αυξήθηκε  την  εξεταζόμενη  περίοδο  με  το  μεγαλύτερο  μέσο  ετήσιο

ρυθμό μεταβολής να σημειώνεται στην Ελλάδα (8,5%), στην Ιρλανδία

(7,5%) την Ισπανία (7,3%) και την Κύπρο (5,1%).

Ενδιαφέρον  παρουσιάζει  και  η  εξέλιξη  του  χρέους  των

νοικοκυριών προς το διαθέσιμο εισόδημά τους (βλ.  Πίνακα 2).  Μόνο

στην  Γερμανία  μειώθηκε  κατά  την  εξεταζόμενη  περίοδο  η  δανειακή

1  ECB Monthly bulletin “Corporate indebtedness in the Euro area”, February 2012.
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επιβάρυνση των νοικοκυριών. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις  ο λόγος

του χρέους  των νοικοκυριών  προς  το  διαθέσιμο  εισόδημα  αυξήθηκε

σημαντικά. Ο υψηλότερος μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης σημειώθηκε

στην  Ιρλανδία  (7,1%),  στην  Ιταλία  (6,2%),  στην  Ισπανία  (5,6%)  στην

Φινλανδία (5%) και στις Κάτω Χώρες (4,7%). Ο μέσος ετήσιος ρυθμός

αύξησης στο σύνολο της Ευρωζώνης ήταν 2,4%. Το 2011 ο λόγος του

χρέους των νοικοκυριών προς το διαθέσιμο εισόδημα ξεπερνούσε το

200% στη Δανία (267%), τις Κάτω Χώρες (250%) και την Ιρλανδία (206%)

και  το  100%  στην  Ισπανία,  την  Πορτογαλία,  το  Ην.  Βασίλειο  και  τη

Σουηδία. 

Πίνακας 1

Ιδιωτικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, 1998-2011 (σε %)

1998 2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Μέσος

ετήσιος

ρυθμός

μεταβολής

Βέλγιο 142 179,5 185 193,2 203,2 217,3 228,6 232,3 235,7 4,0

Γερμανία 124,2 133 128,2 124,3 122,3 123,6 130,5 127,2 127,8 0,2

Ιρλανδία μ.δ. 150 192,8 217,1 223,7 279 311,3 315,3 308,5 7,5

Ελλάδα 43,2 65 90,2 98 107,6 119,3 122,7 125,2 125 8,5

Ισπανία 87,6 132,5 176,6 200,4 215 220,5 226,8 227,2 217,9 7,3

Γαλλία 103,9 123,7 131,6 136,8 142,5 149,9 156,8 158,6 160,4 3,4

Ιταλία 70,8 86,5 103,5 110 118,2 122,1 128,2 129,1 128,6 4,7

Κύπρος 150,9 164,2 203,9 199,7 220,6 241,9 261,7 278,1 287,5 5,1

Κάτω Χώρες 165 191 210,5 212,6 210,9 211 225,5 225,3 224,6 2,4

Αυστρία 111,6 127,2 132,3 144,4 151,9 156,5 158,4 164,4 160,7 2,8

Πορτογαλία 148,7 184 200,2 209,2 222,9 240,3 252,3 250 249,4 4,1

Φινλανδία 99,9 124,6 141,6 147,3 150,6 168,9 179,3 182,8 178,8 4,6

Ην. Βασίλειο 132,1 157,3 194,4 206,3 205,7 221,2 219,7 209,2 204,6 3,4

Σουηδία 171,2 202,9 192,4 192,9 210,3 236,7 248,9 232,8 232,2 2,4

Πηγή: Eurostat
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Πίνακας 2

Το χρέος των νοικοκυριών ως ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος,

2000-2011  (σε %)

2000 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Μέσος

ετήσιος

ρυθμός

μεταβολής

Βέλγιο 62 60 71 74 77 79 80 84 88 3,3

Γερμανία 107 105 100 97 94 90 91 88 86 -1,9

Ιρλανδία μ.δ. 111 170 190 204 201 212 208 206 7,1

Ισπανία 69 79 111 124 130 127 126 129 125 5,6

Γαλλία 54 55 65 69 72 75 78 81 83 3,9

Ιταλία 34 38 48 53 57 58 63 65 65 6,2

Κάτω 

Χώρες 152 164 205 219 222 230 244 253 250 4,7

Αυστρία 73 77 84 85 85 87 86 89 89 1,7

Πορτογαλία 84 96 114 122 126 128 131 128 126 3,7

Φινλανδία 61 65 85 92 97 98 100 102 104 5,0

Σύνολο 

Ευρωζώνης 76 77 88 92 94 95 97 99 99 2,4

Ηνωμένο 

Βασίλειο 101 115 139 147 153 155 150 144 139 3,0

Δανία 184 188 232 238 255 262 273 267 267 3,5

Σουηδία 96 101 124 131 133 137 142 149 149 4,0

Πηγή: Eurostat

Εκτιμήσεις της επίδρασης του ιδιωτικού χρέους στις

προσπάθειες εξόδου από την ύφεση

Σύμφωνα  με  την  οικονομική  θεωρία,  μια  παρατεταμένη

οικονομική  κρίση,  όπως  αυτή  που  βιώνουν  σήμερα  οι  χώρες  της
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ευρωπαϊκής  περιφέρειας,  μπορεί  να  έχει  πολύ  αρνητικές  συνέπειες

όσον αφορά το πρόβλημα του χρέους των νοικοκυριών. Οι συνέπειες

αυτές είναι διαφορετικές από εκείνες που προκαλεί μια συνηθισμένη,

σύντομη  διάρκειας  ύφεση.  Πρώτα,  μετά  την  εξάντληση  των

αποταμιεύσεων και των περιουσιακών στοιχείων των νοικοκυριών και

καθώς η ανεργία χτυπά τα περισσότερο εκτεθειμένα σε στεγαστικά ή

καταναλωτικά  δάνεια  τμήματα  του  πληθυσμού,  έρχεται  το  δεύτερο

κύμα της ύφεσης το οποίο προκαλεί ένα δεύτερο  και ίσως μεγαλύτερο

κύμα  από  μη-εξυπηρετούμενα  δάνεια  νοικοκυριών,  το  οποίο  αφορά

περισσότερο τα στεγαστικά παρά τα καταναλωτικά δάνεια. Δεύτερο, η

προσπάθεια  των  νοικοκυριών  να  μειώσουν  τα  χρέη  τους  επηρεάζει

αρνητικά  τη  συνολική  ζήτηση  και  προκαλεί  ένα  φαύλο  κύκλο

υπερχρέωσης – αποπληθωρισμού, μεγεθύνοντας παραπέρα την ύφεση

και εμποδίζοντας τα νοικοκυριά να μειώσουν τα επίπεδα του χρέους

τους σε επίπεδα που να είναι εφικτή η ομαλή εξυπηρέτησή του.

Η περίπτωση της Ιρλανδίας

Το 2008 η Ιρλανδία αντιμετώπισε την χειρότερη ίσως από άποψη

κόστους σε όρους απώλειας  προϊόντος,  δημοσιονομικών επιπτώσεων

και δημοσίου χρέους, τραπεζική κρίση σε αναπτυγμένη οικονομία από

την  εποχή  της  Μεγάλης  Ύφεσης2.  Κατά  την  περίοδο  1994-2007  η

ιρλανδική  οικονομία  αναπτυσσόταν  ταχύτατα  χάρη  στους  χαμηλούς

φορολογικούς συντελεστές για τις επιχειρήσεις, τα χαμηλά επιτόκια της

ΕΚΤ και την ανάπτυξη του κλάδου των κατασκευών. Αυτό οδήγησε σε

σημαντική αύξηση του τραπεζικού δανεισμού των νοικοκυριών και σε

μια  κερδοσκοπική  φούσκα στην  αγορά ακινήτων  η  οποία  έσκασε το

2007. Οι ιρλανδικές τράπεζες, οι οποίες είχαν υπερβολική έκθεση στην

αγορά  ακινήτων,  αντιμετώπισαν  σοβαρά  προβλήματα  το  Σεπτέμβριο

του  2008  λόγω  της  παγκόσμιας  χρηματοοικονομικής  κρίσης.  Το

Νοέμβριο  του  2010  η  Ιρλανδία  ζήτησε  στήριξη  από  το  Ευρωπαϊκό

Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας και το Δ.Ν.Τ. Το πρόγραμμα

λιτότητας  που  ακολουθήθηκε  επιδείνωσε  παραπέρα  τη  δυσχερή

οικονομική θέση των ιρλανδικών νοικοκυριών.

2 L. Laeven and F. Valencia (2012) “Systemic Banking Crises Database: An Update” IMF

Working Paper 12/163.
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Σύμφωνα  με  μελέτη  που  έγινε  το  2011  στην  Ιρλανδία3 και

βασίστηκε  στα  στοιχεία  SILC4,  το  2008  το  ήμισυ  των  ιρλανδικών

νοικοκυριών δεν είχε τη δυνατότητα να αποταμιεύει, το ένα δέκατο δεν

είχε πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό, το 5% ήταν υπερχρεωμένο5, ενώ

το 8% καθυστερούσε να εξοφλήσει τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας

και τα καταναλωτικά και στεγαστικά του δάνεια. Επιπλέον, όπως δείχνει

η μελέτη,  το χαμηλό εισόδημα και όχι  η υψηλή κατανάλωση είναι ο

κυριότερος παράγοντας που οδηγεί σε υπερχρέωση, ενώ μια ξαφνική

μείωση  του  διαθέσιμου  εισοδήματος  είναι  η  κύρια  αιτία  πρόκλησης

της.

Παρά  τις  ανακοινώσεις  ότι  η  Ιρλανδία  θα  φύγει  από  το

πρόγραμμα  στήριξης  Ε.Ε.  –  Δ.Ν.Τ.  ως  το  τέλος  του  2013  και  τα

συγχαρητήρια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η χώρα πληρώνει ακόμα

τις συνέπειες από τη χρηματοοικονομική κρίση που ξέσπασε το 2008

και  την  κατάρρευση  των  τιμών  των  ακινήτων.  Η  υπερχρέωση  των

νοικοκυριών εξακολουθεί να αποτελεί ένα μείζον πρόβλημα της χώρας

καθώς  όλο  και  περισσότεροι  Ιρλανδοί  αδυνατούν  να  ανταποκριθούν

στις υποχρεώσεις εξυπηρέτησης του στεγαστικού δανείου τους. Παρά

τη μείωση της επιβάρυνσης από τα επιτόκια, η πτώση του διαθέσιμου

εισοδήματος  οδήγησε  σε  αύξηση  της  δανειακής  επιβάρυνσης  των

νοικοκυριών ως ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος. Επιπλέον πολλά

νοικοκυριά πληρώνουν στεγαστικά δάνεια για ακίνητα των οποίων η

αγοραία αξία υπολείπεται σημαντικά πλέον από την αξία του δανείου.

Το  Σεπτέμβριο  του  2012  οι  τιμές  των  ακινήτων  στην  Ιρλανδία  είχαν

πέσει στο μισό του ιστορικού τους μέγιστου σημείου στο οποίο είχαν

ανέλθει το 2007 και βρίσκονταν στα επίπεδα τιμών του 2001.

3 H. Russell, B. Maitre and N. Donnelly “Financial Exclusion and Over-Indebtedness in Irish 

Households” ESRI, 2011.
4 Survey of Income and Living Conditions, Eurostat.
5 Η έννοια της υπερχρέωσης αφορά νοικοκυριά τα οποία:

 Καθυστέρησαν  να  πληρώσουν  τους  λογαριασμούς  κοινής  ωφέλειας,  ενοίκια,

τοκοχρεωλύσια δανείων σε πάνω από μια περίπτωση το προηγούμενο δωδεκάμηνο.

 Θεωρούν ότι  το  κόστος στέγασης  ή η  εξυπηρέτηση των δανείων τους  αποτελούν

δυσβάσταχτο βάρος.

 Αδυνατούν να συγκεντρώσουν χρήματα για να αντιμετωπίσουν μια έκτακτη ανάγκη.
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Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Κεντρική  Τράπεζα της

Ιρλανδίας6,  τα  στεγαστικά  δάνεια  που  βρίσκονται  σε  καθυστέρηση

αποπληρωμής συνεχίζουν να αυξάνονται.  Στα τέλη Σεπτεμβρίου 2012

περίπου  86  χιλιάδες  δανειολήπτες  (που  αντιστοιχούν  στο  11,3% του

συνόλου)  απέτυχαν  να  καλύψουν  τις  υποχρεώσεις  τους  για

εξυπηρέτηση των στεγαστικών τους δανείων σημειώνοντας πάνω από

90  ημέρες  καθυστέρηση.  Αυτό  αντιστοιχεί  σε  24,7  δισ.  ευρώ

καθυστερούμενων στεγαστικών δανείων, περίπου  22% της συνολικής

αξίας  των  στεγαστικών  δανείων.  Η  τάση  αυτή  δεν  είναι  καινούργια

καθώς  από  το  2009  τα  στεγαστικά  δάνεια  που  βρίσκονται  σε

καθυστέρηση εξυπηρέτησης αυξάνονται με ρυθμό 10-12% το τρίμηνο

λόγω της μείωσης της απασχόλησης και του διαθέσιμου εισοδήματος

των νοικοκυριών.

Ανησυχητική είναι η αύξηση κατά 8,2% σε τριμηνιαία βάση των

στεγαστικών δανείων που βρίσκονται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των

180  ημερών,  γεγονός  που  δείχνει  τη  μακροπρόθεσμη  και  μη

συγκυριακή φύση της  υπερχρέωσης των ιρλανδικών  νοικοκυριών.  Ας

σημειωθεί  ότι  το  28%  των  δανειοληπτών  καθυστερούμενων

στεγαστικών δανείων προχώρησε σε αναδιάρθρωση του χρέους του στα

τέλη Σεπτεμβρίου 2012. Η αναδιάρθρωση αφορά την πληρωμή μόνο

των  τόκων,  τη  μείωση  της  τοκοχρεολυτικής  δόσης,  προσωρινή

αναστολή  πληρωμής,  επιμήκυνση  της  διάρκειας  του  δανείου   και

κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων χρεολυσίων και των τόκων. 

Το ΔΝΤ στην έκθεση για την Ιρλανδία7 αναγνωρίζει πως το χρέος

των νοικοκυριών που ανέρχεται στο 209% του διαθέσιμου εισοδήματος

και η σημαντική δανειακή επιβάρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

περιορίζουν  την  ανάπτυξη  της  χώρας  καθώς  συνεπάγονται

περιορισμένη πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό με μεγαλύτερο κόστος.

Ας  σημειωθεί  ότι  πολλές  μικρομεσαίες  επιχειρήσεις  είχαν

δραστηριοποιηθεί σε τομείς που σχετίζονται με την αγορά ακινήτων και

6 Central  Bank  of  Ireland  Information  Release  “Residential  Mortgage  Arrears  and

Repossessions Statistics: Q3 2012” (13/12/2012).
7 IMF Country Report No. 12/336, December 2012. Επίσης IMF Country Report No. 12/265

”Ireland: Selected Issues”, September 2012.
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μετά  την  κατάρρευσή  της  βρέθηκαν  αντιμέτωπες  με  σοβαρά

προβλήματα  ρευστότητας,  λόγω  των  μειωμένων  εξασφαλίσεων  που

παρέχουν στις τράπεζες περιουσιακά στοιχεία που αφορούν ακίνητα.

Για  το  λόγο  αυτό  το  ΔΝΤ  αναγνωρίζει  πως  είναι  αναγκαίο  μα

επιταχυνθούν οι διαδικασίες ρύθμισης των «προβληματικών» δανείων

τόσο των νοικοκυριών όσο και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Για  να  αντιμετωπίσουν  το  πρόβλημα  των  καθυστερούμενων

δανείων οι ιρλανδικές τράπεζες άρχισαν να εφαρμόζουν νέες τεχνικές

ρύθμισης του προβλήματος, όπως φαίνεται στον Πίνακα 3. Στα πλαίσια

των μέτρων που έχει συμφωνήσει η ιρλανδική κυβέρνηση με το ΔΝΤ, το

ιρλανδικό  κοινοβούλιο  υιοθέτησε  νέα  νομοθεσία  που  αφορά  την

πτώχευση των φυσικών προσώπων, η οποία μειώνει το διάστημα που

απαιτείται για την απαλλαγή από το χρέος από 12 σε 3 χρόνια, κάτω

από  ορισμένες  προϋποθέσεις.  Η  νομοθεσία  αυτή  επιτρέπει  στο

δικαστήριο να απαιτήσει, κατά τη διαδικασία πτώχευσης, αποπληρωμές

για διάστημα που φτάνει τα 5 έτη. Επίσης προβλέπονται εξωδικαστικές

διαδικασίες  για  τη  ρύθμιση  των  χρεών,  οι  οποίες  θα  υπάγονται  σε

αυστηρά κριτήρια επιλεξιμότητας, σε έγκριση από την πλειοψηφία των

πιστωτών και δικαστική έγκριση.  Παράλληλα η Κεντρική Τράπεζα της

Ιρλανδίας  αναθεωρεί  τον  υπάρχοντα  Κώδικα  Δεοντολογίας  για  τα

Στεγαστικά  Δάνεια  σε  Καθυστέρηση επανεξετάζοντας,  μεταξύ άλλων,

ορισμένες ρυθμίσεις οι οποίες απαγορεύουν την αλλαγή του επιτοκίου

στα πλαίσια μιας μακροπρόθεσμης μεταβολής των όρων των δανείων.

Θα  δημιουργηθεί  ακόμη  μια  Υπηρεσία  Αφερεγγυότητας  (Insolvency

Service).  Στα  αρχικά  της  καθήκοντα  θα  είναι  μια  εκστρατεία

ενημέρωσης των εμπλεκόμενων μερών, δανειστών και δανειοληπτών.

Επίσης θα εκδώσει τεχνικές οδηγίες που θα αφορούν το θεωρούμενο

λογικό  ύψος  δαπανών  των  νοικοκυριών  των  δανειοληπτών,

προκειμένου  να  χρησιμοποιηθούν  στις  εξωδικαστικές  διευθετήσεις.

Τέλος,  θα  πρέπει  κατά  το  ΔΝΤ  να  υπάρξει  μια  πιο  αποτελεσματική

διαδικασία για τις κατασχέσεις, οι οποίες είναι πολύ λίγες μέχρι στιγμής

στην  Ιρλανδία  καθώς  οι  διαδικασίες  διαρκούν  συχνά  πάνω  από  ένα
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έτος8. Ας σημειωθεί ότι έχει δημιουργηθεί μια Συμβουλευτική Υπηρεσία

για τα Στεγαστικά Δάνεια,  όπου οι  δανειολήπτες  μπορούν μέσω του

διαδικτύου  να  συμβουλευτούν  έναν  ανεξάρτητο  χρηματοοικονομικό

σύμβουλο,  εγκεκριμένο  από  τον  δανειστή,  όταν  τους  προτείνεται

τροποποίηση των όρων του στεγαστικού τους δανείου.

Πίνακας 3

Μέθοδοι αντιμετώπισης του προβλήματος των καθυστερούμενων

στεγαστικών δανείων στην Ιρλανδία 

Μέθοδος Περιγραφή

Διαίρεση 

Στεγαστικού 

Δανείου

Το  αρχικό  δάνειο  χωρίζεται  σε  ένα  τμήμα  που

συνεχίζει να εξυπηρετείται πλήρως και ένα τμήμα

για το οποίο δίνεται περίοδος χάριτος.

Στεγαστικό Δάνειο

προς ενοικίαση

Ο  δανειστής  ή  ένας  στεγαστικός  οργανισμός

αποκτά  την  κυριότητα  του  ακινήτου  και  το

ενοικιάζει στον πρώην δανειζόμενο.

Ανταλλαγή με 

φθηνότερο 

ακίνητο

Ο δανειολήπτης πουλά το ακίνητο και αγοράζει ένα

άλλο  σε  χαμηλότερη  τιμή  ενώ  επιτρέπεται  να

μεταβιβάσει  την  αρνητική  διαφορά  μεταξύ

αγοραίας  αξίας  και  αξίας  του  δανείου  (negative

equity) στη νέα ιδιοκτησία.

Εθελοντική 

πώληση

Ο  δανειολήπτης  συμφωνεί  με  το  δανειστή  να

πουλήσει  την  ιδιοκτησία  με  μια  συμφωνία  όσον

αφορά  την  αντιμετώπιση  τυχόν  αρνητικού

υπολοίπου από την αξία του δανείου.

8 Από τον Ιούλιο του 2009 ως το  τέλος Μαρτίου 2012 έφθασαν στα δικαστήρια 2408

περιπτώσεις  κατάσχεσης κατοικιών.  Από αυτές δόθηκε εντολή κατάσχεσης  για 1205,

ωστόσο μόνο 411 σπίτια κατασχέθηκαν τελικά. 
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Διαπιστώνοντας  την  αποτυχία  του  κρατικού  μηχανισμού  να

επιλύσει   αποτελεσματικά  το  πρόβλημα  του  ιδιωτικού  χρέους  στην

Ιρλανδία, μια ομάδα κοινωνικών οργανώσεων και ιδιωτών ενώθηκε τον

Οκτώβριο του 2011 προκειμένου να διατυπώσει ορισμένες αρχές που

θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση μιας πολιτικής για το ξεπέρασμα

της  κρίσης  του  ιδιωτικού  χρέους.  Έτσι  διατυπώθηκαν  οι  ακόλουθες

εννέα αρχές9:

1. Καταρχήν  η  ομάδα  διαπιστώνει  ότι  η  υπερχρέωση  είναι  ένα

σοβαρό  οικονομικό  και  κοινωνικό  πρόβλημα  που  απαιτεί  μια

πολυδιάστατη  στρατηγική  αντίδραση  από  την  κυβέρνηση.  Οι

δανειολήπτες δεν πληρώνουν γιατί αδυνατούν και όχι γιατί είναι

απρόθυμοι. 

2. Είναι απαραίτητο να υπάρξει πλήρης πληροφόρηση για την έκταση

του προβλήματος. 

3. Οι προτεινόμενες λύσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους όλες

τις  μορφές  χρέους  προκειμένου  να  είναι  αποτελεσματικές  και

εφαρμόσιμες και όχι μόνο τα στεγαστικά δάνεια. 

4. Είναι  άμεση  ανάγκη  να  υπάρξει  νομοθεσία  για  την  προσωπική

αφερεγγυότητα. 

5. Οι δανειολήπτες που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους

πρέπει να πληρώνουν όσον μπορούν ανάλογα με το εισόδημά τους

για περιορισμένο χρονικό διάστημα και το υπόλοιπο του χρέους

τους να διαγράφεται.  

6. Οι  δανειολήπτες  δικαιούνται  να  έχουν  νομική  υποστήριξη  σε

διαπραγματεύσεις  που γίνονται  για  την αποπληρωμή των χρεών

τους. 

7. Οι  δανειολήπτες  πρέπει  να  έχουν  ένα  εγγυημένο  ελάχιστο

εισόδημα για την αντιμετώπιση των βασικών αναγκών τους κατά

το διάστημα αποπληρωμής του χρέους τους. 

9 “Personal and Mortgage Debt: Nine key principles to overcome the personal debt crisis”, October 

2011 (στην ιστοσελίδα bit.ly/9ondebt).
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8. Σε  περίπτωση  που  το  στεγαστικό  χρέος  δεν  είναι  βιώσιμο  και

υπάρξει  κατάσχεση  του  ακινήτου,  θα  πρέπει  να  εξασφαλιστεί

κατοικία  και  υποστήριξη  από  κοινωνικούς  πόρους  για  αυτά  τα

νοικοκυριά. 

9. Τέλος,  ο  στόχος  κάθε  πολιτικής  αντιμετώπισης  των

καθυστερούμενων  στεγαστικών  δανείων  θα  είναι  να

διευκολυνθούν  τα  νοικοκυριά  ώστε  να  παραμείνουν  στα  σπίτια

τους.

Η περίπτωση της Ισλανδίας

Λίγο μετά την χρεοκοπία της Lehman Brothers, τον Οκτώβριο του

2008  το  χρηματοπιστωτικό  σύστημα  της  Ισλανδίας  κατέρρευσε.  Η

απορρύθμιση  του  τραπεζικού  τομέα  μετά  το  2001  οδήγησε  σε

υπερβολική  μόχλευση  κεφαλαίων,  με  αποτέλεσμα  το  παθητικό  των

ισλανδικών τραπεζών να είναι δεκαπλάσιο του ΑΕΠ της χώρας, ενώ τα

υψηλά  επιτόκια  προσέλκυσαν  κερδοσκοπικά  κεφάλαια  από  το

εξωτερικό και περίπου 400.000 καταθέτες από το Ην. Βασίλειο και την

Ολλανδία.

Ωστόσο σε αντίθεση με την Ιρλανδία όπου η κυβέρνηση επέλεξε

τη  διάσωση  των  χρεοκοπημένων  τραπεζών  με  τα  χρήματα  των

φορολογουμένων,  οι  Ισλανδοί  αποφάσισαν  να  αφήσουν  τις  τρεις

μεγάλες τράπεζες τους να χρεοκοπήσουν. Οι συνέπειες της χρεοκοπίας

των  τραπεζών  ήταν  δραματικές.  Οι  δείκτες   του  χρηματιστηρίου

κατέρρευσαν, η ιδιωτική ζήτηση μειώθηκε κατά 25% μεταξύ 2007 και

2010, η ισλανδική κορόνα υποτιμήθηκε κατά 50% σε σχέση με το ευρώ

αυξάνοντας τρομακτικά τις τιμές σε είδη πρώτης ανάγκης, η ανεργία και

το  έλλειμμα  του  προϋπολογισμού  διευρύνθηκαν,  ενώ  το  συνολικό

δημόσιο χρέος της χώρας ανήλθε στο 93% του ΑΕΠ. 

Στην Ισλανδία, όπως και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κατά τη

δεκαετία του 2000 η δανειακή επιβάρυνση των νοικοκυριών αυξήθηκε

σημαντικά, με αποτέλεσμα πριν την κρίση τα ισλανδικά νοικοκυριά να
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είναι  από τα πιο  χρεωμένα στον κόσμο10 (το  χρέος των νοικοκυριών

ανέρχονταν το 2007 περίπου στο 216% του διαθέσιμου εισοδήματος.  Η

χρεοκοπία  των  τραπεζών  και  η  οικονομική  καταστροφή  που

ακολούθησε έφερε σε δραματική θέση χιλιάδες ισλανδικά νοικοκυριά.

Χιλιάδες άνθρωποι που είχαν πάρει στεγαστικά δάνεια σε ξένο νόμισμα

βρέθηκαν να χρωστούν  πολύ περισσότερα χρήματα όταν το  εγχώριο

νόμισμα κατάρρευσε, και οι κατοικίες τους να αξίζουν πολύ λιγότερο.

Περίπου το ένα πέμπτο του συνολικού χρέους των νοικοκυριών και το

15% των στεγαστικών  δανείων  ήταν  σε  συνάλλαγμα,  την  εποχή που

κατέρρευσε  το  τραπεζικό  σύστημα11.  Ακόμα  χειρότερη  ήταν  η  θέση

όσων είχαν δανειστεί με κυμαινόμενο επιτόκιο, καθώς οι μισθοί και οι

τιμές των ακινήτων έπεφταν και ο πληθωρισμός αυξανόταν με ρυθμό

17%. 

Προκειμένου να αποφύγει την ολική κατάρρευση της οικονομίας

η Ισλανδική κυβέρνηση μετά την εθνικοποίηση των τραπεζών έπρεπε να

αντιμετωπίσει  το  πρόβλημα  του  ιδιωτικού  χρέους.  Οι  ατομικές

διαπραγματεύσεις των δανειοληπτών με τις τράπεζες για τα στεγαστικά

δάνεια  οδήγησαν  σε  μείωση  του  χρέους  των  νοικοκυριών  και  των

δαπανών εξυπηρέτησης του. Παρόλα αυτά  όμως οι διαπραγματεύσεις

ολοκληρώθηκαν  μόνο  για  το  35%  των  νοικοκυριών  ως  το  τέλος

Ιανουαρίου  2012.  Έτσι,  προκειμένου  να  αντιμετωπίσουν

αποτελεσματικά την κρίση, οι ισλανδικές αρχές πήραν μια σειρά μέτρων

τα οποία οδήγησαν σε μια μεγάλη διαγραφή του ιδιωτικού χρέους. Τα

μέτρα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: μέτρα για την αναβολή και

αναδιάρθρωση της εξυπηρέτησης του χρέους και μέτρα για τη μείωση

του συνολικού ιδιωτικού χρέους.

Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία μέτρων, ο άμεσος στόχος ήταν

να  προστατευτούν  τα  νοικοκυριά  από  την  διόγκωση  των  δαπανών

εξυπηρέτησης  του  χρέους,  καθώς  τα  επιτόκια  της  συντριπτικής

πλειοψηφίας των δάνειων ήταν συνδεδεμένα είτε με τον δείκτη τιμών

καταναλωτή, είτε με τη συναλλαγματική ισοτιμία. Ένα πρώτο βήμα ήταν

10 Thorvardur Tjorvi Olafson and Karen Αslaug Vignisdottir “Households’ position in the 

financial crisis in Iceland”, working paper no. 59, Central Bank of Iceland, June 2012.
11 Βλ. Thorvardur Tjorvi Olafson and Karen Αslaug Vignisdottir (2012)
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η προσωρινή αναβολή της εξυπηρέτησης των δανείων που συνδέονταν

με  τη  συναλλαγματική  ισοτιμία,  καθώς  και  ορισμένων  στεγαστικών

δανείων  που  είχαν  συναφθεί  σε  εγχώριο  νόμισμα.  Στη  συνέχεια,  η

εξυπηρέτηση των δανείων αναδιαρθρώθηκε, ώστε να εξομαλυνθούν οι

τοκοχρεωλυτικές δόσεις.  Τα επιτόκια  συνδέθηκαν με ένα δείκτη που

είχε αυξηθεί λιγότερο από ότι ο Δ.Τ.Κ. ή η συναλλαγματική ισοτιμία. Η

μείωση  των  δόσεων  αντισταθμίστηκε  από  υψηλότερες  μελλοντικές

πληρωμές  και  επιμήκυνση  του  χρόνου  αποπληρωμής.  Ωστόσο  η

επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής του χρέους δεν επιτρέπονταν

να ξεπεράσει  τα τρία χρόνια,  ενώ το υπόλοιπο χρέος διαγράφονταν.

Περίπου το 50% των δανειοληπτών στεγαστικών δανείων επωφελήθηκε

από αυτές τις ρυθμίσεις.

Αρχικά τα μέτρα για τη μείωση του συνολικού χρέους αφορούσαν

την  κατά  περίπτωση  (case-by-case)  διαγραφή  του  χρέους.  Οι  αρχές

άλλαξαν τη νομοθεσία ώστε να κάνουν ευκολότερο και φθηνότερο το

διακανονισμό  του  χρέους  μέσω  της  δικαστικής  οδού.  Επίσης

δημιουργήθηκε ο Διαμεσολαβητής των Δανειοληπτών για να παρέχει

στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά νομικές και οικονομικές συμβουλές και

να  τα  αντιπροσωπεύει  σε  διαπραγματεύσεις.  Ακόμα  υπογράφηκε

κλαδική συμφωνία με τις  τράπεζες για την εξωδικαστική μείωση του

χρέους. Σύμφωνα με την συμφωνία αυτή, τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

καταρχήν  εκποιούν  τα  μη  σημαντικά  περιουσιακά  στοιχεία  και

χρησιμοποιούν  την  ρευστότητα  για  να  μειώσουν  το  χρέος  τους.  Το

υπόλοιπο  του  χρέους  χωρίζεται  σε  δύο  τμήματα,  ένα  ενυπόθηκο

δάνειο, ίσο με το 100% της αξίας του ακινήτου και ένα δάνειο χωρίς

εξασφάλιση.  Ο  γενικός  κανόνας  είναι  ότι  το  νοικοκυριό   εξυπηρετεί

πλήρως  το  ενυπόθηκο  δάνειο  και  χρησιμοποιεί  την  «ικανότητα

αποπληρωμής» που απομένει για να πραγματοποιεί μερικές αναλογικές

πληρωμές στα υπόλοιπα δάνεια. Προβλέπεται επίσης τριετής περίοδος

αναστολής πληρωμής μέχρι του 30% του στεγαστικού δανείου. Αν το

νοικοκυριό εξυπηρετεί  κανονικά τις  παραπάνω υποχρεώσεις  για τρία

χρόνια, το υπόλοιπο όλων των μη ενυπόθηκων δανείων διαγράφεται.
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Το Δεκέμβριο του 2010 δόθηκε η δυνατότητα στους δανειολήπτες

να  διαγράψουν  το  μέρος  των  στεγαστικών  δανείων  το  οποίο

υπερέβαινε  το  110%  της  αξίας  του  ακινήτου  όπως  αυτή  είχε

διαμορφωθεί  σε  συγκεκριμένη ημερομηνία.  Τον  Ιανουάριο  του 2012

περίπου  το  15%  των  νοικοκυριών  με  στεγαστικά  δάνεια  είχαν

επωφεληθεί από τη ρύθμιση αυτή, ενώ το 6% είχαν χρησιμοποιήσει τις

κατά περίπτωση δυνατότητες μείωσης του χρέους.

Ευεργετική ήταν και η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου τον

Ιούνιο του 2012 σύμφωνα με την οποία τα δάνεια που είχαν συναφθεί

σε  ξένο  νόμισμα  ήταν  παράνομα  και  θα  μπορούσαν  πλέον  να

εξοφλούνται σαν να είχαν συναφθεί σε ισλανδικές κορόνες. Η απόφαση

αυτή οδήγησε σε μείωση του χρέους ίση με 10% του ΑΕΠ.

Συνολικά  στην  Ισλανδία  διαγράφτηκε  ιδιωτικό  χρέος  που

αντιστοιχούσε στο 13% του ισλανδικού ΑΕΠ. 

(Ιούνιος 2013)
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Χρεοκρατία και Υπερχρέωση της Κοινωνίας

Γιάννης Δουλφής 

Οικονομολόγος – ερευνητής, πρώην τραπεζικός

Εισαγωγικά 

Εισερχόμαστε  στη  σκληρότερη  φάση  της  συντελούμενης

κοινωνικής γενοκτονίας που ξεκίνησε από το 2010 με την εφαρμογή των

μνημονίων και του ελέγχου της ελληνικής κοινωνίας από τους διεθνείς

τοκογλύφους-δανειστές με την υποταγή του πολιτικού και οικονομικού

κατεστημένου –με το δικό τους αζημίωτο- στα συμφέροντά τους. 

Πρόκειται  για  την  επιχείρηση  υπονόμευσης  βασικών  στοιχείων

της  ύπαρξής  μας  και  παράλληλα,  μετά  τις  εξελίξεις  διάλυσης  της

δημόσιας παιδείας και υγείας, σχεδιάζεται η στέρηση από τη μεγάλη

πλειονότητα  του  πληθυσμού  της  στέγης  και  της  μικρομεσαίας

αγροτικής  καλλιέργειας,  η  λεηλασία  των  λιγοστών  ρευστών

περιουσιακών στοιχείων από όσους έχουν ακόμη κάποιες οικονομίες

για να ανταπεξέρχονται σε ανυπέρβλητες υποχρεώσεις και η στέρηση

της  εύκολης  πρόσβασης  στο  νερό.  Τεράστιες  θα  είναι  οι

περιβαλλοντικές  πέραν  των  άλλων  επιπτώσεις  από  τη  νέας  μορφής

αξιοποίηση  του  εδάφους  και  των  υδάτων  που  θα  επιβάλουν  τα

αδηφάγα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα που θα τα οικειοποιηθούν. 

Η  νέα  πρόκληση:  Επιχείρηση  βίαιης  ανακατανομής  και

συγκεντροποίησης της γης και της ακίνητης περιουσίας

Διεθνές περιβάλλον     

Συζητάμε όλοι για κρίση, μνημόνια, δημοσιονομικά, δημόσια και

ιδιωτικά χρέη, και από την άλλη δεχόμαστε υποσχέσεις για «ανάπτυξη»,

«έξοδο από την κρίση» και άλλα τέτοια καθησυχαστικά, αλλά θα πρέπει

να  δούμε  τις  υπάρχει  στο  βάθος  πίσω  από  όλα  αυτά  εγχωρίως  και

διεθνώς.[1] 
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Όλα  υποτίθεται  ότι  ξεκινάνε  από  τη  λεγόμενη  κρίση  χρέους  –

δημοσίου κατά το «αφετηριακό ξέσπασμα» στην Ελλάδα- ιδιωτικού στις

περισσότερες  χώρες  της  δύσης,  απέναντι  στην  αντιμετώπιση  του

οποίου  εκπονούνται  και  εφαρμόζονται  καταστροφικές  κοινωνικά

πολιτικές. 

Στον  πυρήνα  του  προβλήματος  βρίσκεται  το  αδιέξοδο  του

μεταβατικού  σταδίου  του  καπιταλισμού,  του  χρηματοπιστωτικού

καπιταλισμού.  Με  την  εκδήλωση  της  κρίσης  κεφαλαιακής

υπερσυσσώρευσης  στις  αρχές  της  δεκαετίας  του  ΄70,  ξεκίνησε  μια

διαδικασία  χρηματιστικοποίησης  με  διάφορους  τρόπους  την  οποία

διευκόλυνε ο νεοφιλελευθερισμός. 

Συσσωρεύτηκε  στη  χρηματοπιστωτική  σφαίρα  τεράστιος  όγκος

κεφαλαίων που κινείται με μεγάλες ελευθερίες και ταχύτητα διεθνώς, ο

οποίος δεν είναι δυνατόν να έχει πραγματικό αντίκρισμα (πλασματικό

κεφάλαιο – παράγωγα χρηματοπιστωτικά προϊόντα) παρά τα κέρδη που

αποκομίζει, αφού ο συνολικός όγκος του βάσει υπολογισμών ανέρχεται

σε 16 περίπου φορές του παγκόσμιου ΑΕΠ (2010). Όπως αναφέρει ο Γ.

Τόλιος  «…Το  2010,  σύμφωνα  με  στοιχεία  της  «Τράπεζας  Διεθνών

Διακανονισμών» (BIS),  η  αξία όλων αυτών των «χάρτινων και  άυλων

αξιών» ανήλθε σε 1.032 τρις δολάρια, ενώ τον ίδιο χρόνο το παγκόσμιο

ΑΕΠ ήταν μόλις 62 τρις δολάρια…» 

Το 2008 ξέσπασε η «χρηματοπιστωτική κρίση», που κλόνισε τα

θεμέλια  του  συστήματος  και  ανέδειξε  το  ζήτημα  της  αδυναμίας

πραγματοποίησης  της  χρηματικής  αξίας  του  συσσωρευμένου  στο

χρηματοπιστωτικό  τομέα  κεφαλαίου.  Η  απάντηση  των  κυρίαρχων

δυνάμεων  της  διεθνούς  κεφαλαιοκρατίας,  μέσω  της  πολιτικής

εκπροσώπησης  με  το  σύγχρονο  κράτος  έκτακτης  ανάγκης,  ήταν  η

άμετρη  κρατική  ενίσχυση  του  χρηματοπιστωτικού  τομέα  και  του

τραπεζικού  συστήματος,  μετατρέποντας  τις  μη  δυνάμενες  να

πραγματοποιηθούν απαιτήσεις του σε κρατικό χρέος που επιρρίφθηκε

στην  κοινωνία,  ανακυκλώνοντας  και  μεγεθύνοντας  το  πρόβλημα.  Οι

επιβληθείσες  άγριες  πολιτικές  λιτότητας  συντελούν  σε  ένα  φαύλο

κύκλο,  υπερχρέωσης  της  μεγάλης  μάζας  του  πληθυσμού  μέσω
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υπέρμετρης  φορολόγησης  και  συρρίκνωσης  του  εισοδήματος,  με  τη

διαδικασία του αποπληθωρισμού, που απομυζά το κυκλοφορούν στην

αγορά χρήμα διατηρώντας ανέπαφη την «αξία» του, και υποτιμώντας

παράλληλα  τη  νομισματική  αποτίμηση  του  υλικού  πλούτου

(νομισματικοποίηση). 

Τίθεται  το  ζήτημα μιας  άλλου  τύπου  σχέσης  μεταξύ πολιτικού

συστήματος και των κυρίαρχων κύκλων, του χρηματοπιστωτικού κυρίως

κεφαλαίου,  με  το  κράτος  να  επιτίθεται  στους  όρους  ζωής  του

πληθυσμού,  υπονομεύοντάς  τους  (βλ.  την  έννοια  της  βιοπολιτικής),

ώστε  να  διατηρήσει  ανέπαφες  τις  αξιώσεις  του  χρηματοπιστωτικού

κεφαλαίου και να επιτρέψει την υλική του πραγματοποίηση.[2]

Στην  κορυφή  του  βρίσκεται  η  αφρόκρεμα  του  μεγάλου

κεφαλαίου.  Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί  ο όγκος αυτός των

κεφαλαίων πρέπει να αποκτήσει όλο και πιο στέρεα δικαιώματα στο

φυσικό πλούτο της γης. Να πάρει στην κυριότητά του όλη την ακίνητη

περιουσία  που  βρίσκεται  είτε  στο  «δημόσιο»  κρατικό  έλεγχο,  είτε

διάσπαρτη  στην κυριότητα των πολιτών.  Όταν αυτό γίνει  εφικτό και

διαμορφώσει  ένα  άλλο  κοινωνικό  και  οικονομικό  μοντέλο,  τότε  θα

αποφασίσει  να  διαγράψει  το  μέρος  εκείνο  των  χρηματοπιστωτικών

μέσων που πλεονάζουν.[3]  

Ελληνική πτυχή

Το 2010 επιβλήθηκε στη χώρα μας το νεο-αποικιακό καθεστώς

ελέγχου του διεθνούς  χρηματοπιστωτικού,  πρωτίστως,  κεφαλαίου  με

προσχηματική  αφετηρία  και  μοχλό  το  κρατικό  -που  βαφτίζεται

«δημόσιο»- χρέος,  διά της επιβολής του νέου θεσμού της λεγόμενης

Τρόικα  με  την  είσοδο  του  Δ.Ν.Τ.  (Ε.Ε.  –  Ε.Κ.Τ.  –  Δ.Ν.Τ.)  και  τη

«συνομολόγηση»  «διακρατικών»  δανειακών  συμβάσεων  και

συνοδευτικών  μνημονίων  υποχρεωτικής  πολιτικής  όρων

χρηματοδότησης,  που  εφαρμόζει  με  τον  πιο  βάναυσο  τρόπο  τις

πολιτικές που περιγράφονται παραπάνω. Έτσι το υποτιθέμενο υψηλό

κρατικό χρέος –που ειρήσθω εν παρόδω, ενώ ανερχόταν σε 115% του
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Α.Ε.Π.  στα  τέλη  Σεπτεμβρίου  του  2009,  εκτινάχθηκε  στο  175%  το

Νοέμβριο  του  2013–  αποτέλεσε  το  άλλοθι  για  την  εφαρμογή  μιας

άγριας  πολιτικής  «εσωτερικής  υποτίμησης»,  τεράστιας  μείωσης  του

Α.Ε.Π.  και  μεταφοράς  του  από  ιδιωτική  απαίτηση  του  διεθνούς

τραπεζικού  συστήματος,  με  εφαρμογή  του  Ελληνικού  εσωτερικού

δικαίου των ομολόγων, σε διεθνή κρατική απαίτηση με επαχθείς όρους

αγγλικού δικαίου και διεθνούς δικαιοδοσίας, με υπέγγυα εξασφάλιση,

τη δημόσια, αλλά και εμμέσως την ιδιωτική κυρίως ακίνητη περιουσία.

Ιδιαίτερα  στη  χώρα  μας  το  μεγαλύτερο  μέρος  της  ακίνητης

περιουσίας βρίσκεται διάσπαρτο στην κυριότητα της πλειονότητας των

πολιτών.  Και  αυτό  έχει  επισημανθεί  από  καιρό  ως  «αμαρτωλή

απόκλιση» στην «ανεπτυγμένη Ευρώπη». Αναζητείτο από καιρό λοιπόν

η  εξεύρεση  μιας  πολιτικής  βίαιης  συγκέντρωσης  με  τη  νομιμοφανή

αποστέρηση της ακίνητης περιουσίας από τα πολλά ιδιωτικά χέρια –

είτε ως καταναλωτικό αγαθό που καλύπτει στεγαστικές ανάγκες, είτε ως

μικροιδιοκτησία  που  αποκομίζει  κάποια  μικρή  πρόσοδο–  για  να

αξιοποιηθεί κεφαλαιακά.   

Το  κρατικό  χρέος  λοιπόν  με  τις  «μνημονιακές  πολιτικές»

κοινωνικοποιείται μεταφερόμενο στους ώμους των λαϊκών στρωμάτων,

μέσω της υπέρμετρης φορολόγησης των λαϊκών εισοδημάτων, αλλά και

της  ακίνητης  περιουσίας  που  δεν  συναρτάται  με  την  απόκτηση

εισοδήματος,  ώστε  να  καταστεί  αδύνατη  η  πληρωμή  τους  και  η

συντήρηση των ακινήτων με αποτέλεσμα την κάθετη πτώση της αξίας

τους  και  την  κατάρρευση  της  κτηματαγοράς.  Οι  φόροι  που

επιβάλλονται στην ακίνητη περιουσία βασίζονται, είτε σε διογκωμένες

πλασματικές «αντικειμενικές» αξίες, είτε αυθαίρετα (βλ. Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. –

Ε.Τ.Α.Α.  και  ο  νέος  φόρος  ακίνητης  περιουσίας,  ΕΝ.Φ.Ι.Α.,  που  τα

μονιμοποιεί, όπως άλλωστε είχε εξαρχής επισημανθεί).[4] 
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Μπροστά στις προκλήσεις της προαναγγελθείσας επίθεσης

Φορολογία - Φορολογικές απαιτήσεις του κράτους

Η δυνατότητα  του  κράτους  να  εκπλειστηριάζει  ακίνητη  και  να

κατάσχει  κινητή περιουσία  είναι  ήδη θεσμοθετημένη,  μέσα από  ένα

νομοθετικό  πλαίσιο  που  επιτρέπει  την  κατάσχεση  κινητών  αξιών

(τραπεζικών  λογαριασμών,  ενοικίων,  ακίνητης  περιουσίας,

συμπεριλαμβανομένης της Α΄ κατοικίας, ακόμη και συντάξεων άνω του

ποσού των 1.000 ευρώ μηνιαίως).  

Τι σχεδιάζεται:  η δυνατότητα εκβιασμού του κράτους προς του

πολίτες που αδυνατούν να πληρώσουν τους υπέρογκους δυσανάλογους

φόρους  που  τους  επέβαλε  στα  πλαίσια  κοινωνικοποίησης  και

αποπληρωμής του χρέους από αυτούς,  να ανταλλάσσουν τα ακίνητά

τους,  όση  και  αξία  να  έχουν,  με  τις  φορολογικές  οφειλές  για  να

αποφύγουν τη φυλάκιση.  

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορολογουμένων προς το κράτος

ανέρχονται  σήμερα  στο  ποσόν  των  65  δις  ευρώ  περίπου,  ενώ  η

κατάσταση επιδεινώνεται συνεχώς με αποτέλεσμα τη ραγδαία συνεχή

αύξηση του ποσού αυτού. 

Βλέπετε και απόσπασμα από πρόσφατο δημοσίευμα σχετικά με

τη  δράση  των  φορολογικών  αρχών  απέναντι  στους  οφειλέτες:  «Η

κυβέρνηση έχει  βάλει  απροκάλυπτα  «χέρι»  σε  93.330 λογαριασμούς

οφειλετών μέσω εφορίας από την αρχή του χρόνου, ενώ στο «σφυρί»

βγαίνουν  56  σπίτια  την  ημέρα!  Μόνο  τον  Οκτώβριο  οι  φορολογικές

αρχές  έβγαλαν  σε  πλειστηριασμό  1.553  κατοικίες  και  οικόπεδα  και

14.197  ακίνητα  συνολικά  στο  δεκάμηνο  του  έτους.  Σε  σχέση  με  το

περσινό  δεκάμηνο  Ιανουαρίου  –  Οκτωβρίου  2013  οι  πλειστηριασμοί

ακινήτων  σημειώνουν  αύξηση  κατά  26,3%  αφού  πέρυσι  η  εφορία

έβγαλε σε δημοπρασία 11.240 ακίνητα συνολικά. «Έκρηξη» σημειώνουν

και  οι  κατασχέσεις  σε  χέρια  τρίτων.  Είναι  χαρακτηριστικό  ότι  μέσα

στους πρώτους δέκα μήνες του 2013 αυτές διπλασιάστηκαν φθάνοντας

τις  11.883  τον  Οκτώβριο  από  5.592  τον  Ιανουάριο.  Πρώτη  στις

49



κατασχέσεις  είναι  η  Δ.Ο.Υ  Β΄  Ηρακλείου  με  1.052  κατασχέσεις  «εις

χείρας τρίτων» τον Οκτώβριο και ακολουθούν η ΦΑΕΕ Πειραιά με 793, η

Δ.Ο.Υ Κοζάνης με 592, η Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας με 588, η Δ.Ο.Υ. Μεγάλων

Επιχειρήσεων  με  504  κ.ά.  Εν  τω  μεταξύ,  σύμφωνα  με  τα  στοιχεία,

81.583 νοικοκυριά και επιχειρήσεις είδαν την εφορία να απλώνει «χέρι»

σε  τραπεζικούς  λογαριασμούς,  μισθούς,  ενοίκια  και  ταμεία

επιχειρήσεων  την  περίοδο  Ιανουαρίου  –  Σεπτεμβρίου  του  τρέχοντος

[2013]  έτους.  Την  αντίστοιχη  περυσινή  περίοδο  οι  κατασχέσεις  εις

χείρας τρίτων ανήλθαν σε 48.589». (Βλέπετε, Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΒΓΑΖΕΙ ΣΤΟ

«ΣΦΥΡΙ» 56 ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ! Iskra: Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013) 

Η νέα φορολογία εισοδήματος που ισχύει για το 2013, αλλά η

επαχθέστερη του 2014 θα καταστήσει  αδύνατη την ανταπόκριση της

τεράστιας  πλειονότητας  του  πληθυσμού  να  ανταποκριθεί  στις

παράλογες  απαιτήσεις  της.  Ειδικότερα η  φορολόγηση με 26%,  χωρίς

καμία απαλλαγή, για τους ελεύθερους επαγγελματίες,  αντιστρέφει τα

μέχρι  σήμερα  «προνόμια»  που  απολάμβαναν,  σε  σχέση  με  τη

φορολόγηση των εισοδημάτων μισθωτής εργασίας, που έχουν κι αυτά

υποστεί  τεράστια  επιβάρυνση,  από  την  ελαχιστοποίηση  του

αφορολογήτου υπό προϋποθέσεις  και την αύξηση του ποσοστού του

συντελεστή των χαμηλότερων φορολογικών κλιμακίων.  

Με τη νέα σχεδιαζόμενη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας

μονιμοποιούνται τα χαράτσια της τελευταίας τριετίας που υποτίθεται

πως  ήταν  «προσωρινά»  -στην  πραγματικότητα  λειτούργησαν  ως

δοκιμαστικός σωλήνας για εμπέδωση της αξίωσης- με αποτέλεσμα την

αδυναμία ανταπόκρισης της μεγαλύτερης μερίδας του πληθυσμού στην

«υποχρέωση» αυτή,  δεδομένου ότι ζητείται  φόρος από κάτι  που δεν

παράγει  εισόδημα  και  από  υποκείμενα  φόρου,  με  διαρκώς

συρρικνούμενα  εισοδήματα.  Αν  υποτεθεί,  όπως  διατείνονται  οι

εμπνευστές του, ότι θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος φόρος περιουσίας,

ο φόρος αυτός δεν αποτελεί φόρο περιουσίας.  Δεν σχετίζεται με την

αξία της ακίνητης περιουσίας και δεν προβλέπει κανένα αφορολόγητο

όριο, αλλά με τα τετραγωνικά κάθε ακινήτου και με τον προσδιορισμό

ενός εξωφρενικού ποσού ανά τ.μ. που υπερακοντίζει και οποιαδήποτε

50



τιμή ενοικίου με τα σημερινά δεδομένα. Άρα ούτε καν ενοικιαστές δεν

γινόμαστε της ιδιοκτησίας μας, αλλά μας επιφυλάσσουν την τύχη του

άστεγου πρόσφυγα.     

Ιδιωτικά  χρέη  των  νοικοκυριών  και  των  επιχειρήσεων  στις

Τράπεζες 

Η  υπερχρέωση  των  ελληνικών  νοικοκυριών  συντελέστηκε  τα

τελευταία χρόνια κατ’ αρχάς λόγω υπερδανεισμού, από την αλόγιστη

πιστωτική επέκταση που εφαρμόστηκε από τη δεκαετία του 1990 και

κατά  δεύτερο  λόγο  από  τις  αναγκαστικές  εισοδηματικές  περικοπές,

λόγω  της  εφαρμογής  στη  συνέχεια  των  μνημονιακών  πολιτικών  της

τελευταίας  τετραετίας.  Έτσι  συσσωρεύτηκαν  υποχρεώσεις  στις

Τράπεζες  που  ολοένα  και  περισσότεροι  δανειολήπτες  αδυνατούν  να

εκπληρώσουν  με  συνέπεια.  Επίσης  και  οι  μικρές  επιχειρήσεις  και  οι

ελεύθεροι  επαγγελματίες  αντιμετωπίζουν  ανυπέρβλητα  προβλήματα

αποπληρωμής των δανειακών τους υποχρεώσεων, λόγω της φοβερής

οικονομικής  δυσπραγίας,  από  την  παρατεταμένη  και  εντεινόμενη

ύφεση της εσωτερικής αγοράς και της οικονομίας. «Πριν να υπαχθεί η

Ελλάδα  στο  επονείδιστο  καθεστώς  του  Μνημονίου  που  ρήμαξε

κυριολεκτικά  την  οικονομία,  το  λαό  και  τη  χώρα,  τα  στοιχεία

αποδεικνύουν ότι οι συμπατριώτες μας εξυπηρετούσαν τα δάνειά τους

με…  θρησκευτική  ευλάβεια  σε  εξωφρενικό  ποσοστό!»  Το  2008,

τελευταία  χρονιά  πριν  από  την  «κρίση»,  το  ποσοστό  των  μη

εξυπηρετουμένων δανείων ανερχόταν μόλις στο 5% του συνόλου τους.

Το 2009, όταν η κρίση αρχίζει να χτυπάει και την Ελλάδα, το ποσοστό

των  «κόκκινων»  δανείων  αυξάνεται  μεν,  αλλά  όχι  και  σε  βαθμό  να

προκαλεί πανικό: ανεβαίνει στο 7,7% του συνόλου. Μόλις όμως η χώρα

μπαίνει σε καθεστώς Μνημονίου τον Μάιο του 2010, αρχίζει σταδιακά

ο καλπασμός και σύντομα η κατάσταση ξεφεύγει από κάθε έλεγχο: τα

μη  εξυπηρετούμενα  δάνεια  αυξάνονται  στο  10,5%  το  2010,

εκτινάσσονται  στο 16% του συνόλου το 2011 και  απογειώνονται  στο

25,4%  το  2012,  για  να  φθάσουν  στο  29%  τον  Αύγουστο  του  2013,

σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.
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Σύμφωνα,  λοιπόν,  με  τα  στοιχεία  της  Τράπεζας  Ελλάδος,  στο

τέλος Αυγούστου ’13, το υπόλοιπο των πάσης φύσεως δανείων από το

τραπεζικό σύστημα προς τον ιδιωτικό τομέα, ανέρχονταν σε 221 δις €,

από τα οποία 101 δις προς νοικοκυριά (στεγαστικά 72 και καταναλωτικά

29).  Από  το  σύνολο  των  δανείων  29%  ήταν  στην  κατηγορία  των

λεγόμενων  «κόκκινων  δανείων»  (καθυστέρηση  καταβολής  δόσεων

πάνω από τρίμηνο), που η αξία τους έφθανε 68 δις €. Από τα «κόκκινα

δάνεια»  του  2013,  ύψους  68  δις,  τα  36  δις  αφορούσαν  γενικώς

επιχειρηματικά δάνεια, τα 20 δις στεγαστικά και 12 δις καταναλωτικά

μαζί  και  πιστωτικές  κάρτες.  (Βλ.  Γιάννης  Τόλιος  «Κόκκινα  δάνεια»:

Θηλιά στο λαιμό λαϊκών νοικοκυριών και μικροεπιχειρήσεων).

Σημειωτέον  ότι  κατά  τη  διάρκεια  ραγδαίας  εξάπλωσης  της

τραπεζικής πίστης στον τομέα των καταναλωτικών δανείων υπήρξε μια

υψηλότατη κερδοφορία των τραπεζών για δύο δεκαετίες και μάλιστα

με  χαμηλό  πραγματικό  φορολογικό  συντελεστή  –μια  από  τις

παραμέτρους  διόγκωσης  του  κρατικού  χρέους  από  πλευράς

δημοσιονομικών  εσόδων–  που  αξιοποιήθηκε  από  τους  βασικούς

μετόχους  τους  και  χρηματιστηριακά,  αποκομίζοντας  τεράστια

προσωπικά κέρδη, τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν για να ενισχύσουν

τα ίδια κεφάλαια και συνεπώς τη ρευστότητα των ίδιων των τραπεζών

αλλά  έγιναν  κέρδος  στους  ήδη  παχυλούς  λογαριασμούς  των

μεγαλομετόχων τους.  Έτσι  για να ανταποκριθούν τα οικονομικά τους

στοιχεία στις τρέχουσες συνθήκες της κρίσης (από το 2008 έως σήμερα)

στις μαζί με τη γενναία αποζημίωσή τους, από το  PSI της κυβέρνησης

Παπαδήμου,  που  έλαβαν  για  ανακεφαλαιοποίηση  και  ενεγράφη  ως

χρέος  σε  βάρος  του  φορολογούμενου  ελληνικού  λαού,  έχουν  λάβει

σταδιακά κρατικές ενισχύσεις με άλλες μορφές που αγγίζουν ένα ετήσιο

προμνημονιακό Α.Ε.Π.[5]               

Τώρα  σχεδιάζεται  η  άρση  των  περιορισμών  στους

πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας (για χρέη κάτω των 200.000 ευρώ)

από τις Τράπεζες από τις αρχές του 2014. (Βλ. στη συνέχεια το Υ.Γ. μετά

την ψήφιση της άρσης των πλειστηριασμών στις 21/12/2013) 
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Κατ’  αρχάς δεν υπάρχει κανένα προστατευτικό πλαίσιο για την

ακίνητη  περιουσία,  και  όχι  μόνο,  απέναντι  στις  απαιτήσεις  των

φορολογικών αρχών από μια επαχθέστατη φορολογία εισοδημάτων και

ακινήτων, που είναι ουσιαστικά «κεφαλική».    

Ως  προς  τις  απαιτήσεις  των  τραπεζών,  μέχρι  31/12/2013

προστατεύεται  από  τους  πλειστηριασμούς  οποιασδήποτε  μορφής

ακίνητη περιουσία για οφειλές σε τράπεζες μέχρι 200.000 ευρώ. Με τη

ρύθμιση αυτή προστατευόταν ακόμη και δανειολήπτης ο οποίος είχε

κατοικία,  εξοχικό  και  ενοικιαζόμενο  κατάστημα.  Με  την  άρση  της

διάταξης  αυτής,  και  την  στα  λόγια  μόνο  προστασία  της  πρώτης

κατοικίας,  απελευθερώνονται  οι  πλειστηριασμοί  για  δεύτερες

κατοικίες,  εξοχικά,  καταστήματα  και  γραφεία.  Επίσης  μέχρι  τις

31/12/2013,  δεν  μπορεί  να  κατασχεθεί  η  κύρια  κατοικία  εφόσον  η

αντικειμενική αξία ισούται με το αφορολόγητο όριο για την απόκτηση

πρώτης  κατοικίας  (200.000  ευρώ)  προσαυξημένο  κατά  50%.  Έτσι,  το

σπίτι ενός άγαμου που έχει αντικειμενική αξία μέχρι 300.000 ευρώ η

τράπεζα δεν μπορεί να το εκπλειστηριάσει, εφόσον το δάνειό του έχει

«κοκκινίσει».  Τα  όρια  αυτά  προσαυξάνονται  στην  περίπτωση  του

έγγαμου στις 375.000 ευρώ και για τις 4μελείς οικογένειες στα 450.000

ευρώ. 

Παράλληλα με την έντονη ιδεολογική προπαγάνδα αποδοχής της

φτωχοποίησης,  που  ενοχοποιεί  συλλήβδην  τους  δανειολήπτες,

αθωώνοντας  απολύτως  το  τραπεζικό  σύστημα,  σχεδιάζεται  για

«επικοινωνιακούς  λόγους»  μια  περιορισμένη  προστασία  που  θα

περιορίζεται μόνο στην πρώτη κατοικία, και μάλιστα με εισοδηματικά

κριτήρια φτώχειας  και δραστική  μείωση της αντικειμενικής της αξίας

από τα σημερινά ισχύοντα επίπεδα, ώστε σε βάθος χρόνου να υπάρξει

πλήρης απελευθέρωση. 

Η ολίσθηση στην αποδοχή ενός τέτοιου πλαισίου,  θα οδηγήσει

στη  χαριστική  βολή  σε  μια  κτηματαγορά,  η  οποία  είναι  ήδη  σε

κατάρρευση, και στην αρπαγή αρχικά των ακινήτων που παρουσιάζουν

μεγαλύτερο  ενδιαφέρον  για  το  κερδοσκοπικό  κεφάλαιο  –  εξοχικές

κατοικίες, νεόδμητα ακίνητα, μεγαλύτερα και καλύτερα διαμερίσματα,
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μικρού  και  μεσαίου  μεγέθους  επαγγελματικοί  χώροι,  για  να

οδηγηθούμε στη συνέχεια στη δεύτερη φάση λεηλασίας. 

Η  αναγγελλόμενη  από  την  κυβέρνηση  «ανάπτυξη»  και  οι

συναφείς «επενδύσεις»[*] αφορούν στην πραγματικότητα τη λεηλασία

του δημόσιου πλούτου και της διασπαρμένης ακίνητης περιουσίας των

πολιτών,  από  ποικιλώνυμα  μεγάλα  συμφέροντα,  που  θέλουν  να

εισέλθουν σε  ό,τι  υπάρχει  ζωτικό  για  την  επιβίωση  του πληθυσμού,

αρπάζοντας  πριν  απ’  όλα  τα  στοιχεία  που  είχε  εξασφαλίσει  για  τη

στοιχειώδη αναπαραγωγή του, αφού η εγχώρια αγορά καταναλωτικών

αγαθών θα οδηγηθεί εντός ολίγου σε πλήρη κατάρρευση, δηλ. στέγαση,

ύδρευση, θέρμανση, ηλεκτροδότηση, υγεία, εκπαίδευση, επικοινωνίες.

Αυτή είναι η ουσία της βιοπολιτικής. Αυτή είναι η παρούσα φάση του

χρηματοπιστωτικού  καπιταλισμού,  του  καπιταλισμού  της  απόλυτης

λεηλασίας που προετοιμάζει,  όπως και την περίοδο της πρωταρχικής

συσσώρευσης του κεφαλαίου και των περιφράξεων, την επόμενη, αυτή

του ολοκληρωτικού καπιταλισμού ή άλλως της βαρβαρότητας, αν δεν

γίνει  εφικτή  η  ανατροπή  του.  Πρόσφατα  παραδείγματα  αυτής  της

λεηλασίας αποτελούν: 

α) Η εκποίηση 28 ακινήτων του δημοσίου από το ΤΑΙΠΕΔ έναντι

261,3  εκατ.  ευρώ  στις  εταιρίες  i)  Real Estate,  Eurobank Properties

Α.Ε.Ε.Α.Π.  χαρτοφυλάκιο  ακινήτων  Α΄  έναντι  145,81  εκατ.  ευρώ

(θυγατρική της  Eurobank Equities Investment Firm Α.Ε. και  ii)  Εθνική

Πανγαία  Α.Ε.Ε.Α.Π.[6] χαρτοφυλάκιο  ακινήτων  Β΄  έναντι  115,5  εκατ.

ευρώ (θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.) τα οποία θα

μεταβούν στον ειδικό λογαριασμό χρέους για να παραδοθούν πάραυτα

στου δανειστές.  Το Δημόσιο υποχρεώνεται  έτσι  να πληρώνει  ενοίκιο

στους καινούργιους ιδιοκτήτες για μια περίοδο 20-25 ετών, ύψους 30

εκ. ευρώ ετησίως. Δηλαδή έλαβε 261,3 εκ. για να πληρώσει 600-750 εκ.

ευρώ, τα οποία ως τώρα δεν πλήρωνε, και τα οποία θα βγουν από πού

αλλού,  παρά  από  τον  προϋπολογισμό,  δηλαδή  από  τις  τσέπες  των

φορολογούμενων. Δεν φτάνει δε που θα ξεσπιτωθεί κι από νοικοκύρης

θα γίνει νοικάρης, αλλά υποχρεώνεται κι από πάνω να επιμεριστεί τις
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υποχρεώσεις  και  το  κόστος  συντήρησης  των  κτηρίων,  τα  έξοδα  των

ασφαλίστρων, καθώς και τους φόρους, και δασμούς. 

β)  Η  πρόσφατη  τροποποίηση  της  συμφωνίας  μεταξύ  ΟΛΠ  και

«Cosco» που προβλέπει την αναστολή της καταβολής του ενοικίου από

την «Cosco» που περιελάμβανε η αρχική συμφωνία, μέχρις ότου το ΑΕΠ

της χώρας επιστρέψει στα επίπεδα του 2008 και εφόσον σημειώνεται

ετήσια  αύξηση  2%(!),  παράλληλα  με  την  παραχώρηση  στην  κινεζική

εταιρεία ολόκληρου του δυτικού μετώπου του λιμανιού του Πειραιά για

να «κάνει επενδύσεις ύψους 230 εκατ. ευρώ στον προβλήτα ΙΙΙ, ενώ για

«αντάλλαγμα», η «Cosco» υπόσχεται ότι θα δημιουργήσει 700 θέσεις

εργασίας, προφανώς με μισθούς και εργασιακά δικαιώματα Κίνας».

Για τη ριζική αντιμετώπιση αυτής της πολιτικής, υφαρπαγής της

ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται διασπαρμένη στα χέρια της μεγάλης

πλειοψηφίας του πληθυσμού, αλλά και της δημόσιας περιουσίας, μέσω

της  κρατικής  πολιτικής  του  νεοαποικιακού  καθεστώτος  που  έχει

επιβληθεί,  απαιτείται η ανατροπή αυτού του καθεστώτος.  Ειδικότερα

για να καταστεί δυνατή η εφαρμογή μιας άλλης πολιτικής απαιτείται, η

αποκατάσταση της νομισματικής κυριαρχίας, η δυνατότητα εφαρμογής

εθνικά  ανεξάρτητης  νομισματικής  και  οικονομικής  πολιτικής,  η

επανάκτηση του εκδοτικού προνομίου και η έκδοση χρήματος από μια

εθνικά  ανεξάρτητη  Κεντρική  Τράπεζα  και  ο  έλεγχος  της  ροής  του

χρήματος μέσω της κοινωνικοποίησης του τραπεζικού συστήματος.        

Ωστόσο είναι απαραίτητη η ανάπτυξη κινηματικών δράσεων με

τη  συμπαράσταση  νομικής  προστασίας  για  την  παρεμπόδιση  της

εφαρμογής της πολιτικής αυτής σε όλα τα στάδια. Από την εκδήλωση

νομοθετικής πρωτοβουλίας για την αλλαγή των σημερινών δυσμενών

νομικά συνθηκών και όρων ως την ανάσχεση ή αναίρεση στην πράξη

των επιπτώσεών τους σε όσα δυσμενή ισχύουν σήμερα και παράγουν

αντίστοιχα αποτελέσματα. Θα πρέπει ωστόσο η κινηματική αυτή δράση

να έχει ένα πλαίσιο αναφοράς που: α) θα εντοπίζει τον αντίπαλο του

αγώνα, που είναι το νεοαποικιακό καθεστώς με τον εγχώριο κρατικό

μηχανισμό ως νομοθετική, εκτελεστική εξουσία και φορολογική αρχή,

που επιδιώκει και επιβάλει δημευτικούς φόρους, για λογαριασμό των
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ξένων  τοκογλύφων  δανειστών,  αλλά  και  για  λογαριασμό  του  άλλου

προσώπου του Ιανού,  του εγχώριου τραπεζικού συστήματος  και  των

παραφυάδων του εντός και εκτός χώρας (εταιρίες  real estate,  distress

funds κλπ) που καραδοκούν για την υφαρπαγή του υλικού πλούτου και

β) θα προσδιορίζει με σαφήνεια τον τελικό στόχο, που είναι η απαλλαγή

μεγάλου  μέρους  από  το  άχθος  των  φορολογικών  και  τραπεζικών

υποχρεώσεων  των  πολιτών,  που  παράλογα  απαιτούνται  και  τη

διατήρηση της ακίνητης περιουσίας τους, αξιώνοντας το δικαίωμα στη

στέγη και τα άλλα καθοριστικά μέσα (αξιοπρεπούς) διαβίωσης.  Γι’ αυτό

είναι απαραίτητη η γνώση των αιτίων της φορολογικής και τραπεζικής

υπερχρέωσης, που δεν οφείλεται στους ίδιους, όπως και των υπαιτίων

της συνεχούς υπονόμευσης των εισοδηματικών τους πόρων, εν ονόματι

ενός  υψηλού κρατικού χρέους,  που αντί  για  τον  περιορισμό  του ως

προς το Α.Ε.Π., με τα μέτρα αφαίμαξής τους, όπως διατείνονται, αυτό

διογκώνεται,  παρά  τα  τεράστια  ποσά  που  εισπράττουν  ετησίως  σε

τόκους και κεφάλαιο. Και πρέπει να υπάρχει ως άξονας αναφοράς ένα

διεκδικητικό  πλαίσιο  στην  κατεύθυνση  αυτή,  πέραν  των  όποιων

ενδιάμεσων  διεκδικήσεων  (αναστολή  του  μέτρου  για  ορισμένο

διάστημα, προϋποθέσεις εφαρμογής, όπως π.χ. απαγόρευση εκποίησης

κάτω  από  την  αντικειμενική  αξία,  παραγραφή  του  υπολοίπου  της

απαίτησης αν δεν καλυφθεί από το εκπλειστηρίασμα του ενυπόθηκου

ακινήτου ή προσαρμογή της απαίτησης μέχρι την αξία του ενυπόθηκου

ακινήτου  κ.λ.π.).  Θα  πρέπει  να  επανεξετασθούν  και  να  αναληφθούν

νομικές συλλογικές δράσεις κατά της σχεδιαζόμενης νέας φορολογίας

ακινήτων,  αλλά  και  του  φορολογικού  πλαισίου  της  φορολογίας

εισοδήματος  που  αντίκειται  στη  συνταγματική  αρχή  της  συμμετοχής

στα  βάρη  ανάλογα  με  τις  δυνατότητες  του  κάθε  πολίτη  και  στην

έλλειψη  ανταποδοτικότητας  των  φόρων,  αφού  παράλληλα

καταστρέφονται από το ίδιο το κράτος οι προνοιακές δομές του (υγεία,

παιδεία, κοινωνική ασφάλιση κλπ).        
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Υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο «προστασίας» για ιδιωτικό χρέος

Τι υφίσταται σήμερα ως προστασία, απέναντι στα ιδιωτικά χρέη

των νοικοκυριών;

1) Ο  Ν.  3869/2010  (νόμος  Κατσέλη)   για  όσους  προσφεύγουν  ή

έχουν ήδη προσφύγει, που ουσιαστικά είναι πολύ αδύναμος για

τους δανειολήπτες, παρά τα θετικά του στοιχεία. Ο νόμος αυτός,

που  αποτελεί  μια  ελληνική  εκδοχή  του  διεθνώς  ισχύοντος

καθεστώτος ιδιωτικής πτώχευσης λόγω χρεών, δεν εισήχθη στην

ελληνική νομοθεσία λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που

επιβλήθηκε  στη  χώρα  με  τα  μνημόνια  και  τις  επακόλουθες

υφεσιακές  τους  επιπτώσεις,  αλλά  αφορά  υπερχρεωμένους

δανειολήπτες  σε  συνθήκες  ομαλής  αναπαραγωγής  του

συστήματος.  

2) Ο πρόσφατος Ν. 4161/2013 που με τους περιορισμούς του δεν

αφορά  παρά  μια  ελάχιστη  μειοψηφία  ενήμερων  οφειλετών.

Αφορά  ενήμερους  οφειλέτες,  μισθωτούς,  συνταξιούχους  ή

ανέργους που έχουν οφειλή μέχρι 150.000 ευρώ από στεγαστικό

δάνειο  για  Α΄  κατοικία  αξίας  μέχρι  180.000  ευρώ  με

προσημείωση,  με  ατομικό  εισόδημα  μέχρι  15.000  ευρώ  ή

οικογενειακό 25.000 ευρώ, που έχει υποστεί μείωση τουλάχιστον

κατά 20% από το 2009 και συνολική αξία ακίνητης περιουσίας

(πλασματικής «αντικειμενικής» αξίας) έως 250.000 ευρώ, χωρίς

κινητές  αξίες  άνω των 10.000 ευρώ.  Ο νόμος αυτός  έκανε και

δυσμενείς  τροποποιήσεις  στο  νόμο  Κατσέλη  και  μάλιστα  με

αναδρομική ισχύ. Μέχρι σήμερα έχουν υπαχθεί στα πλαίσιά του

περίπου 800 περιπτώσεις δανειοληπτών. 

Προτάσεις

Η ριζοσπαστική αντιμετώπιση του ζητήματος των μη δυναμένων

να εξυπηρετηθούν δανείων,  που μπορεί να γίνει  μόνο από μια άλλη

κυβέρνηση που θα καταργούσε τις μνημονιακές δεσμεύσεις και με τις
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προϋποθέσεις που αναφέραμε παραπάνω, με μια λογική Σεισάχθειας,

πρέπει να υπαγορεύεται από τις εξής στοχεύσεις:

1) ανακούφιση των νοικοκυριών από βάρη στα οποία δεν μπορούν

αντικειμενικά να ανταποκριθούν

2) τόνωση της εσωτερικής ζήτησης

3) εξομάλυνση της κτηματαγοράς

4) εξυγίανση  του  δανειακού  χαρτοφυλακίου  των  πιστωτικών

ιδρυμάτων

Δεδομένου  ότι  στο  ζήτημα  της  αδυναμίας  εξυπηρέτησης  των

δανειακών υποχρεώσεων των πολιτών – φυσικών προσώπων υπάρχουν

δύο πτυχές: 

Α) Υπερχρέωση  λόγω  υπέρμετρης  χρηματοδότησης  στην  περίοδο

της αλόγιστης πιστωτικής επέκτασης του τραπεζικού συστήματος

Β) Αδυναμία  ομαλής  αποπληρωμής  λόγω  των  μνημονιακών

εισοδηματικών περικοπών

Η νομοθετική αυτή παρέμβαση θα πρέπει να στηριχθεί σε τρεις άξονες.

1) Μια  γενική  υποχρεωτική  νομοθετική  ρύθμιση  που  θα  αφορά

όλους  τους  συνταξιούχους,  τους  δημόσιους  υπαλλήλους  και

όσους  εκ  των  ιδιωτικών  υπαλλήλων  εξαναγκάστηκαν  να

συνομολογήσουν  συμβάσεις  με  μισθολογικές  μειώσεις  που  θα

προβλέπει διαγραφή των ποσών των δόσεων των δανείων από το

2010 και εφεξής,  ανάλογη με τις  εισοδηματικές περικοπές που

υπέστησαν.

2) Μια υποχρεωτική για τις τράπεζες νομοθετική ρύθμιση, όπου θα

μπορεί να ζητήσει την υπαγωγή του το κάθε φυσικό πρόσωπο,

που  θα  αφορά  όλους  ανεξαιρέτως  τους  δανειολήπτες  στα

πρότυπα  του  Νόμου  Κατσέλη  με  βελτιωμένες  προβλέψεις  (θα

μπορούν  να  υπαχθούν  και  οι  υπαγόμενοι  στην  πρώτη

περίπτωση).
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Θα πρέπει να πρυτανεύσει μια λογική που θα προσαρμόζει την

αξία των ενυπόθηκων δανείων ώστε  να αντιστοιχούν  στην  τρέχουσα

αξία του ακινήτου και  την καθιέρωση της ευθύνης του δανειολήπτη

μέχρι το ύψος της συγκεκριμένης αξίας ακινήτου.

Ο κάθε δανειολήπτης θα προσφεύγει ατομικά για την υπαγωγή

του,  εκθέτοντας  όλα  τα  προσωπικά  εισοδηματικά  και  περιουσιακά

δεδομένα και το σύνολο των υποχρεώσεών του.

Η αίτηση υπαγωγής δεν θα γίνεται σε δικαστικό σώμα, αλλά σε

ένα  σώμα  δημοσίων  λειτουργών  μιας  ειδικής  δημόσιας  υπηρεσίας

(όπως π.χ. Γενική Γραμματεία Καταναλωτή Υπουργείου Εμπορίου). Με

τον  τρόπο  αυτό  θα  αποσυμφορηθούν  τα  ειρηνοδικεία,  από  τον

τεράστιο  όγκο  των  αιτήσεων  υπαγωγής  στο  νόμο  Κατσέλη  που

εκκρεμούν, θα αφαιρεθεί το ζήτημα από τη δικαιοδοσία του δικαστικού

σώματος  που  δεν  είναι  κατά  κανόνα  γνώστης  του  αντικειμένου,  θα

αποφευχθούν έξοδα από τους δανειολήπτες και θα εξορθολογιστεί  ο

κύκλος των μεσαζόντων που έχει δημιουργηθεί από την εφαρμογή του

υφιστάμενου νόμου Κατσέλη, που είναι ανεξέλεγκτος τόσο ως προς τις

παρεχόμενες υπηρεσίες, όσο και ως προ τις αμοιβές.    

Η  υπηρεσία  θα  στελεχωθεί  με  εξειδικευμένους  νομικούς  και

οικονομολόγους  (κατά  προτίμηση  του  τραπεζικού  κλάδου),

αποκλειστικής  απασχόλησης,  για  να  εξετάζει  τα  υποβαλλόμενα

αιτήματα. Έτσι θα μπορέσουν να απορροφηθούν δικηγόροι που έχουν

ασχοληθεί με το θέμα, όσο και πρώην τραπεζοϋπάλληλοι. 

Το  περιεχόμενο  της  ρύθμισης  θα  περιλαμβάνει  διαγραφή

δανειακών  υποχρεώσεων  (κεφαλαίου  και  ληξιπρόθεσμων

δεδουλευμένων τόκων),  επιμήκυνση περιόδου αποπληρωμής,  μείωση

ενδεχομένως  επιτοκίου  ιδιαίτερα  σε  περίπτωση  που  αφορά

καταναλωτική πίστη. 

Η  απόφαση  θα  λαμβάνεται  από  Επιτροπή  της  υπηρεσίας

(πενταμελή) που θα αποτελείται π.χ. από 1 δικηγόρο, 1 οικονομολόγο, 1

εκπρόσωπο αναγνωρισμένου κοινωνικού φορέα – πχ.  Καταναλωτικής
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ένωσης, 1 εκπρόσωπο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, 1 ένα αιρετό

εκπρόσωπο πολιτειακού σώματος.

Στην  επιτροπή  θα  συμμετέχει  συμβουλευτικά  και  εκπρόσωπος

της Τράπεζας για την αξιολόγηση της κεφαλαιακής απώλειας που θα

υποστεί  και  την  αναπλήρωσή  της.  Τα  κριτήρια  για  την  απόφαση  θα

στηρίζονται  σε  αντικειμενικά  στοιχεία  και  παραμέτρους,  όπως  η

εισοδηματική  κατάσταση,  τα  όρια  αξιοπρεπούς  διαβίωσης,  η

πραγματική αξία του ενυπόθηκου ακινήτου και της ακίνητης και κινητής

περιουσίας  του  οφειλέτη,  το  ισχύον  επιτόκιο  κατά  τη  διάρκεια

εκτοκισμού και το αποπληρωθέν ποσόν κλπ. 

Θα  προβλέπεται  διαφορετική  μεταχείριση  μεταξύ  δύο

κατηγοριών δανείων.

Α) Υποχρεώσεις  από  καταναλωτικά  δάνεια  ή  πιστωτικές  κάρτες

χωρίς εξασφάλιση.

Β) Ενυπόθηκα  δάνεια  στεγαστικά  κυρίως  ή  καταναλωτικά  με

εξασφαλίσεις.

Στην  πρώτη  περίπτωση  και  δεδομένων  των  υψηλών  επιτοκίων

επιβάρυνσης λόγω αυξημένου ασφαλίστρου κινδύνου που ουσιαστικά

έχουν αποπληρώσει μεγάλο μέρος του κεφαλαίου αν εκτοκίζονταν με

κανονικά επιτόκια, θα υπάρχει δυνατότητα μεγαλύτερων διαγραφών. 

Στη  δεύτερη  περίπτωση  των  ενυπόθηκων  δανείων  θα

προβλέπεται  κυρίως  επιμήκυνση  της  διάρκειας  αποπληρωμής  και

δευτερευόντως  διαγραφή  κεφαλαίου  που  θα  συναρτάται  με  το

αποπληρωθέν  μέρος  του  δανείου  και  την  πραγματική  αξία  του

ενυπόθηκου ακινήτου. 

Η προβλεπόμενη διαγραφή δεν θα συνδέεται απαραίτητα με την

υποχρεωτική  εκποίηση  άλλης  ακίνητης  περιουσίας,  δεδομένων  των

άθλιων συνθηκών της κτηματαγοράς, αλλά θα μπορεί να συνδέεται με

τον  συμψηφισμό  καταθέσεων  ή  ρευστοποίηση  χρηματοοικονομικών

επενδυτικών προϊόντων. Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση μη διαγραφής

δεν θα συζητείται οποιαδήποτε εκποίηση. 
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Όσοι υπάγονται στο νόμο δεν θα αποκλείονται από την τραπεζική

αγορά,  αλλά  τα  νέα  δάνεια  που  θα  μπορούν  να  λαμβάνουν  θα

εγκρίνονται  με  ειδική  γνωμάτευση  για  το  ύψος,  τους  όρους  και  τις

προϋποθέσεις από την Επιτροπή που έλαβε την απόφαση υπαγωγής.   

Στο νόμο θα μπορούν να υπάγονται και ενήμεροι δανειολήπτες

για  τη  ρύθμιση  του  ανεξόφλητου  υπολοίπου  των  οφειλών  τους  σε

εξορθολογισμένη  βάση,  ανάλογα  με  τα  τρέχοντα  εισοδηματικά  τους

δεδομένα και με την εξάλειψη των περιορισμών που προβλέπει ο Ν.

4161/2013.      

Ο  εκπρόσωπος  των  τραπεζών  θα  συντάσσει  και  θα  υποβάλει

έκθεση  μετά  την  κατ΄  αρχήν  αποδοχή  του  σχεδίου  ρύθμισης  με  τις

επιπτώσεις  ενδεχόμενης  διαγραφής  ποσών  οφειλομένου  κεφαλαίου,

ώστε  να  εξασφαλίζεται  η  συμμετρία  των  απωλειών  μεταξύ  των

τραπεζών. Επίσης θα περιλαμβάνει τον υπολογισμό των απωλειών κάθε

τράπεζας, παράλληλα με τα οφέλη που αποκόμισε από την αρχή της

εξυπηρέτησης κάθε δανείου, και τι θα μπορούσε σε ρεαλιστική βάση να

εισπράξει  με  βάση  τις  πραγματικές  αγοραίες  αξίες  της  ακίνητης

περιουσίας του δανειολήπτη. 

Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη αναπλήρωσης των πραγματικών

απωλειών κάθε τράπεζας με τη χορήγηση ανάλογου ποσού από Ειδικό

Αποθεματικό Κεφάλαιο που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό με πόρους

που θα εισπράττονται από τις τράπεζες οι οποίες θα επιβαρύνουν τα

επιτόκια  των  δανείων  με  ειδικό  ποσόν  –  εισφορά  /  ασφάλιστρο

κινδύνου  (βλέπε  ανάλογη  περίπτωση  αποθεματικού  κεφαλαίου

ασφαλιστικών εταιριών).

Όπως  αναφέρθηκε  παραπάνω,  σύμφωνα  με  στοιχεία  της

Τράπεζας  Ελλάδος,  στο  τέλος  Αυγούστου  ’13,  τα  δάνεια  των

νοικοκυριών  σε  καθυστέρηση  ανέρχονταν  σε  32  δις  ευρώ  εκ  των

οποίων,  τα  20  δις  στεγαστικά  και  12  δις  καταναλωτικά  μαζί  και

πιστωτικές κάρτες.

Εκτιμάται ότι με τις παραπάνω ρυθμίσεις, οι διαγραφές που θα

προκύψουν  θα  ανέλθουν  στο  30%  περίπου  των  καθυστερημένων
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οφειλών  των  νοικοκυριών,  δηλαδή  από  τα  32  δις  καθυστερούμενα

δάνεια θα διαγραφεί ποσόν περίπου 10 δις ευρώ, όσο και το αδιάθετο

από  την  ανακεφαλαιοποίηση  των  τραπεζών,  με  το  οποίο  έχουν

επιβαρυνθεί   ουσιαστικά  οι  φορολογούμενοι  πολίτες.  Η  επιβάρυνση

αυτή  δεν  θα  προκαλέσει  κανένα  πρόσθετο  βάρος  ούτε  στο  κρατικό

χρέος, ούτε στους τραπεζικούς ισολογισμούς. Τίθεται λοιπόν το εύλογο,

ρητορικό βέβαια, ερώτημα γιατί οι τράπεζες προτιμούν να πουλήσουν

το  χαρτοφυλάκιό  τους  σε  αρπακτικά  distress funds,  με  μεγαλύτερες

ίσως εκπτώσεις, αντί να προβούν σε ρυθμίσεις με τους δανειολήπτες με

μερική διαγραφή και εξυγίανση του, που δεν θα τους κοστίσει σχεδόν

τίποτε.  Εξ  άλλου  μπορούν  εύλογα  να  ελπίζουν  ότι  μια  νέα

ανακεφαλαιοποίηση  σε  βάρος  των  φορολογουμένων  πολιτών  και

αποψίλωσης μάλλον και των καταθέσεων των μικροαποταμιευτών θα

προκύψει,  εν  όψει  και  της  εκποίησής  τους  σε  διεθνείς  τραπεζικούς

ομίλους.  Είναι  φανερό  λοιπόν  ότι  οι  στόχοι  της  σχεδιαζόμενης

πολιτικής, τόσο από πλευράς φορολογίας των ακινήτων από το κράτος,

όσο  και  τη  νομοθετική  παρέμβαση  «υπέρ  των  Τραπεζών»  με  την

απελευθέρωση των πλειστηριασμών αποβλέπουν στην υφαρπαγή της

ακίνητης περιουσίας.    

3) Ως  προς  τα  επιχειρηματικά  δάνεια  σε  καθυστέρηση  που

ανέρχονταν σε 36 δις, μέσα από την ίδια διαδικασία υπαγωγής σε

ρύθμιση για τα φυσικά πρόσωπα, θα μπορούσε να προβλεφθεί

μια περίοδος χάριτος  [«πάγωμα οφειλής»] (μερική ή ολική) με

χαμηλό  ή  μηδενικό  εκτοκισμό  και  μερική  αποπληρωμή  βάσει

κύκλου  εργασιών  και  λειτουργικών  αποτελεσμάτων  με  ρήτρα

αύξησης κύκλου εργασιών. Η πορεία θα επανεξετάζεται σε τακτά

χρονικά διαστήματα.    

Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι με τον τρόπο αυτό ανοίγεται

ένας  δρόμος  απασχόλησης  για  τους  υπεράριθμους  ενδεχομένως

τραπεζοϋπάλληλους που θα  προκύπτουν  από τις  συγχωνεύσεως των

τραπεζών  και  τη  συρρίκνωση  του  δικτύου  και  των  δραστηριοτήτων

τους,  όσες  κρίνονται  ως  μη  αναστρέψιμες  και  δεν  εξασφαλίζουν
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προϋποθέσεις  συνταξιοδότησης.  Θα  έχουν  προτεραιότητα  στην

πρόσληψη κατά τη στελέχωση της ειδικής δημόσιας υπηρεσίας. 

Η  διαδικασία  αυτή  αγγίζει  τα  ενδιαφέροντα  στρωμάτων  της

κοινωνίας  που  υποφέρουν  από  την  αδυναμία  εξυπηρέτησης  των

δανείων  τους,  ανοίγει  ένα  δρόμο  απασχόλησης  για  τους

τραπεζοϋπαλλήλους και δικηγόρους, δημιουργεί εσωτερική ζήτηση με

τόνωση της αγοράς από την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των

νοικοκυριών, αποτρέπει την περαιτέρω κατάρρευση της κτηματαγοράς

και δεν οδηγεί σε κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος, το οποίο θα

πρέπει  υπό  δημόσιο  έλεγχο  να  αναπροσανατολιστεί  στην

ανασυγκρότηση της παραγωγής και στην οικονομική ανάπτυξη.  

Σημειώσεις:

[1] Για  το  αν  υπάρχει  οικονομική κρίση ακόμη και  με τα μαρξιστικά

κριτήρια  (υπερσυσσώρευση,  πτωτική  τάση  του  μέσου  ποσοστού

κέρδους)  θα  πρέπει  να  λάβουμε  ενδεικτικά  υπόψη  μας  ορισμένα

πρόσφατα πραγματολογικά δεδομένα.

α.  «Σκοπός μου,  εδώ,  δεν είναι  ούτε να πραγματευθώ τις  διάφορες,

ερμηνείες  -θεωρίες  των  κεφαλαιοκρατικών  κρίσεων,  ούτε  τη  διεθνή

κρίση της περιόδου 2008-2009, ούτε, τέλος, την «ελληνική περίπτωση»

(το έχω κάνει  σε  άλλες περιστάσεις).  Είναι  η παράθεση τετριμμένων

(πλην,  όμως,  παραδόξως  λησμονημένων)  στοιχείων,  δηλαδή  των

ποσοστιαίων  ρυθμών  μεγέθυνσης  του  πραγματικού  Ακαθάριστου

Προϊόντος  της  παγκόσμιας  οικονομίας  και  ορισμένων  εθνικών

οικονομιών.

Αυτοί οι ρυθμοί είναι οι εξής:

1.  Το έτος  2010,  το  Ακαθάριστο  Παγκόσμιο  Προϊόν  αυξήθηκε  κατά

4.9%  με  5.3%.  Το  2011  αυξήθηκε  κατά  3.6%  με  3.9% (Για  λόγους

πληρότητας,  παραθέτω  εναλλακτικές  εκτιμήσεις,  τις  οποίες  εντόπισα

στα  διεθνώς  διαθέσιμα  στατιστικά  στοιχεία.  Εφεξής,  θα  παραθέτω,
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χάριν συντομίας, μόνον μία από τις υφιστάμενες εκτιμήσεις).  Τέλος, το

2012 η αύξησή του ήταν της τάξης του 3.0%.

2.  Το  2011,  μάλλον  όλες  οι  γειτονικές  μας,  βαλκανικές  οικονομίες

εμφάνισαν θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης,  όπως,  για παράδειγμα,  η

Τουρκία (8.5%), η ΠΓΔΜ (3.2%), η Αλβανία (3.0%), η Ρουμανία (2.5%),

και η Βουλγαρία (1.9%).

3. Το 2011, μόνον 19 από τις 216 εθνικές οικονομίες του πλανήτη (για

τις οποίες υπάρχουν στοιχεία) εμφάνισαν μείωση του ΑΕΠ τους:  Σε

αυτές βρίσκονται η Πορτογαλία (θέση 207, μείωση ΑΕΠ κατά 1.7%), το

Πουέρτο  Ρίκο  (θέση  213,  μείωση  κατά  5.8%),  η  Ελλάδα  (θέση  214,

μείωση κατά 6.9%), η Ανγκουίλα (θέση 215, μείωση κατά 8.5%), και η

Υεμένη  (θέση  216,  μείωση  κατά  10.5%).» (Βλ.  Θεόδωρου  Μαριόλη:

Υπάρχει Παγκόσμια Οικονομική Κρίση; Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013,

tometopo.gr)

Β. «Αύξηση σε ποσοστό 150,6% καταγράφουν τα μετά φόρων κέρδη των

εισηγμένων στο Χρηματιστήριο εταιρειών, στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-

Σεπτεμβρίου 2013, ανερχόμενα στα 5,797 δισ.  ευρώ, άνοδος η οποία

οφείλεται  σε  σημαντικό  βαθμό  στις  τράπεζες,  οι  οποίες  δεν

επιβαρύνονται  εφέτος  με  ισχυρές  έκτακτες  ζημίες,  σύμφωνα  με  την

επεξεργασία  των  ισολογισμών  από  την  Beta  Securities,

επιβεβαιώνοντας  με  τον  πλέον  κατηγορηματικό  τρόπο  ότι  η  βαθιά

οικονομική  κρίση  δεν  έχει  αγγίξει  τις  μεγάλες  εγχώριες  αλλά  και

πολυεθνικές  επιχειρήσεις,  αλλά  αντίθετα,  αυτές  συνεχίζουν  και

αποσπούν  κέρδη  δισεκατομμυρίων,  ενώ,  την  ίδια  ώρα,  οι  πολιτικές

λεηλασίας των μνημονιακών κυβερνήσεων βυθίζουν στη φτώχια και την

ανεργία  το  λαό  της  Ελλάδας.»  (βλ.  150%  Αύξηση  στα  κέρδη  των

εισηγμένων,  την  ώρα  που  ο  λαός  εξαθλιώνεται!  –  Iskra,  Δευτέρα  2

Δεκεμβρίου 2013)

Κάποιες παρατηρήσεις που προκύπτουν από τις ενδείξεις των στοιχείων

των αποτελεσμάτων και της κερδοφορίας των εισηγμένων στο Χ.Α.Α.

εταιριών. Το γεγονός της τρομακτικής αύξησης των κερδών κατά 150%

κατά  μέσο  όρο  των  εταιριών  αυτών  την  περίοδο  του  εννεαμήνου
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Ιανουαρίου-  Σεπτεμβρίου  2013  εν  μέσω  βαθύτατης  ύφεσης  της

εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να μας προβληματίσει σε σχέση με την

αφήγηση περί «βαθύτατης οικονομικής κρίσης».

Το πρώτο ερώτημα που προκύπτει και για τη χώρα μας είναι το εξής:

Πρόκειται πράγματι για οικονομική κρίση ή μήπως αυτό που βιώνουμε

είναι  η  βάρβαρη  επίθεση  του  μεγάλου  κεφαλαίου  -  πρωτίστως

χρηματοπιστωτικού  –  κατά  της  εργασίας  και  των  μικροαστικών

κοινωνικών  στρωμάτων;  Το  δεύτερο  ερώτημα  είναι  η  ύφεση  της

εσωτερικής  αγοράς,  είναι  αποτέλεσμα  οικονομικής  κρίσης  (έλλειψη

κερδοφορίας  ή  άλλως  πτώση  του  μέσου  ποσοστού  κέρδους)  ή  της

ασκούμενης  μνημονιακής  πολιτικής;  Μπορούμε  λοιπόν  βάσιμα  να

εξάγουμε  τα παρακάτω  συμπεράσματα.  Πρώτον  οι  πρωταθλητές  της

κερδοφορίας  είναι  οι  τράπεζες  –  παρ’  ότι  το  διεθνοποιημένο

χρηματοπιστωτικό  κεφάλαιο  δεν  ταυτίζεται  απολύτως  με  αυτές.

Δεύτερον  οι  εξαγωγικές  επιχειρήσεις  ως  επί  το  πλείστον  αύξησαν  ή

διατήρησαν την υψηλή κερδοφορία τους. Ως εκ τούτου μπορεί κάποιος

βάσιμα  να  υποθέσει  ότι  η  μνημονιακή  πολιτική  αποσκοπεί  στην

πραγματικότητα σε μια ανακατανομή πλούτου και κερδών πέραν της

ελληνικής  κοινωνίας  και  στην  «οικονομία»  σε  όφελος  του

χρηματοπιστωτικού  κεφαλαίου  και  των  μεγάλων  εξαγωγικών  και

πολυεθνικών επιχειρήσεων, για να μη μιλήσουμε για τα ληστρικά κέρδη

που αποκομίζονται  από  το  καθεστώς  της  χρεοκρατίας  σε  βάρος  του

κρατικού προϋπολογισμού και τις  ληστρικές επεμβάσεις στα δημόσια

έσοδα  και  πλούτο.  Οι  περικοπές  σε  μισθούς  και  συντάξεις  ωχριούν

μπροστά στα 20 δις περίπου της ετήσιας αφαίμαξης των κεφαλαιακών

κερδών  (κέρδη  επιχειρήσεων  +  τόκοι  κρατικού  χρέους  +  ληστρικές,

χαριστικές κρατικές επεμβάσεις), το 2013.

[2] Μια σύντομη συνοπτική  αναδρομή για  το  πώς  εκδηλώθηκε,  πως

εξελίχθηκε και γενικεύθηκε η παρούσα «κρίση». Με την εμφάνιση μιας

μαζικής  αδυναμίας  αποπληρωμής  των στεγαστικών δανείων χαμηλής

εξασφάλισης (subprimes) στις Η.Π.Α. και της μεγάλης πτώσης της αξίας

των ακινήτων, λόγω πλειστηριασμών και υπερπροσφοράς, που έφερε
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κατάρρευση της κτηματαγοράς,  ξέσπασε ως χρηματοπιστωτική κρίση,

αφού  επέφερε  μεγάλες  απώλειες  στην  αξία  των  χαρτοφυλακίων

στεγαστικών  δανείων  των  τραπεζών,  η  οποία  μεταδόθηκε  με

αστραπιαία  ταχύτητα  στον  ευρωπαϊκό  χώρο.  Ήταν  αποτέλεσμα  της

έντονης  διεθνοποίησης  και  υπερδιόγκωσης  του  χρηματοπιστωτικού

τομέα, ως συνακόλουθο της νεοφιλελεύθερης επίθεσης που καθιέρωσε

την πλήρη απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων και την απορρύθμιση

(deregulation)  των  χρηματοπιστωτικών  υπηρεσιών  διεθνώς.  Βασικός

μοχλός της μετάδοσης ήταν η τιτλοποίηση (securitization) των δανείων,

μια από τις μεθόδους υπερεπέκτασης των τραπεζικών δραστηριοτήτων.

Αποτέλεσε  μια  πλευρά,  της  διαδικασίας  χρηματιστικοποίησης,  που

παράλληλα  με  την  ανάπτυξη  της  μικροηλεκτρονικής  και  των

τηλεπικοινωνιών,  δημιούργησε  ένα  τεράστιο  όγκο  πλασματικού

χρηματικού κεφαλαίου, που κινείται ανεξέλεγκτα παγκοσμίως. 

Από  τη  δεκαετία  του  1970  διαμορφώθηκε  μια  υπερσυσσώρευση

κεφαλαίων στη χρηματοπιστωτική σφαίρα, μέσα από τρείς παράλληλες

διαδικασίες. 

Α) Ραγδαία επέκταση της χρηματοδότησης των λαϊκών νοικοκυριών που

αδυνατούσαν  λόγω  των  περιοριστικών  εισοδηματικών  πολιτικών  να

αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες ανάγκες τους (στέγαση, υγεία, παιδεία,

κοινωνική  ασφάλιση  και  κατανάλωση)  διατηρώντας  το  επίπεδο

διαβίωσης που είχε κατακτηθεί στη μεταπολεμική περίοδο. 

Β)  Στροφή  της  δραστηριότητας  των  επιχειρηματικών  ομίλων  σε

χρηματιστικές  λειτουργίες,  που  αποκτούν  σημαντικό  ρόλο  στην

αποκόμιση κέρδους μέσω της χρηματιστηριακής διαδικασίας. 

Γ)  Ανάπτυξη  νέων  πολύπλοκων  μηχανισμών  –  παραγώγων

χρηματοπιστωτικών  εργαλείων  –  κερδοσκοπίας/διαχείρισης  κινδύνων

της  χρηματοπιστωτικής  σφαίρας  και  διαφοροποιημένης  συλλογικής

διαχείρισης  χαρτοφυλακίου  –  {βλ.  Χρεόγραφα  συνδεδεμένα  με

πιστώσεις (Credit Linked Notes [C.L.N.]),  Πιστωτικά  παράγωγα

ενυπόθηκων  δανείων -  Εγγυημένες  Χρεωστικές  Υποχρεώσεις

(Collateralized  Debt  Obligations  [C.D.O.]),  Συμβόλαια  Ανταλλαγής
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Πιστωτικού  Κινδύνου (Credit Default Swaps [C.D.S.]),  Συμφωνίες

ανταλλαγής  επιτοκίων  (Interest  Rates  Swaps  [I.R.S.])  Συμβόλαια

Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures),  Δικαιώματα Προαίρεσης (options),

Επενδυτικά  Κεφάλαια  Αντιστάθμισης  Κινδύνου  (Hedge  Funds),

Δεικτοποιημένα  Επενδυτικά  Κεφάλαια (Index Funds), Επενδυτικά

Κεφάλαια Επιμερισμένων Χαρτοφυλακίων (funds of funds), κ.ό.κ.}.

Ο  όγκος  των  κεφαλαίων  που  διακινούντο  με  διάφορα

χρηματοπιστωτικά  μέσα  και  τρόπους  μέχρι  και  πρόσφατα  ήταν

υπερδεκαπλάσιος από το παγκόσμιο Α.Ε.Π. Για να «αξιοποιηθεί» όλος

αυτός  ο  χρηματικός  όγκος  του  κεφαλαίου  απαιτεί  πλέον  τεράστια

μεταφορά συσσωρευμένου σε υλικές αξίες κοινωνικού πλούτου. Αν η

πολυφορεμένη  λέξη  της  παγκοσμιοποίησης  παραπέμπει  σε  μια

πραγματικότητα,  ίσως  εδώ  βρίσκει  κάποια  αντιστοιχία.  Στη  διάσωση

των τραπεζών προσέτρεξαν όλες οι κυβερνήσεις του «δυτικού κόσμου»

επιβαρύνοντας τους κρατικούς προϋπολογισμούς και διογκώνοντας τα

κρατικά  χρέη,  ενώ  στη  συνέχεια  ω  θεραπεία  επιλέχθηκαν  βίαιες

πολιτικές  λιτότητας  και  υπερφορολόγησης  των  λαϊκών  κοινωνικών

στρωμάτων – κυρίως ως υποτιθέμενο μέτρο περιορισμού των κρατικών

χρεών  και  των  δημοσιονομικών  ελλειμμάτων.  Ο  φαύλος  κύκλος  που

εγκαινιάστηκε  με  το  νεοφιλελευθερισμό  επιτείνεται  στο  έπακρο,

ιδιαίτερα  στο  χώρο  της  ευρωζώνης  όπου  οι  αντιφάσεις  και  οι

ανισομέρειες  παίρνουν,  όπως  πολύ  καλά  γνωρίζουμε,  εκρηκτικές

διαστάσεις. Βλ. π.χ. και Γ. Τόλιου: «…Το 2010, σύμφωνα με στοιχεία της

«Τράπεζας  Διεθνών  Διακανονισμών»  (BIS),  η  αξία  όλων  αυτών  των

«χάρτινων και άυλων αξιών» ανήλθε σε 1.032 τρις δολάρια,  ενώ τον

ίδιο χρόνο το παγκόσμιο ΑΕΠ ήταν μόλις 62 τρις δολάρια…» στο «Κρίση

Χρέους, Διεθνές Δίκαιο και Πολιτικές Διεξόδου», στο ειδικό ένθετο του

ΕΠΕΝΔΥΤΗ (Σάββατο 17.11.12), με θέμα: «Δάνεια-Κρίσεις-Χρεοκοπίες. Η

μαύρη οικονομική ιστορία του 19ου και 20ου αιώνα.

[3] Το  χρηματοπιστωτικό  κεφάλαιο  δεν  πρέπει  να  ταυτίζεται  με  το

τραπεζικό σύστημα μιας χώρας. Είναι ένα πολυπλόκαμο σύστημα μιας

ολιγαρχίας που με διάφορους αδιαφανείς  τρόπους,  διασυνδέσεις και
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«οικονομικές»  διαδικασίες  έχουν  συσσωρεύσει  τεράστια  χρηματικά

κεφάλαια  και  διαχειρίζονται  πολλαπλάσια  σε  διάφορα  fund  και  off

shore  εταιρίες.  Μέσω  των  διαδικασιών  του  χρηματιστηρίου  και

συναφών κερδοσκοπικών μηχανισμών «διαχείρισης κινδύνων», όσο και

προσωπικών μεταξύ τους δανειοδοτήσεων, «πτωχεύουν» τις τράπεζες,

τις  οποίες  εξακολουθούν  να  διαχειρίζονται  «θεσμικά»  με

προικοδοτούμενα  από  τις  κρατικές  ενισχύσεις,  σε  βάρος  των

υπερφορολογουμένων  λαϊκών  κοινωνικών  στρωμάτων,  κεφάλαια,  τις

οποίες  σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν ως μοχλό για  την υφαρπαγή

του  συσσωρευμένου  υλικού  πλούτου  –  υπό  κρατική  ή  διασπαρμένη

ιδιωτική ιδιοκτησία – με τον πλειστηριασμό της είτε ως υπερχρεωμένων

ιδιωτών  δανειοληπτών  είτε  ως  επιβαρυμένων  με  το  κρατικό  χρέος

πολιτών.  Πρόκειται  δηλαδή  για  μια  καπιταλιστική  τάξη  με  απόλυτη

εξουσία και χωρίς επαρκή για το πελώριο εγχείρημα κεφάλαια, που σε

μια  μεταβατική  κοινωνική  φάση  στοχεύει  τη  βίαιη  υπέρ  τους

ανακατανομή του υλικού κοινωνικού πλούτου και  δεν  αρκείται  στην

κλασική  καπιταλιστική  διαδικασία,  εκμετάλλευσης  της  εργασιακής

δύναμης  μέσω  της  γνώριμης  παραγωγής  και  κυκλοφορίας  του

κεφαλαίου,  αλλά στην πραγματοποίηση των υπέρμετρων χρηματικών

μέσων  που  ελέγχουν  μέσω  υφαρπαγής.  Η  λειτουργία  αυτή,  που

επιτυγχάνεται με θεσμοποιημένη εξωοικονομική βία που πυροδοτούν

εκκαθαριστικές «οικονομικές» διαδικασίες «κρισιακού» χαρακτήρα, με

την αρωγή του κυρίαρχου πολιτικού συστήματος και μιας προνομιακής

σχέσης με τους «εθνικούς» και υπερεθνικούς κρατικούς μηχανισμούς,

που ελέγχονται μετά από μια μετατόπιση του κοινωνικού συσχετισμού

δυνάμεων,  απαιτεί  μια ενδελεχή ανάλυση στο κοινωνικό,  οικονομικό

(νομισματικό και χρηματοπιστωτικό) και πολιτικό πεδίο. 

[4] Υπάρχει  μια  έντονη  αλληλεξάρτηση  και  αλληλοτροφοδότηση

κρατικού και ιδιωτικού χρέους που έχει λάβει τρομακτικές διαστάσεις

σε  όλο  τουλάχιστον  στο  λεγόμενο  «δυτικό»  κόσμο.  Τόσο  στις

περισσότερες  καπιταλιστικές  χώρες  του  κέντρου,  που  η

«χρηματοπιστωτική κρίση» ξεκίνησε από τον τραπεζικό τομέα, όσο και

στη χώρα μας που η υποτιθέμενη υπερχρέωση ξεκίνησε από το κρατικό
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χρέος,  η  διαδικασία  είναι  παράλληλη.  Μέσω  μιας  κοινωνικοποίησης

του κρατικού χρέους, με την υπέρμετρη φορολόγηση και τις πολιτικές

λιτότητας σε βάρος των υποτελών κοινωνικών τάξεων, οι φορείς τους

αδυνατούν να εκπληρώσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις προς το

τραπεζικό σύστημα – στην πρώτη περίπτωση πρόκειται για εμβάθυνση

της διαδικασίας που ξέσπασε από το ίδιο – με αποτέλεσμα τη διόγκωση

του  «ιδιωτικού»  χρέους  τους  και  την  επαπειλούμενη  δήμευση  των

περιουσιακών τους στοιχείων.  Ιδιαίτερη πτυχή στο σημείο αυτό,  που

χρήζει ενδελεχούς διερεύνησης(*), αποτελεί το χρέος των επιχειρήσεων

(κι  εδώ  θα  πρέπει  να  γίνει  διάκριση  μεταξύ  χρέους  σε  αδυναμία

αποπληρωμής  λόγω  της  τρομακτικής  ύφεσης  της  αγοράς  των

μικρομεσαίων επιχειρήσεων και χρέους των μεγάλων επιχειρηματικών

ομίλων που συσσωρεύτηκε διαχρονικά με υπέρμετρες και αδιαφανείς

δανειοδοτήσεις  και  αντιμετωπίζεται  προνομιακά  και  ευνοιοκρατικά

μέσω του εμπορικού πτωχευτικού κώδικα και του ολιγαρχικού ελέγχου

του χρηματοπιστωτικού συστήματος). 

(*)  Η  ανάλυση  πρέπει  να  επικεντρωθεί  στο  εξωτερικό  χρέος  των

«ελληνικών» τραπεζών,  στο  εξωτερικό  χρέος  των μεγάλων  ιδιωτικών

επιχειρήσεων και στο χρέος των μεγάλων επιχειρήσεων στο τραπεζικό

σύστημα στην Ελλάδα

[5] Πολύ πριν ξεσπάσει η «ελληνική κρίση» η κυβέρνηση Καραμανλή

ενέκρινε  πακέτο  κρατικών  εγγυήσεων  για  τις  τράπεζες  αξίας  28  δισ.

ευρώ,  δηλαδή πολύ μεγαλύτερο απ’  το 10% του ΑΕΠ της χώρας.  (Ν.

3723 ΦΕΚ 250-9 ΔΕΚ 2008).

Όταν  η  «κρίση»  ήταν  πια  δεδομένη  και  η  συμφωνία  για  το  πακέτο

στήριξης είχε κλείσει,  η κυβέρνηση Παπανδρέου έσπευσε να εγκρίνει

νέες κρατικές εγγυήσεις για τις τράπεζες ύψους  15 δισ. ευρώ, δηλαδή

ποσοστό που ξεπερνούσε το 5% του ΑΕΠ (Παπανδρέου: -Ν.3845 ΦΕΚ65

6ΜΑΙ 2010 – 15 δισ. ευρώ).

Ενώ  η  χώρα  βρισκόταν  υπό  στήριξη  και  λάμβανε  κατά  κοινή  πια

ομολογία  τα  σκληρότερα  δημοσιονομικά  μέτρα  που  έχει  λάβει  ποτέ
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αναπτυγμένη χώρα στη μοντέρνα ιστορία, προσπαθώντας να αποφύγει

την  πτώχευση,  η  κυβέρνηση  Παπανδρέου  ενέκρινε  και  τρίτο  πακέτο

κρατικών εγγυήσεων για τις τράπεζες,  ύψους  10 δισ. ευρώ ( Ν. 3864

ΦΕΚ 119 21 ΙΟΥΛ 2010).

Παρά  το  γεγονός  πως  η  κατάσταση  της  ελληνικής  οικονομίας

επιδεινώθηκε  σφόδρα  η  τότε  κυβέρνηση ενέκρινε  άλλα  τρία  πακέτα

κρατικών εγγυήσεων για τις τράπεζες συνολικού ύψους 85 δισ. ευρώ:

 Ν. 3672 ΦΕΚ 148 3 ΣΕΠΤ 2010 – 25 δισ. Ευρώ

 Ν. 3965 ΦΕΚ 113 18 ΜΑΙ 2011 – 30 δισ. Ευρώ

 Πρ Νομ Περ. ΦΕΚ 203 14 ΣΕΠΤ 2011- 30 δισ. ευρώ

Με την Ελλάδα να έχει ήδη αποδεχτεί την αδυναμία αποπληρωμής των

υποχρεώσεων  της  και  να  έχει  συμφωνήσει  στην  αναδιάρθρωση  του

χρέους της εν μέσω μία δραματικής ύφεσης, η κυβέρνηση Παπαδήμου

προχώρησε στην έγκριση και νέου πακέτου κρατικών εγγυήσεων για τις

τράπεζες ύψους 30 δισ. ευρώ (Ν. 4031 ΦΕΚ 256 – 9 ΔΕΚ 2011 – 30 δισ.

ευρώ).

Έτσι,  το  σύνολο  των  κρατικών  εγγυήσεων  που  έλαβαν  οι  ελληνικές

τράπεζες  ανήλθε  στα  168  δισ. ευρώ.  Πέρα  απ’  αυτό  με  βάση  τη

συμφωνία για το PSI η Ελλάδα ανέλαβε να παράσχει 50 δισ. ευρώ από

τα  130  δισ.  ευρώ  του  δεύτερου  πακέτου  στήριξης  για  την

ανακεφαλαιοποίηση  των  ελληνικών  τραπεζών,  εκ  των  οποίων

χρησιμοποιήθηκαν τα 40 δισ.

Συνεπώς, το σύνολο εγγυήσεων και δανείων που παράσχει το κράτος

στις τράπεζες ανέρχεται στα  208 δισ. ευρώ, ποσό που υπερβαίνει  το

100% του ραγδαία συρρικνουμένου ετησίως ΑΕΠ της χώρας.

[6] Η θυγατρική της Ε.Τ.Ε. Πανγαία  η οποία ιδρύθηκε το 2010,  κατέχει

περίπου  240  ακίνητα,  τα  περισσότερα  είναι  υψηλής  εμπορικής   και

αισθητικής αξίας στα κεντρικότερα σημεία της χώρας και ιδιαίτερα στην

Αθήνα, μερικά από αυτά  είναι από τα πιο αξιόλογα ακίνητα της χώρας,
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στα  οποία  είναι  γραμμένη  όχι  μόνο  η  ιστορία  της  Εθνικής  τράπεζας

αλλά και του Ελληνικού κράτους. Πρόσφατα η ισραηλινή εταιρεία INVEL

απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο 66% της Πανγαίας με πρωτοφανείς

χαριστικούς  όρους.  Για  το  τελικό  τίμημα  που  ορίστηκε  στα  650€

εκατομμύρια η ισραηλινή εταιρεία θα καταβάλλει μόνο τα 160 εκ. και

θα  εισφέρει  σε  είδος  δύο  ακίνητα  στην  Ιταλία  αξίας  70  εκ.  €.   Τα

υπόλοιπα  θα  της  τα  δανείσει  η  Εθνική  Τράπεζα  με  το  προκλητικό

επιτόκιο  2,718%  τη  στιγμή  που  οι  μεγάλες  ελληνικές  επιχειρήσεις

δανείζονται με επιτόκια από 7%-9%. Η χρηματοδότηση από την ίδια την

Εθνική  τράπεζα,  για  να  αγοράσει  η  INVEL  την  Πανγαία  είναι  μια

περίεργη  τραπεζική  πρακτική,  όπως  επίσης  και  η  αποπληρωμή  του

δανείου που θα πραγματοποιηθεί από τα εξασφαλισμένα μισθώματα

70  εκ.  €  που  θα  καταβάλλει  η  ίδια  η  ΕΤΕ  για  τη  στέγαση  των

καταστημάτων  της.  (βλ.  Το  σκάνδαλο  της  «Πανγαία»  Η  ΑΥΓΗ

09.01.2014)

[*]  Αρχικά  η  έννοια  της  επένδυσης  σήμαινε  τη  δημιουργία

παραγωγικών  μονάδων,  στη  συνέχεια  από  τη  δεκαετία  του  1970

σταδιακά όλο και περισσότερο μετατοπίστηκε για να σηματοδοτήσει τις

χρηματοοικονομικές  τοποθετήσεις,  ενώ  σήμερα  διαφαίνεται  ότι

αποτελεί  μετωνυμία  της  υφαρπαγής  υλικού  πλούτου  μέσω

συντονισμένων  ενεργειών  εξωοικονομικής  θεσμοποιημένης  βίας  που

εμφανίζονται ως ασύνδετες μεταξύ τους οικονομικές λειτουργίες.    

Βιβλιογραφία - Αρθογραφία

 Ενημερωτικό  φυλλάδιο  «Πλειστηριασμοί:  αφορούν  όλους  μας,

μπορούμε να αντισταθούμε» της «Αλληλεγγύη για όλους»

 David Graeber: Dept. The First 5.000 Years. Melville House Publishing

2012. [ελληνική έκδοση:  Χρέος  Τα  Πρώτα  5.000 Χρόνια,  Εκδόσεις

Στάσει Εκπίπτοντες]
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Ενθέματα 11/11/2012) 

 Σταύρου  Μαυρουδέα:  Τι  είναι  (και  τι  δεν  είναι)  η  Μνημονιακή

Στρατηγική και γιατί αποτυγχάνει συστηματικά. Σεπτέμβριος 2013.
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 Γιώργος  Τριανταφυλλόπουλος:  1)  Για  το  ελληνικό  δημόσιο  χρέος.

Νοέμβριος 2013 και 2) Το Λυκόφως του Καπιταλισμού: Οι Κρίσεις και

η Χρόνια Γενικευμένη Κρίση του, Εκδόσεις ΚΨΜ.

 Γ.  Δελαστίκ:  «Δεν  ευθύνεται  μόνο  ένας  ηγέτης  για  το  χρέος  της

χώρας» άρθρο στην εφημερίδα «ΕΘΝΟΣ» Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013

και  «Λύση  υπάρχει  μόνο  μία  για  το  χρέος  και  είναι  πολιτική»,

«ΕΘΝΟΣ» Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013 

 Γ. Δελαστίκ: Εξαπλασιάστηκαν τα «κόκκινα» δάνεια σε πέντε χρόνια!

«ΕΘΝΟΣ» Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013

 Σύνταξη Iskra:  150% Αύξηση στα κέρδη των εισηγμένων,  την ώρα

που ο λαός  εξαθλιώνεται! – Iskra: Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2013. 

 Σύνταξη  Iskra:  Η  Κυβέρνηση  βγάζει  στο  «σφυρί»  56  ακίνητα  την

ημέρα! Iskra: Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013.

 Σύνταξη Iskra: Αιφνιδιαστικά 4 δισ. μεγαλύτερο το δημόσιο χρέος!

Iskra: 2011

 Γιάννης Δουλφής: Για τη χειμαζόμενη κοινωνία ή για άλλη μια φορά

με πρόσχημα την κοινωνία για τις Τράπεζες; Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013

http  ://  anexartiti  -  enimerosi  .  blogspot  .  gr  / www  .  maxome  .  gr  /,

www  .  antifonies  .  gr

Υ.Γ.:  Νέο  Πλαίσιο  περιορισμένης  μερικής  προστασίας  Α΄  κατοικίας

μετά την Άρση των Πλειστηριασμών από 1/1/2014

Εν  τέλει  μέσα  από  μια  μεθοδευμένη  διαδικασία

παραπληροφόρησης  και  με  πρόσχημα  την  προστασία  των

δανειοληπτών, έφερε τελευταία στιγμή στο τέλος της χρονιάς του 2013

στο ελληνικό κοινοβούλιο ένα, υπαγορευμένο από τις τράπεζες και τη

διεθνή  του  μεγάλου  κεφαλαίου  και  των  τοκογλύφων  δανειστών,

νομοσχέδιο,  που  αποτελεί  πλέον  νόμο  του  κράτους  με  την

απελευθέρωση των πλειστηριασμών, προβλέποντας μια περιορισμένη

προστασία  για  την  πρώτη  μόνο  κατοικία  υπό  σειρά  σωρευτικών
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δεσμευτικών  προϋποθέσεων  που  ουσιαστικά  αφήνει  ακάλυπτη  τη

μεγάλη  πλειονότητα  των  υπερχρεωμένων  δανειοληπτών,  με

αποτέλεσμα την απελευθέρωση των πλειστηριασμών από 1/1/2014 και

την εκκίνηση της προβλεφθείσας λεηλασίας. 

Η ρύθμιση Παπαθανασίου, που προέβλεπε προστασία για όλους

τους δανειολήπτες ανεξάρτητα κατηγορίας και για ποσό οφειλών μέχρι

200.000 €,  έχει  καταργηθεί. Επίσης για οφειλές προς το  Δημόσιο, τα

ασφαλιστικά ταμεία και ΔΕΚΟ αλλά και σε τρίτους εξακολουθεί να μην

υπάρχει καμία προστασία.

Οι  προϋποθέσεις  για  την  υποτιθέμενη  προστασία  της  πρώτης

κατοικίας, μετά τα νέα, καταστροφικά για τους δανειολήπτες, δεδομένα

από τον πρόσφατο νόμο για τους πλειστηριασμούς, είναι οι εξής:

Η  χρήση  της  προστασίας  από  τον  πλειστηριασμό  της  πρώτης

κατοικίας, αφορά όλους τους οφειλέτες ανεξάρτητα ιδιότητας. Δηλαδή

ανέργους, μισθωτούς και συνταξιούχους ιδιωτικού και δημοσίου τομέα,

ελεύθερους επαγγελματίες, εμπόρους, επιτηδευματίες, ιδιώτες.

Προϋποθέσεις:

- Ετήσιο οικογενειακό καθαρό εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 35.000

ευρώ (καθαρό).

- Συνολική αξία κινητής και  ακίνητης περιουσίας μικρότερη ή ίση με

270.000 ευρώ. Aπό το ποσό αυτό, το σύνολο των καταθέσεων και των

κινητών αξιών του οφειλέτη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό δεν πρέπει

να  υπερβαίνει  το  ποσό  των  15.000  €  με  βάση  στοιχεία  της  20ης

Νοεμβρίου  2013.  Εξαίρεση  αποτελούν  καταθέσεις  που  αφορούν

περιοδικές παροχές από συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προγράμματα

- Αντικειμενική αξία κατοικίας μέχρι 200.000 €

Για οικογένειες με τρία και περισσότερα παιδιά, για άτομα με αναπηρία

67%  και  άνω,  για  όσους  βαρύνονται  φορολογικά  από  άτομα  με

αναπηρία  67% και  άνω,  τα  όρια  των  σωρευτικών  προϋποθέσεων

προσαυξάνονται σε ποσοστό 10%.
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Σε  ό,τι  αφορά τους  οφειλέτες  με  μηδενικό  εισόδημα ή  ανέργους  με

μοναδικό  εισόδημα  το  επίδομα  ανεργίας,  και  εφόσον  πληρούν  τις

σωρευτικές  προϋποθέσεις  του  νόμου,  προβλέπεται  αναστολή

πλειστηριασμών  χωρίς  να  υπάρχει  υποχρέωση  οποιασδήποτε

καταβολής. 

Τονίζεται  ιδιαίτερα  ότι  όσοι  καλύπτονται  από  το  νέο  νόμο

πρέπει  να  προχωρήσουν  σε  συγκεκριμένες  κινήσεις  για  να  μην

χάσουν την ευκαιρία προστασίας. Δηλαδή έχουν υποχρέωση υποβολής

στον δανειστή, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου  2014 ή εντός δύο μηνών από

την επίδοση διαταγής προς εκτέλεση, υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία

θα  αναγράφονται  τα  πλήρη  στοιχεία  του,  λεπτομερή  και

επικαιροποιημένα  στοιχεία  επικοινωνίας,  περιγραφή,  που  να

αποδεικνύει  ότι  πληροί  τις  προϋποθέσεις  και  αναλυτική  κίνηση  των

λογαριασμών που ξεπερνούν το ποσό των 1.000 ευρώ τους τελευταίους

είκοσι τέσσερις μήνες.

Επίσης ο νόμος δίνει το δικαίωμα στον δανειστή κατά τη διάρκεια

απαγόρευσης  του  πλειστηριασμού  να  καλέσει  τον  οφειλέτη  να

προσκομίσει  μέσα  σε  προθεσμία  ενός  μηνός  δικαιολογητικά  που

αφορούν τις  ιδιοκτησίες  του,  φορολογικά  αποδεικτικά,  αποδεικτικά

καταθέσεων  και  κινήσεων  λογαριασμών  καταθέσεων  τους,  κινητών

αξιών κα πληθώρα άλλων.

Σχετικά με την προστασία από το Νόμο 3869/10 (Νόμος Κατσέλη)

αλλά και την τροποποίησή του με το Ν. 4161/13 αναφέρουμε ότι δεν

καλύπτουν  όλους  τους  δανειολήπτες,  αλλά  μόνο  τους  μισθωτούς,

συνταξιούχους  και  μικρό  αριθμό  ελεύθερων  επαγγελματιών.  Οι

έμποροι  και  εκείνοι  που  έχουν  επιχειρήσεις  που  κινδυνεύουν  να

καταρρεύσουν δεν καλύπτονται. Ακόμη και αν ανήκουν στις κατηγορίες,

που εντάσσονται στο νόμο 4161 θα πρέπει να καλύπτουν σωρευτικά

ένα μεγάλο αριθμό κριτηρίων, γεγονός που μειώνει σε μεγάλο βαθμό

την πιθανότητα ένταξής τους.

Επιπλέον, οι δανειολήπτες, που δεν εντάσσονται στο νέο νόμο θα

πρέπει να κινηθούν με βάση τα νέα δεδομένα.
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Όπως φαίνεται μέσα στους στόχους του νέου νόμου ήταν και η

προστασία των τραπεζών από την πλευρά της διακοπής του παγώματος

των  σχέσεων  των  τραπεζών  με  τους  οφειλέτες.  Προκειμένου  να

σώσουν  την  κύρια  κατοικία  τους,  οι  δανειολήπτες  θα  πρέπει  να

καταβάλλουν  μία  δόση,  που  ξεκινά  από τα  42  €  για  οικογενειακά

εισοδήματα 5.000 € και φθάνει τα 458 € για εισοδήματα 35.000 €.,

ποσά, που δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητα στις σημερινές δυσχερείς

οικονομικές για τα νοικοκυριά συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι

ευνοϊκή  ρύθμιση  για  τις  τράπεζες,  που  θα  δουν  τα  δάνειά  τους  να

«πρασινίζουν».

Το ζητούμενο είναι τι γίνεται με το δάνειο από τη στιγμή, που ο

δανειολήπτης  εντάσσεται  στις  διατάξεις  του νόμου και  πληρώνει  την

υποχρεωτική δόση. Δηλαδή αν επιμηκύνεται η διάρκεια του δανείου,

αν αλλάζει το επιτόκιο κ.α. 

Η απάντηση είναι ότι θα αποφασισθεί από την τράπεζα ανάλογα

με το ύψος του εισοδήματος, επομένως και της δόσης που μπορεί να

δίνει ο δανειολήπτης. Όσοι έχουν εισοδήματα από 20.000 έως 35.000

ευρώ (καθαρά), όπως φημολογείται από τις τράπεζες, θα ενταχθούν σε

ένα από τα προγράμματα ρυθμίσεων, που εφαρμόζουν οι τράπεζες.

Σε γενικές γραμμές προβλέπουν επιμήκυνση του δανείου έως 40

χρόνια, δηλαδή αν το δάνειο ήταν για 25 χρόνια μπορεί να επιμηκυνθεί

μέχρι τα 40, υπό την προϋπόθεση ότι στη λήξη του ο κύριος κάτοχος δεν

θα είναι άνω των 75 ετών.

Σε αντίθετη περίπτωση βασικός δικαιούχος γίνεται ο νεότερος

συνδικαιούχος ή μπαίνει στη σύμβαση το παιδί. 

Έτσι  λοιπόν  οι  τράπεζες  προσπαθούν να υποθηκεύσουν και  το

μέλλον των παιδιών, που στην προσπάθειά τους να σώσουν το σπίτι

των  γονιών  τους,  θα  αναγκαστούν  να  επωμισθούν  το  βάρος  ενός

δανείου, που δεν έχουν επιλέξει. Επίσης με την επιμήκυνση θα υπάρξει

όφελος για τις τράπεζες αφού θα εισπράξουν περισσότερους τόκους,

ενώ οι οφειλέτες θα έχουν αύξηση των υποχρεώσεών τους.
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Είναι  ηλίου  φαεινότερο  ότι  ο  σχεδιασμός  των  ρυθμίσεων  δεν

γίνεται για την ανακούφιση των οφειλετών, που στενάζουν κάτω από το

βάρος  των  υποχρεώσεών  τους  και  αντιμετωπίζουν  προβλήματα

επιβίωσης,  αλλά για να ελαφρύνουν τους ισολογισμούς των τραπεζών

και να επιβραβεύσουν τους οφειλέτες,  που έχουν κάποια εισοδήματα,

έτσι ώστε να έχουν δυνατότητα αποπληρωμής του μεγαλύτερου μέρους

των  οφειλών  τους,  παράλληλα  με  την  εκκίνηση  της  λεηλασίας  της

διασπαρμένης ακίνητης περιουσίας των λαϊκών τάξεων.

(Βλ.  και  Κερασίνα  Ραυτοπούλου:  Ο  νέος  νόμος  για  τους

πλειστηριασμούς  παρατείνει  την  ομηρία  των  δανειοληπτών,   Iskra

Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2014)

78

http://www.iskra.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=14779:2014-01-04-15-45-51&catid=71:dr-kinitopoiisis&Itemid=278
http://www.iskra.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=14779:2014-01-04-15-45-51&catid=71:dr-kinitopoiisis&Itemid=278


«Κόκκινα» Επιχειρηματικά Δάνεια 

και Πτωχευτικό Δίκαιο

Δημήτρης Πατσογιάννης

Τραπεζικός Υπάλληλος

«Κόκκινα»  δάνεια  ονομάζονται  αυτά  για  τα  οποία  έχει

καταγγελθεί  η  σύμβαση  δανείου  και  κατά  συνέπεια  το  σύνολο  του

δανείου έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο και απαιτητό. 

Αυτό  ισχύει  για  όλες  τις  κατηγορίες  δανείων  (καταναλωτικά,

στεγαστικά, επαγγελματικά,  επιχειρηματικά).  

Η τράπεζα στην προσπάθεια είσπραξης της οφειλής κινείται σε

τρεις κατευθύνσεις, όχι ξεχωριστά αλλά πολλές φορές ταυτόχρονα, δηλ:

ρυθμίζει,   εκπλειστηριάζει  (ρευστοποιεί  περιουσιακά  στοιχεία,   μετά

την έκδοση Διαταγής πληρωμής), διαγράφει (όταν συνήθως η εταιρεία

ή  οι  εγγυητές  της  δεν  έχουν  άλλο  περιουσιακό  στοιχείο  προς

εκπλειστηρίαση). 

Είναι  δύσκολο  για  την  Τράπεζα,  μετά  την  καταγγελία  της

σύμβασης,  να  μην  αιτηθεί  την  έκδοση  της  διαταγής  πληρωμής

προκειμένου να ανοίξει στην συνέχεια ο δρόμος εκπλειστηρίασης των

περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.

Για  να  μην  γίνει  αυτό  θα  πρέπει  να  έχει  γίνει  μια  γραπτή

συμφωνία σταδιακής εξόφλησης της οφειλής,  μέσω της η οποίας θα

ενισχύονται  οι  διασφαλίσεις  της  Τράπεζας  (μέσω  εγγραφής

προσημειώσεων,  ενεχυρίασης  καταθέσεων,  εγγυητών  κλπ)  και

ταυτόχρονα θα εξοφλεί σταδιακά την οφειλή.  

Βέβαια  μέσα στον  κανόνα υπάρχουν  και  εξαιρέσεις,  οι  οποίες

παίρνουν συνήθως την μορφή αναστολής κατάθεσης αίτησης έκδοσης

διαταγής  πληρωμής  για  ένα  διάστημα,  με  πολύ  μικρές   καταβολές,

χωρίς  να  περιλαμβάνεται  πλάνο  σταδιακής  εξόφλησης,  και  χωρίς  να

 Οι απόψεις που εκφράζονται είναι προσωπικές και δεν συνδέονται με την υπηρεσιακή 

του δραστηριότητα ως τραπεζικός υπάλληλος.
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υπάρχει  ιδιωτικό  συμφωνητικό  που  να  δεσμεύει  τόσο  την  Τράπεζα

αλλά κυρίως τον οφειλέτη. 

Ρυθμίσεις  πραγματοποιούνται  και  στην  ενήμερη  μορφή  των

δανείων  με στόχο όχι μόνο να βοηθηθούν «ημέτεροι» επιχειρηματίες,

με  σχέσεις  με  την  πολιτική  ηγεσία  ή  την  διοίκηση  της  τράπεζας

(υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις ) αλλά κυρίως με την λογική «να

κρύψουμε  τις  επισφάλειες»  και  παίρνουν  κυρίως   την  μορφή  της

αναχρηματοδότησης  προκειμένου  να  εξοφλούνται  τόκοι  και

ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

Στην  περίπτωση  δανείων  καλυμμένων  με  προσημειώσεις

ακίνητων  η  αναχρηματοδότηση  παίρνει  την  μορφή  χρηματοδότησης

μετά από εγγραφή προσημείωσης  (άνευ διασφαλιστικού περιθωρίου

ουσιαστικά)  στο ήδη ενυπόθηκο ακίνητο . 

Σε  περίπτωση  που  το  δάνειο  είναι  ανασφάλιστο  η

αναχρηματοδότηση  πραγματοποιείται  μέσω  χρηματοδότησης  με

υποσχετική επιστολή προσκόμισης καλυμμάτων μεγάλης διάρκειας (έξι

μηνών ). 

Οι  ρυθμίσεις  μπορεί  να  πάρουν  την  μορφή  να  διαγραφεί

σημαντικό κομμάτι της οφειλής, να ανταλλαγεί κομμάτι του χρέους με

περιουσιακά στοιχεία  της εταιρείας ή του εγγυητή  κλπ. 

Επισημαίνεται  ότι  οι  όποιες  ρυθμίσεις  γίνονται  κατόπιν

εγκρίσεων των αντίστοιχων τραπεζικών εγκριτικών κλιμακίων (ανάλογα

με το ύψος της οφειλής) είτε η επιχείρηση είναι σε καθυστέρηση είτε

όχι,  Άρα αν θέλουμε να εξετάσουμε αν  έγιναν  χαριστικές  ρυθμίσεις,

μέσα  από  την  εξέταση  του  φακέλου  της  επιχείρησης  μπορούμε  να

βγάλουμε συμπεράσματα για την πορεία της εταιρείας και τις σχέσεις

της με το πιστωτικό σύστημα.

Σημαντικό  τμήμα  των  επιχειρηματιών  εκτιμώντας  ότι  η

επιχείρηση τους δεν θα μπορέσει να κρατηθεί,  θέλοντας να μην χάσουν

περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης ή δικά τους τα μεταβιβάζουν είτε

σε συγγενείς τους ή σε οff shore εταιρείες. 
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Τα  μεταβιβαζόμενα  περιουσιακά  στοιχεία  ποικίλουν.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνουν τόσο ακίνητα όσο και κινητά ακόμα και

άυλα (τίτλους μέσων ενημέρωσης, εμπορικά σήματα κλπ)

Επίσης  πολλές  από  τις  εταιρείες  στην  προσπάθεια  τους  να

σωθούν αλλά κυρίως να κερδίσουν χρόνο (δηλ να λειτουργούν χωρίς να

πληρώνουν  κανένα)  εκμεταλλεύονται  τις  διατάξεις  του  πτωχευτικού

κώδικα (δες παρακάτω )

Τι  πρέπει  να μελετήσει  –  αντιμετωπίσει  μια προοδευτική κυβέρνηση

στον τραπεζικό τομέα για τα θέματα των «κόκκινων» επιχειρηματικών

δανείων: 

 Εθνικοποίηση τραπεζικού συστήματος. 

 Ενίσχυση  των  τομέων  καθυστερήσεων  και  των  τομέων

πιστοδοτήσεων των Τραπεζών, μέσω μεταθέσεων προσωπικού από

καταστήματα και κεντροποιημένες υπηρεσίες που δεν χρειάζονται. 

 Να ελέγχεται η πορεία των πιστοδοτήσεων μετά την πιστοδότηση.

Υπάρχουν περιπτώσεις  όπου χρήματα προερχόμενα από δανεισμό

έχουν  καταλήξει  σε  λογαριασμούς  της  εταιρείας  ή  κυρίως  των

εγγυητών  στο  εξωτερικό  ή  offshore.  O έλεγχος  μπορεί  να

πραγματοποιηθεί περιοδικά από τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας

(τριτοβάθμιοι λογαριασμοί και ακόμα παραπάνω). Να γίνει έλεγχος

όπου είναι δυνατό και σε εταιρείες που βρίσκονται σε καθυστέρηση

ή ακόμα και αν έχουν πτωχεύσει. Σε ένα δημόσιο τραπεζικό σύστημα

θα ενισχύεται και η συνεργασία με την εφορεία. 

 Σε  περίπτωση  που  διαπιστώνεται  ότι  χρήματα  προερχόμενα  από

πιστοδοτήσεις οδηγούνται σε άλλες κατευθύνσεις πέρα της καθαρής

επιχειρηματικής  δραστηριότητας,  κλείσιμο  των  λογαριασμών,

υποβολή μήνυσης για αδικοπραξία, άμεσα ενημέρωση της εφορίας.

 Οι  offshore πρέπει  να απαγορευθούν.  Μετά την απαγόρευση της

λειτουργίας των  offshore, να δοθεί η δυνατότητα στις Τράπεζες &

στο  Δημόσιο  να  καταθέτουν  αγωγή  διάρρηξης  σε  περίπτωση
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μεταβιβάσεων  περιουσιακών  στοιχείων  της  εταιρείας  &  των

εγγυητών σε αυτές και πέρα της πενταετίας, όπως ισχύει σήμερα. 

 Επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης Διαταγής Πληρωμής.

 Στο θέμα του πτωχευτικού δικαίου να επισημάνουμε επίσης τα εξής:

Mε τον 4013/11 (διαδικασία εξυγίανσης)  σε  περίπτωση που έχεις

την  συναίνεση  του  60%  των  πιστωτών  σου  εκ  των  οποίων  40%

ενυπόθηκοι,  μπορείς  να  συμφωνήσεις  με  αυτούς  να  τους

καταβάλλεις σε ένα εύρος χρόνου κάποιο αξιοπρεπές ποσό και στο

υπόλοιπο  40%  των  πιστωτών,  στους  μη  συναινούντες,  να

καταβάλλεις πχ το 10% (συνηθισμένο ποσοστό) πάλι το ίδιο χρονικό

διάστημα. 

 Στόχος  είναι  να  υπάρχει  ένα  πτωχευτικό  νομικό  πλαίσιο  και  ένα

σύστημα  εξέτασης  των  αιτημάτων  εξυγίανσης,  που  σε  σύντομο

χρονικό  διάστημα  να  αποφασίζει  και  όχι  ένα  σύστημα  που  ένα

αίτημα εξυγίανσης να μπορεί να τραβήξει τρία και παραπάνω έτη.

Στα πλαίσια των ανωτέρω εκτιμάται ότι : 

1. Θα πρέπει ο αιτών την διαδικασία εξυγίανσης να καταθέτει όχι

γενικά  τις  οικονομικές  καταστάσεις  (αν  υπάρχουν)  όπως  έχει

υποχρέωση οι οποίες να είναι δημοσιευμένες ή ελεγμένες από

την ΓΣ με βάση το άρθρο 100 παρ. 2 του Ν 4013/11 αλλά να

προσκομίζει  επίσης  τουλάχιστο  αντίστοιχο  ισοζύγιο

τριτοβάθμιων λογαριασμών των οικονομικών καταστάσεων. Σε

περίπτωση δε που εμφανίζονται απαιτήσεις της εταιρείας, από

τους εγγυητές ή εταιρείες συμφερόντων τους ή εταιρείες που

ενέχονται  συγγενικά  τους  πρόσωπα  αμέσως,  η  αίτηση  της

εταιρείας να μην γίνεται καν δεκτή ούτε για συζήτηση ενώ να

αφαιρείται  από  τον  εμπειρογνώμονα  η  άδεια  σύνταξης

εκθέσεως σε περίπτωση που δεν το αναφέρει. 

2.  Επίσης ο εμπειρογνώμονας να υποχρεούται να αναφέρει  την

περιουσία των εγγυητών και συγγενών εταιρειών. Σε περίπτωση

που η εταιρεία ή οι εγγυητές έχουν μεταβιβάσει περιουσιακά

στοιχεία  εντός  πενταετίας  σε  συγγενικά  τους  πρόσωπα  ή
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εταιρείες  συμφερόντων  τους  και  ο  εμπειρογνώμονας  δεν  το

αναφέρει να ισχύουν ότι παραπάνω

3. Η  συζήτηση  να  γίνεται  εντός  διμήνου  από  την  υποβολή  της

αίτησης,  όπως   λέει  το  100  παρ.6   Να  μην  δίνεται  καμία

παράταση ούτε λόγω εκλογών ούτε λόγω συνεκδίκασης,  ούτε

λόγω υγείας. Ο αρμόδιος δικηγόρος να έχει ορίσει αναπληρωτή

του.  Κατά  την  συζήτηση  να  τηρείται  με  ποινή  ακυρότητας  η

υποχρέωση  κλήσης  Δημοσίου,  ασφαλιστικών  φορέων  &

εργαζομένων σε περίπτωση που υπάρχουν οφειλές σε αυτούς. 

4. Σε περίπτωση που το αρμόδιο δικαστήριο εγκρίνει το άνοιγμα

της διαδικασίας εξυγίανσης (εντός μηνός από την συζήτηση) θα

πρέπει  να  ορίζεται  οπωσδήποτε μεσολαβητής  (τροποποίηση

102  παρ  3)  ο  οποίος  εντός  τεσσάρων   μηνών  από  την

δημοσίευση  της  απόφασης  ανοίγματος  της  διαδικασίας

εξυγίανσης θα πρέπει να έχει καταθέσει πρόταση στην οποία να

συμφωνεί το 60% των πιστωτών εκ των οποίων το 40% να είναι

ενυπόθηκοι.  Πλέον  του  ποσοστού  αυτού  θα  συναινούν

οπωσδήποτε το Δημόσιο, ασφαλιστικοί φορείς και εργαζόμενοι.

5. Δεν επιτρέπεται παράταση (101 παρ 1) 

6. Η δημοσίευση της απόφασης ανοίγματος διαδικασίας στα ΓΕΜΗ

& ΔΔΔ θα γίνεται  εντός  μηνός από την έκδοση με επιμέλεια

οποιουδήποτε  ενδιαφερόμενου.  Σε  περίπτωση  που  παρέλθει

άπραγο το ανωτέρω διάστημα, ακυρώνεται η διαδικασία.

7. Παύει  η  δυνατότητα  άμεσης  επικύρωσης συμφωνίας

εξυγίανσης με την συμφωνία  60% των πιστωτών εκ των οποίων

το  40%  να  είναι  ενυπόθηκοι  (106  β).  Πάγια  τακτική  των

επιχειρήσεων  που  χρησιμοποιούν  το  106  β  είναι  να  έχουν

καταθέσει  αίτηση  ανοίγματος  διαδικασίας  εξυγίανσης,  η

συζήτηση να αναβάλλεται συνεχώς και αυτοί να συμφωνούν με

κάποιους πιστωτές (από τράπεζες μέχρι και πιστωτές «μαϊμού»)

να μαζεύουν με αυτό  τον τρόπο το 60% εκ  των οποίων 40%
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ενυπόθηκοι,  να  πηγαίνουν  στη  συνέχεια  στο  δικαστήριο  να

εγκρίνεται η εξυγίανση και να πετιέται το υπόλοιπο 40% έξω.    

8. Σε  περίπτωση  που  ο  μεσολαβητής  καταθέσει  πρόταση  το

δικαστήριο  θα  πρέπει  να  συνεδριάσει  σε  δύο  μήνες  το

περισσότερο από την κατάθεση της και να βγάλει απόφαση ένα

μήνα μετά η οποία να δημοσιευθεί ένα μήνα μετά. 

9. Συνολικός  χρόνος  2+1+1+4+2+1+1=12  μήνες.  Σήμερα  ο

συνολικός χρόνος είναι διπλάσιος ενώ πολλές εταιρείες για να

αποφύγουν  ενοχλητικούς  πιστωτές,  με  το  πρόσχημα  του

χρόνου,  κατευθύνονται  στην  διαδικασία  του  106  β  (άμεση

επικύρωση διαδικασίας εξυγίανσης). 

 Προκειμένου να γίνουν αυτά απαιτούνται περισσότεροι δικαστικοί

με οικονομικές γνώσεις  και μηχανογράφηση του συστήματος. 

84



Κ ινωνικές Αντιστάσεις Κατά Πλειστηριασμών

Κατερίνα Κνίτου 

Νομικός Σύμβουλος «Αλληλεγγύη για Όλους»

Οι πλειστηριασμοί αποτελούν μια νέα καθολική επίθεση στη ζωή

μεγάλου  μέρους  του  πληθυσμού.  Από  την  1  Ιανουαρίου  του  2014

αίρεται υπό προϋποθέσεις τόσο η προστασία από πλειστηριασμούς της

πρώτης  κατοικίας  όσο  και  οποιουδήποτε  άλλου  ακινήτου ενώ

καταργείται και το όριο προστασίας από πλειστηριασμούς για οφειλές

μέχρι 200.000 ευρώ.

Η  επιλογή  αυτή  της  κυβέρνησης  αποτελεί  ταυτόχρονα  μια

προσπάθεια  βελτίωσης  της  οικονομικής  εικόνας των τραπεζών,  αλλά

κυρίως ένα ακόμα βήμα προς την απαξίωση του κτιριακού και χωρικού

αποθέματος  της  χώρας.  Με  τον  τρόπο  αυτό  ανοίγει  ο  δρόμος  στο

ξεπούλημα  του  ιδιωτικού  και  δημόσιου  δομημένου  και  αδόμητου

χώρου, αλλά και η δυνατότητα για χρηματιστηριακά παιχνίδια με βάση

την τιτλοποίηση της γης και της ακίνητης περιουσίας.

Η «Αλληλεγγύη για Όλους» με μια μπροσούρα που βρίσκεται ήδη

στη  τρίτη  της  έκδοση έχει  ξεκινήσει  μια  καμπάνια  ενημέρωσης,

παρουσιάζοντας:

α. τι ισχύει μέχρι σήμερα, 

β. τι πρόκειται να αντιμετωπίσουμε άμεσα, 

γ. τι  συμβαίνει  στις  χώρες  που  βρίσκονται  ήδη  στη  δίνη  των

πλειστηριασμών και 

δ. ποια είναι τα εργαλεία μας, νομικά αλλά κυρίως κινηματικά για

να αναχαιτίσουμε αυτή την επίθεση.

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε στη δημιουργία πρωτοβουλιών

ενάντια  στους  πλειστηριασμούς  σε  κάθε  γειτονιά  ώστε  να

υπερασπιστούμε  έμπρακτα  την  πρώτη  κατοικία  κάθε  πολίτη,

αποτρέποντας  με  όλα  τα  μέσα  (νομικά  και  κινηματικά)  κάθε
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προσπάθεια πλειστηριασμού, τόσο για τα  χρέη προς τις τράπεζες  όσο

και για  τα χρέη προς τις εφορίες και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Στόχος  μας  είναι,  επίσης,  η  αντιμετώπιση  των  συνεπειών  ενός

πιθανού  κύματος  εξώσεων  από  τη  νέα  χρονιά.  Ενώ  τέλος,

προσβλέπουμε  στη  δημιουργία  ενός  ευρύτερου  κινήματος  για  το

δικαίωμα όλων στην κοινωνική στέγη.

Συντονίζουμε  τη  δράση  μας  με  δομές  αλληλεγγύης,  λαϊκές

συνελεύσεις και κάθε σχετική πρωτοβουλία.

Η  απάντησή  μας  μπορεί  και  οφείλει  να  είναι  επιθετική  και

συνολική. Τα  χρέη  των  νοικοκυριών  αλλά  και  των  μικρών

επιχειρηματιών  είναι  αποτέλεσμα  της  ύφεσης,  της  ανεργίας,  της

εξοντωτικής μείωσης μισθών και συντάξεων, αλλά και των ληστρικών

όρων  του  τραπεζικού  δανεισμού.  Σήμερα  οι  πολίτες  καλούνται  να

επωμισθούν  στο  ακέραιο  τις  συνέπειες  μιας  κρίσης  που  δεν

δημιούργησαν, την ίδια στιγμή που τα νοικοκυριά που ζουν κάτω από

το  όριο της φτώχειας αυξάνονται με ρυθμό  10% το χρόνο και ένας

στους  δύο  φτωχούς  ζουν  με  εισόδημα  μικρότερο  από  330  ευρώ  το

μήνα.

Φαινόμενο  παγκόσμιο,  η  τεχνητή  ανάπτυξη  της  κτηματαγοράς

μέσω του δανεισμού εξασφάλισε τις δύο προηγούμενες δεκαετίες μια

νέα  αναδιανομή  υπέρ  του  κεφαλαίου,  μέσω  του  εκτεταμένου

δανεισμού ως εργαλείο αναθέρμανσης της αγοράς,  εγκλωβίζοντας τα

εισοδήματα και τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων. 40% του ΑΕΠ στις

αναπτυγμένες  χώρες  και  15%  στις  ραγδαία  αναπτυσσόμενες  νέες

οικονομικές δυνάμεις (Κίνα, Βραζιλία κ.λπ.) έχει επενδυθεί τα τελευταία

χρόνια  στο  χώρο.  Το  σπάσιμο  της  «φούσκας  της  αγοράς  ακινήτων»

αποτέλεσε την πρώτη εκδήλωση της οικονομικής κρίσης που σχετίζεται

άμεσα  με  τα  μη  εξυπηρετούμενα  δάνεια  και  τις  μεθοδεύσεις  του

κεφαλαίου να μετακυλήσει τις απώλειες στα ασθενέστερα στρώματα. 

Στις  ΗΠΑ  από  την  αρχή  της  κρίσης,  το  Σεπτέμβριο  2008,

πραγματοποιήθηκαν πάνω από 4,5 εκατομμύρια εξώσεις νοικοκυριών

με στεγαστικά δάνεια. Το 2008 η αξία των ακινήτων μειώθηκε κατά 20%
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σε  σχέση  με  το  2006  με  αποτέλεσμα  οι  φτωχοί  αφροαμερικάνοι  να

έχουν απώλειες εισοδήματος πάνω από 80 δις δολάρια εξαιτίας τοξικών

επενδύσεων στην κτηματαγορά. 

Βρισκόμαστε έτσι μπροστά σε μια πολιτική ιδιότυπης δήμευσης

της μικρής ιδιοκτησίας. H ιδιόκτητη κατοικία και η ακίνητη περιουσία

γενικότερα,  που  μέχρι  πρόσφατα  είχαν  πολλαπλές  λειτουργίες  στο

πλαίσιο  της  οικιακής  οικονομίας,  από  στρατηγικός  πόρος

μετατρέπονται σε βάρος. Για παράδειγμα, η επιβολή των χαρατσιών και

του Ενιαίου Φόρου Ακίνητης Περιουσίας κάνει αδύνατη τη διατήρηση

της ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας για τα ασθενέστερα εισοδήματα.

Το χαράτσι που εμφανίστηκε αρχικά σαν ένας έκτακτος φόρος παίρνει

πλέον, όπως είχαμε προβλέψει, μόνιμα χαρακτηριστικά δημιουργώντας

ένα αντισυνταγματικό πλαίσιο οριζόντιας φορολογίας χρήσης, την ίδια

στιγμή που σε πολλές  περιπτώσεις τα ακίνητα έχουν ήδη φορολογηθεί

μέχρι  και 27%, άρα έχουν προπληρωθεί  φόροι  χρήσης πολλών ετών.

Όπως ρητά δηλώνεται από επίσημους οικονομικούς κύκλους «στόχος

της τρόικα είναι να μειωθεί  δραστικά το ποσοστό ιδιοκατοίκησης,  το

οποίο στην Ελλάδα υπερβαίνει το 80% και είναι απαγορευτικό για την

είσοδο  ξένων  παιχτών  στην  αγορά  του  real  estate  και  για  την

αναδόμηση των  πόλεων» (www.sofokleousin.gr/archives/77494.html ,

14.06.2011). 

Στην  ίδια  κατεύθυνση,  της  αναδιανομής  πλούτου  μέχρις

εξοντώσεως  των  ασθενέστερων  κινούνται  και  οι   ρυθμίσεις  που

επιτρέπουν  κατασχέσεις  αποταμιεύσεων,  αλλά  και  μισθών  και

συντάξεων,  για  χρέη  προς  το  δημόσιο,  καθώς  και  οι  παράνομες

αρνήσεις πολλών τραπεζών να δεχτούν δηλώσεις Ν.4161 για απαίτηση

να  είναι  ακατάσχετος  έναντι  χρεών  προς  την  τράπεζα  ένας

λογαριασμός.

Την ίδια στιγμή μια νέα επίθεση κατασχέσεων-πλειστηριασμών

ξεκινάει  απέναντι  στους  μικρομεσαίους  επιχειρηματίες  και  τους

ελεύθερους επαγγελματίες με, ουσιαστικά,  την «ποινικοποίηση» των

ατομικών ασφαλιστικών χρεών,  την μεταφορά τους σε ενιαίο  ταμείο

είσπραξης  (Κ.Ε.Α.Ο.)  και  την  προθεσμία  30  ημερών  για  εξόφληση  ή
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διακανονισμό.  Στο  θέμα  ειδικά  των  ασφαλιστικών  εισφορών  έχουμε

πρόσφατη παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη που επισημαίνει τις

υψηλές  εισφορές  για  τις  ειδικές  συνθήκες  κρίσης  καθώς  και  τα

ελεγχόμενα ως προς την νομιμότητά τους πρόστιμα και προσαυξήσεις,

και τέλος την απαράδεκτη στέρηση παροχών υγείας στους οφειλέτες.

Υπό  αυτό  ακριβώς  το  πρίσμα  πρέπει  να  κατανοήσουμε  τη

σημερινή  κατάσταση,  και να  απαιτήσουμε  λύσεις  με  άξονα  το

δικαίωμα και την προστασία της κατοικίας και της αξιοπρέπειας για

όλους/όλες.

Περιγραφή του προβλήματος - δεδομένα

Ως τώρα (με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, Μάιος

2013)  το  23%  των  στεγαστικών  δανείων  (17  δις),  το  42,3%  των

καταναλωτικών (12,3 δις) και το 27,5% (33,2 δις) των επιχειρηματικών

είναι «κόκκινα». Πρόκειται για ένα σύνολο περίπου 320.000 κόκκινων

δανείων  συνολικού  ύψους  62,2  δις.  Από  αυτά  υπολογίζεται  ότι  θα

προκύψουν απαιτήσεις πλειστηριασμών για περισσότερα από 180.000

ακίνητα.  Σήμερα  8  στις  10  κατοικίες  που  βρίσκονται  πίσω  από  τα

κόκκινα δάνεια εμπίπτουν το προστατευτικό καθεστώς. Οι απαιτήσεις

αφορούν σε ποσοστό 80% πρώτη κατοικία. Για να κατανοηθεί καλύτερα

το  μέγεθος  του  προβλήματος,  στις  ΗΠΑ  οι  πλειστηριασμοί  που

πραγματοποιήθηκαν το 2008, τη χειρότερη χρονιά, αφορούσαν μόλις το

1,84%  των  στεγαστικών  δανείων  (www.statisticbrain.com/home-

foreclosure-statistics/).

Η  πρόταση  για  άρση  των  περιορισμών  έγινε  δεκτή  σε  πρώτη

φάση με αρκετές αντιδράσεις από πολλές πλευρές. 

Σε  αυτό  το  κλίμα  συζητήθηκαν  προτάσεις  ευνοϊκότερων

ρυθμίσεων  όπως  i)  να  λαμβάνεται  υπόψη  το  πόσα  χρόνια  δεν

εξυπηρετείται το δάνειο, ii) τι ποσοστό του δανείου έχει ήδη εξοφληθεί,

iii)  πόσο  «συνεργάσιμος»  είναι  ο  δανειολήπτης,  iv)  ποιές  είναι  οι

οικιστικές  ανάγκες  της  οικογένειας,  v)  η  ύπαρξη  ενός  ελάχιστου

εισοδήματος με βάση τα μέλη ενός νοικοκυριού,  vi)  η παράταση της
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προστασίας της πρώτης κατοικίας γενικά για μερικά ακόμα χρόνια,  και

vii) η δυνατότητα να υπαχθούν σε καθεστώς προστασίας και οι μικροί

επιχειρηματίες  με  πτωχευτική  ικανότητα.  Όμως καμία  από  αυτές  τις

ενδιάμεσες προτάσεις δεν γίνεται δεκτή από τρόικα και κυβέρνηση.

Σύμφωνα με όσα είναι γνωστά για τις προθέσεις της κυβέρνησης

η διαδικασία θα τροποποιεί πράγματι σταδιακά τους περιορισμούς των

πλειστηριασμών θέτοντας ορισμένα κριτήρια, και με στόχο να αμβλύνει

τις  κοινωνικές  συγκρούσεις,  αλλά  με  μακροπρόθεσμο  σχεδιασμό  να

ικανοποιηθούν  οι  απαιτήσεις  των  τραπεζών  στο  μεγαλύτερό  τους

μέρος.

Η σταδιακή απελευθέρωση θα αφορά:

1. Το διαχωρισμό πρώτης κατοικίας και λοιπών ακινήτων.

2. Την  αξία  της  πρώτης  κατοικίας  με  μείωση  του  ορίου  του

ακατάσχετου από 200.000 σε 150.000 ευρώ σε πρώτη φάση.

3. Περιορισμένα  κοινωνικά  κριτήρια,  π.χ.  μακροχρόνια  ανεργία,

αναπηρία ή σοβαρή ασθένεια, πολύτεκνες οικογένειες.

4. Κρίσιμο  στοιχείο  είναι  το  γεγονός  ότι  σε  όλες  τις  υποτιθέμενα

«φιλολαϊκές» προτάσεις  των κυβερνητικών κύκλων καταργείται

το πλαφόν των 200.000 €, ως όριο χρέους κάτω από το οποίο δεν

θα  επιτρέπεται  κανένας  πλειστηριασμός.  Αυτή  η  κατάργηση

σημαίνει ότι κατά προτεραιότητα, οι τράπεζες για χρέη για μικρά

ποσά  θα  μπορούν  να  εκπλειστηριάζουν  πατρικά  σπίτια  στο

χωριό, εξοχικές κατοικίες, αγροτεμάχια κλπ.

Με βάση αυτά τα στοιχεία προβλέπεται  παρόλα αυτά τα προς

πλειστηριασμό ακίνητα για το 2014 να ξεπεράσουν τις 25.000.

Οι προθέσεις της κυβέρνησης και των τραπεζών ενισχύονται και

από την συζήτηση (και κατ’ απαίτηση της Τρόικας) για επίσπευση , έως

και  παράκαμψη  των  νομικών  διαδικασιών,  καθώς  και  η  πρόσφατη

απόφαση να επιτρέπονται κατασχέσεις Αύγουστο, Κυριακές ακόμα και

κατά την διάρκεια της νύχτας.!
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Μέρος  των  απαιτήσεων  έχει  μεταβιβαστεί  σε  διεθνή  distress

funds (ταμεία «ελάφρυνσης») με ποσά εξαγοράς που κινούνται από 8-

50% της αξίας των δανείων ανάλογα με το είδος και το ενδιαφέρον των

εξασφαλίσεων που συνοδεύουν τα δάνεια. Πολλά από αυτά τα funds

αποτελούν offshore (υπεράκτιες) επιχειρήσεις των ίδιων των τραπεζών,

που με  αυτόν  τον  τρόπο  βελτιώνουν  την  οικονομική τους  εικόνα.  Η

μεταβίβαση των δανείων σε διεθνή funds γίνεται ερήμην οποιασδήποτε

ενημέρωσης, έστω και εκ των υστέρων, των δανειοληπτών, ενώ για να

μάθει  κανείς  ποιος  κατέχει  το  δάνειό  του  πρέπει  να  ερευνήσει  στο

Ενεχυροφυλακείο, το οποίο είναι ειδικό τμήμα του Υποθηκοφυλακείου

Αθηνών. Η απαγόρευση της μεταβίβασης  των δανείων στα εγχώρια και

διεθνή  funds αποτελεί  στοιχειώδη προστασία των δανειοληπτών από

τοκογλύφους  και  εκβιαστές  που  διαμεσολαβούν  τους  διεθνείς

κερδοσκόπους σε βάρος της ζωής όλων μας.

Το ισχύον νομικό πλαίσιο

1. Σύμφωνα με τα μέχρι τέλος 2013 ισχύοντα έχουν ανασταλεί

ως το τέλος του έτους οι πλειστηριασμοί στις παρακάτω περιπτώσεις: 

α) Για όλα τα περιουσιακά στοιχεία εφόσον πρόκειται  για οφειλές

που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 200.000 ευρώ από πιστωτικά

ιδρύματα και εταιρείες παροχής πιστώσεων, καθώς και από τους

εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών. 

β) Για  την  κύρια  ή  μοναδική  κατοικία  ανεξάρτητα  από  ποσό

οφειλής,  ιδιότητα  οφειλέτη  και  ιδιότητα  δανειστή (ακόμα  και

ιδιώτης),  αρκεί  η  αντικειμενική  αξία  του  ακινήτου  να  μην

υπερβαίνει  το  αφορολόγητο  όριο  πρώτης  κατοικίας,

προσαυξημένο  κατά  50%  (18-12-2012  Πράξη  Νομοθετικού

Περιεχομένου  -  «Κατεπείγουσες  Ρυθμίσεις  για  την  οικονομική

ανάπτυξη της χώρας»),  που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 246/18-12-

2012 τευχ. Α. Ειδικότερα στο άρθρο 5 ορίζεται ότι αναστέλλονται

οι  πλειστηριασμοί  από πιστωτικά  ιδρύματα και  για  απαιτήσεις

που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 200.000 ευρώ, μέχρι την 31-
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12-2013.  Επίσης  αναστέλλονται  μέχρι  31-12-2013  και  οι

πλειστηριασμοί  ακινήτων  που  χρησιμοποιούνται  ως  κύρια

κατοικία υπό τις προϋποθέσεις του άρθρ. 9 του Ν. 3869/2010.

Για τη διακοπή αυτής της προστασίας, δεν απαιτείται ψήφιση

της  άρσης  της  αναστολής  των  πλειστηριασμών,  απλώς  αρκεί  να

αποφασιστεί από πλευράς κυβέρνησης να μη δοθεί νέα παράταση.

2. Νόμος 3869/2010 (νόμος Κατσέλη). Ο περίφημος νόμος για τα

υπερχρεωμένα  νοικοκυριά,  ακόμα  και  μετά  την  τελευταία

τροποποίησή  του  (ν.  4161/2013),  επιτρέπει  στους  οφειλέτες  που

υπάγονται στη ρύθμιση των οφειλών προς τις Τράπεζες να εξαιρέσουν

από τη ρευστοποιήσιμη περιουσία την κύρια κατοικία τους,  με  την

προϋπόθεση ότι θα τηρούν τους όρους εξυπηρέτησης του χρέους τους.

Ο  νόμος,  αυτός,  αφορά  σε  φυσικά  πρόσωπα,  που  επιτυγχάνουν

ρύθμιση  με  τις  τράπεζες  και  στην  ουσία  αφήνει  ακάλυπτους  όσους

έχουν  εμπορική  ιδιότητα,  με  το  επιχείρημα  ότι  αυτοί  έχουν  τη

δυνατότητα να προσφύγουν στην πτώχευση.

Τα  παραπάνω  αφορούν  μόνο  οφειλές  προς  τα  πιστωτικά

ιδρύματα. Όσον αφορά τα χρέη προς το Δημόσιο (εφορία, ασφαλιστικά

ταμεία,  ΔΕΚΟ),  η  υφιστάμενη  νομοθεσία  δεν  προβλέπει  καμία

προστασία  της  πρώτης  κατοικίας  από  τους  πλειστηριασμούς.

Σύμφωνα με ό,τι ισχύει, το Δημόσιο έχει τη δυνατότητα να προβεί σε

μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης για χρέη που ξεπερνούν τα 300 ευρώ. 

Γίνεται,  επομένως,  αντιληπτό  ότι  από  νομοθετικής  πλευράς  η

προστασία  της  πρώτης  κατοικίας,  ακόμα  και  σήμερα  (τέλος  2013),

είναι  περιορισμένη. Όπως  όμως  φαίνεται  από  τις  προθέσεις  της

κυβέρνησης τείνει να γίνει ανύπαρκτη τόσο απέναντι στις τράπεζες, όσο

και στο Δημόσιο.

Τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, κυρίως του Ευρωπαϊκού νότου;

Η  Ελλάδα  δεν  είναι  η  πρώτη  ευρωπαϊκή  χώρα  που  βρίσκεται

αντιμέτωπη  με  την  επίθεση  των  πλειστηριασμών.  Η  εκδήλωση  της
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κρίσης  σε  χώρες  με  υψηλότερο  ποσοστό  ιδιωτικού  δανεισμού  (π.χ.

Ιταλία,  Ισπανία  κ.λπ.)  και  όχι  δημόσιου  χρέους,  όπως  η  Ελλάδα,

αφορούσε κυρίως στεγαστικά δάνεια. Η αδυναμία αποπληρωμής τους

είχε σαν αποτέλεσμα την έκρηξη των πλειστηριασμών κατοικίας και των

εξώσεων. Ήδη στην Ιταλία και την Ισπανία υπάρχει τεράστιο κοινωνικό

πρόβλημα αλλά και σοβαρές αντιστάσεις που στην Ισπανία παίρνουν

πια τη διάσταση κινήματος. Ανάλογη έξαρση του προβλήματος έχουμε

και στην Ιρλανδία.

Στην  Ιρλανδία, όπου  οι  τιμές  των  ακινήτων  έπεσαν  σε  πολλές

περιπτώσεις από τις 150.000 ευρώ στις 25.000 ευρώ, οι τράπεζες της

χώρας σε συνεννόηση με την κυβέρνηση προχώρησαν σε διαγραφή του

τμήματος του δανείου που υπερέβαινε το 110% της πραγματικής αξίας

του  ακινήτου.  Το  ιρλανδικό  μοντέλο  προβλέπει  εξατομικευμένα

κριτήρια κουρέματος των δανείων μέσα από την παρακολούθηση από

ειδικές επιτροπές νομικών και οικονομολόγων (σ.σ.: ορίζονται από την

Κεντρική  Τράπεζα  της  χώρας  και  το  υπουργείο  Οικονομικών)  του

τρόπου  διαβίωσης  των  δανειοληπτών.  Πρόκειται  για  τους

επονομαζόμενους Insolvency Practitioners (ελεγκτές αφερεγγυότητας),

οι οποίοι μάλιστα εκτός των ελέγχων της οικονομικής κατάστασης των

δανειοληπτών  έχουν  δικαίωμα  είσπραξης  των  οφειλών  αντί  των

τραπεζών. Και αυτό γιατί πολλά από τα κόκκινα δάνεια δεν αφορούν

μία μόνο αλλά περισσότερες τράπεζες. Η παρακολούθηση του τρόπου

διαβίωσης του εκάστοτε δανειολήπτη περιλαμβάνει μελέτη στοιχείων

όπως αποδείξεις, κάθε λογής έξοδα κ.ο.κ. 

Στην  Ισπανία από το 2008 έχουν κατασχεθεί πάνω από 400.000

κατοικίες και ο ρυθμός των κατασχέσεων μπορεί να φτάσει και τις 500

σε μια ημέρα. Το πρόβλημα της στέγης είναι τεράστιο καθώς πλήθος

άστεγοι καταφεύγουν σε άδειες οικοδομές, στο δρόμο, αλλά ακόμα και

στις  εισόδους των πολυκατοικιών που ζούσαν πριν την εκδίωξή τους

από  τις  κατοικίες  τους.  Οι  οργανωμένες  αντιδράσεις  είναι  πλέον

μεγάλης κλίμακας και παρότι έχουν αποτρέψει έναν αναλογικά μικρό

αριθμό πλειστηριασμών, έχουν ασκήσει μεγάλη πίεση στην κυβέρνηση

και έχουν ευαισθητοποιήσει σημαντικά την κοινωνία. 
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Το κίνημα Πλατφόρμα Πληγέντων από τις Υποθήκες (ΡΑΗ) αλλά

και  πολλές  ακόμα  κοινωνικές  και  πολιτικές  πρωτοβουλίες  έχουν

αναπτύξει  δυναμικές  και  ευρηματικές  δράσεις  κυρίως  ενάντια  στις

τράπεζες αλλά και στην κυβέρνηση.

Στις νίκες τους περιλαμβάνεται η απόφαση πολλών συνδικάτων

πυροσβεστών  αλλά  και  κλειδαράδων  να  μη  συμμετέχουν  σε

διαδικασίες έξωσης από τα σπίτια κατόπιν πλειστηριασμού. 

Σήμερα στην Ισπανία των χιλιάδων αστέγων, 3.500.000 ακίνητα

παραμένουν  κλειστά.  Με  την  παρέμβαση  και  των  κινημάτων,  η

περιφερειακή  κυβέρνηση  της  Ανδαλουσίας  ψήφισε  νόμο  που  θα

χρεώνει με υψηλά πρόστιμα εταιρείες, τράπεζες κ.λπ. που θα κρατούν

κλειστά  τα  ακίνητα  και  θα  αρνούνται  να  τα  διαθέσουν  σε  ένα

πρόγραμμα  κοινωνικής  κατοικίας.  Η  κυβέρνηση  Ραχόι  προσπαθεί  να

προσβάλει σαν αντισυνταγματικό το νόμο αλλά παρόλ’ αυτά και λόγω

της  τεράστιας  κοινωνικής  πίεσης  συζητά  την  αναστολή  των

πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας για δύο χρόνια.

Στην  Ιταλία, η κυβέρνηση Λέττα συζητά αλλαγή της νομοθεσίας

ώστε να επιτρέπονται μεν οι κατασχέσεις αλλά όχι οι πλειστηριασμοί

και  να  παραμένουν  οι  οφειλέτες  στα  σπίτια  τους  με  μια  ευνοϊκή

ρύθμιση για την αποπληρωμή.

Στην  Πορτογαλία, που  βρίσκεται  αντιμέτωπη  με  παρόμοια

φούσκα ακινήτων  (πάνω από 750.000 κλειστά  ακίνητα),  το  13% των

νοικοκυριών έχει δανειακή δόση που ξεπερνά το 40% του εισοδήματός

του. Σε συνδυασμό με το μαζικό γκρέμισμα από το κράτος αυτογενών

οικισμών  των  φτωχότερων  στρωμάτων  αναδύεται  ένα  αυξανόμενο

πρόβλημα στέγης. 

Σήμερα αναπτύσσονται νέες κινηματικές δυναμικές που θέτουν

τα ζητήματα της χρήσης των κλειστών σπιτιών, της αναθεώρησης του

σχεδιασμού της αστικής ανάπτυξης, του ελέγχου της κερδοσκοπίας στη

γη και τα ακίνητα και μιας νέας θεσμικής - συνταγματικής κατοχύρωσης

του δικαιώματος στην κατοικία.
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«Να βγούμε στους δρόμους πριν μας πετάξουν στο δρόμο»

Με αυτό το κλίμα και τις διαπιστώσεις από τις γειτονικές χώρες, η

κυβέρνηση  Σαμαρά  φαίνεται  να  κινείται  προς  κατεύθυνση  αντίθετη

προς  κάθε  κοινωνική  αλλά  και  οικονομική  λογική,  εξυπηρετώντας

αποκλειστικά τη βελτίωση του οικονομικού προφίλ των τραπεζών με

την  ελάφρυνση  των  χαρτοφυλακίων  τους  από  «κόκκινα»  δάνεια.

Ταυτόχρονα οδηγεί  σε  κατάρρευση  την  κτηματαγορά  εξυπηρετώντας

ειδικά  επενδυτικά  συμφέροντα  που  εποφθαλμιούν  τις  ήδη

χαρτογραφημένες ως «εμπορικά ελκυστικές περιοχές».

Με  ιδιαίτερο  κυνισμό  αρθρογράφοι  της  πιο  ακραίας

νεοφιλελεύθερης  προσέγγισης  μας  εξηγούν  ότι  το  στρεβλό  μοντέλο

μιας οικονομίας δεκαετιών που οδηγούσε τα ελληνικά νοικοκυριά να

αποταμιεύουν σε ακίνητα και έφτασε την κερδοσκοπία στην αγορά των

ακινήτων  στα  ύψη,  υπερχρεώνοντας  ταυτόχρονα  πλήθος  πολιτών,

στέρησε  ρευστότητα  από την  αγορά.  Σήμερα λοιπόν  υποχρεώνονται,

δια των νέων πολιτικών,  οι ιδιοκτήτες σε ρευστοποίηση της ακίνητης

περιουσίας τους ώστε να αναθερμανθεί η επιχειρηματική οικονομία!

Είμαστε όλοι υποψήφιοι άστεγοι

Η επίθεση αυτή που σε πρώτο επίπεδο μοιάζει να αφορά, μέχρι

σήμερα, περίπου 180.000 νοικοκυριά, τα οποία θα πολλαπλασιασθούν

καθώς θα αυξάνει η ύφεση και η ανεργία, στην πραγματικότητα αφορά

όλους και όλες που βλέπουν τους κόπους μιας ζωής να εξανεμίζονται.

Μόνο  με  τη  δεκαετία  του  τελευταίου  πολέμου  μπορούμε  να

συσχετίσουμε  τις  διεργασίες  που  επεξεργάζονται  σήμερα  τρόικα  και

κυβερνητικά επιτελεία.

Η υπέρμετρη φορολογία οδηγεί όλο και περισσότερους στη θέση

του οφειλέτη και επομένως στα πρόθυρα της κατάσχεσης ακινήτων στα

οποία  κάποτε  επένδυσε  με  στόχο  την  εξασφάλιση  ενός  ενοικίου-

συμπληρώματος στο πενιχρό εισόδημά του (π.χ.  συνταξιούχοι).  Κάθε

μικροϊδιοκτήτης κινδυνεύει να βρεθεί ή στο δρόμο άστεγος ή να χάσει

μέρος από την περιουσία του.
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Σε αυτή τη συνολική επίθεση απαιτείται μια καθολική αντίσταση

από  σήμερα,  πολύ  πριν  φτάσουμε  στους  πλειστηριασμούς  και  τις

εκτελέσεις τους, εκεί που το πρόβλημα εξατομικεύεται και κάτω από το

βάρος του η δυνατότητα αντίδρασης πολλές φορές εκμηδενίζεται. 

Αντιστεκόμαστε σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα διαθέσιμα μέσα

Σύμφωνα με το ελληνικό Σύνταγμα «η απόκτηση κατοικίας από

αυτούς  που  τη  στερούνται  ή  που  στεγάζονται  ανεπαρκώς  αποτελεί

αντικείμενο ειδικής φροντίδας του Κράτους» (Σύνταγμα 1975, Αρ. 21,

Παρ. 4). 

Δεσμεύσεις του κράτους σε σχέση με το δικαίωμα σε «επαρκή

κατοικία»,  δηλαδή  σε  κατοικία  που  πέρα  από  τη  στέγαση

ανταποκρίνεται  σε  κοινωνικούς,  οικονομικούς  και  πολιτισμικούς

παράγοντες,  απορρέουν  και  από  τις  διεθνείς  συμβάσεις  που  έχει

υπογράψει  η  χώρα  (The  right  to  adequate  housing  (Art.11  (1)):

13/12/1991. CESCR General comment 4. (General Comments).

Νομική αντιμετώπιση σήμερα

Παρά  το  εξαιρετικά  περιορισμένο  νομικό  πλαίσιο  για  την

αποτροπή των πλειστηριασμών,  είναι  χρήσιμο να γνωρίζει  κανείς  τις

δυνατότητες  καθυστέρησης  εκτέλεσης της  διαδικασίας  κατασχέσεων

και πλειστηριασμών.

Ο συνηθέστερος τρόπος διεκδίκησης από πλευράς τραπεζών των

οφειλών  τους  είναι,  πέρα  από  τις  συνεχείς  τηλεφωνικές  οχλήσεις,  η

αποστολή μιας διαταγής πληρωμής, στην οποία προσδιορίζεται το ύψος

της οφειλής μαζί  με τους τόκους και στην ουσία αποτελεί  ένα είδος

προειδοποίησης,  έτσι  ώστε  σε  περίπτωση  που  δεν  ικανοποιηθεί  η

απαίτηση  να  μπορεί  η  τράπεζα  να  προβεί  σε  μέτρα  αναγκαστικής

εκτέλεσης, δηλαδή κατάσχεση (δέσμευση περιουσιακών στοιχείων) και

στη  συνέχεια  πλειστηριασμό  (εκποίηση  περιουσιακών  στοιχείων  σε
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τρίτους).  Μέχρι  σήμερα  σπανίως  προχωρούν  στην  ολοκλήρωση  της

διαδικασίας, χωρίς αυτό να είναι λόγος για εφησυχασμό.

Η  αμεσότερη  και  ευκολότερη  αντίδραση  σε  μια  διαταγή

πληρωμής  είναι  η  ανακοπή  αυτής  για  λόγους  που  αναφέρονται  σε

παρανομία και καταχρηστικότητα των όρων της σύμβασης δανείου. Η

ανακοπή  πρέπει  να  ασκηθεί  εντός  δεκαπενθήμερης  προθεσμίας

(εργάσιμες ημέρες), ώστε να υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης αίτησης

αναστολής των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης μέχρι την εκδίκαση της

ανακοπής.  Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας  και ύστερα από

δεύτερη επίδοση της διαταγής πληρωμής υπάρχει ακόμα η δυνατότητα

ανακοπής εντός δέκα ημερών.

Επιπλέον, ο οφειλέτης, ο οποίος πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο

και να μην έχει την εμπορική ιδιότητα, έχει τη δυνατότητα, αν επιλέξει

να κινηθεί χρησιμοποιώντας το νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά,

να αιτηθεί την εξαίρεση της κύριας κατοικίας του από το συμβιβασμό

που  ζητά  από  την  τράπεζα.  Με  αυτό  τον  τρόπο,  αν  και  εφόσον  ο

οφειλέτης  τηρεί  τους  όρους  της  συμφωνίας,  η  τράπεζα  δεν  έχει  τη

δυνατότητα  να  στραφεί  κατά  της  κύριας  κατοικίας  του  για  την

ικανοποίηση της απαίτησής της. 

Στην  περίπτωση  που  η  διαδικασία  προχωρήσει  στο  επόμενο

στάδιο  και  κατασχεθεί  ακίνητο  του  οφειλέτη  με  την  επίδοση

κατασχετήριας  έκθεσης,  υπάρχει  η  δυνατότητα  άσκησης  ανακοπής

τουλάχιστον πέντε εργάσιμες μέρες πριν τον πλειστηριασμό. Η εν λόγω

ανακοπή ζητά τη διόρθωση της έκθεσης, ιδίως ως προς την περιγραφή

του κατασχεθέντος και την τιμή εκκίνησης. 

Τέλος,  για  τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς  το  Δημόσιο,  υπάρχει  η

επιλογή ρύθμισης με την εφορία, ώστε να γίνεται η αποπληρωμή της

οφειλής σε δόσεις. Οι προϋποθέσεις της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι

τόσο εξαντλητικές, ώστε πολύ μικρός αριθμός οφειλετών να καλύπτεται

από αυτή.  Για παράδειγμα,  όποιος ενταχθεί  στη ρύθμιση οφείλει  να

πληρώνει  εμπρόθεσμα  όλους  τους  νέους  φόρους,  να  μην  υποβάλει

εκπρόθεσμα  καμία  δήλωση  φορολογίας  εισοδήματος,  ΦΠΑ  κ.λπ.,
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καθώς και να είναι απόλυτα συνεπής στην αποπληρωμή των δόσεων.

Αν  δεν  πληροί  τις  ανωτέρω  προϋποθέσεις,  τίθεται  αυτομάτως  εκτός

ρύθμισης και χάνει όλες τις διευκολύνσεις, που τυχόν του προσέφερε.

Αυτοοργάνωση ενάντια στους πλειστηριασμούς

Ο  αριθμός  των  επιλογών  νομικής  αντίδρασης  απέναντι  στους

πλειστηριασμούς  είναι  αρκετά  περιορισμένος  και,  ειδικά,  στις

περιπτώσεις που απαιτείται η προσφυγή στα δικαστήρια (βλ. ανακοπή,

αίτηση  για  υπερχρεωμένα),  ο  οφειλέτης  επιβαρύνεται  επιπλέον  με

σημαντικό ύψος εξόδων. Επομένως, σε καμία περίπτωση η νομική οδός

δεν  μπορεί  να  αποτελέσει  τη  μοναδική  λύση  για  τη  συνολική

αντιμετώπιση του προβλήματος των πλειστηριασμών.

Αυτοοργάνωση  της  κοινωνίας  με  ομάδες  ενημέρωσης,

οργανωμένες δράσεις καταγγελίας κυβέρνησης και τραπεζών,  άμεσης

υποστήριξης στους πληττόμενους. 

Στοιχεία για τον τρόπο ανάπτυξης αυτών των δράσεων μπορούμε να

πάρουμε και από το ισπανικό κίνημα, όπου με τις δράσεις του escrache,

μιας  αυτοσχέδιας  «παράστασης»  χλευασμού  της  τράπεζας,

αντιστρέφουν  με  επιτυχία  την  ηθική  απαξίωση  απέναντι  στους

οφειλέτες  (μπαταχτσήδες,  και  λοιποί  χαρακτηρισμοί),  σε  απαξία  των

ίδιων των τραπεζών.

Η αποενοχοποίηση των δανειοληπτών είναι κρίσιμη παράμετρος

για την ενδυνάμωσή τους και τη διεκδικητική τους δύναμη. Πρέπει να

γίνει κατανοητό σε όλη την ελληνική κοινωνία ότι:

 Η  υπερχρέωση  των  νοικοκυριών  δεν  είναι  μεγαλύτερη  στην

Ελλάδα από το μέσο όρο της Ευρώπης.

 Το μεγαλύτερο μέρος των δανείων δεν αφορά υπερκατανάλωση

αλλά κάλυψη αναγκών που παράγονται και από ένα ελλειμματικό

κοινωνικό κράτος.
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 Η  αύξηση  των  κόκκινων  δανείων  είναι  μια  καμπύλη  που

παρακολουθεί απολύτως την αύξηση της ανεργίας.

 Μεγάλο μέρος των δανείων, ιδίως τα καταναλωτικά, έχουν ήδη

πληρωθεί με τους υπέρογκους τόκους που καταβλήθηκαν.

 Οι  Έλληνες  με  τις  οικονομικές  θυσίες  στις  οποίες  έχουν

υποβληθεί  έχουν ήδη χρηματοδοτήσει  την ανακεφαλαιοποίηση

των τραπεζών και στην πράξη έχουν καλύψει τις επισφάλειες. 

 Με βάση τα χρήματα που έχουν πάρει σήμερα οι τράπεζες από το

ΤΧΣ (Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) το 80% και πλέον

των κεφαλαίων τους είναι πλέον κρατικό και όμως παραμένουν

ιδιωτικές.

Οργανωμένες  δράσεις  διαμαρτυρίας  μπορούν  να

πραγματοποιούνται σε συνεργασία με φορείς κοινωνικών στρωμάτων

που επίσης  πλήττονται  ή  και  είναι  σε  κινητοποίηση  και  με  εργατικά

σωματεία  και  τοπικές  ομάδες  πρωτοβουλίας.  Είναι  σημαντικός  ο

συντονισμός ευρύτερων κοινωνικών δυνάμεων, καθώς η φτωχοποίηση

και  η  κατάρρευση του κοινωνικού κράτους δημιουργούν  αλυσιδωτές

αντιδράσεις σε όλα τα επίπεδα της καθημερινής ζωής.

Χρήσιμα  εργαλεία  στις  δράσεις  διαμαρτυρίας  είναι  τόσο  η

τηλεφωνική γραμμή SOS όσο και η παρουσία στα Ειρηνοδικεία από τη

νέα χρονιά.

Κινηματικές αντιστάσεις - μικρές νίκες

Η  όποια  προστασία  απέναντι  στους  πλειστηριασμούς  μέχρι

σήμερα αφορά τα χρέη προς τις τράπεζες. Για χρέη προς το Δημόσιο και

τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ΔΕΚΟ κ.λπ. υπάρχει πάντα το

δικαίωμα του πλειστηριασμού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίσαμε

περιστατικά που για πολύ μικρές οφειλές σε Εφορία, ΕΥΔΑΠ κ.λπ., το

Δημόσιο  προχώρησε  σε  πλειστηριασμό.  Σε  πέντε,  τουλάχιστον,

περιπτώσεις Πέραμα, Καμίνια, Κηφισιά, Ηράκλειο Κρήτης και πρόσφατα
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στη Μυτιλήνη, είχαμε άμεσες και αποτελεσματικές κινητοποιήσεις που

απέτρεψαν τον πλειστηριασμό. 

Στο  Πέραμα, η ΕΥΔΑΠ ξεκίνησε διαδικασία πλειστηριασμού για

733  ευρώ  χρέος  συνταξιούχου.  Με  την  κινητοποίηση  της  Ανοιχτής

Συνέλευσης  Περάματος  και  την  παράσταση-διαμαρτυρία  προς  την

ΕΥΔΑΠ, τελικά απετράπη ο πλειστηριασμός.

Στα Καμίνια, ανεστάλη η διαδικασία πλειστηριασμού σε κατοικία

άνεργου μεταλλεργάτη για διάφορα μικρά χρέη στην εφορία (ακόμα και

από κλήσεις τροχαίας) συνολικού ύψους 2.700 ευρώ.

Στην  Κηφισιά,  η  συντονισμένη  δράση  της  Επιτροπής

πρωτοβουλίας  και  του  δικτύου  κοινωνικής  αλληλεγγύης  ΑΝΑΣΑ

απέτρεψε,  με  παράσταση  στην  εφορία  αλλά  και  στο  Ειρηνοδικείο,

πλειστηριασμό κατοικίας ανέργου για οφειλή προς την εφορία 2.800

ευρώ, και οδήγησε σε ρύθμιση με μηνιαία καταβολή έναντι της οφειλής

ποσού που ήταν μέσα στις δυνατότητες του οφειλέτη.

Στο  Ηράκλειο  Κρήτης, ομάδα  πρωτοβουλίας  βρίσκεται  κάθε

Τετάρτη στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο για το μπλοκάρισμα οποιουδήποτε

πλειστηριασμού.

Στην  Μυτιλήνη,  η  κινητοποίηση  των  πολλών  αλληλέγγυων

πολιτών απέτρεψε πλειστηριασμό σπιτιού πολύτεκνης οικογένειας  για

χρέος στην εφορία 2.236 ευρώ.

Ενώ  στον  Πύργο  Ηλείας,  η  WIND αναγκάστηκε  από  την

κινητοποίηση  της  τοπικής  κοινωνίας  να  διακόψει   διαδικασία

πλειστηριασμού κατοικίας για χρέος 500 ευρώ. 

Ήδη στο Πέραμα, στην Κηφισιά, στο Ηράκλειο, στην Κεφαλονιά

και  τα  Εξάρχεια,  αλλά  και  σε  άλλες  περιοχές  που  ακόμα  δεν  έχουν

αντιμετωπίσει  κάποιο  συγκεκριμένο  περιστατικό  πλειστηριασμού,

στήνονται ομάδες, πρωτοβουλίες κ.λπ. με άξονα δράσης ενάντια στους

πλειστηριασμούς. 
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Λαϊκές συνελεύσεις από πολλές γειτονιές μαζί με τις επιτροπές

αγώνα «Δεν πληρώνω» έχουν δημιουργήσει ειδική ομάδα (Συντονισμός

Συλλογικοτήτων  Αττικής)  για  τους  πλειστηριασμούς.  Μέχρι  σήμερα

έχουν παρέμβει σε αρκετές περιπτώσεις αλλά και προετοιμάζονται με

ενημερωτικά  φυλλάδια,  ομιλίες,  ομάδες  περιφρούρησης  για  την

αντιμετώπιση των πλειστηριασμών. Ήδη λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή

ενημέρωσης και άμεσης παρέμβασης (τηλ. 211-800.20.55) Σε ορισμένες

περιοχές  έχουν  δημιουργηθεί  εθελοντικές  ομάδες  υποστήριξης

υπερχρεωμένων  νοικοκυριών  σε  συνεργασία  με  τον  Δήμο,  όπως  για

παράδειγμα στο δήμο Αργυρούπολης-Ελληνικού.

Μέχρι  σήμερα  έχουν  πραγματοποιηθεί  πολλές  εκδηλώσεις  σε

γειτονιές  και  πόλεις  της  Ελλάδας.  Ομάδες  που  ενεργοποιούνται  στο

ζήτημα   συναντιούνται  σε  μια  κοινή  πρωτοβουλία  ενάντια  στους

πλειστηριασμούς  και  συντονίζουν  τη  δράση  τους.  Ενώ  έχουν

συγκεντρωθεί,  πάνω  από  100.000  χιλιάδες  υπογραφές  για  την

παράταση  της  προστασίας  ενάντια  στους  πλειστηριασμούς    με

πρωτοβουλία της ΕΚΠΟΙΖΩ.

Απαιτούμε και Διεκδικούμε

 Απαιτούμε την  άμεση νομοθετική κατοχύρωση της αναστολής

των πλειστηριασμών όπως αυτή ισχύει σήμερα (τέλος 2013) και

ταυτόχρονα την πραγματική αντιμετώπιση του προβλήματος με

τρόπο δίκαιο για τους δανειολήπτες ανάλογα με το πραγματικό

τους εισόδημα και με πάγωμα των τόκων για το διάστημα της

αναστολής.

 Απαιτούμε την απαγόρευση της μεταβίβασης  των δανείων στα

εγχώρια και διεθνή  funds. Αποτελεί στοιχειώδη προστασία των

δανειοληπτών  από  τοκογλύφους  και  εκβιαστές  που

διαμεσολαβούν τους διεθνείς κερδοσκόπους σε βάρος της ζωής

όλων μας.

 Απαιτούμε την εισαγωγή της λύσης της «σεισάχθειας», δηλαδή

της ολικής διαγραφής χρεών για μια κατηγορία δανειοληπτών
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που αποδεδειγμένα αδυνατούν να ανταποκριθούν στις  οφειλές

τους με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις (μακροχρόνια

άνεργοι, αναπηρία κ.λπ.). 

 Απαιτούμε να  τροποποιηθεί  ο  νόμος  Κατσέλη για  τα

υπερχρεωμένα νοικοκυριά,  ως νόμος για την υπερχρέωση, που

να  δίνει  άμεσα  τη  δυνατότητα  ένταξης  και  προστασίας  των

μικροεπιχειρηματιών που θεωρούνται έμποροι, δεν μπορούν να

υπαχθούν στο ισχύοντα νόμο και γίνονται πραγματικά υποχείρια

των  τραπεζών  και  επιπλέον  θα  προστατεύει  το  σύνολο  της

περιουσίας του «αδύναμου» οφειλέτη.

 Απαιτούμε να  διαγραφεί,  με  προϋποθέσεις,  το  μεγαλύτερο

μέρος  ή  το  σύνολο  των  οφειλών,  που  προέρχονται  από

δανειακές  συμβάσεις  καρτών  και  καταναλωτικών  δανείων,

εφόσον  οι  τράπεζες  έχουν  ήδη  εισπράξει  το  κεφάλαιο  του

δανείου  και  διατηρείται  η  υπερχρέωση  λόγω  των  ληστρικών-

τοκογλυφικών  επιτοκίων  και  να  καταργηθεί  η  παράνομη

διαχείριση των οφειλών από τις εισπρακτικές εταιρείες.

 Απαιτούμε να  εφαρμοστούν  οι  νόμοι  και  οι  δικαστικές

αποφάσεις και να σταματήσει η έκδοση διαταγών πληρωμής για

δάνεια  που  περιλαμβάνουν  παράνομους  και  καταχρηστικούς

όρους,  όπως έχει κριθεί με αποφάσεις του Αρείου Πάγου αλλά

και να εφαρμοστεί επιτέλους το άρθρο 388 του Αστικού Κώδικα,

ώστε να εναρμονιστούν οι προϋποθέσεις και οι όροι εξόφλησης

των  δανείων  με  τη  σημερινή  ζοφερή  οικονομική

πραγματικότητα με νέες συμβάσεις από μηδενική βάση. 

 Απαιτούμε να  επεκταθεί  το  μέτρο  της  αναστολής  των

πλειστηριασμών  πρώτης  κατοικίας  και  για  οφειλές  προς  την

Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.
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Διαμόρφωση συνολικών προτάσεων αντιμετώπισης του προβλήματος

Με  άξονες  το  ακατάσχετο  της  πρώτης  κατοικίας  αλλά  και  την

αντιμετώπιση  όλων  των  δανειοληπτών  και  οφειλετών

μικροεπιχειρηματιών και νοικοκυριών, με γνώμονα την κατάρρευση των

οικονομικών  τους  σχεδιασμών  λόγω  κρίσης  και  με  πρόταγμα  την

αξιοπρεπή διαβίωση τους (π.χ. καθορισμός ελάχιστου ορίου διαβίωσης

κάτω από το οποίο δεν μπορεί κανείς να απαιτεί καταβολή οφειλών)

υπάρχουν αρκετές επεξεργασίες και ιδέες από το χώρο της Αριστεράς

στην Ελλάδα και εκτός. Σε πολλές δε περιπτώσεις έχουν εφαρμοστεί και

συγκεκριμένες λύσεις.

Σε  αυτή  την  κατεύθυνση  ορισμένες  εναλλακτικές  πολιτικές  θα

μπορούσαν να είναι:

 Ίδρυση ταμείου προστασίας της κατοικίας με στόχο την κεντρική

διεκπεραίωση των διακανονισμών με τις τράπεζες.

 Καθορισμός ενός δίκαιου ορίου διαβίωσης κάτω από το οποίο

(και με παρακολούθηση σε διάρκεια) ο οφειλέτης απαλλάσσεται

από οποιαδήποτε καταβολή.

 Κούρεμα  δανείων σε  περιπτώσεις  που  ο  οφειλέτης  έχει

καταβάλει ήδη μεγάλο μέρος του κεφαλαίου.

 Δραστική  μείωση  του επιτοκίου  των  διακανονισμών σε  ύψος

που  να  μην  περιλαμβάνει  κερδοσκοπικούς  στόχους  κ.λπ.

(επιτόκιο ΕΚΤ συν κάποια έξοδα διαχείρισης).

 Κατοχύρωση του ακατάσχετου μισθών και συντάξεων .

 Αποποινικοποίηση  των  χρεών  ατομικής  ασφάλισης των

μικρομεσαίων και ελεύθερων επαγγελματιών.

 Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την κοινωνική αντιμετώπιση

των οφειλών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Όλα αυτά και πολλά ακόμα που θα προκύψουν από τη συλλογική

επεξεργασία  πρέπει να μπουν άμεσα σε ευρεία διαβούλευση και να
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αποτελέσουν το διεκδικητικό πεδίο πάνω στο οποίο θα αρθρωθεί το

κίνημα ενάντια στους πλειστηριασμούς.

Νομικές ενέργειες για χρέη προς τις τράπεζες

Απευθυνόμαστε  σε  δικηγόρο  ή  δομή  νομικής  στήριξης  για

πληροφορίες σχετικά με το νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (ν.

3869/10). Όπως ισχύει σήμερα δεν καλύπτει άτομα που έχουν εμπορική

ιδιότητα. Ο νόμος αυτός δίνει τη δυνατότητα προστασίας της πρώτης

κατοικίας.

Όταν έρθει η διαταγή πληρωμής

Όταν μας επιδοθεί διαταγή πληρωμής απευθυνόμαστε άμεσα σε

δικηγόρο ή δομή νομικής στήριξης.

1.  Έχουμε τη δυνατότητα ανακοπής εντός 15 εργάσιμων ημερών και

δυνατότητα αίτησης αναστολής για να μη συνεχιστεί η εκτέλεση.

2. Σε περίπτωση δεύτερης επίδοσης έχουμε τη δυνατότητα ανακοπής

εντός  10  εργάσιμων  ημερών  ώστε  να  μην  τελεσιδικήσει  η  διαταγή

πληρωμής.

Επίδοση κατασχετήριας έκθεσης και πιθανότητα πλειστηριασμού

Υπάρχει  δυνατότητα  ανακοπής  τουλάχιστον  5  μέρες  πριν  την

ημερομηνία πλειστηριασμού ή 10 μέρες για χρέη προς το δημόσιο ή

οφειλές  που  εισπράττονται  κατά  ΚΕΔΕ,  λόγω  λαθών  ως  προς  την

περιγραφή των κατασχεθέντων και την τιμή εκκίνησης. Επειδή η νομική

οδός  είναι  πολυέξοδη,  αμφιβόλου  αποτελέσματος  και  χρονοβόρα,

θεωρείται  προτιμότερη  η  απεύθυνση  σε  κινηματικές  συλλογικότητες

και δομές αλληλεγγύης για συλλογική δράση.

Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο

Ρύθμιση αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων χρεών προς την εφορία.

Η ένταξη σε ρύθμιση απαιτεί την εμπρόθεσμη πληρωμή όλων των νέων

φόρων,  την αποφυγή εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων φορολογίας
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εισοδήματος,  ΦΠΑ  κ.λπ.  καθώς  και  εμπρόθεσμης  και  συνεπούς

καταβολής των δόσεων της ρύθμισης.

Αρθογραφία - Πηγές 

1. newmoney.gr

http://www.newmoney.gr/article/19010/mazikes-katedafiseis-

misoteleiomenon-ktirion-exetazei-i-ispania#ixzz2eOUuXyyp

2. http://www.youtube.com/watch?v=ZFDpeoDFmY0

3. Αυγή,  25-8-2013,  Πλειστηριασμοί  κατοικιών:  Ο διάβολος κρύβεται

στις λεπτομέρειες

4. Αυγή, 24-4-2013,  Κώστας Παπαντωνίου, Μας πετάνε στο δρόμο για

2.700 ευρώ

5. Αυγή,  25-8-2013,  Αργύρης  Παναγόπουλος,  Ισπανική  φούσκα

ακινήτων.  Οι  κατασχέσεις  καταστρέφουν  τα  νοικοκυριά  και

εξοργίζουν την κοινωνία

6. Έθνος,  18-8-2013,   Κώστας  Νάνος,  Το  μεγάλο  παζάρι  για  τους

πλειστηριασμούς

7. Εφημερίδα των Συντακτών, Έλλη Πάνου, Ολλανδία: Η φούσκα των

ακινήτων μαραίνει τις τουλίπες

8. Σχεδία,  τ. 5, Βασίλης Παπακριβόπουλος, Γαλλία, Κανένας άνθρωπος

στο δρόμο

9. Σέργιος  Μήλης,  Λίβερπουλ, σπίτια της μιας στερλίνας

10.Κείμενα ομιλητών/τριών από τη συζήτηση με θέμα: «Κόκκινα δάνεια

και  υφαρπαγή  της  μικροϊδιοκτησίας»  με  συντονίστρια  την  Ελένη

Πορτάλιου

11.Κωστής  Χατζημιχάλης:  «Για  την  υφαρπαγή  γης  και  ακινήτων  στην

Ελλάδα των μνημονίων»
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12.Γιώργος  Μ.  Χατζηστεργίου,  πολ.  μηχανικός,  συγγραφέας,

«Εξολοθρευτής άγγελος της μικροϊδιοκτησίας»

13.Κερασίνα Ραυτοπούλου,  Τμήμα Οικον.  Πολιτικής  ΣΥΡΙΖΑ,  «Κόκκινα

δάνεια και πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας»

14.Τόνια Κατερίνη,  αλληλεγγύη για όλους, «Για ένα σχέδιο κοινωνικών

αντιστάσεων»

Σχετικοί  σύνδεσμοι  (links)  με  πληροφορίες  και  δράσεις  για  τους

πλειστηριασμούς

 Αλληλεγγύη για όλους  http://www.solidarity4all.gr/

 Δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης Εξαρχείων http://dikaex.blogspot.gr/

 ΕΚΠΟΙΖΩ, http://www.ekpizo.gr/

 Σύλλογος  πολιτών  ενάντια  στην  αυθαιρεσία  των  τραπεζών,  

http://syllogospoliton.blogspot.com/
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Ρύθμιση  Οφειλών Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών 

σε Περίοδο Κρίσης

Παναγιώτα Καλαποθαράκου

Δικηγόρος, Γενική Διευθύντρια της  ΕΚΠΟΙΖΩ

Αντιπρόεδρος ΠΟΜΕΚ  «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ»

1. Ο  ρόλος  της  ΕΚΠΟΙΖΩ  στην  αντιμετώπιση  του  προβλήματος  των

χρεών

Ο  θεσμικός  ρόλος  των  Ενώσεων  Καταναλωτών  (Ε.Κ.)  είναι  η

ενημέρωση-πληροφόρηση  και  υποστήριξη  των  δικαιωμάτων  και

οικονομικών  συμφερόντων  των  καταναλωτών.  Η  υποστήριξη  των

καταναλωτών πέραν των άλλων συνίσταται:

Α. ενημέρωση  και  παροχή  συμβουλών  εξατομικευμένων  για  την

αντιμετώπιση του προβλήματός τους

Β. στην  διαμεσολάβηση  μεταξύ  καταναλωτών  και  επιχειρήσεων

(εξωδικαστικό συμβιβασμό) για εξεύρεση λύσης και 

Γ. στην  δικαστική  υποστήριξη  των  καταναλωτών  (ατομική,  ομαδική,

συλλογική)

Οι  Ε.Κ.  είναι  σημαντικό  με  τις  δράσεις  μας  να  κερδίσουμε  την

αποδοχή  της  κοινωνίας,  με  αξιόπιστη,  υπεύθυνη  ενημέρωση  αλλά και

αποτελεσματικές  παρεμβάσεις  υποστηρίζοντας  τους  καταναλωτές

ατομικά και συλλογικά. 

Η  ΕΚΠΟΙΖΩ   με  την  πολύχρονη  εμπειρία  της  στην  ενημέρωση,

συμβούλευση  και  διαμεσολάβηση  μεταξύ  καταναλωτών  και
      ΑΘΗΝΑ:  ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 43-45, Τ.Κ.: 106 81  

ATHENS:   43- 45  VALTETSIOU  STR., Z. C.:  106 81 ATHENS - GREECE, Tel.:+30210-330 44 44  Fax:+30210-330 05 91       

______________________________________________________________________________________________________________________________

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Γ. ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ 14, Τ.Κ. 546 31

THESSALONIKI: 14, G. BAKATSELOU STR., Z.C. 546 31 THESSALONIKI, GREECE Tel/Fax 302310-257776

URL: www.ekpizo.gr,  e-mail: info@ekpizo.gr,  http://ekpizo.gr/blog 
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επιχειρήσεων, αλλά και από την πρόσφατη εμπειρία της  στην εφαρμογή

του  ν.  3869/2010  για  την  ρύθμιση  των  οφειλών  των  υπερχρεωμένων

φυσικών προσώπων, όπου προβλέπεται η δυνητική πλέον  συνδρομή των

Ε.Κ  μεταξύ άλλων φορέων διαμεσολάβησης,  διαπιστώνει ότι:

 Υπάρχει  μεγάλο  έλλειμμα   ενημέρωσης  των  καταναλωτών

(παντελής απουσία εκπαίδευσης)

 Απροθυμία  των  επιχειρήσεων  να  αναπτύξουν  διάλογο  και  να

επιλύσουν  διαφορές εξωδικαστικά

 Ανύπαρκτη  κουλτούρα διαλόγου

 Έλλειψη  αρχών  και  κανόνων  στους  φορείς  που  διαμεσολαβούν

σύμφωνα και με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η υπερχρέωση,  καθώς έχει  σημαντικό κόστος για την κοινωνία,

δεν είναι απλώς πρόβλημα του συγκεκριμένου υπερχρεωμένου ατόμου,

αλλά δημόσια ευθύνη. 

Η  πολιτεία  οφείλει  να  στηρίξει  το  νόμο   με  προγράμματα

ενημέρωσης  και  εκπαίδευσης  του  καταναλωτή  αλλά  και  δικαστικής

συνδρομής σε συνεργασία με τις Ενώσεις Καταναλωτών.

Όραμα  της  ΕΚΠΟΙΖΩ  από  το  2003  που  παρακολουθούμε  από

κοντά  τα  ευρωπαϊκά  δρώμενα  στον  τομέα  της  Υπερχρέωσης  είναι  να

δημιουργηθεί και στη χώρα μας ένα δίκτυο ενημέρωσης και υποστήριξης

των  υπερχρεωμένων  καταναλωτών  από  τις  Ε.Κ.,  τους  Δήμους  και

κοινωνικούς φορείς που ασχολούνται με το θέμα αυτό. 

Είναι επιτακτική ανάγκη ο καταναλωτής να έχει εύκολα πρόσβαση,

αξιόπιστη, υπεύθυνη ενημέρωση τόσο κατά το στάδιο της αντιμετώπισης

του προβλήματός του όσο και κατά το στάδιο της πρόληψης. 
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Η ΕΚΠΟΙΖΩ έχει  ολοκληρωμένη  πρόταση για  τη  δημιουργία  και

στη χώρα μας δικτύου συμβουλευτικής υπερχρέωσης κατά τα ευρωπαϊκά

πρότυπα.

Ειδικά  κατηρτισμένα  άτομα  (πιστοποιημένα)  θα  συμμετέχουν

μέσω  των  Ε.Κ.  και  των  Δήμων  στο  δίκτυο  αυτό.  Τούτο  προϋποθέτει

προγράμματα εκπαίδευσης αλλά και  υλικοτεχνικός μηχανισμός όπου θα

υποστηρίξει  το δίκτυο αυτό.   

2. Δυνατότητες Ρύθμισης των Χρεών  με τις Τράπεζες

Τι δυνατότητες έχει ο καταναλωτής να ρυθμίσει τις οφειλές του με το

υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο

A. Προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού 

Έγγραφη πρόταση για την ρύθμιση των οφειλών (προσοχή στην

υπογραφή των συμβάσεων για ρύθμιση των οφειλών, συνήθως αυξάνουν

τα επιτόκια στα στεγαστικά δάνεια). 

Οι  προτάσεις  για  ρύθμιση  των  οφειλών,  που  οι  τράπεζες

προτείνουν  και  προτρέπουν  τους  καταναλωτές  να  αποδεχθούν,  είναι

προσωρινές, δεν δίνουν λύση οριστική, ρεαλιστική και βιώσιμη. Αντίθετα

εγκλωβίζουν τους καταναλωτές σε ένα φαύλο κύκλο. Μπορεί προσωρινά

να παρέχουν μια ανακούφιση αλλά στην πραγματικότητα μεταθέτουν το

πρόβλημα για αργότερα και μάλιστα με χρέος  διογκωμένο.

B. Αξιοποίηση του νόμου για την προσωρινή ρύθμιση των οφειλών και

προστασία  της  κύριας  κατοικίας  από  τον  πλειστηριασμό  έως

31/12/2014 (ν. 4224/2013)

Εφόσον πληρούνται  οι προϋποθέσεις του νόμου και καταβάλει το

10% του εισοδήματός του ή το 20% των τελευταίων ενήμερων δόσεων για

ελεύθερους  επαγγελματίες  και  εμπόρους  και  εφόσον  καταθέσουν
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Υπεύθυνη Δήλωση σε κάθε τράπεζα. Προϋπόθεση είναι να κοινοποιηθεί

διαταγή πληρωμής με επιταγή προς εκτέλεση από κάποια τράπεζα εντός

2 μηνών από την κοινοποίηση.  

Γ. Προσφυγή  στη  δικαιοσύνη  για  ρύθμιση  των  οφειλών  από  το

δικαστή  ν.  3869/2010.  Κατάθεση  Αίτησης  στον  Ειρηνοδίκη  για

ρύθμιση των χρεών με δικαστική απόφαση.

Προϋποθέσεις:

- μόνιμη και πραγματική αδυναμία,  να μην έχει  εμπορική ιδιότητα

(καθώς και να μην  είχε δόλο)

- η ρύθμιση αφορά μόνο οφειλές προς τις τράπεζες και ιδιώτες όχι

δημόσιο, ασφαλιστικά  ταμεία 

- ο  οφειλέτης  καταβάλλει  τουλάχιστον  το  10%  των  τελευταίων

ενήμερων δόσεων ή 40€ ή ακόμα και μηδενικές καταβολές εφόσον

είναι περιορισμένο το εισόδημά του από την κατάθεση της αίτησης

μέχρι την εκδίκαση.

Βασικά  σημεία του νόμου:

- οφειλέτης χωρίς ακίνητη περιουσία καταβάλει ένα ποσό, ανάλογα

με την οικονομική του δυνατότητα, για 3-5 έτη και απαλλάσσετε

από το υπόλοιπο εφόσον τηρήσει την δικαστική απόφαση (περίοδο

δοκιμασίας) 

- οφειλέτης με ένα ακίνητο (κύρια ή μοναδική κατοικία) μπορεί να το

διασώσει καταβάλλοντας μέχρι το 80% της αντικειμενικής αξίας σε

20  έτη  (σαν  να  καταβάλλει  ενοίκιο)  και  θα  απαλλαγεί  από   το

υπόλοιπο ποσό
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- οφειλέτης με κύρια ή μοναδική κατοικία και άλλα ακίνητα,  μπορεί

να διασώσει την κύρια ή μοναδική κατοικία,  καταβάλλοντας μέχρι

το  80%  της  αντικειμενικής  αξίας  σε  20  έτη.  Τα   υπόλοιπα

περιουσιακά στοιχεία ρευστοποιούνται.

Η  απαλλαγή  του οφειλέτη σε κάθε περίπτωση επέρχεται   μετά

από  μία  περίοδο  δοκιμασίας  3-5  ετών  που  τηρεί  την  απόφαση  του

δικαστηρίου και μετά αποπληρώνει το ακίνητο για τα υπόλοιπα έως 20

έτη με βάσει τη δόση που έχει προσδιορίσει η δικαστική απόφαση.

3. Oι πρόσφατες προτάσεις  της ΤτΕ για τη ρύθμιση  των κόκκινων

δανείων

Οι  ρυθμίσεις  για  την  αντιμετώπιση  των   κόκκινων  δανείων  που

πρόσφατα ανακοινώθηκαν από την ΤτΕ με Πράξη που υπέγραψε η

Εκτελεστική Επιτροπή και θα ισχύσουν από 1/1/2015 σύμφωνα με

τις επιταγές του ν. 4224/2013

Προβλέπονται  ενδεικτικά  22  εναλλακτικές   προτάσεις  για  την

αντιμετώπιση  του  προβλήματος  των  κόκκινων  δανείων  που  πρέπει  να

υιοθετήσουν οι τράπεζες:

- Βραχυπρόθεσμες

- Μακροπρόθεσμες

- Οριστικής διευθέτησης

Υπό  της  παρούσες  συνθήκες,  του  τεράστιου  όγκου  των  μη

εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα  πάνω από 80 δις €, αλλά και της

προσπάθειας αναχαίτισης του κύματος αυτού θα αναμενόταν η ΤτΕ να

λάβει  μέτρα  ώστε  να  υποχρεωθούν  οι  τράπεζες  σε  ρεαλιστικές

προσαρμογές  των  δανειακών  υποχρεώσεων  του  δανειολήπτη  και,

αντιστοίχως,  των  απαιτήσεων  των  τραπεζικών  ιδρυμάτων  στις

οικονομικές  συνθήκες  του δανειολήπτη,  ακριβώς  στο  ουσιαστικό  αυτό

ζήτημα, η παρούσα Πράξη υποχωρεί. 
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Αντί  να  προβλέπει  τις  βασικές  αρχές  και  κατευθύνσεις  που

διέπουν την προσφορότητα κάθε λύσης, η Πράξη της ΤτΕ περιορίζεται να

απαριθμεί  ενδεικτικά  αυτές,  και  δη  σε  Παράρτημα,  παραθέτοντας

ενδεικτικά  22  τύπους  ρυθμίσεων  που  καλούνται  να  υιοθετήσουν  οι

τράπεζες.

Ακόμη  περισσότερο,  οι  ενδεικτικά  καταγραφόμενες  λύσεις

σωριάζονται σε τρεις σελίδες, η μία μετά την άλλη, χωρίς ουδεμία ένδειξη

ως προς τον τρόπο που αυτές μπορούν να εφαρμόζονται,  ως προς τις

περιπτώσεις  εκείνες  που  -έστω  καταρχήν-  κρίνονται  κατάλληλες  ή  ως

προς τις περιπτώσεις που κρίνονται ακατάλληλες. 

Εξάλλου, παρότι οι ενδεικτικά αναφερόμενες λύσεις χωρίζονται σε

τρεις  κατηγορίες,  Βραχυπρόθεσμες,  Μακροπρόθεσμες  και  λύσεις

Οριστικής  διευθέτησης,  καμία  αρχή  δεν  υιοθετείται  από  την  ως  άνω

Πράξη  ως  προς  την  υποχρέωση  των  τραπεζών  να  ακολουθήσουν

τουλάχιστον  κάποια  από  τις  κατηγορίες  αυτές,  όπως  θα  ήταν  για

παράδειγμα  η  υποχρέωση  των  τραπεζών  να  αναζητήσουν  καταρχήν

λύσεις οριστικής διευθέτησης, και μόνο αν αυτές δεν είναι κατάλληλες,

λύσεις προσωρινής διευθέτησης.

Στοιχειώδης διάκριση θα έπρεπε, κατά την άποψή μας, να γίνεται

ανάλογα με τα περιουσιακά στοιχεία του δανειολήπτη, με ειδική μνεία

για ειδική αντιμετώπιση της κατοικίας του ιδίου και της οικογένειάς του,

η οποία δεν έχει μόνο οικονομική διάσταση, αλλά προεχόντως κοινωνική.

Χωρίς τη συμπερίληψη αρχών που να υποχρεώνουν τα τραπεζικά

ιδρύματα  να  αναθεωρήσουν  τον  σημερινό  τρόπο  οργάνωσης  της

επιχειρηματικής  τους  δράσης  στα  θέματα  του  δανεισμού  και  των

ρυθμίσεων, η Πράξη αυτή βελτιώνει μεν τη σημερινή χαοτική διαδικασία

επαφής  του  δανειολήπτη  με  την  τράπεζα,  δεν  αφορά,  ωστόσο,  στο

πραγματικό συμφέρον των δανειοληπτών, που είναι η προσαρμογή στις

πραγματικές σημερινές συνθήκες και στις πραγματικές δυνατότητές τους.
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Τύποι Επιλογών Ρύθμισης που προτείνονται από την ΤτΕ

Με  τρεις  εξαιρέσεις,  οι  προβλεπόμενοι  τύποι  ρυθμίσεων  στο

Παράρτημα 1 επιβεβαιώνουν την άρνηση του τραπεζικού συστήματος να

επωμισθεί ουσιαστικά κάποιο από το κόστος της οριστικής διευθέτησης

των ήδη από ετών μη εξυπηρετούμενων δανείων. 

Είναι  βέβαιο  ότι  οι  δανειολήπτες  που  θα  βρεθούν  αφενός  να

επιβαρύνονται  με  όλα  τα  έξοδα  της  υλοποίησης  των  λύσεων  αυτών

(αφού τα έξοδα αυτά δεν επιβάλλονται στις τράπεζες), αλλά και επιπλέον

με  το  βάρος  της  πλήρους  εξόφλησης  των  οφειλών  τους  (αφού  όλοι

σχεδόν οι τύποι ρυθμίσεων που αναφέρονται στην Πράξη προϋποθέτουν

την πλήρη εξόφληση), σύντομα θα αποθαρρυνθούν.  

Οι μόνες πιο  τολμηρές προτεινόμενες ρυθμίσεις  είναι  η  μόνιμη

μείωση του επιτοκίου ή του συμβατικού περιθωρίου, η μερική διαγραφή

των  χρεών  και  η  ανταλλαγή  ενός  στεγαστικού  δανείου  με  άλλο

μικρότερης  αξίας.  Ακόμα  και  η  Τράπεζα  της  Ελλάδος  φαίνεται  να

αναγνωρίζει ότι ορισμένα επιτόκια είναι υπερβολικά υψηλά.

Ειδικότερα ως προς τις προτεινόμενες ρυθμίσεις

Α. Βραχυπρόθεσμες Ρυθμίσεις

Οι 6 βραχυπρόθεσμες ρυθμίσεις που προτείνονται (με ορίζοντα το

πολύ 5ετίας) καταβολή μόνο τόκων, μειωμένες δόσεις, περίοδος χάριτος,

αναβολή  πληρωμής  δόσης/δόσεων,  τακτοποίηση  καθυστερούμενου

υπολοίπου και κεφαλαιοποίηση  ληξιπρόθεσμων οφειλών, όχι μόνο δεν

αντιμετωπίζουν το πρόβλημα έστω και προσωρινά, αλλά το διογκώνουν

και  το  μεταθέτουν  για  αργότερα…  Οι  ρυθμίσεις  αυτές  αν  δεν

συνοδευθούν  από  δραστικές  μειώσεις  των  επιτοκίων,  πάγωμα  του

εκτοκισμού, μη επιβάρυνση με τόκους υπερημερίας και πρόσθετα έξοδα

αδιαφανή και  παράνομα που επιβαρύνονται  οι  καταναλωτές  οι  οποίοι

αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους, θα έχουν ως συνέπεια την
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αύξηση αντί για τη μείωση της συνολικής οφειλής στο τέλος της περιόδου

βραχυπρόθεσμης ρύθμισης.

Εξάλλου  οι  ρυθμίσεις  αυτές  σήμερα  εφαρμόζονται  σε  μεγάλο

βαθμό από τις τράπεζες, παρέχοντας μια προσωρινή ανακούφιση στους

οφειλέτες και απλά μεταθέτουν και διογκώνουν το πρόβλημα.

Β. Μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις

Οι 8 Μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις που προτείνονται (με ορίζοντα

πέραν  της  5ετιάς)  μόνιμη  μείωση  του  επιτοκίου  και  του  συμβατικού

περιθωρίου,  αλλαγή  τύπου  επιτοκίου  από  κυμαινόμενο  σε  σταθερό  ή

αντίστροφα,  παράταση  διάρκειας  αποπληρωμής  του  δανείου,

διαχωρισμός της χορήγησης -ενυπόθηκο δάνειο σε δύο τμήματα, μερική

διαγραφή  χρεών,  λειτουργική  αναδιάρθρωση  της  επιχείρησης,

συμφωνίες ανταλλαγής χρέους με μετοχικό κεφάλαιο.

Σε θετική κατεύθυνση είναι η μόνιμη μείωση του επιτοκίου καθώς

και η μερική διαγραφή χρεών. Ωστόσο θα περίμενε κανείς να τεθούν από

την  ΤτΕ  τα  κριτήρια  όπου  οι  τράπεζες  θα  είναι  υποχρεωμένες  να

υιοθετήσουν και όχι  η κάθε μια να υιοθετεί  δικά της κριτήρια για την

ρύθμιση των οφειλών σε ανάλογες περιπτώσεις. 

Οι  λοιπές  προτεινόμενες  ρυθμίσεις  διαβλέπουμε  ότι  σε  καμία

περίπτωση δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αν δεν συνδυαστούν και δεν

συνυπολογίσουν  και  με  άλλες  παραμέτρους,  όπως  περιορισμό  της

οφειλής  στην  αξία  του  δανειοδοτούμενου  και  μόνο  ακινήτου  και

διαγραφή του υπόλοιπου ποσού.  

Όπως  άλλωστε  είναι  γνωστό,  πολλοί  οφειλέτες  στεγαστικών

δανείων  έχουν  καταβάλει  ένα  μεγάλο  ποσό  μέχρι  σήμερα  το  οποίο

ενδέχεται να αντιστοιχεί στην σημερινή αξία του ακινήτου τους και είναι

άδικο να καλούνται να καταβάλλουν ένα ακόμα μεγάλο ποσό, το οποίο

υπολείπεται σημαντικά της σημερινής αξίας του συγκεκριμένου ακινήτου,

δεν  έχουν  κίνητρο  να  κρατήσουν  το  ακίνητο…  και  βεβαίως  σε  καμία
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περίπτωση  δεν  πρέπει  να  υποθηκεύεται  και  άλλο  ακίνητο  για  το  ίδιο

δάνειο.

Επιπροσθέτως  σε  πολλές  περιπτώσεις  η  επιμήκυνση  της

αποπληρωμής  του  δανείου  πρέπει  να  συνοδεύεται  με  μείωση  του

επιτοκίου  άλλως  επιβαρύνεται  δυσανάλογα  ο  οφειλέτης  για  την

εξόφλησή του.

Γ. Οριστικές ρυθμίσεις  

Οι 8 Οριστικές ρυθμίσεις που προτείνονται -εθελοντική παράδοση

ενυπόθηκου ακινήτου, μετατροπή σε χρηματοδοτική μίσθωση,  πώληση

και  ενοικίαση,  μεταβίβαση  πώληση  του  δανείου,  ανταλλαγή  με

στεγαστικό μικρότερης αξίας,  διαχείριση σε εκκαθάριση,  ρευστοποίηση

εξασφαλίσεων δικαστικές/νομικές ενέργειες. 

Εκτός από την ανταλλαγή με στεγαστικό μικρότερης αξίας που έχει

προταθεί  και  από  εμάς  οι  υπόλοιπες  ρυθμίσεις  προβλέπουν  στην

πλειοψηφία τους την μεταβίβαση του/των ακινήτων στην τράπεζα με ότι

αυτό συνεπάγεται…

Οι  ρυθμίσεις  αυτές,  μας  βρίσκουν  απολύτως  αντίθετους,  διότι

δείχνουν να αγνοούν τις πραγματικές συνθήκες της ελληνικής κοινωνίας

(μείωση μισθών και συντάξεων πάνω από 50%, ανεργία 30%, απαξίωση

της αξίας των ακινήτων, κλείσιμο μικρομεσαίων επιχειρήσεων κτλ). 

Παραγνωρίζοντας  αυτήν  την  κατάσταση  λοιπόν  προχωρούν  σε

μέτρα τα οποία μόνο τις τράπεζες εξυπηρετούν και δίκαια αναρωτιέται

κανείς τι επιθυμούν οι δανειστές μας; Την απόλυτη εξαθλίωσή μας; Την

απόλυτη  διάλυση  της  μεσαίας  τάξη;  Την  δέσμευση  του  ακινήτου  μας

αλλά και ολόκληρης της περιουσίας μας;  Την μεταβίβαση σε εταιρείες

του εξωτερικού και την υποταγή μας σε άλλα συμφέροντα εκτός Ελλάδας;

Εν κατακλείδι από την πράξη της Τράπεζας της Ελλάδος ελλείπουν

όμως δύο βασικές ασφαλιστικές δικλείδες που παίζουν ουσιαστικό ρόλο

στην επιτυχία των οιωνδήποτε ρυθμίσεων.
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Αφενός  βασικός  παράγοντας  στη  ρύθμιση  των  οφειλών  των

υπερχρεωμένων  είναι  ο  υπολογισμός  της  ρύθμισης  με  βάση  τις

πραγματικές ανάγκες διαβίωσης των υπερχρεωμένων, όχι με σκοπό την

εξαθλίωση  αυτών,  αλλά  με  γνώμονα  τη  διατήρηση  εντός  επιπέδου

αξιοπρεπούς διαβίωσής αυτών και των οικογενειών τους.

Επιπλέον  βασικός  παράγοντας  είναι  η  ύπαρξη  ενός  ορατού

ορίζοντα  αποπληρωμής  των  χρεών,  ορίζοντας  όμως  που  ελλείπει

παντελώς από όλους τους προτεινόμενους τύπους διευθέτησης.  Για να

είναι  Οριστική  η  όποια  Διευθέτηση,  όπως  ευαγγελίζεται  η  Πράξη  της

Τράπεζας της Ελλάδος, οι δύο παράγοντες πρέπει να ληφθούν σοβαρά

υπ’ όψιν. 

Τέλος θεωρούμε ότι για την οριστική επίλυση του προβλήματος

των καθυστερούμενων δανείων, είναι απολύτως αναγκαία η προσαρμογή

στις πραγματικές σημερινές συνθήκες και στις πραγματικές δυνατότητες

των δανειοληπτών. 

Αναμένουμε  να  δούμε  ποιες  συγκεκριμένες  τολμηρές

πρωτοβουλίες  θα  λάβει  η  Τράπεζα  της  Ελλάδος,  ώστε  επιτέλους  να

προχωρήσουν  οι  τράπεζες  σε  υιοθέτηση  συγκεκριμένων  βιώσιμων

ρυθμίσεων των οφειλών. Η καθυστέρηση στη ρεαλιστική αντιμετώπιση

του προβλήματος της υπερχρέωσης μόνο αποτέλεσμα έχει τη διόγκωσή

του.

4. Προτάσεις της  ΕΚΠΟΙΖΩ για την ανακούφιση των οφειλετών:

1) Προσαρμογή των ενυπόθηκων και εξασφαλισμένων δανείων στην 

αξία των ακινήτων.

Εξαιτίας της μείωσης των αξιών των ακινήτων, πολλά ενυπόθηκα

δάνεια δεν έχουν στην πραγματικότητα αντίστοιχη εξασφάλιση. Πολλοί

δανειολήπτες, εξάλλου, μπροστά στην αδυναμία που βρίσκονται, χάνουν

το κίνητρο εξυπηρέτησης των δανείων αυτών, όταν το ύψος των οφειλών

από αυτά υπερβαίνει  την αξία του ακινήτου. Γνωρίζουν ότι ακόμη κι αν

116



πληρώσουν  την  αξία  του  σπιτιού  τους  και  πάλι  κινδυνεύουν  να  το

χάσουν.  

Είναι γι’ αυτό προς το συμφέρον όλων, πρωτίστως των πιστωτικών

ιδρυμάτων,  να  προσαρμοστούν  οι  ενυπόθηκες  απαιτήσεις  στην

πραγματική  αξία  των  ακινήτων,  ώστε  να  στηριχθεί  η  ικανότητα  των

κατόχων τους να αποπληρώσουν τα ενυπόθηκα δάνεια. Αν παρασχεθεί η

προοπτική αυτή, θα αποτραπεί μία περαιτέρω κατάρρευση των αξιών των

ακινήτων  και  κατ’  επέκταση  και  η  απαξίωση  των  ασφαλειών  των

τραπεζών. 

Είναι,  γι’  αυτό,  η  κατάλληλη  στιγμή  να καθιερωθεί  η  αρχή  της

ευθύνης  του  δανειολήπτη  μέχρι  την  εξασφάλιση,  που  το  ακίνητο

πραγματικά προσφέρει  στο δανεισμό που έλαβε για την αγορά του.

Η προτεινόμενη από την ΕΚΠΟΙΖΩ προσαρμογή των ενυπόθηκων

και εξασφαλισμένων δανείων στην αξία των ακινήτων προστατεύει τους

δανειολήπτες από αυθαίρετες συμπεριφορές και εξασφαλίζει  στις,  υπό

κρατικό έλεγχο τράπεζες, καλύτερους όρους αποπληρωμής των δανείων.

2) Περιορισμός της αποπληρωμής  των καταναλωτικών δανείων της

προηγούμενης δεκαετίας  σε μία  τετραετία και  απαλλαγή από το

υπόλοιπο

Δεν  μπορεί  να  συνεχίζεται  η  διαιώνιση  της  αποπληρωμής  των

καταναλωτικών πιστώσεων, απομυζώντας την οποιαδήποτε δημιουργική

προοπτική  των  οφειλετών.  Οι  πιστώσεις  αυτές  από  τη  φύση  τους

εξυπηρετούν  μεσοπρόθεσμες  το  πολύ  καταναλωτικές  ανάγκες  και

στόχους. 

Η διάρκεια αποπληρωμής θα πρέπει λοιπόν να είναι ανάλογη με

τη χρήση τους. Δεν μπορεί, υπό το πρίσμα άλλωστε του ενδιαφέροντος

για επανεκκίνηση της οικονομίας και προαγωγή της επιχειρηματικότητας,

να πληρώνονται, και μάλιστα υπό επώδυνους όρους, στην παρούσα φάση
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ύφεσης οι καταναλωτικές δαπάνες της προηγούμενης της ανόδου, ιδίως

λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι τα καταναλωτικά αυτά δάνεια εξυπηρετήθηκαν

για  μεγάλο  χρονικό  διάστημα,  με  συνέπεια  στις  περισσότερες

περιπτώσεις,  το  κεφάλαιο  και  μεγάλο  μέρος  των  τόκων,  να  έχουν

καταβληθεί.

Με  την  επεξεργασία  συγκεκριμένων  αντικειμενικών  και

εισοδηματικών  κριτηρίων,  να  περιοριστεί  η  δυνατότητα  αποπληρωμής

των  καταναλωτικών  πιστώσεων  σε  μία  το  πολύ τετραετία  με  βάση  το

περίσσευμα  που  προκύπτει  μετά  την  κάλυψη  των  βασικών  βιοτικών

αναγκών του οφειλέτη και να επέλθει η οριστική πλέον απαλλαγή από το

υπόλοιπο. 

3) Να αποκατασταθεί το αρχικό επιτόκιο του στεγαστικού δανείου σε

όσες  περιπτώσεις  οι  τράπεζες  εκμεταλλευόμενες  την

διαπραγματευτική αδυναμία του οφειλέτη, επέβαλαν ρυθμίσεις με

αύξηση του επιτοκίου αυτού.

4) Να  καθιερωθεί  το  δικαίωμα  του  οφειλέτη,  όταν  η  αξία  της

κατοικίας  υπερβαίνει  τις  εύλογες  ανάγκες  του  ή  τις  δυνατότητες

αποπληρωμής,   να  πωλήσει  την   κατοικία  του,  αγοράζοντας  μία

χαμηλότερου κόστους, μέχρι  την αξία της οποίας θα μπορούν να

μεταφέρονται σε αυτή οι εξασφαλίσεις των πιστωτών. Κατ’ αυτόν

τον τρόπο, οι τράπεζες  θα μπορούν να εισπράττουν τη διαφορά

του τιμήματος  και θα διαμορφώνεται  μία αμφότερα επωφελής και

εξυπηρετούμενη πίστωση.

5) Να  υπάρξει  μέριμνα  για  ιδιαίτερα  ευαίσθητες  κατηγορίες

δανειοληπτών, για ορισμένη μεταβατική περίοδο και μέχρι η χώρα

μας να εισέλθει σε σταθερή περίοδο ανάπτυξης, για ρυθμίσεις  με

την  καταβολή  μόνο  τόκων,  υπολογιζόμενων  με  το  επιτόκιο  της
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Ευρωπαϊκής  Κεντρικής  Τράπεζας  και  αντίστοιχη  επιμήκυνση   της

σύμβασης. 

6) Να δοθεί η δυνατότητα υπαγωγής στο νόμο για τα υπερχρεωμένα

νοικοκυριά και  εμπόρων,  οι  οποίοι  μέσα από την εμπορική τους

δραστηριότητα  καλύπτουν  τον  βιοπορισμό  τους  ή  έχουν  μικρά

εμπορικά χρέη.

7) Να στηριχθεί, με κίνητρα, πόρους που θα προέλθουν από τα ίδια τα

χρηματοπιστωτικά  ιδρύματα και  υποδομές,  η  διαμόρφωση  ενός

δικτύου, που θα συνδράμει τους υπερχρεωμένους οφειλέτες στην

αντιμετώπιση των προβλημάτων από τα χρέη και στην αξιοποίηση

των δυνατοτήτων ρύθμισης των χρεών τους. 

8) Να μην επιτραπεί, πριν εφαρμοστεί μία πολιτική προσαρμογής των

χρεών  και  δοθεί  η  δυνατότητα  ρύθμισης  αυτών,  η  πώληση

επισφαλών  δανείων  των  ελληνικών  συστημικών  τραπεζών,  οι

οποίες  βρίσκονται  υπό  κρατικό  έλεγχο,  σε  ξένες  επενδυτικές

εταιρείες  (distressed debt funds) με αδιαφανείς,  όπως δυστυχώς

συμβαίνει,  διαδικασίες. 

9)  Να καθιερωθεί τριετής αναστολή των πλειστηριασμών της κύριας ή

μοναδικής κατοικίας προκειμένου να λειτουργήσουν τα παραπάνω

μέτρα προσαρμογής.

10) Να προστατευθεί η κύρια κατοικία για όλους και τους εμπόρους όχι

μόνο  από  τις  Τράπεζες  αλλά  και  από  την  Εφορία  και  τα

Ασφαλιστικά Ταμεία.

Κανείς, μα κανείς ΔΕΝ πρέπει να στερηθεί το θεμελιώδες και

συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στην  στέγη
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Προβληματισμοί και Προτάσεις για τα «Κόκκινα Δάνεια»

Φλώρα Νικολιδάκη

Πρόεδρος του «Συλλόγου Κατά της Αυθαιρεσίας

των Τραπεζών και της Δημόσιας Διοίκησης»

 Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής 

Αγαπητοί φίλοι και φίλες

Επιστρέψτε μου κάποιες σύντομες επισημάνσεις για τα λεγόμενα

«κόκκινα  δάνεια»  και  κάποιες  σκέψεις  εκ  μέρους  του  φορέα  που

εκπροσωπώ, για την αντιμετώπιση τους.

Ο όρος "κόκκινα δάνεια", είναι όρος που αφορά τα λογιστήρια

των  τραπεζών.  Ως  εκ  τούτου  δεν  αποδίδει  την  πραγματικότητα  των

κατόχων των δανείων αυτών, που είναι άλλη: ενώ έχουν κάθε διάθεση

να  αποπληρώσουν  τα  δάνειά  τους  και  τις  υποχρεώσεις  τους,

αδυνατούν, αφού η συντριπτική πλειοψηφία έχει υποστεί περικοπές σε

μισθούς και εισοδήματα πάσης φύσεως ή δεν διαθέτει πλέον εισόδημα.

Η λύση του προβλήματος από μια κυβέρνηση που θα έχει  την

ειλικρινή πρόθεση να επανορθώσει τη ζημιά που υπέστησαν οι πολίτες,

θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

 Να δίνει χρόνο στη νέα κυβέρνηση και στους πολίτες: δηλ. το πρώτο

μέτρο είναι το πάγωμα κάθε διαδικασίας εναντίον δανειοληπτών και

εν γένει οφειλετών του δημοσίου και των τραπεζών. Αυτό σημαίνει

ότι  πρέπει  άμεσα  να  γίνει  αναστολή  επ’  αόριστον  των

πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας.

 Κατά τη διάρκεια του παγώματος, με ευθύνη των πολιτών αλλά και

των  τραπεζών,  των  εφοριών,  ασφαλιστικών  ταμείων,  ΔΕΚΟ,  κλπ,

πρέπει  να  συμφωνηθεί  από κοινού ο  τρόπος  αντιμετώπισης  της

οφειλής. Στα χρόνια της ανώμαλης κατάστασης του Μνημονίου, όλοι

και όλες έχουμε επιβαρυνθεί με διάφορα πρόστιμα και χαράτσια, τα

οποία δεν αποδεχόμαστε ντε φάκτο. Κάνουμε δηλ. ως ιδιώτες, αυτό

που δεν έκαναν οι μνημονιακές κυβερνήσεις:  Ελέγχουμε το χρέος.
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 Στον έλεγχο του ιδιωτικού χρέους απαιτούμε να συμψηφιστούν όλες

οι  απώλειες  εισοδήματος,  που  προήλθαν  από  την  άνευ  αρχών

εκμετάλλευση της νομοθετικής ικανότητας της κυβέρνησης, η οποία

ξεπέρασε  κάθε  όριο  δεοντολογίας,  νομιμότητας  και

συνταγματικότητας. Εμείς οι ενεργοί οικονομικά πολίτες αυτής της

χώρας, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία

που  μας  εκτελεί  καθημερινά  με  διάφορους  νόμους.  Μπροστά  σε

αυτή την κατάσταση και η μικρή ανταπόκριση συμπολιτών μας σε

κάποιες  υποχρεώσεις,  γίνεται  με  θυσίες  προσωπικές  και

οικογενειακές  που  έχουν  οδηγήσει  σε  έξαρση  τις  καταστάσεις

κατάθλιψης, νοσηρότητας μέχρι και αυτοκτονίας.

 Τέλος μένουμε στην αρχή, ότι κάθε πολίτης έχει δικαίωμα κατοικίας

με ύδρευση και ηλεκτροδότηση. Για να εξυπηρετηθεί αυτή η αρχή,

που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη ως δικαίωμα οίκησης, είναι

φανερό ότι το κράτος, το τραπεζικό σύστημα και οι δανειστές πρέπει

να  υποχρεωθούν  να  καταλάβουν,  ότι  ένα  μεγάλο  μέρος  του

ιδιωτικού χρέους δεν θα το εισπράξουν.

Με βάση ένα τέτοιο πλαίσιο μια αριστερή-προοδευτική κυβέρνηση

πρέπει να πάρει πρωτοβουλία για: 

Α) Διαγραφή  «κόκκινων  δανείων»  για  εκείνους  που  δεν  μπορούν

αποδεδειγμένα  να  εξοφλήσουν  το  δάνειο,  λόγω  πολύ  μικρού

εισοδήματος  (λιγότερο  από  το  κατώτατο  όριο  διαβίωσης),  ούτε

διαθέτουν  κανένα  άλλο  περιουσιακό  στοιχείο,  πέρα  την  πρώτη

κατοικία.  Για  τους  υπόλοιπους,  ανάλογα  με  το  εισόδημα,  να  γίνουν

ειδικότερες ρυθμίσεις.

Β) Δημιουργία Τράπεζας που θα βρίσκεται έξω από το σύστημα της

Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας  Τραπεζών.  Δημιουργία  λοιπόν,  μιας

αντισυστημικής Τράπεζας, στα πρότυπα της Bank Ethika της Ιταλίας και

άλλων περίπου 13 τέτοιων Τραπεζών που βρίσκονται στην Ευρώπη, την

Ασία και τη Λατινική Αμερική. Η τράπεζα που βοηθά τους "μικρούς" να

κάνουν  οικονομία,  με  θετικό  πρόσημο  για  την  πρωτοβουλία  και

δημιουργικότητα των ανθρώπων.
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✥✣ Διευκόλυνση  με  κάθε  τρόπο  του  κινήματος  αντίστασης  των

δανειοληπτών-οφειλετών, απέναντι στις απαιτήσεις των τραπεζών και

όχι υποκατάσταση της αντίστασης των πολιτών με δημιουργία,  όπως

ακούγεται  μέσω  ενός  ενδιάμεσου  φορέα. Ο  συγκεκριμένος  φορέας,

σύμφωνα  με  δημοσιεύματα  του  Τύπου,  θα  πρόκειται  για  μια  θολή

"κατασκευή"  αφού  δεν  πρόκειται  να  έχει  έσοδα,  το  πιθανότερο

θα παίξει το ρόλο μιας κρατικοδίαιτης τράπεζας για υπερχρεωμένους. 

Η ένταξη οποιουδήποτε δανειολήπτη ή οφειλέτη σε αυτόν το φορέα,

σημαίνει και ντε-φάκτο οριστικοποίηση της κατάστασης οφειλής υπέρ

των Τραπεζών.

Δ✣ Σχετικά  με  το  ΤΧΣ  (Ταμείο  Χρηματοπιστωτικής  Σταθερότητας),

αποτελεί  στη  ουσία  μηχανισμό της  τρόϊκας  (ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ),  παρ’  ότι

τυπικά θεωρείται δημόσιος φορέας.  Η δημιουργία του συνδέεται με το

Γ. Παπανδρέου, αφού όπως ο ίδιος έχει δηλώσει «δημιουργήθηκε ως

αποτέλεσμα των άοκνων προσπαθειών μου».! Στο συγκεκριμένο Ταμείο

ως  γνωστό  κατατέθηκαν  50  δις  για  την  ανακεφαλαιοποίηση  των

τραπεζών,  τα  οποία είναι  κρατικό  δάνειο  που  θα  πρέπει  να

αποπληρωθεί  κανονικά  από  τον  ελληνικό  λαό.  Από  αυτά

χρησιμοποιήθηκαν 38,5 €  για  την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

και τα υπόλοιπα 11,5 δις παραμένουν στο Ταμείο ως εφεδρεία για νέα

ενδεχόμενη  στήριξη  των  τραπεζών.  Θεωρώ  ότι  μέρος  από  αυτά  τα

χρήματα  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  για  τη  διαγραφή  χρεών

αδύναμων  οικονομικά  δανειοληπτών.  Αυτό  είναι  επιβεβλημένο  όταν

ήδη  η  αξία  των  38,5  δις  €  που  χρησιμοποιήθηκαν  για  την

ανακεφαλαιοποίηση  των  συστημικών  τραπεζών,  δηλαδή  για  να

βοηθηθούν οι μεγαλοτραπεζίτες,  με την εκτός των άλλων ασκούμενη

«διαχείριση» της «Διοίκησης» του ΤΧΣ, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία

του  ίδιου  του  ΤΧΣ,  έχει  υποχωρήσει  στα  17  δις  €,  σημειώνοντας

απώλεια για τους Έλληνες πολίτες της τάξης του 56%.

✦✣ Επειδή  ως  λέγεται,  το  ΤΧΣ  είναι  ένας  προσωρινός  φορέας  με

ειδικό καθεστώς, μια αριστερή κυβέρνηση θα πρέπει να δει είτε αλλαγή

του  θεσμικού  καθεστώτος  ώστε  να  γίνει  κανονικά  δημόσιος

χρηματοπιστωτικός  φορέας  που  έχει  στον  έλεγχο  του  τις  τέσσερις
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συστημικές  τράπεζες  (Εθνική,  Πειραιώς,  Alpha,  Eurobank),  με  την

αλλαγή ταυτόχρονα των κανόνων λειτουργίας τους, είτε να προχωρήσει

στο δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο των 4 τραπεζών αφού η επιβίωση

τους  οφείλεται  στο  δημόσιο  δανεισμό  και  την  αποπληρωμή  των

δανείων γίνεται από τον ελληνικό λαό.

✧★� Τέλος θα ήθελα να προσθέσω ότι, πέρα από τις όποιες θεσμικές

αλλαγές  και  ρυθμίσεις,  οι  κοινωνικοί  φορείς  και  όσες  οργανώσεις  ή

κινήματα εκφράζουν συμφέροντα δανειοληπτών, όπως ο δικό μας, θα

πρέπει να αναβαθμίσουν το συντονισμό δράσης ώστε να αποτραπούν

πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας και να γίνουν ρυθμίσεις που θα είναι

κοινωνικά δίκαιες αλλά και οικονομικά αποτελεσματικές.
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Χρηματοδότηση Τραπεζών από το Λαό, Πολιτική

«Κυβέρνησης» & Τραπεζών για τα «Κόκκινα Δάνεια»

και Προτάσεις «Σεισάχθειας» 

Δερμενάκης Παύλος 

M.Sc., Οικονομολόγος, Ερευνητής

1. Ο Λαός πληρώνει για τους τραπεζίτες, 2381 δις σε ένα βαρέλι 

δίχως πάτο 

Ροή εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ προς τις Τράπεζες από

τους Έλληνες Πολίτες, που συνδέονται με υποσχέσεις επί υποσχέσεων,

σχέδια επί σχεδίων και ασκήσεις επί χάρτου χωρίς κανένα αντίκρισμα,

για  τους  πολίτες  και  την  πραγματική  οικονομία,  είναι  η  πορεία  του

Ελληνικού  τραπεζικού  συστήματος  την  τελευταία  επταετία  με  το

πατρονάρισμα των εκάστοτε Υπουργών Οικονομικών και των Διοικητών

της  Τράπεζας  της  Ελλάδος.  Κοινή  συνιστώσα όλων των εξελίξεων να

παραμείνουν  αλώβητοι  οι  τραπεζίτες  (μεγαλομέτοχοι  και  διοικήσεις)

και τα συμφέροντά τους. Για το σκοπό αυτό το πτωχευμένο Ελληνικό

Κράτος,  που  έχει  οδηγήσει  σε  απόγνωση  το  35%  και  πλέον  του

Πληθυσμού, ήταν και είναι ιδιαίτερα γαλαντόμο προς τους τραπεζίτες.

Τα δισεκατομμύρια κάνουν παρέλαση για ενίσχυση των τραπεζών ενώ ο

λαός οδηγείται στην πείνα και την εξαθλίωση.

Το  σύνολο  των  χρημάτων  που  είχαν  δοθεί  άμεσα  (με  την

καταβολή  μετρητών)  ή  έμμεσα  (με  την  χορήγηση  εγγυήσεων  και

ομολόγων του Δημοσίου) προς τις Τράπεζες στην Ελλάδα μόνο από το

Ελληνικό  Κράτος,  δηλαδή  τους  Έλληνες  πολίτες  ανερχόταν  μέχρι  το

τέλος του 2012 σε 238 δισεκ. ευρώ!!! 

Ειδικότερα για όποιον θέλει να το ψάξει το ποσό αυτό αναλύεται ως

εξής : 

1. Ν.3723/2008 (άρ. 1 παρ. 1 & άρθρα 2,3,4,5) σύνολο 28 δις €

 Ενοποίηση  και  σύγχρονη  επεξεργασία  άρθρων  μου  στην  Εφημερίδα  Δρόμος  της

Αριστεράς κατά την περίοδο Νοέμβρης 2013 έως 30 Αυγούστου 2014.
1 Στοιχεία μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2012 και πριν από την Ανακεφαλαιοποίηση.
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2. Ν.3845/2010 (άρθρο 4 παράγραφος 8) σύνολο 15 δις €

3. Ν.3864/2010 (άρθρο 3 παράγραφος 1) σύνολο 10 δις €

4. Ν.3872/2010 (άρθρο 7) σύνολο 25 δις €

5. Ν.3965/2011 (άρθρο 19 παράγραφος 1) σύνολο 30 δις €

6. Ν.4031/2011 (άρθρο 1 παρ. 1 και άρθρο 2) σύνολο 60 δις €

7. Ν.4056/2012 (άρθρο 21) σύνολο 30 δις €

8. Ν.4079/2012 (άρθρο 1 παράγραφος 1) σύνολο 40 δις €

Από  όλα  αυτά  τα  ποσά  που  κατά  καιρούς  διατέθηκαν  στις

τράπεζες το καθαρό υπόλοιπο το Νοέμβρη 2013 ήταν2 92 δις € και ήταν

κατανεμημένο ως εξής:

 Μετοχικό Κεφάλαιο – Προνομιούχες Μετοχές 4,5 δις €

 Εγγύηση Δανεισμού Πιστωτικών Ιδρυμάτων 85 δις €

 Ειδικά Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 2,4 δις €

Στα ποσά αυτά δεν περιλαμβάνονται οι καταβολές του ΤΧΣ για

την  ανακεφαλαιοποίηση  των  Τραπεζών,  που  θα  αναφερθούμε

παρακάτω.

Ο  χορός  άμεσης  διάθεσης  δισεκατομμυρίων  από  το  Κράτος,

δηλαδή  από  τους  πολίτες,  για  να  εξυπηρετηθούν  οι  ανάγκες  των

τραπεζιτών  ξεκίνησε  το  2008  με  το  νόμο  Αλογοσκούφη.  Το  Κράτος

προσέφερε τότε μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας των τραπεζών με 28

δισ. ευρώ. Μετρητά για ενίσχυση της κεφαλαιακής τους επάρκειας και

εγγυήσεις & ομόλογα για να δανειστούν από τις αγορές αρχικά και την

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη συνέχεια.  Τα μετρητά 4 δισ.  ευρώ

(Εθνική  1,35 δισ. ευρώ,  Πειραιώς  750 εκατ. ευρώ, Eurobank  950 εκατ.

ευρώ  και  Alpha  940  εκατ.  ευρώ) καταβλήθηκαν  το  2009  έναντι

προνομιούχων μετοχών η οποίες προβλεπόταν ότι θα απέφεραν 10%

τόκους  ετησίως  όπως  επίσης  θα  υπήρχε  και  προμήθεια  έναντι  των

2  Απάντηση του Αναπληρωτή «Υπουργού» Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στις 5 Νοεμβρίου

2013 σχετικά με τα ποσά που έχουν διατεθεί διαχρονικά για τη «σωτηρία» των τραπεζών.
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εγγυήσεων  που  προσέφερε  το  δημόσιο.  Οι  τόκοι  αυτοί  και  οι

προμήθειες,  που ανέρχονται  στο  συνολικό ποσό των 555,6 εκ.  ευρώ

ετησίως  (αφορά  και  άλλες  πλην  των  ανωτέρω  4  «συστημικών»),  με

διάφορα  προσχήματα  ουδέποτε  μέχρι  σήμερα  καταβλήθηκαν  (με

εξαίρεση το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο όσον ήταν υπό την ιδιοκτησία

του Δημοσίου). Όσον αφορά τις προνομιούχες μετοχές λήγουν το 2014

και συνεπώς οι τραπεζίτες θα έπρεπε να έχουν τα χρήματα για να τα

επιστρέψουν στο Κράτος. Τελικά  σύμφωνα με τις εντολές της «τρόικας

εξωτερικού» έχει δοθεί παράταση για την εξόφλησή τους μέχρι το 2018

ή το 2019. 

Στο  σημείο  αυτό  έχει  ιδιαίτερη  σημασία  η  δήλωση  του  τότε

Υπουργού  Οικονομικών  κ.  Αλογοσκούφη  όταν  παρουσίασε  τα  μέτρα

ενίσχυσης της ρευστότητας των τραπεζών το 2008 «Θέλω να τονίσω ότι

ο Έλληνας φορολογούμενος όχι μόνο δεν θα επιβαρυνθεί με το παρόν

σχέδιο  -  καθώς  προβλέπονται  ουσιαστικές  διασφαλίσεις  για  τις

εγγυήσεις που θα προσφέρει το Δημόσιο ή για τη συμμετοχή του στο

κεφάλαιο των τραπεζών - αλλά θα έχει και οφέλη από το γεγονός ότι

προκειμένου να παρασχεθεί  το  κεφάλαιο στις  τράπεζες  προβλέπεται

απόδοση 10%, που είναι πολύ μεγαλύτερη από το επιτόκιο δανεισμού

του ελληνικού Δημοσίου, ενώ προβλέπεται και ένα ποσοστό απόδοσης

για  τις  εγγυήσεις  που  θα  παράσχει  το  ελληνικό  Δημόσιο  και  θα

ωφελήσει  και  αυτό  τα  έσοδα  του  Δημοσίου.»  (Δήλωση  Υπουργού

23.10.2008).  Οι  αντίστοιχες  δηλώσεις  των  εν  συνεχεία  μνημονιακών

Υπουργών επί του θέματος έχουν την ανάλογη «βαρύτητα» και στην

πράξη  το  κράτος  (οι  Έλληνες  πολίτες)  χρηματοδοτούν  με  διάφορους

τρόπους τις τράπεζες με χρήματα που είτε δεν επιστρέφουν ποτέ, είτε

δεν καταβάλλονται οι συμφωνηθέντες τόκοι και προμήθειες, συνεπώς

επιβαρύνουν τον Έλληνα πολίτη. 

Σύμφωνα  με  την  αρχική  μελέτη  ανακεφαλαιοποίησης  των

Τραπεζών (Δεκέμβριος 2012) που έγινε από την Τράπεζα της Ελλάδος

με τη συνεργασία της BlackRock οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες του

Ελληνικού  Τραπεζικού  μέχρι  το  τέλος  του  2014  συστήματος
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εκτιμήθηκαν σε 40,5 δισ. ευρώ. Την άνοιξη του 20133 το Κράτος, με τη

μέθοδο της ανακεφαλαιοποίησης των 4 συστημικών Τραπεζών,  όπως

τις έχει ονομάσει η ΤτΕ, αρχικά παρέσχε4 κεφάλαια ύψους 27,5 δις €, τα

οποία τελικά μετά τις συμμετοχές ιδιωτών διαμορφώθηκαν συνολικά

σε 25,5 δις και κάλυψαν άμεσες κεφαλαιακές ανάγκες α) της Εθνικής

Τράπεζας 8,7 δις €, β) της Eurobank 5,8 δις €, γ) της Alpha Bank 4,0 δις €

και δ) της Τράπεζας Πειραιώς 7,0 δις €. 

Βέβαια τα ποσά που διέθεσε το ΤΧΣ για τις τράπεζες δεν είναι

μόνο αυτά. Αυτά είναι εκείνα που έδωσε απ’ ευθείας για την ενίσχυση

των 4 συστημικών τραπεζών. Εκτός από αυτά διέθεσε και άλλα 14,7 δις

€  που  πήγαν  απ’  ευθείας  για  την  ενίσχυση  –  «εξυγίανση»  των  μη

συστημικών (ΑΤΕ, ΤΤ, PROTON κ.λ.π.) οι οποίες με αυτά τα κεφάλαια ως

«προίκα» δόθηκαν στις  τράπεζες  Πειραιώς  (πρώτη)  και  Eurobank (οι

δύο άλλες)  αντίστοιχα καθώς και άλλες μικρότερες που «μοιράστηκαν»

και στις τράπεζες Εθνική και Alpha. Στην πράξη δηλαδή το ΤΧΣ διέθεσε

άμεσα και έμμεσα στις 4 συστημικές τράπεζες «ζεστό χρήμα» ύψους

40,2 δις €.

Με αυτές  τις  τοποθετήσεις  εκ  μέρους του ΤΧΣ οι  τράπεζες  θα

έπρεπε να περάσουν στον έλεγχο του δημοσίου, κάτι που δεν συνέβη

αφού  προβλεπόταν,  από  τις  συμφωνίες  με  την  τρόικα  και  το

καταστατικό του ΤΧΣ, ότι το δημόσιο δεν μπορεί να ασκεί κανένα έλεγχο

πάνω στις τράπεζες που ανακεφαλαιοποίησε. Έτσι οι «τραπεζίτες» που

βούλιαξαν τις τράπεζές τους συνέχισαν να τις διαχειρίζονται,  κάποιοι

μάλιστα πήραν και  μπόνους και  άλλες τράπεζες,  ενώ το λογαριασμό

πλήρωσε  ο  Ελληνικό  λαός  μέσω  του  δανείου  των  505 δις  €  με

3 Τα αναγκαία σχετικά κεφάλαια είχαν  ήδη δοθεί στις Τράπεζας από τον Δεκέμβρη 2012,

και την άνοιξη 2013 έγινε η λογιστική «τακτοποίηση» της εκκρεμότητας.
4 Δελτίο Τύπου ΤΧΣ 22 Απριλίου 2013.
5 Από το ποσό αυτό, του δανείου των 50 δις € που ήταν η «προικοδότηση» του

ΤΧΣ,  διατέθηκαν όπως αναφέρθηκε τα 40,2 δις € για την ανακεφαλαιοποίηση

των τραπεζών.  Το δε σύνολο των άλλων περιουσιακών στοιχείων (επενδυτικό

χαρτοφυλάκια και ταμειακά διαθέσιμα)  του ΤΧΣ στις 30 Ιουνίου 2014 ήταν 11,6

δις €. Οι δε συμμετοχές του ΤΧΣ στις 4 συστημικές τράπεζες όπως αναφέρει η
ανακοίνωση του ΤΧΣ της 26 Σεπτεμβρίου 2014 «Κατά την 30/06/2014 η εύλογη αξία του

χαρτοφυλακίου  του  Ταμείου  αποτιμήθηκε  στα  €  19,7  δις,  έναντι  €  22.6  δις  την

31/12/2013. Κατά το τέλος του τρίτου τρίμηνου του 2014 το χαρτοφυλάκιο αποτιμήθηκε

σε € 17 δις» 
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προορισμό  για  μία  ακόμα  «σωτηρία»  των  τραπεζών,  αυτή  τη  φορά

μέσω ανακεφαλαιοποίησης. 

Και για να έχομε μια εικόνα της σημερινής αξίας6 αυτών των 40

δις  € που διατέθηκαν για τη σωτηρία των τραπεζών αξίζουν σήμερα

μόλις 17 δις €. Δηλαδή οι Έλληνες πολίτες έχασαν 23 δις ή σε ποσοστό

το  57,5%  που  πλήρωσαν  και  πληρώνουν  με  τόσες  στερήσεις  και  το

«ευχαριστώ» για αυτό θα το δούμε παρακάτω, με τις κατασχέσεις και

τους  πλειστηριασμούς  της  λαϊκής  περιουσίας  από  τις  τράπεζες  που

«έσωσαν».

2. Η εξέλιξη των μη εξυπηρετούμενων δανείων. 

Η  Ελληνική  οικονομία  για  6ο συνεχή  χρόνο  (2013)  βυθίστηκε

ακολουθώντας το σπιράλ της ύφεσης. Τα μηνύματα και για τον 7ο χρόνο

(2014)  μέχρις  στιγμής  δεν  είναι  θετικά.  Στο  πρώτο  εξάμηνο  2014

συνέχισε να μειώνεται καταγράφοντας πτώση 0,7% σε μέσα επίπεδα.  Τ

ιδιαίτερο  στην  περίπτωση είναι  ότι  η  ΕΛΣΤΑΤ  σημειώνει  στη  σχετική

ανακοίνωση7 ότι  η υποχώρηση του ΑΕΠ στα δύο πρώτα τρίμηνα του

έτους  ήταν  μεγαλύτερη  από  την  αρχικά  εκτιμώμενη.  Άρα  η

πολυπόθητη  ανάκαμψη  που  πολλοί  αναζητούν  και  ορισμένοι

«πανηγυρίζουν» συχνά για  την εμφάνισή της,  μέχρι  σήμερα δεν έχει

καταγραφεί.

Ο  λαός  στραγγαλίζεται  οικονομικά  από  την  επιδρομή

κυβέρνησης, τρόικας, και φυσικά του μεγάλου κεφαλαίου που πάντοτε

βγαίνει συνολικά κερδισμένο σε τέτοιες περιόδους. Τα εισοδήματα των

νοικοκυριών  έχουν  μειωθεί  δραματικά.  Για  τους  εργαζόμενους  οι

ονομαστικοί μισθοί στην περίοδο 2009-2013 έχουν μειωθεί κατά 34%

και σε πραγματικούς όρους, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος ζωής, κατά

44%. Η ανεργία έχει φτάσει στο 30%, οι συντάξεις έχουν μειωθεί κατά

μέσο όρο στο μισό. Όταν σε αυτά προστεθεί η αμείλικτη φοροεπιδρομή

στα  πλατιά  λαϊκά  στρώματα  σε  συνδυασμό  με  τη  μείωση  των

κοινωνικών  παροχών  και  τις  αυξήσεις  συμμετοχής  σε  νοσήλια,

6 Δείτε  την  αμέσως  προηγούμενη  σημείωση  με  την  ανακοίνωση  του  ΤΧΣ  της  26

Σεπτεμβρίου 2014 για την εξαμηνιαία οικονομική του κατάσταση (31.06.2014). 
7 Ανακοίνωση ΕΛΣΤΑΤ 1η Σεπτεμβρίου 2014 για τη μεταβολή του ΑΕΠ
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φάρμακα κ.λ.π. προκύπτει μια δραματική μείωση των εισοδημάτων για

το σύνολο των νοικοκυριών της τάξης του 50%-60% συγκριτικά με το

δεδομένα του 2009. 

Σε  αυτές  τις  συνθήκες  τα  νοικοκυριά  καλούνται  να

εξυπηρετήσουν  τα  δάνεια  που  έλαβαν  κατά  την  περίοδο  που  οι

τράπεζες  μοίραζαν  τις  πιστωτικές  κάρτες  στο  δρόμο  και

χρηματοδοτούσαν  το  120%  και  πλέον  της  αξίας  των  ακινήτων  προς

αγορά.  Φυσικό είναι όταν η κρίση βαθαίνει τα νοικοκυριά σταδιακά να

αδυνατούν να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις και οι

τράπεζες να μειώνουν τη χρηματοδότηση.  

Τα παρακάτω στοιχεία είναι ξεκάθαρα:

Χρηματοδότηση & Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ποσά σε εκ. €)

 
2008

(Δεκ.)

2009

(Δεκ.)

2010

(Δεκ.)

2011

(Δεκ.)

2012

(Δεκ.)

2013

(Δεκ.)

2014

(Αυγ.)

Σύνολο Δανείων Ιδιωτικού

Τομέα
249.324 249.321 257.474 248.146 227.263 217.518 213.133

% Μεταβολή 

Χρηματοδότησης Ιδ. Τομέα
 0,0% 3,3% -3,6% -8,4% -4,3% -2,0%

Δάνεια Νοικοκυριών 116.866 119.280 117.747 112.662 106.138 100.426 98.785

% Μεταβολή 

Χρηματοδότησης 

Νοικοκυριών

 2,1% -1,3% -4,3% -5,8% -5,4% -1,6%

Μη Εξυπηρετούμενα 

Δάνεια ως % στο Σύνολο 

Δανείων Ιδιωτικού Τομέα

5,0% 7,7% 10,5% 16,0% 24,5% 31,9%8 33,5%9

Σύνολο μη 

εξυπηρετούμενων δανείων
12.466 19.198 27.035 39.703 55.679 69.388 71,4%

Ανεργία 7,7% 9,5% 12,5% 17,7% 23,6% 27,5% 26,6%10

Πηγές: Επεξεργασία στοιχείων Τραπέζης Ελλάδος για Χρηματοδότηση της Ελληνικής

Οικονομίας, και ΕΛΣΤΑΤ για ανεργία. 

8 Τράπεζα  της  Ελλάδος,  25/06/2014  -  Εισαγωγική  Τοποθέτηση  του  κ.  Γιάννη

Στουρνάρα για την Ελληνική Οικονομία και το Τραπεζικό Σύστημα - Επιτροπή

Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Φορέων

Κοινωνικής Ασφάλισης - Βουλή των Ελλήνων
9 Τέλος Α΄ Τριμήνου 2014. Όπως η προηγούμενη σημείωση.
10 Στοιχεία 30 Ιουνίου 2014. ΕΛΣΤΑΤ Δελτίο Τύπου 18 Σεπτεμβρίου 2014 για την  Έρευνα

Εργατικού Δυναμικού Β΄ Τριμήνου 2014 
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1. Η  τραπεζική  χρηματοδότηση  μειώνεται  συνεχώς  σε  όλη  την

περίοδο  της  μνημονιακής  πολιτικής.  Η  μείωση  της

χρηματοδότησης προς τα νοικοκυριά είναι μεγαλύτερη.

2. Η  ραγδαία  επιδείνωση  της  οικονομίας  οδηγεί  σε  αδυναμία

αποπληρωμής των δανείων. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν

ξεπεράσει  τα  70  δισεκ  €  και  αντιπροσωπεύουν  το  33,5%  της

συνολικής  τραπεζικής  χρηματοδότησης.  Δηλαδή  1  στα  τρία

δάνεια δεν εξυπηρετείται  πλέον.  Από αυτά πάνω από τα μισά

αφορούν τα νοικοκυριά (καταναλωτικά και στεγαστικά).  

3. Η συσχέτιση της επιδεινούμενης συνολικά οικονομικής θέσης των

νοικοκυριών λόγω της πολιτικής της μνημονίων με την αλματώδη

αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι  προφανής και

φαίνεται  ενδεικτικά  στον  παραπάνω  πίνακα,  με  την  αυξητική

πορεία των κόκκινων δανείων και της ανεργίας

Για να γίνει  καλύτερα αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος,

σχετικά  με  το  τι  σημαίνουν  αυτά  τα  μεγέθη  όσον  αφορά  τα  μη

εξυπηρετούμενα  δάνεια,  σημειώνεται  ότι  στην  επίσης  σε  δύσκολη

οικονομική  κατάσταση  Ισπανία,  με  τα  πολλά  προβλήματα  στον

τραπεζικό  κυρίως  τομέα και  ιδιαίτερα στην  κτηματική  πίστη,  τα   μη

εξυπηρετούμενα  δάνεια  έφτασαν σε  ποσοστό  που θεωρείται  ρεκόρ

13,2%11 τον  Ιούλιο  2014 και  αφορούν χορηγήσεις  184,6  δισεκ.  €  επί

συνόλου χορηγήσεων 1,40 τρισεκ. €. 

Επίσης για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος τράπεζες

στην Ελλάδα, αρκεί να σημειωθεί ότι έναντι των 71,4 δισεκ. € που είναι

τα διαπιστωμένα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο τέλος Μαρτίου 2014,

ενώ  σύμφωνα  με  τις  πρόσφατες  εκτιμήσεις12 του  αρμόδιου

«υπουργού» «ανάπτυξης» ήδη έχουν φτάσει τα 80 δις €, θα πρέπει να

ληφθούν υπόψη και τα ακόλουθα στοιχεία: α) τα ίδια κεφάλαια των

μητρικών των 4 συστημικών τραπεζών, είναι 31 δις €, β) το σύνολο των

11 Ανακοίνωση Κεντρικής Τράπεζας Ισπανίας στις 18 Σεπτεμβρίου 2014. Πηγή Καθημερινή 

19 Σεπτεμβρίου 2014
12 Δήλωση «Υπουργού» «Ανάπτυξης» κ. Δένδια στις 8 Σεπτεμβρίου 2014 «...Υπάρχουν 80 

δισ. δάνεια που δεν εξυπηρετούνται. ...»
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καταθέσεών τους 166 δις €, γ) το σύνολο των χορηγήσεων στον ιδιωτικό

τομέα  της  Ελληνικής  οικονομίας  213  δις  €,  δ)  συνεπώς  υπάρχει

χρηματοδοτικό κενό, 213 δις χορηγήσεις μείον 166 δις καταθέσεις =  47

δις €. Με δεδομένο δε ότι υπάρχουν και μια σειρά επενδύσεις σε άλλα

στοιχεία του ενεργητικού των τραπεζών το χρηματοδοτικό κενό είναι

ακόμα μεγαλύτερο, ε) οι διάφορες υποχρεώσεις των τραπεζών προς το

Ελληνικό  Δημόσιο  είναι  σημαντικές  .  Σύμφωνα  με  τα  τελευταία

διαθέσιμα  στοιχεία  ήταν  92  δις  €  τον  Νοέμβριο  201313 και  στ)  οι

τρέχουσες ανάγκες χρηματοδότησης 36,9 δις € από ΕΚΤ14 και σε αυτά

πρέπει να προστεθούν 5,5 δις που έλαβαν οι τράπεζες από την ΕΚΤ τις

τελευταίες  μέρες15 στο  πλαίσιο  των  μέτρων  Ντράγκι  για  τόνωση  της

οικονομικής δραστηριότητας στην Ε.Ε. καθώς και τα 10 περίπου δις €

από το Μηχανισμό Έκτακτης Χρηματοδότησης (ELA) από την Τράπεζα

της Ελλάδος

Σημειώνεται  δε  τέλος  ότι  στα  μη  εξυπηρετούμενα  δάνεια  δεν

έχουν  συμπεριληφθεί  τα  δάνεια  που  έχουν  αναδιαρθρωθεί  λόγω

αδυναμίας  ανταπόκρισης  των  δανειοληπτών.  Τα  δάνεια  αυτά

αντιπροσωπεύουν ένα ποσοστό της τάξης του 6% περίπου στο σύνολο

του τραπεζικού δανεισμού. Λαμβάνοντας υπόψη α) το γεγονός ότι οι

τράπεζες προχωρούν σε συνεχείς ρυθμίσεις των ίδιων δανείων, β) το

παράλογο  ύψος  των  επιτοκίων  αλλά  και  φύση  των  ρυθμίσεων  που

προτείνουν  οι  τράπεζες  που  είναι  θνησιγενείς  (για  το  λόγο  αυτό

επαναρρυθμίζουν το ίδιο δάνειο για τέταρτη ή ακόμα και πέμπτη φορά)

και  γ)  τις  προοπτικές  της  ελληνικής  οικονομίας  υπό  μνημονιακή  –

τροϊκανή εποπτεία είναι σαφές ότι και αυτά τα δάνεια εντός ολίγου θα

ενταχθούν  στα  μη  εξυπηρετούμενα  μαζί  με  αυτά  που  σταδιακά  θα

δημιουργούνται  από  τη  συνεχή  μείωση  των  λαϊκών  εισοδημάτων.

Μάλιστα κάποιες αναφορές για το θέμα αυτό έχουν ήδη γίνει ενόψει

13 Βλέπε σημείωση Ν. 2 προηγούμενα
14 Στοιχεία από Euro2Day της 11ης Σεπτεμβρίου 2014, 

http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1252804/trapezes-pos-tha-

antikatasthsoyn-enehyra-43-dis.html
15 Καθημερινή 19 Σεπτεμβρίου 2014, 

http://www.kathimerini.gr/784477/article/oikonomia/epixeirhseis/f8hnh-reystothta-5-

dis-eyrw-antlhsan-oi-4-systhmikes-trapezes-apo-thn-ekt
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των stress tests που θα πραγματοποιηθούν το προσεχές διάστημα από

την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις συστημικές τράπεζες.

Το  τελικό  συμπέρασμα  είναι  ότι  με  την  ακολουθούμενη

μνημονιακή πολιτική, όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, λόγω

της πραγματικής αδυναμίας να τα «βγάλουν πέρα» τα νοικοκυριά,  η

εξέλιξη θα είναι ότι θα μεγαλώνουν όλο και περισσότερο και συνεπώς

θα αναζητούνται λύσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης των τραπεζών.  Αυτά

ισχύουν  και  θα  ισχύσουν  ανεξάρτητα  από  τα  μέτρα  κατασχέσεων  –

πλειστηριασμών στα οποία θα αναφερθούμε παρακάτω, καθώς όπως

θα  δείξουμε  αυτά  όχι  μόνο  δεν  θα  λύσουν  το  πρόβλημα  αλλά

ενδεχόμενα θα δημιουργήσουν νέους «πονοκεφάλους» για τις τράπεζες

με την ραγδαία πτώση των αξιών των ακινήτων.

Σχετικά  δε  με  το  ποιες  είναι  οι  πραγματικές  προοπτικές  του

τραπεζικού  τομέα  στην  Ελλάδα  των  μνημονίων  δεν  χρειάζεται  να

ψάξουμε πολύ για να τις ανακαλύψουμε. Τις είπαν με τον «καλύτερο»

τρόπο  οι  τραπεζίτες  της  Credit  Agricole της  Societe  General  και  της

Πορτογαλικής  BCP που  παρέδωσαν  τις  Τράπεζες  που  κατείχαν

Εμπορική,  Γενική  και  Millennium  και  αποχώρησαν  από  την  Ελληνική

αγορά, αφού προηγουμένως κατέθεσαν ένα σημαντικό ποσό, συνολικά

αρκετών δις €, για να τις ανακεφαλαιοποίησουν και να τις παραδώσουν

«καθαρές»  στους   νέους  ιδιοκτήτες  στους  οποίους  ουσιαστικά  τις

χάρισαν. Μόνο η Alpha Ban είχε όφελος 3 δις € από την παραχώρηση

που της έκανε η Credit Agricole της Εμπορικής Τράπεζας.

3. Κατασχέσεις - Πλειστηριασμοί για να σωθούν οι Τράπεζες ή κάτι

άλλο συμβαίνει;

Στην προσπάθειά τους να περιορίσουν τη ραγδαία αύξηση των μη

εξυπηρετούμενων  δανείων  τρόικα  και  κυβέρνηση  προχώρησαν  το

Δεκέμβρη 2013 με το Νόμο 4224/2013 στην άρση της απαγόρευσης των

πλειστηριασμών,  όπως  ίσχυαν  μέχρι  τότε,  από  1.1.2014  και

«διατήρησαν»  το  σχετικό  περιορισμό  μέχρι  31.12.2014  μόνο για  την

πρώτη κατοικία και κάτω από πολλές και αυστηρές προϋποθέσεις.  
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Μπροστά  στο  συνεχές  αδιέξοδο  των  μη  εξυπηρετούμενων

δανείων  ο  πρώην  και  σήμερα  πάλι  τραπεζίτης  και  τότε  «υπουργός»

οικονομικών  κ.  Στουρνάρας  υπερασπίστηκε  την  άποψη  για  την

απελευθέρωση  των  πλειστηριασμών,  επισημαίνοντας  ότι  «εάν  δεν

κάνουμε κάτι, θα καταρρεύσουν οι τράπεζες» (δηλώσεις του στη  Real

News 18.08.2013).

Συνεπώς με τους πλειστηριασμούς, κατά τον κ. Στουρνάρα και την

τρόικα, δεν θα καταρρεύσουν οι τράπεζες. Βέβαια αν θα καταρρεύσει

ολοκληρωτικά  η  Ελληνικός  λαός  αυτό  δεν  τους  απασχολεί.  Για  μία

ακόμα φορά αγνοούν – αδιαφορούν για την κατάσταση του λαού και

βάζουν σαν στόχο να «σώσουν» τις  τράπεζες,  όπως κάνουν συνεχώς

εδώ  και  4  και  πλέον  χρόνια  με  τα  συνεχή  μνημόνια  και  τους

εφαρμοστικούς νόμους. 

Όμως  αλήθεια  θα  «σωθούν»  οι  τράπεζες  αν  ξεκινήσουν  οι

πλειστηριασμοί; Για όποιον διαθέτει «κοινό νου» η απάντηση είναι ότι

όχι  μόνο δεν θα βοηθήσει  τις  τράπεζες η άρση των πλειστηριασμών

αλλά θα τους δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα,  μάλιστα

σε πολλά επίπεδα, από όσα ελπίζουν κάποιοι ότι θα λύσει.

Κατ΄ αρχήν να θυμηθούμε ότι αυτοί που πρώτοι πρότειναν στην

τότε Κυβέρνηση, το 2009, την απαγόρευση των πλειστηριασμών ήταν οι

ίδιοι  οι  τραπεζίτες  μέσω  της  Ελληνικής  Ένωσης  Τραπεζών  (ΕΕΤ).  Τον

Ιούνιος 2013, όταν ξεκίνησε η συζήτηση από «κυβέρνηση» και τρόικα

για  την  άρση  της  απαγόρευσης  των  πλειστηριασμών,  ο  Γενικός

Γραμματέας της ΕΕΤ κ. Γκόρτσος δήλωσε «Πρέπει όμως να πω ότι σε

καμία περίπτωση δεν υπάρχει πίεση της Ένωσης προς την κυβέρνηση

για το θέμα» (των πλειστηριασμών), και πρόσθεσε ότι «οι τράπεζες δεν

θα ήθελαν σε καμία περίπτωση να μαζέψουν ακίνητα όπως μαζεύονταν

στο παρελθόν τα αυτοκίνητα».

Είναι σαφές ότι οι τράπεζες στη περίοδο της κρίσης, η οποία είναι

πολύ πιο οξυμμένη στον κατασκευαστικό τομέα ιδίως των κατοικιών, με

250.000 περίπου απούλητα διαμερίσματα,  με πτώση των τιμών κατά

35% -  40% από τον τέλος του 2008,  που ήταν το υψηλότερο σημείο
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τιμών,  με τα προβλήματα που δημιουργούν οι συνεχώς διογκούμενοι

φόροι  στην  ακίνητη  περιουσία  (τελευταία  φοροεπιδρομή  στη  λαϊκή

ακίνητη περιουσία με τον ληστρικό ΕΝΦΙΑ που ισοδυναμεί με δήμευση

της  λαϊκής  περιουσίας),  δεν  θα  ήθελαν  να  ανοίξει  το  θέμα  των

πλειστηριασμών.  Οι  λόγοι  είναι  προφανείς.  Η  πραγματοποίηση

πλειστηριασμών σε αυτές τις συνθήκες θα έχει σαν συνέπεια την ακόμα

μεγαλύτερη  πτώση  των  τιμών  των  ακινήτων,  πράγμα  το  οποίο  θα

επιβαρύνει  αμέσως  της  τράπεζες,  καθώς  θα  πρέπει  να

αναπροσαρμόσουν προς τα κάτω τις αξίες των ακινήτων που έχουν ως

εγγύηση  για  τα  δάνειά  τους  και  συνεπώς  να  προχωρήσουν  σε  νέες

δεσμεύσεις κεφαλαίων τους (προβλέψεις) για να ανταποκρίνονται στο

δείκτη φερεγγυότητας.  

Βέβαια υπάρχουν και ορισμένα στελέχη τραπεζών που συζητούν

το  θέμα των  πλειστηριασμών  θεωρώντας  ότι  με  αυτο  τον  τρόπο  θα

πιεστούν  κάποιοι  από  το  φόβο  να  μη  χάσουν  το  σπίτι  τους  και  θα

«βρουν» τρόπο να πληρώσουν τις δόσεις των δανείων. Η άποψη αυτή

είναι  παιδαριώδης  καθώς  αγνοεί  την  πραγματική  κατάσταση  της

κοινωνίας.  Όταν  ο  πολίτης  δεν  έχει  χρήματα  για  να  επιβιώσει

στοιχειωδώς  είναι  «ηλίου  φαεινότερο»  ότι  δεν  έχει  χρήματα  να

πληρώσει  τα  δάνεια  και  φυσικά κανείς  από τα λαϊκά  στρώματα δεν

κάνει  «μεγάλη ζωή» για  να μπορεί  να περικόψει  από κάπου και  να

εξοικονομήσει για να πληρώσει τις δόσεις.  Αδιάψευστοι μάρτυρες γι΄

αυτή  την  κατάσταση  η  συνεχής  πτώση  των  δεικτών  και  της

κατανάλωσης,  και η  συνεχής συσσώρευση απλήρωτων υποχρεώσεων

κα  πιο  συγκεκριμένα:  α)  τα  μη  εξυπηρετούμενα  τραπεζικά  δάνεια

ανέρχονται16 σε 80 δις €  β) τα χρέη στις ΔΟΥ17 ανέρχονται σε 69,2 δις €,

γ) οι μη καταβληθείσες εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία ανέρχονται18

σε 19 δις €, και δ) τα χρέη στη ΔΕΗ19 είναι 1,5-2 δις €.

16 Βλέπε προηγούμενη σημείωση για Δήλωση «Υπουργού» «Ανάπτυξης» κ. Δένδια στις 8 

Σεπτεμβρίου 2014
17 Στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων που δόθηκαν στη δημοσιότητα 

στις 20 Σεπτεμβρίου 2014. 
18 Στοιχεία από ΙΣΚΡΑ 20 Σεπτεμβρίου 2014 http://www.iskra.gr/index.php?

option=com_content&view=article&id=17793:lr-&catid=58:oikonomiki-

politiki&Itemid=182
19 Εφημερίδες 16ης Σεπτεμβρίου 2014 για την ανάθεση από τη ΔΕΗ της είσπραξης των

απλήρωτων λογαριασμών σε εισπρακτικές εταιρείες και δικηγορικά γραφεία.
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 Συμπερασματικά: α) ο λαός συνεχώς βυθίζεται οικονομικά και όχι

μόνο,  άρα δεν υπάρχουν χρήματα για  να αποπληρωθούν τα δάνεια,

οποιαδήποτε  πίεση  και  αν  ασκηθεί  προς  τα  νοικοκυριά,  και  β)  η

απελευθέρωση  των  πλειστηριασμών  όχι  μόνο  δεν  θα  βοηθήσει  τις

τράπεζες αλλά θα τους δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα. 

Συνεπώς μένει το ερώτημα για ποιο λόγο η τρόικα απαίτησε την

άρση  των  πλειστηριασμών.  Η  απάντηση  πρέπει  να  αναζητηθεί  στην

κατεύθυνση του νέου «μοντέλου χώρας» που προβάρεται στην Ελλάδα.

Να αποτελούν οι κάτοικοί της τους ενοικιαστές της χώρας τους και τους

υπηρέτες των ιδιοκτητών που θα την έχουν επί της ουσίας εξαγοράσει.

Είναι γνωστές οι βλέψεις των ξένων, όχι φυσικά για τα διαμερίσματα

στην Κυψέλη και τι Παγκράτι αλλά για τα εξοχικά, τον αιγιαλό και κάθε

τι που μπορεί να τους αποδώσει προοπτικά πολύ μεγαλύτερη αξία από

το  αρχικό  ποσό  της  «επένδυσης»-εξαγοράς  αντί  «πινακίου  φακής».  

Φυσικά ακόμα και τα διαμερίσματα στην Κυψέλη και το Παγκράτι

μπορεί  να  αποτελέσουν  ένα  καλό  «επενδυτικό»  πλάνο  -  εξαγορά

προκειμένου στη συνέχεια  να τα ενοικιάζουν  στους  «ιθαγενείς»  ενώ

παράλληλα οι αγορές αυτές θα τιτλοποιηθούν και θα τζογάρονται τα

αξιόγραφα.  Στο σκηνικό δε αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθούν και τα

αρπακτικά  των  διαφόρων  funds  που  είτε  έχουν  ήδη  εξαγοράσει

τμήματα  των  δανειακών  χαρτοφυλακίων  των  τραπεζών  είτε  είναι  σε

διαπραγματεύσεις  για  την  εξαγορά  και  άλλων.  Τα  δάνεια  αυτά  τα

εξαγοράζουν σε μία αξία  της  τάξης  από 10 –  30 % της  ονομαστικής

αξίας του ανεξόφλητου ποσού των δανείων ανάλογα με την αξία των

εγγυήσεων  ή  μη  που  τα  συνοδεύουν.  Συνεπώς  η  τρόϊκα  με  τις

απαιτήσεις της προς την «κυβέρνηση υποχείριο» («μη λέτε ότι δεν θα

πάρετε  μέτρα   γιατί  θα  τα  πάρετε»  είπε  σε  κρατικούς  λειτουργούς

παρουσία του κ. Στουρνάρα ο «πολύς» κ. Τόμσεν το Φθινόπωρο 2013)

εξυπηρετεί  σε  πρώτο  βαθμό  τα  σχέδια  αυτών  των  funds  και  στη

συνέχεια  όλων  αυτών  που  από  πίσω  τους  προσδοκούν  μια  καλή

επένδυση στην Ελλάδα είτε για να έχουν κάποιο εισόδημα είτε για να

περνούν στις διακοπές τους είτε για την περίοδο της σύνταξής τους. Να

θυμηθούμε εδώ ότι, σύμφωνα και με τους σχεδιασμούς του Χίτλερ για

την Ευρώπη, μετά τον πόλεμο που πίστευε ότι θα κερδίσει, η Ελλάδα
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προοριζόταν ως τόπος διακοπών – αναψυχής ορισμένων μηνών για τα

στρατεύματα  του  που  την  υπόλοιπη  περίοδο  θα  «έλεγχαν  την

κατάσταση» στις κατακτημένες χώρες. 

Η  «δουλειά»  για  την  αλλαγή  στην  ιδιοκτησία  της  ακίνητης

περιουσίας  στήνεται  μεθοδευμένα  και  επειδή  οι  τροϊκανοί  έχουν

«μελετήσει» το θέμα δεν αρκούνται μόνο στους πλειστηριασμούς αλλά

ζητούν  παράλληλα  και  την  αλλαγή  του  νομικού  καθεστώτος  των

πλειστηριασμών με πρώτο θέμα την κατάργηση ως τιμής έναρξης ενός

πλειστηριασμού  της  αντικειμενικής  αξίας  του  ακινήτου.  Δηλαδή  να

πιεστούν οι τιμές ακόμα περισσότερο πριν ακόμα αρχίσει η διαδικασία

πλειστηριασμού.  Ο  καθένας  μπορεί  να  καταλάβει  τι  πραγματικά  θα

σημαίνει  αυτό,  τόσο  για  την  αξία  των  ακινήτων  όσο  και  για  τα

νοικοκυριά.  Οι τιμές θα καταβαραθρωθούν και τα νοικοκυριά ακόμα

και  μετά  τον  πλειστηριασμό  του  σπιτιού  τους  θα  συνεχίζουν  να

χρωστούν ένα μεγάλο ποσό στην τράπεζα....  

4. Επιδρομή  στη  Λαϊκή  Περιουσία  από  την  Κυβέρνηση  των

Πλειστηριασμών.

Η «κυβέρνηση» των υποτελών Σαμαρά-Βενιζέλου και της παρέας

τους   συνεχίζει  το  καταστροφικό  της  έργο  σε  βάρος  του  Ελληνικού

λαού. Οι τελευταίες πράξεις τους με τη νέα φορολογία των ακινήτων

και την απελευθέρωση των πλειστηριασμών διαμορφώνουν συνθήκες

απόγνωσης  για τα πλατιά λαϊκά στρώματα.

Για  μία  ακόμα  φορά  η  «κυβέρνηση»  υλοποιεί  τις  εντολές  της

τρόϊκας  «εκτελώντας»  τον  Ελληνικό  λαό.  Η  απαγόρευση  των

πλειστηριασμών που ίσχυσε τα τρία προηγούμενα έτη της κρίσης δεν

ισχύει  για  το  2014  που  η  κρίση  έχει  γίνει  ακόμα  πιο  βαθιά  και

συνεχίζεται.  Εφαρμόστηκε όταν η ανεργία ήταν π.χ. στο 15% και το ΑΕΠ

είχε  υποχωρήσει  μόνο  κατά  5%  αλλά  δεν  εφαρμόζεται  τώρα  που  η

επίσημη ανεργία είναι στο 27%, και το ΑΕΠ έχει υποχωρήσει κατά 25%

και πλέον και στην ουσία συνεχίζει να υποχωρεί.  
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Καθισμένοι  στις  άνετες  καρέκλες  τους  και  στις  παχυλές  πάσης

φύσεως  απολαβές  τους  οι  υπηρέτες  της  μνημονιακής  πολιτικής

θεωρούν ότι έχουν βελτιωθεί οι οικονομικές συνθήκες και συνεπώς α)

δεν  υπάρχει  λόγος  για  να  συνεχιστεί  η  απαγόρευση  των

πλειστηριασμών  και  β)  υπάρχουν  χρήματα  στην  Ελληνική οικογένεια

και  πρέπει  εκτός  από  την  καταβολή  των  δόσεων  των  δανείων  να

πληρωθούν και νέοι φόροι  στην ακίνητη περιουσία (ΕΝΦΙΑ).  Με την

πραγματική  ανεργία  πάνω  γύρω  στο  35%,  με  τα  πραγματικά

εισοδήματα  μειωμένα  γύρω  στο  50-60%,  αν  συνυπολογιστεί  και  η

ανεργία,  απαιτούν  ο  λαός  να  είναι  συνεπής  προς  τις  τράπεζες  και

ταυτόχρονα  να  πληρώνει  ενοίκιο-ΕΝΦΙΑ  στο  κράτος  για  την

οποιαδήποτε  ακίνητη  περιουσία  διαθέτει.  Όσον  αφορά  αυτούς  που

έχουν τα πολλά, όλο και κάτι θα βρουν για να τους απαλλάξουν όπως

έγινε με το χαράτσι της ΔΕΗ. Να θυμηθούμε μόνο την περίπτωση του

ακινήτου  που  στεγάζεται  ο  μνημονιακός  ΣΚΑΪ,  πως  δια  μαγείας

αφαιρέθηκε το χαράτσι από τους λογαριασμούς του σχετικού ακινήτου.

Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο  «υπουργός»,  της  κατ΄  ευφημισμό

ανάπτυξης  το  Δεκέμβρη  2013,  για  τις  ρυθμίσεις  όσον  αφορά  τους

πλειστηριασμούς συνοψίζονται στα ακόλουθα. Μετά από την απαίτηση

της  τρόϊκας  απελευθερώθηκαν  οι  πλειστηριασμοί,  με  ένα  αστερίσκο

υποσημείωσης για την πρώτη κατοικία (όπως πολύ εύστοχα αναφέρει

στην  ανακοίνωσή  της  η  Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.)  αλλά  με  πολύ  αυστηρές

προϋποθέσεις και γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Έτσι  από  την  1  Ιανουαρίου  2014  απελευθερώθηκαν  οι

πλειστηριασμοί για όλα τα περιουσιακά στοιχεία, αφού καταργήθηκε το

όριο προστασίας για οφειλές μέχρι 200.000 € προς τις τράπεζες. Από τη

ρύθμιση αυτή εξαιρείται  η πρώτη κατοικία η οποία θα συνεχίσει  να

προστατεύεται για ένα χρόνο ακόμα, αλλά με τους εξωπραγματικούς,

σαν σύνολο, όρους , προϋποθέσεις και διαδικασίες. 

Οι  προϋποθέσεις  για  τη  «σωτηρία»  της  πρώτης  κατοικίας  από

τους πλειστηριασμούς είναι: α) η αντικειμενική αξία του ακινήτου να

είναι  έως  200.000  €,  β)  το  ετήσιο  οικογενειακό  εισόδημα  να  μην
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ξεπερνά τις 35.000 €, και γ) η συνολική αξία της κινητής και ακίνητης

περιουσίας του δανειολήπτη  δεν θα ξεπερνά τις 270.000 €. 

Οι  παραπάνω  προϋποθέσεις  ως  σύνολο  θεωρούνται

εξωπραγματικές με τα δεδομένα α) τις αξίες που είχαν διαμορφωθεί

προ της κρίσης πάνω στις οποίες στηρίζονται οι από τότε αντικειμενικές

αξίες  και  β)  τη  διάρθρωση  της  περιουσίας  ενός  μέσου  νοικοκυριού.

Είναι γνωστό ότι στην περιουσία του συμπεριλαμβάνεται συνήθως και

κάποιο  τμήμα  ή  ολόκληρο  από  κάποιο,  ανενεργό  συνήθως,  ακίνητο

στον τόπο καταγωγής που προέρχεται από κληρονομιά. Επίσης για τους

διαμένοντες στα μεγάλα αστικά κέντρα (δηλαδή για τα 2/3 σχεδόν του

πληθυσμό  της  Χώρας)  υπάρχει  για  ορισμένους  από  αυτούς  και  ένα

κοντινό εξοχικό. Συνεπώς με την διατήρηση των αντικειμενικών αξιών

σε δυσανάλογα υψηλά επίπεδα20 σε σχέση με την πραγματική αξία21 η

συνολική  αξία  περιουσίας  των  270.000  €  θα  ξεπερνιέται  στις

περισσότερες των περιπτώσεων που υπάρχει και δεύτερο ακίνητο. 

Με  τα  προαναφερθέντα  κριτήρια  κατά  τον  «υπουργό»

καλύπτεται  το  90%  των  δανειοληπτών.  Βέβαια  η  αναξιοπιστία  του

συγκεκριμένου  «υπουργού»22 και  του  «υπουργείου»  του  είναι

δεδομένη όσον αφορά τις εκτιμήσεις τους. Πέρα από το θέμα της επί

διετία  υποσχόμενης  ανάπτυξης  που  στην  πράξη  είναι  συνέχιση  και

βάθεμα της ύφεσης ας δούμε τις εκτιμήσεις  τους και στο ειδικότερο

θέμα της προστασίας των δανειοληπτών. Όταν τον Ιούλιο 2013 ψήφιζαν

το Ν.4161/2013 για την «διευκόλυνση των ενήμερων δανειοληπτών»

εκτιμούσαν, για επικοινωνιακούς λόγους, ότι αυτός ο νόμος αφορούσε

δεκάδες  χιλιάδες  δανειολήπτες.  Όμως  για  μία  ακόμα  φορά  η

πραγματικότητα τους διαψεύδει. Λόγω των εξωπραγματικών κριτηρίων

που έθετε ο νόμος (όπως είχαν σημειώσει  οι  ενώσεις  καταναλωτών)

συγκριτικά  με  τις  επικρατούσες  συνθήκες  στην  κοινωνία  από  την

20 Αντικειμενικές αξίες έτους 2007, τις οποίες έχουν δεσμευθεί στην τρόϊκα οι 

μνημονιακές «κυβερνήσεις», για φορομπηχτικούς λόγους, να τις διατηρήσουν μέχρι το 

2017.
21

Σύμφωνα με τα δεδομένα της Τράπεζας της Ελλάδος αναφέρεται επίσημη υποχώρηση 

των τιμών των ακινήτων κατά 37% η οποία στην  πραγματικότητα προσεγγίζει ή και 

ξεπερνά, σε αρκετές περιπτώσεις υποβαθμισμένων περιοχών, το 50%
22 Τότε, Δεκέμβριος 2013, «Υπουργός» «Ανάπτυξης» ήταν ο κ. Χατζηδάκης
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εφαρμογή του νόμου ακόμα και μετά την παράτασή του μέχρι τέλος

Απριλίου  2014  ελάχιστοι  επωφελήθηκαν  που  ο  αριθμός  του  δεν

πλησιάζει ούτε τη μία χιλιάδα.

Συνεπώς οι μεγαλόστομες εκτιμήσεις του «υπουργού» ότι με την

πρότασή  του  για  την  υπό  όρους  προστασία  της  πρώτης  κατοικίας

καλύπτεται το 90% των δανειοληπτών είναι ένα ακόμα επικοινωνιακό

κόλπο.  Βέβαια  η  για  μία  ακόμα  φορά  προσπάθεια  εξαπάτησης  του

λαού από τους πάσης φύσεως υπηρέτες των μνημονίων θα αποδειχθεί

στη συνέχεια αλλά με οδυνηρό όπως πάντοτε τρόπο.  Θα αποδειχθεί

στις αίθουσες των ειρηνοδικείων, όπου θα γίνονται οι πλειστηριασμοί,

και  στους  διαδρόμους  των  δικαστηρίων  όπου  ο  λαός  θα  καταβάλει

υπέρογκα  ποσά  ξεπουλώντας  όσο-όσο,  σε  επίπεδο  ευρύτερης

οικογένειας,  ότι  «έχει  και  δεν  έχει»  σε  μια  ύστατη  προσπάθεια

ανακοπής της διαδικασίας του πλειστηριασμού. 

Αν  αναλύσουμε  σε  μεγαλύτερο  βάθος  τις  διαδικασίες  που

προβλέπει ο νόμος 4224/2013 για τους πλειστηριασμούς καταλήγουμε

στα  ακόλουθα  συμπεράσματα  που  επιδεινώνουν  δραματικά  την

κατάσταση  ακόμα  και  για  αυτούς  που  κατ’  αρχήν  εκπληρώνουν  τις

προϋποθέσεις προστασίας της πρώτης κατοικίας:

1. Η  προστασία  αφορά  αποκλειστικά  την  περίοδο  1.1.2014-

31.12.2014. Από 1.1.2015 δεν θα ισχύσει καμία προστασία.  Θα

είναι αφελής όποιος πιστεύει ότι αυτή η ανάλγητη «κυβέρνηση»

που  έχει  υπακούσει  σε  όλες  τις  εντολές  της  τρόϊκας  έχει  την

πρόθεση να συνεχίσει και μετά την 1.1.2015 την προστασία της

πρώτης  κατοικίας.  Βέβαια  το  εάν  θα  είναι  μέχρι  τότε

«κυβέρνηση» επαφίεται στον «πατριωτισμό» των Ελλήνων.

2. Στο  άρθρο  2  του  νόμου  περιλαμβάνεται  μια  γραφειοκρατική

διαδικασία  προκειμένου  ο  δανειολήπτης,  που  εντάσσεται  στις

προϋποθέσεις  του  νόμου,  να  αποδείξει  κατ΄  αρχήν  αλλά  και

συνεχώς  την  ικανοποίηση  των  προβλεπόμενων  κριτηρίων.  Σε

αρκετά σημεία,  από τα προβλεπόμενα στοιχεία που πρέπει  να

υποβληθούν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν,

140



προκύπτει ασάφεια την οποία θα ερμηνεύουν κατά το δοκούν οι

τράπεζες και θα φροντίζουν για την άσκηση ενδίκων μέσων σε

βάρος του δανειζόμενου.  Επί της ουσίας, με την κατάθεση και

συνεχή  επικαιροποίηση  των  απαιτούμενων  από  τις  τράπεζες

στοιχείων του, που αφορούν τόσο την τρέχουσα οικονομική του

κατάσταση  (εισοδήματα)  όσο  και  την  εν  γένει  περιουσία  του

(κινητή και ακίνητη με πλήρη στοιχεία,  συμβόλαια,  συμβάσεις,

κλπ.),  δίνει  μια  πλήρη  περιγραφή  (αυτοφακελώνεται)  στην

Τράπεζα και τη βοηθά, χωρίς να ξοδευτεί για να αναζητήσει τα

σχετικά στοιχεία σε υποθηκοφυλακεία κλπ να έχει πλήρη εικόνα

για  την  κατάστασή  του,  να  κάνει  τις  αναγκαίες  εκτιμήσεις  και

τους  σχεδιασμούς  και  να  είναι  έτοιμη,  όταν  θα  δοθεί  το

«πράσινο» φως για την άσκηση ενδίκων μέσων εις βάρος του. Τη

σημασία αυτής της διάταξης θα τη δούμε παρακάτω σε σχέση με

την  τελευταία  απόφαση  της  Τράπεζας  της  Ελλάδας  και  το

εκτιμάται  ότι  θα  γίνει  από  την  1.1.2015  αφενός  μεν  με  την

οριστική  απελευθέρωση  των  πλειστηριασμών  ακόμα  και  της

πρώτης κατοικίας αφετέρου δε από την αλλαγή της διαδικασίας

των πλειστηριασμών αλλά και του νόμου «Κατσέλη», στην πράξη

την κατάργηση του νόμου.

3. Προβλέπεται η υποχρεωτική καταβολή ως δόση για την τράπεζα

το  10% του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος  εφόσον το ετήσιο

οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 15.000 €. Για μεγαλύτερο

εισόδημα οι δόσεις είναι μεγαλύτερες αλλά μένουμε στα χαμηλά

εισοδήματα. Δηλαδή κάποιος που έχει ως οικογενειακό αλλά και

ατομικό  εισόδημα  καθαρό  6.000  €  ετησίως,  δηλαδή  500  €

μηνιαία,  ακόμα και αν έχει δύο παιδιά και άνεργο το άλλο μέλος

της  οικογένειας  οφείλει  να  καταβάλλει  στην  τράπεζα  τα  50  €

μηνιαία.  Προφανώς  τα  450  €  μηνιαία  θεωρούν,  οι  «κύριοι

υπουργοί» και  όσοι «βουλευτές» ψήφισαν  αυτές τις  διατάξεις,

ότι είναι αρκετά για να ζήσει μια τετραμελής οικογένεια και να

πληρώσει  τα χαράτσια,  τη ΔΕΗ, τη θέρμανση,  τα φροντιστήρια

των παιδιών, να πληρώσει τα 20€ κάθε φορά για να της γράψουν
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φάρμακα όταν θα έχει εξαντληθεί ο αριθμός των ασθενών που

δέχεται ο ιατρός του ΕΟΠΥΥ23  κ.λ.π. 

4. Σε  περίπτωση  μη  τήρησης  των  προβλεπόμενων  διαδικασιών

αίρεται αμέσως η απαγόρευση του πλειστηριασμού, ενώ για τη

μη καταβολή του 10% προβλέπεται τρίμηνη περίοδος αθέτησης

και ακολουθεί ο πλειστηριασμός.

Τέλος, το εφιαλτικό τοπίο που διαμορφώνεται γύρω από το θέμα

ακίνητη περιουσία για τα λαϊκά στρώματα συμπληρώνεται και από:

α) Τις  κατασχέσεις  και  τους  πλειστηριασμούς  για  χρέη  προς  το

δημόσιο24 όπου εδώ δεν υπάρχει κανένα όριο ούτε προϋπόθεση

προστασίας.  Στο πρώτο δεκάμηνο 2013 γινόταν κατά μέσο όρο

54 πλειστηριασμοί  την ημέρα για χρέη προς το δημόσιο.  Είναι

γνωστές  οι  κραυγαλέες  ιστορίες  για  πλειστηριασμό  ακινήτου

στην Κηφισιά για χρέος 2.500 € και για 700 € προς την ΕΥΔΑΠ

στον  Πειραιά.  Με  τη  νέα  φοροεπιδρομή  και  τη  συνεχιζόμενη

μείωση των εισοδημάτων που έχουν σαν συνέπεια την αδυναμία

ανταπόκρισης  του  κόσμου  θα  οδηγηθούμε  σε  ένταση  της

επιθετικότητας του δημοσίου εις βάρος της περιουσίας του λαού.

β) Τα χρέη προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς των ελευθέρων

επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων (ΟΑΕΕ και ΕΕΤΑ)

είναι γνωστό ότι είναι ιδιαίτερα υψηλά λόγω της κρίσης.  Τα χρέη

αυτά  περνούν  στο  ΚΕΑΟ  (Κέντρο  Είσπραξης  Ασφαλιστικών

Οφειλών) με απαίτηση άμεσης τακτοποίησης ή αλλιώς είσπραξης

μέσω  κατασχέσεων  και  πλειστηριασμών  ακόμα  και  πρώτης

κατοικίας.

23 Εάν βέβαια είναι ασφαλισμένος γιατί στις περιπτώσεις των ελεύθερων επαγγελματιών

επειδή χρωστούν στον ΟΑΕΕ δεν έχουν καθόλου ασφάλιση
24 Τα χρέη προς το δημόσιο στο τέλος Αυγούστου ανέρχονται σε 69,2 δις €. Μηνιαία από

Ιανουάριο μέχρι Ιούλιο 2014 αυξάνονταν κατά μήνα κατά 1 δις €. Τον Αύγουστο, που

έπρεπε  να  καταβληθούν  η  σχετική  δόση  σύμφωνα  με  τα  εκκαθαριστικά  των

φορολογικών  δηλώσεων  2014,  αυξήθηκαν  κατά  1,5  δις  €  και  τον  Σεπτέμβριο

αναμένεται  ακόμα  μεγαλύτερη  αύξηση  καθώς  εκτός  από  τις  δόσεις  φορολογίας

εισοδήματος υπάρχει και η πρώτη καταβολή του ληστρικού ΕΝΦΙΑ.
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5. Η  Ουσία  των  Ρυθμίσεων  της  Τράπεζας  της  Ελλάδος  για  τους

Κανόνες Διαχείρισης των μη Εξυπηρετούμενων Δανείων.

Η μεθοδευμένη διαδικασία ώστε  να αλλάξει  χέρια ένα μεγάλο

μέρος της περιουσίας του Ελληνικού λαού είναι σε πλήρη εξέλιξη εντός

του  2014.  Στις  16  Ιουνίου  2014  δημοσιεύθηκε,  στην  Εφημερίδα  της

Κυβερνήσεως, η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος με τους κανόνες

διαχείρισης  των μη εξυπηρετούμενων δανείων από τις  Τράπεζες.  Θα

αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1.1.2015, δηλαδή από την ημερομηνία

λήξης της προστασίας της πρώτης κατοικίας από πλειστηριασμό.

Η  απόφαση  προβλέπει  α)  τις  εσωτερικές  διαδικασίες  που  θα

ακολουθούν οι τράπεζες για να παρακολουθούν και να ρυθμίζουν τα

προβληματικά  δάνεια  και  β)  υποδεικνύει,  τυποποιώντας-

ομαδοποιώντας  τις  πλέον  ενδεικτικές  περιπτώσεις,  τις  διαδικασίες

ρύθμισης  των  οφειλών.  Στην  πράξη  υποδεικνύει  τις  διαδικασίες

αρπαγής των ακινήτων.

Το  όλο  κείμενο  είναι  «κομμένο  και  ραμμένο»  στα  μέτρα  των

τραπεζών αφού μόνο τις δικές τους ανάγκες υπηρετεί. Ενδεικτικά:

 Τα  νοικοκυριά  για  μία  ακόμα  φορά  θα  επιβαρυνθούν  με  το

κόστος  της  ρύθμισης  και  των  συνοδευτικών  μέτρων  (νέες

υποθήκες κ.λ.π.)

 Οι  δανειολήπτες  προσέρχονται  στη  διαδικασία  ρύθμισης  με

προαπαιτούμενο να βρεθεί  λύση για  την πλήρη εξόφληση των

οφειλών τους (όλοι σχεδόν οι τύποι ρυθμίσεων που αναφέρονται

στην απόφαση προϋποθέτουν την πλήρη εξόφληση), όχι δηλαδή

«κούρεμα»  πλην  μιας  περίπτωσης  που  στην  ουσία  περνά  στα

ψιλά γράμματα

 Θεσπίζεται η διαδικασία «συμπλήρωσης» της αξίας της υποθήκης

συγκριτικά με την οφειλή με την υποθήκη και νέων περιουσιακών

στοιχείων

143



 Δεν γίνεται καμία αναφορά στις πραγματικές ανάγκες διαβίωσης

των  δανειοληπτών,  για  τη  διατήρηση  εντός  επιπέδου

αξιοπρεπούς διαβίωσής αυτών και των οικογενειών  τους

 Δεν  υπάρχει  ένας  ορατός  ορίζοντα  αποπληρωμής  των  χρεών.

Δηλαδή η οφειλή θα είναι συνεχής έως την αποπληρωμή της ή

την  κατάσχεση-πλειστηριασμό  και  ενδεχόμενα ακόμα και  μετά

από αυτό.

 Θεσπίζεται  υποχρέωση  στην  περίπτωση  της  εθελοντικής

απόδοσης  ακινήτου  ή  κατάσχεσης-πλειστηριασμού  η  συνέχιση

της  υποχρέωσης  εάν  από  το  τίμημα  πώλησης  δεν  εξοφλείται

ολόκληρη η τρέχουσα οφειλή

Στην απόφαση προβλέπονται δύο τύποι ρύθμισης:

Προσωρινές λύσεις, για περίοδο κυρίως έως 5ετία με μειωμένες

καταβολές  τόκων  ή/και  χρεολυσίων  και  στη  λήξη  της  περιόδου

επαναδιαπραγμάτευση για την οριστική λύση, και 

Οριστικές  λύσεις(!!!)  όπου  μεταξύ  άλλων  προβλέπονται:

«Εθελοντική  Παράδοση  Ενυπόθηκου  Ακινήτου»,  «Πώληση  και

ενοικίαση»,  «Ανταλλαγή  με  στεγαστικό  δάνειο  μικρότερης  αξίας»,

«Ρευστοποίηση  Εξασφαλίσεων»,  «Δικαστικές/Νομικές  Ενέργειες».  Σε

όλες τις περιπτώσεις ο δανειολήπτης χάνει το περιουσιακό του στοιχείο

και ενδεχόμενα συνεχίζει να έχει οφειλή στην τράπεζα.

Λαμβάνοντας υπόψη  την εμπειρία μας από την πορεία α) της

οικονομίας και των σχετικών δεικτών, β) των εισοδημάτων μας και γ)

των μέχρι σήμερα ρυθμίσεων των δανείων, και εκτιμώντας το μέλλον

προκύπτει  για  πολλοστή  φορά  ένα  συμπέρασμα.  Τα  δάνεια  που

δόθηκαν σε άλλες συνθήκες, της οικονομίας και των δανειοληπτών,

δεν μπορούν να εξοφληθούν στο ορατό μέλλον, καθώς για πολλά από

τα  επόμενα  έτη,  δεν  προβλέπεται  να  υπάρχουν  συνθήκες

εισοδημάτων  τέτοιες  που  να  επιτρέπουν  την  ομαλή  αποπληρωμή

τους.  Συνεπώς  η  όποιες  «Προσωρινές  λύσεις»  θα  είναι  πράγματι

προσωρινές,  οι  δανειολήπτες  θα  συνεχίζουν  να  πληρώνουν,  για  να
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έρθει  η  στιγμή  που  οι  τράπεζες  θα  απαιτήσουν  να  περάσουν  στις

οριστικές λύσεις δηλαδή στην κατάσχεση της περιουσίας. Έτσι και θα

συνεχίζουν να πληρώνουν (τόσο το δάνειο όσο και τον ΕΝΦΙΑ για τα

υποθηκευμένα ακίνητα) για μια μεγάλη περίοδο για την εξυπηρέτηση

του δανείου και στο τέλος θα χάσουν τα ακίνητα,  με ενδεχόμενο θα

βρεθούν ακόμα και μετά να έχουν οφειλή προς την τράπεζα. Με αυτό

τον  τρόπο,  της  αρπαγής  και  της  ακίνητης  περιουσίας  του  λαού,  θα

ολοκληρωθεί το έγκλημα εις βάρος του, που ξεκίνησε με τα μνημόνια.

Όπως  αντίστοιχα  συνέβη  πριν  από  15  χρόνια  με  το  χρηματιστήριο.

Μόνο που τότε η υπόθεση αφορούσε λίγες χιλιάδες «επενδυτών» ενώ

τώρα αφορά το σύνολο σχεδόν του Ελληνικού λαού. 

Τέλος, αποτελεί πρόκληση αυτοί που («κυβέρνηση» και Διοίκηση

της  Τράπεζας  της  Ελλάδας)  προχώρησαν στη συμφωνία για  κούρεμα

του ελληνικού δημόσιου χρέους (PSI) και σήμερα «αγωνίζονται» για την

εκ νέου διαγραφή του, προκειμένου να παρατείνουν την παρουσία τους

στην εξουσία, να αρνούνται στο λαό το ίδιο δικαίωμα, της διαγραφής

μέρους του χρέους του, και να θεσμοθετούν κανόνες και διαδικασίες

για να του αρπάξουν την περιουσία που με κόπο δημιούργησε.   

✸✮ Κώδικας Δεοντολογίας για τη Διαχείριση «Κόκκινων» Δανείων. 

Ένα Ακόμα Καρφί  στο  Σταυρό του Μαρτυρίου του Ελληνικού

Λαού.  Μία  Ακόμα  «Εξυπηρέτηση»  στα  Σχέδια  Τραπεζών  -

Ολιγαρχίας

Το  σάπιο  πολιτικό  καθεστώς  που  αποκαλείται  κατ’  ευφημισμό

«κυβέρνηση»  έδειξε,  μέσω  των  πρόσφατων  αποφάσεων για  τη

διαχείριση των δανείων σε καθυστέρηση («κόκκινα» δάνεια),  για μια

ακόμα  φορά  απάνθρωπο  πρόσωπό  της,  απέναντι  στο  δοκιμαζόμενο

Ελληνικό  Λαό.  Με  α)  την  απόφαση  της  Τράπεζας  της  Ελλάδας,  που

δημοσιεύθηκε  στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως  (ΦΕΚ

2289/27.08.2014) για τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών που αφορά

τη  διαχείριση  των  «κόκκινων  δανείων»  και  β)  την  ετοιμαζόμενη

τροποποίηση του Νόμου «Κατσέλη», τροποποίηση που ισοδυναμεί με
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κατάργηση,  παραδίδει,  ως  άλλος  κουκουλοφόρος  –  δοσίλογος,  στα

χέρια των τραπεζιτών, τα λαϊκά στρώματα που βρίσκονται σε αδυναμία

να  ανταποκριθούν  στις  δανειακές  τους  υποχρεώσεις,  όχι  γιατί

υπερδανείστηκαν αλλά γιατί το σάπιο πολιτικό σύστημα τους οδήγησε

με την πολιτική της λιτότητας σε αυτή την κατάσταση αδυναμίας.

Ο πολίτης «δεμένος χειροπόδαρα» από το θεσμικό πλαίσιο, όπως

έχει  διαμορφωθεί  σταδιακά  μέχρι  τώρα,  παραδίδεται  αυτός  και  το

σύνολο της περιουσίας τους στην πράξη αποκλειστικά στους τραπεζίτες

και το δημόσιο για χρέη προς αυτό. Μετά την άρση της απαγόρευσης

πλειστηριασμών, τον περιορισμό τους μόνο για την προστασία της Α΄

κατοικίας και μόνο για το έτος 2014 (νόμος 4224/2013),  έρχονται σε

εφαρμογή  του  οι  νέες  ρυθμίσεις  που  ετοιμάζουν  το  πλαίσιο  για  το

πάρτι  της νέας ληστείας σε βάρος του λαού. Όλη η λαϊκή περιουσία

στην  ουσία  οδηγείται  με  μαθηματική  ακρίβεια  στο  «σφυρί»  του

πλειστηριασμού  από  την  1.1.2015.  Αν  συνεχίζει  να «κυβερνά»  μέχρι

τότε το παρόν σάπιο καθεστώς θα ζήσουμε τραγικά γεγονότα και πολλά

δράματα. Οι τραπεζίτες θα αποφασίζουν, θα προτείνουν (στην πράξη

θα  διατάσσουν)  και  αν  κάποιος  δεν  αποδέχεται  τις  προτάσεις  τους

έχουν ένα «οπλοστάσιο»  μέτρων και  διαδικασιών  να τον «πείσουν».

Έχουν το απόλυτο ελεύθερο, από τους δοσίλογους της «κυβέρνησης»,

να ασελγούν  οικονομικά για  μία ακόμα φορά εις  βάρος  των λαϊκών

στρωμάτων. Ακόμα και ένσταση να υποβάλλει ο πολίτης, γιατί θεωρεί

ότι η πρόταση των τραπεζιτών δεν είναι δίκαιη, είναι τόσο «αδέκαστο»

το ετοιμαζόμενο σύστημα, που θα υποβληθεί και θα εξεταστεί (!!!) η

ένσταση από την ίδια την τράπεζα (σύμφωνα με το κώδικα συστήνει

«Επιτροπή Ενστάσεων από τουλάχιστον  τρία ανώτατα στελέχη της»).

Σημειώνεται,  για  να  γίνει  κατανοητή  η  «μεγαλοσύνη»  τους,

«κυβέρνησης» και τραπεζιτών, ότι ο δανειολήπτης έχει τη δυνατότητα

να προσφύγει σε αυτή τη διαδικασία της ένστασης μόνο μία φορά.

Αλλά ας  δούμε  μερικά  συγκεκριμένα  θέματα  που  προκύπτουν

από τις νέες ρυθμίσεις. 

Όσον αφορά τον κώδικα δεοντολογίας προβλέπονται τρία βασικά

θέματα  α)  ο  «συνεργάσιμος»  δανειολήπτης,  β)  οι  εύλογες  δαπάνες
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διαβίωσης  και  γ)  τα  μοντέλα διευθέτησης των οφειλών κομμένα και

ραμμένα στα  μέτρα των τραπεζών.

Στο  θέμα  του  «συνεργάσιμου»  δανειολήπτη  δεν  προβλέπεται

καμιά  διαδικασία  προστασίας  του  αν  αρνηθεί  την  πρόταση  της

τράπεζας.  Αναφερθήκαμε  ήδη  στην  κωμωδία  του  ζητήματος  της

ένστασης. Οι όποιες δυνατότητες προσφυγής, σε περίπτωση διαφωνίας

στην  πρόταση της  τράπεζας,  στη  διαδικασία  είτε  εξωδικαστικού  είτε

δικαστικού  συμβιβασμού  είναι  αδιέξοδες,  με  όσα  θα  αναφέρουμε

παρακάτω όσον αφορά την τροποποίηση του νόμου Κατσέλη. Συνεπώς

είτε αποδέχεται την όποια πρόταση της τράπεζας είτε χαρακτηρίζεται

μη «συνεργάσιμος» και συνεπώς οδηγείται στη διαδικασία των νομικών

ενεργειών, δηλαδή διαταγή πληρωμής-κατάσχεση-πλειστηριασμός και

ενδεχόμενα «μετά την ρευστοποίηση το τυχόν υπόλοιπο του δανείου σε

καθυστέρηση θα εξακολουθεί να αποτελεί εκτοκιζόμενη απαίτηση του

ιδρύματος». Δηλαδή θα του πάρουν την περιουσία, όποια και αν είναι

αυτή,  όχι  μόνο  το  υποθηκευμένο  ακίνητο,  θα  την  πουλήσουν  με

πλειστηριασμό ή θα  την  «αξιοποιήσουν» με άλλο  τρόπο,  και  επειδή

ενδεχόμενα το ποσό που θα εισπράξουν από τον πλειστηριασμό δεν θα

φτάνει  για  την  εξόφληση  του  χρέους  του,  το  υπόλοιπο  που  θα

παραμείνει «ανεξόφλητο» θα συνεχίσει να εκτοκίζεται και ο πολίτης θα

συνεχίζει  να  τους  χρωστά  ένα  όλο  και  μεγαλύτερο  και  πάλι  ποσό.

Συνεπώς οι  δανειολήπτες προσέρχονται  σε «διαπραγμάτευση» με τις

τράπεζες με την αντίστοιχη διαδικασία που «τρεις λύκοι και δύο αρνιά

αποφασίζουν και ψηφίζουν δημοκρατικά, έχοντας μία ψήφο ο καθένας,

για  το  ποιος  θα  φαγωθεί  μεταξύ  τους  ως  γεύμα».  Μόνο  που  οι

δανειολήπτες δεν είναι λύκοι, άλλοι έχουν το όνομα και τη χάρη του

λύκου εδώ και πολλές δεκαετίες.

Στο  θέμα  των  ευλόγων  δαπανών  διαβίωσης  έχει  ληφθεί  ήδη

απόφαση για το ύψος τους από την αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου

«Ανάπτυξης».  Ενδεικτικά  κυμαίνονται  από  537  €  καθαρά  (μετά  από

φόρους) το μήνα για ένα ενήλικο μέχρι 1.788 € για μια οικογένεια με 4

παιδιά. Συνεπώς οι τράπεζες, αφού λάβουν υπόψη τις εύλογες δαπάνες

διαβίωσης, και αφού εξετάσουν το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων
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και τα έσοδα του δανειολήπτη θα αποφασίσουν και θα προτείνουν τη

λύση  ή  λύσεις.  Με  δεδομένα  το  ύψος  της  ανεργίας,  την

καταβαράθρωση  μισθών,  τη  στάση  πληρωμών  μισθών  σε  πολλές

επιχειρήσεις  του  ιδιωτικού  τομέα,  την  απραξία  των  μικρών

επιχειρήσεων  και  των  ελεύθερων  επαγγελματιών  αλλά  και  τις

«προοπτικές»  της  οικονομίας  νομίζω  ότι  είναι  σαφές  ότι  ελάχιστες

περιπτώσεις θα μπορούν να κριθούν βιώσιμες και συνεπώς να υπάρξει

ρύθμιση  βασισμένη  σε  πραγματικά  μεγέθη.  Άρα  το  πρώτο,  που  θα

μπαίνει  στην  ημερήσια  διάταξη,  θα  είναι  η  πώληση/απόδοση  στην

τράπεζα περιουσιακών στοιχείων άλλων εκτός από των Α΄ κατοικία, αν

υπάρχουν τέτοια ή ακόμα και αυτής της Α΄ κατοικίας.  Ήδη, σε πρώτη

φάση,  οι  τράπεζες  εκτιμούν ότι  ένα ποσό της  τάξης  των 10 δις  από

στεγαστικά δάνεια δεν μπορεί να ρυθμιστεί και συνεπώς η αντίστοιχη

περιουσία θα οδηγηθεί στο «σφυρί». Δηλαδή, αν υποθέσουμε ένα μέσο

ύψος υπόλοιπου δανεισμού σε εκκρεμότητα των 100.000 €, η υπόθεση

αφορά  100.000  οικογένειες.  Και  αυτά  αφορούν  το  «καλημέρα»  του

2015.  Σημειώνεται  εδώ ότι,  ήδη  οι  τράπεζες  έχουν  κάνει  τη  σχετική

προεργασία και θα είναι έτοιμες για μια τέτοια κίνηση με την έναρξη

του 2015. Θα ρωτήσει κάποιος μα πως θα είναι έτοιμες; Δυστυχώς, και

εδώ η νομοθεσία τους έδωσε το πλαίσιο και οι δανειοδοτούμενοι όλα

τα απαραίτητα στοιχεία (περιουσιακή κατάσταση και αποδοχές)  στην

αναλυτικότερή τους μορφή, μέσω των στοιχείων που υπέβαλλαν για να

«σώσουν»  σύμφωνα  με  τις  προϋποθέσεις  του  Ν.4224/2103  την  Α΄

κατοικία τους.

Μετά από αυτά μπορούμε να περάσουμε στην τρίτο θέμα, για τα

«μοντέλα»  διευθέτησης  των  οφειλών.  Αν  το  δάνειο  κριθεί  βιώσιμο

υπάρχει  βραχυπρόθεσμη και  μεσοπρόθεσμη λύση.  Δηλαδή μειωμένη

δόση στη βραχυπρόθεσμη, περίοδος χάριτος κ.λ.π. όπου όμως μετά την

λήξη  της  βραχυχρόνιας  περιόδου  οι  δόσεις  επανέρχονται  στα

προηγούμενα  επίπεδα  ή  ακόμα  υψηλότερα  αν  έχει  αποφασιστεί  η

προσωρινή μειωμένη εξόφληση τόκων.  Αλήθεια πόσα από τα δάνεια,

που  ρυθμίστηκαν  την  περίοδο  της  κρίσης  με  αρχικά  μειωμένες

καταβολές, μετά την περίοδο ελάφρυνσης μπόρεσαν να εξυπηρετηθούν

κατά τα προβλεπόμενα; Η απάντηση έρχεται αβίαστα, σχεδόν κανένα,
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αφού ήδη για τα ίδια δάνεια οι τράπεζες έχουν φτάσει  στην 4η ή 5η

γενιά (ανάλογα με την τράπεζα) ρυθμίσεων χωρίς να φαίνεται «φως στο

τούνελ».

Στις μεσοπρόθεσμες λύσεις, κυρίως θα αφορούν επιχειρηματικά

δάνεια  και  ορισμένα  ιδιωτών,  όπου  συνδυασμός  ρευστοποίησης

περιουσιακών  στοιχείων,  αναδιάρθρωσης  δανεισμού,  ενδεχόμενος

εξορθολογισμός επιτοκίων, μερική διαγραφή οφειλών κ.α., μπορεί να

αποδώσουν,  με  πολλές  φυσικά προϋποθέσεις  και  ερωτηματικά  όσον

αφορά την πορεία της οικονομίας. 

Και  πάμε  τέλος  στις  ονομαζόμενες  μορφές  «Οριστικής

Διευθέτησης». Αντιγράφω χωρίς σχόλια από το κείμενο της Τράπεζας

Ελλάδος. «Παρατίθενται ενδεικτικά λύσεις…. (α) Εθελοντική Παράδοση

Ενυπόθηκου Ακινήτου… (β) Μετατροπή σε Χρηματοδοτική Μίσθωση…

(γ)  Πώληση  και  ενοικίαση…  (ε)  Ανταλλαγή  με  στεγαστικό  δάνειο

μικρότερης  αξίας…  (στ)  Διαχείριση  σε  εκκαθάριση…  (πτώχευση)  (ζ)

Ρευστοποίηση  Εξασφαλίσεων…  (η)  Δικαστικές/Νομικές  Ενέργειες..

(δηλαδή κατασχέσεις/πλειστηριασμοί κ.λ.π.)» Δηλαδή παράδοση, είτε

με  τη  θέληση του ιδιοκτήτη  είτε  χωρίς  τη  θέλησή του,  της  ακίνητης

περιουσίας του στην τράπεζα,  αλλά του κάνουν την παραχώρηση να

μένει  μετά  στο  ίδιο  ακίνητο  με  ενοίκιο.  Για  ένα  ακίνητο  που  έχει

πληρώσει επί σειρά ετών τοκοχρεολύσια, που πληρώνει εδώ και τρία

χρόνια χαράτσια και τώρα ΕΝΦΙΑ, για να έχει «ένα κεραμίδι στο κεφάλι

του», το «κράτος» αποφάσισε ότι δεν του ανήκει πλέον και συνεπώς

παρά  τα  όσα  έχει  πληρώσει  πρέπει  να  περιέλθει  το  ακίνητο  στην

τράπεζα  και  ενδεχόμενα  αυτό  να  μην  φτάνει  και  να  συνεχίζει  να

χρωστά. 

Και  αφού  πήραμε  μια  γεύση  από  το  καθεστώς  του  κώδικα

«δεοντολογίας»  ας  δούμε και  τα  υπόλοιπα  που θα  τον  συνδεόσουν

στην  συνέχεια,  πριν  από  το  τέλος  του  έτους  2014.  Αφορούν  την

«τροποποίηση»,  στην  πράξη κατάργηση του νόμου Κατσέλη,  και  την

αλλαγή στις διαδικασίες πλειστηριασμού. Δύο είναι τα βασικά σημεία,

από αυτά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας μέχρι τώρα. 
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Στη  δικαστική  διαδικασία  του  νόμου  Κατσέλη,  εάν  κάποιος

δανειολήπτης,  που  έχει  κάνει  αίτηση  ένταξης  στον  νόμο,  θέλει  να

προστατεύσει  την  πρώτη  του  κατοικία,  πρέπει  να  αποπληρώσει,

σύμφωνα  με  το,  υπάρχον  στα  συρτάρια  του  «Υπουργείου»,  σχέδιο

νόμου,  το  100%  της  αντικειμενικής  της,  αντί  του  80%  που  ισχύει

σήμερα,  σε βάθος εικοσαετίας.  Κάτι  που αποτελεί  μεγάλο πρόβλημα

καθώς  οι  πραγματικές  αξίες  είναι  πλέον  πολύ  κάτω  από  τις

αντικειμενικές. Συνεπώς ποιος ο λόγος να πληρώσει κάποιος το 100%

της αξίας του ακινήτου σε υπόλοιπο δανείου όταν η πραγματική του

αξία κινείται γύρω στα 2/3 της αντικειμενικής και ήδη έχει καταβάλλει

σημαντικά ποσά σε τοκοχρεολύσια, φόρους συμβόλαια κλπ. Επίσης με

την ίδια τροποποίηση προβλέπεται ότι οι καταβολές για εξυπηρέτηση

των  δανείων  από  0%  που  ήταν  αρχικά  έγιναν  25%  το  2013

(Ν.4161/2013) και τώρα θα φτάσουν στο 40%. Δηλαδή ο διαπιστωμένα

μη  δυνάμενος  να  εξυπηρετήσει  το  δάνειο,  για  να  προσφύγει  στο

δικαστήριο  θα  πρέπει  να πληρώνει  το  40% της  δόσης  που πλήρωνε

μέχρι  την  προσφυγή.  Στην  πράξη  αποκλείονται  από  τη  δυνατότητα

προσφυγής  σε  δικαστική  υποστήριξη  οι  άνεργοι,  και  όσων  τα

εισοδήματα έχουν μειωθεί δραστικά. Άρα ένας ακόμα δρόμος κλειστός,

όπως προαναφέραμε, προκειμένου ο πολίτης να υποταχθεί στα σχέδια

(προτάσεις  προς  τους  «συνεργάσιμους»  δανειολήπτες  τα λένε  τώρα)

των τραπεζών.

Δεύτερο,  με  το  «επιχείρημα»  ότι  οι  πραγματικές  αξίες  έχουν

πέσει  η  κυβέρνηση  προχωρά  σε  ρύθμιση  για  την  αξία  έναρξης  των

πλειστηριασμών. Έτσι από το 100% της αντικειμενικής αξίας που ισχύει

σήμερα η κυβέρνηση έχει ήδη υποχωρήσει και προτείνει στην τρόικα τη

θεσμοθέτηση για  έναρξη πλειστηριασμού στα 2/3 της  αντικειμενικής

αξίας αλλά η τρόικα συνεχίζει να απαιτεί η έναρξη να είναι στο 1/3. Στις

πρόσφατες  «διαπραγματεύσεις»  στο  Παρίσι  ακούγεται  από

δημοσιογραφικές  πληροφορίες  ότι  τελικά  οι  πλειστηριασμοί  θα

ξεκινούν  από  εκεί  που  απαίτησε  η  τρόικα,  από  τον  1/3  της

αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Ο καθένας μπορεί να καταλάβει τι

θα  γίνει  στην  κτηματαγορά  με  αυτές  τις  συνδυασμένες  διαδικασίες

(κώδικας  δεοντολογίας  =  ακίνητα  στα  χέρια  των  τραπεζών,  και
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χαμηλότερες αξίες πλειστηριασμών). Έχει δε ιδιαίτερη σημασία, για να

εκτιμηθεί η ποιότητα των «ανθρώπων» που αποφασίζουν για όλα αυτά,

αρκεί  να  αναφερθεί  ότι  έχουν  δεσμευθεί  μέσω  των  μνημονίων  για

διατήρηση των αντικειμενικών τιμών στα σημερινά επίπεδα μέχρι  το

2017!!!!   Δηλαδή,  θα  πληρώνουμε  φόρους  για  όση  περίοδο  έχουμε

στην κατοχή μας το  ακίνητο,  με  την αντικειμενική αξία,  για  να είναι

υψηλά τα έσοδα του δημοσίου, αλλά θα μας το εκποιεί η τράπεζα ή το

δημόσιο για χρέη προς αυτό στο 1/3 της αντικειμενικής τους αξίας. Αν

αυτά όλα δεν αποτελούν κλοπή εις βάρος του λαού τότε η λέξη έχει

χάσει το νόημά της.

Απάντηση σε όλα αυτά; Την απάντηση μπορεί να την δώσει μόνο ο

ίδιος  ο  λαός  με  το  ηχηρό  παρόν,  όπως  έκανε  και  στο  παρελθόν

(πλατείες,  παρελάσεις  Οκτώβρη 2011 κ.α.).  Η απάντηση σε αυτή την

πολύπλευρη  επίθεση  μπορεί  και  οφείλει  να  είναι  επιθετική  και

συνολική.  Αγώνας  για  να  ανατραπεί  η  «κυβέρνηση»  των

πλειστηριασμών,  για  να  γυρίσουμε  σελίδα  ως  λαός.  Αγώνας,  για  να

ανατραπούν οι μαριονέτες των τραπεζιτών και των τοκογλύφων. Αλλά

και αγώνες, όσο υπάρχει αυτή η «κυβέρνηση»,  για να ακυρωθούν στην

πράξη, με μαζικές κινητοποιήσεις στις γειτονιές και στα ειρηνοδικεία,

όλες οι ενέργειες που θα προσπαθήσουν να κάνουν οι τράπεζες αλλά

και  το  δημόσιο  εις  βάρος  των  δανειοληπτών  –  οφειλετών.  Στην

παρούσα  φάση  ο  αγώνας  αφορά  την  υπεράσπιση  της  ακίνητης

περιουσίας  του  λαού,  από  τα  κάθε  είδους  αρπακτικά  μέσω  των

κατασχέσεων – πλειστηριασμών.  Η απάντηση μπορεί να δοθεί από ένα

κίνημα αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών και αντίστασης σε αυτή την

πολιτική με στόχο την αποτροπή των πλειστηριασμών.  Συγκροτώντας

επιτροπές  σε  κάθε  γειτονιά,  συντονίζοντας  τη   δράση  μας  με  δομές

αλληλεγγύης,  λαϊκές  συνελεύσεις,  επιτροπές  κατοίκων  και  άλλες

συλλογικότητες  συνολικοποιώντας  μια  διαδικασία  συντονισμού  μέσα

από  προσπάθειες  όπως η  «Πρωτοβουλία  Πλειστηριασμοί  STOP»,  για

την έμπρακτη υπεράσπιση της κατοικίας κάθε πολίτη, αποτρέποντας με

όλα  τα  μέσα  (νομικά  και  κινηματικά)  κάθε  προσπάθεια

πλειστηριασμού.
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❃✁ Προτάσεις  «Σεισάχθειας»  σε  Συνθήκες  Παραγωγικής

Ανασυγκρότησης

Κατ’  αρχήν  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  είναι  ανεπίτρεπτο  ο

Ελληνικός λαός να έχει διαθέσει τα τεράστια ποσά που αναφέρθηκαν

στην αρχή του άρθρου για την «σωτηρία» των τραπεζών και αυτές, αντί

να  έχουν  περάσει  στην  πλήρη  ιδιοκτησία  του  δημοσίου,  να

παραμένουν στα χέρια των «τραπεζιτών» που τις χρεοκόπησαν. Πολύ

δε  περισσότερο,  με  μια  σειρά  αποφάσεις  των  μνημονιακών

«κυβερνήσεων», η περιουσία αυτή του Ελληνικού λαού να απαξιώνεται

με  τεχνητές  μεθόδους  και  παιγνίδια  αύξησης  κεφαλαίου  μέσω  των

χρηματιστηριακών τιμών, σε τιμές στο 1/3 από αυτές που συμμετείχε το

ΤΧΣ  στη  φάση  της  ανακεφαλαιοποίησης,  πράγμα  το  οποίο  έχει

οδηγήσει την αξία των 40 δις της ανακεφαλαιοποίησης του ΤΧΣ να είναι

σήμερα, όπως προαναφέραμε, μόλις 17 δις €.

Με δεδομένα ότι α) σήμερα οι Τράπεζες, στο σύνολό τους στην

Ελλάδα  είναι  και  τυπικά  δημόσιες  αφού  ανακεφαλαιοποιήθηκαν  με

δημόσιο  χρήμα,  β)  αποτελούν  κοινωνικό  θεσμό,  διαχειριζόμενες  τα

χρήματα  των  καταθέσεων  μιας  ολόκληρης  κοινωνίας,

χρηματοδοτώντας  την  πορεία  της  οικονομίας  και  παίζουν  σημαντικό

ρόλο  στην  πορεία  της  οικονομίας  και  την  κοινωνική  ευημερία  γ)

διαχειρίζονται  χρήματα  πολλαπλάσια  των  ιδίων  κεφαλαίων  τους,  τα

οποία  όπως  αποδείχθηκε  δεν  τα  διαχειρίστηκαν  «χρηστά»  και  δ)  τα

μεγέθη τους είναι τέτοια που οποιοδήποτε σημαντικό πρόβλημα, όπως

έχει αποδειχθεί διαχρονικά, δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν χωρίς

τη  συνδρομή  του  Κράτους  δηλαδή  του  συνόλου  της  κοινωνίας  που

πληρώνει  στο  τέλος  το  λογαριασμό  που  αφήνουν  οι  εκάστοτε

τραπεζίτες (δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα), συνεπώς  

 Το  Τραπεζικό  σύστημα,  πρέπει  να  υπηρετεί  τις  ανάγκες  της

κοινωνίας και να βρίσκεται κάτω από το συνεχή της έλεγχο.

 Συνεπώς το πρώτο πράγμα που πρέπει  να γίνει  στις  παρούσες

συνθήκες  είναι  οι  τράπεζες  να  περάσουν  απ΄  ευθείας  στη

διαχείριση του Ελληνικού Δημοσίου. 
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 Οι σημερινές  διοικήσεις  που βαρύνονται  με  τη  χρεοκοπία  των

τραπεζών  και  επιβάρυναν  τον  Ελληνικό  Λαό  με  δεκάδες

δισεκατομμύρια  €  δεν  νομιμοποιούνται  να  συνεχίζουν  τη

διαχείριση  αλλά πρέπει  να  «εξηγήσουν»  τα αποτελέσματα της

μέχρι σήμερα διαχείρισης που έκαναν

Στο  πλαίσιο  μια  πολιτικής  παραγωγικής  ανασυγκρότησης,  την

οποία έχει ανάγκη άμεσα η Χώρα, το τραπεζικό σύστημα  πρέπει να

παίξει  κεντρικό ρόλο. Για να μπορεί να επιτελέσει αυτό τον κεντρικό

ρόλο  και  παράλληλα  να  συμβάλλει  στην  βελτίωση  του  οικονομικού

κλίματος  πρέπει  να  αντιμετωπίσει  με  αποτελεσματικότητα  τα

χρονίζοντα πλέον προβλήματα των «κόκκινων δανείων». Στο θέμα αυτό

οι οποιεσδήποτε παρεμβάσεις μιας Κυβέρνησης, που θα εργάζεται για

την  ανόρθωση  της  κοινωνίας  και  όχι  για  την  εξυπηρέτηση  των

δανειστών,  θα  λαμβάνουν  υπόψη  τις  αντικειμενικές  συνθήκες  της

οικονομίας και των νοικοκυριών αλλά και τις  ανάγκες επιβίωσης του

λαού.  Στο  πλαίσιο  αυτό,  σε  συνθήκες  παραγωγικής  ανασυγκρότησης

της οικονομίας, μεταξύ των μέτρων που θα μπορούν να υλοποιηθούν

για  την  αντιμετώπιση  του  προβλήματος  της  «υπερχρέωσης»

συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

Άμεση  νομοθετική  κατοχύρωση  της  αναστολής  των

πλειστηριασμών όπως αυτή ίσχυε μέχρι 31.12.2013  και ταυτόχρονα την

πραγματική αντιμετώπιση του προβλήματος με τρόπο δίκαιο για τους

δανειολήπτες ανάλογα με το πραγματικό τους εισόδημα. Επέκταση του

μέτρου της αναστολής των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας και για

οφειλές προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. 

«Σεισάχθεια»  για  να  ανακουφιστούν  οι  δανειολήπτες,  να

διαμορφωθούν προϋποθέσεις για την ανάκαμψη της οικονομίας και να

δημιουργηθεί  ένα σταθερό πλαίσιο εξυγίανσης των ισολογισμών των

τραπεζών.

Μείωση  έως  μηδενισμός  των  δανειακών  υποχρεώσεων  από

καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες ανάλογα με τις οικονομικές

συνθήκες όσων αδυνατούν αποδεδειγμένα να ανταποκριθούν σε αυτές
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τις  υποχρεώσεις  (άνεργοι,  μερικώς  απασχολούμενοι,  μικρο-

συνταξιούχοι κ.λ.π.). 

Αναπροσαρμογή όλων των επιτοκίων σε χαμηλότερα επίπεδα με

κριτήριο το κόστος χρήματος αλλά και τη δυνατότητα αποπληρωμής εκ

μέρους των οφειλετών. Είναι αδιανόητο να δανείζονται οι τράπεζες από

την ΕΚΤ με 0,15% και να ρυθμίζουν μη στεγαστικά δάνεια με επιτόκια 5-

6%  ή  ακόμα  και  μεγαλύτερα,  έχοντας  παράλληλα  εμπράγματες

εξασφαλίσεις. 

Αναπροσαρμογή  και  ρύθμιση  των  οφειλών  των  στεγαστικών

δανείων σύμφωνα με τις νέες αξίες των ακινήτων.  Σύνδεση της όποιας

αποπληρωμής των δανείων με το εισόδημα – οικονομικές δυνατότητες -

κατάσταση του δανειολήπτη, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί το δάνειο ή

ένα  μέρος  του  δανείου  και  παράλληλα  να  μπορεί  να  επιβιώνει

αξιοπρεπώς  ή/και  να  συνεχίζει  την  παραγωγική  του  δραστηριότητα

(αγρότες, μικροεπαγγελματίες).

Απαγόρευση της απαλλοτρίωσης της πρώτης κατοικίας. με βάση

τις υπάρχουσες στεγαστικές ανάγκες της συγκεκριμένης οικογένειας και

να μην λαμβάνονται υπόψη περιουσιακά στοιχεία χαμηλής αξίας που

έχουν προέλθει από κληρονομιά και βρίσκονται στην επαρχία.

Όλες οι αναπροσαρμογές (μειώσεις, διαγραφές) γίνονται για να

αντιμετωπιστούν  τα  άμεσα  προβλήματα  της  κρίσης  και  να

ανακουφιστούν,  στην  παρούσα  φάση,  τα  νοικοκυριά  αλλά  και  οι

αγρότες,  οι μικροί επαγγελματίες και οι ΜΜΕ. Καμιά υποχρέωση δεν

μειώνεται  –  διαγράφεται  για  να  βγει  κερδισμένος  μελλοντικά  ο

δανειολήπτης που διαθέτει περιουσιακά στοιχεία, όταν θα ανακάμψει

η  αγορά.  Κανένας  δεν  θα  κερδίσει  από  τη  διαγραφή  δανεισμού  σε

βάρος  της  κοινωνίας  συνολικά.  Για  το  σκοπό  αυτό  θα  πρέπει  να

υπάρξουν συγκεκριμένες «δικλείδες ασφαλείας».

Δέσμη μέτρων ανακούφισης – βοήθειας προς τα νοικοκυριά που

αφορούν:  Απαγόρευση  της  λειτουργίας  εισπρακτικών  εταιρειών.

Απαγόρευση πώλησης και τιτλοποίησης δανείων σε τρίτους ανεξάρτητα

από την ιδιότητά τους. Ότι ήδη πουλήθηκε σε τρίτους θα εισπραχθεί
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μέχρι το ποσό της αξίας που κατέβαλαν οι αγοραστές στην τράπεζα και

όχι το 100% της αξίας  του δανείου. Για την ενίσχυση της ρευστότητας

του τραπεζικού συστήματος να υπάρχει η δυνατότητα «πώλησης» των

δανείων στους ίδιους τους οφειλέτες, μετά από κοινωνικό έλεγχο και

σύμφωνη γνώμη,  στις  τιμές που τα πουλούν οι  τράπεζες σε τρίτους.

Κατάργηση επαχθών - καταχρηστικών όρων σε συμβάσεις και μια σειρά

από χρεώσεις που στην ουσία δεν δικαιολογούνται αντικειμενικά.
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Μέρος Δεύτερο

«Κόκκινα» Χρέη στις Εφορίες και τα Ασφαλιστικά Ταμεία,

Πλειστηριασμοί και Φορολογία Ακίνητης Περιουσίας

157



158



Χρέη στο Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΔΕΚΟ

Εναλλακτική Πολιτική με Όρους Κοινωνίας1

Γιάννης Τόλιος, 

Διδάκτωρ οικονομικών επιστημών

Εισαγωγή 

Η κρίση «υπερχρέωσης» και οι πολιτικές Μνημονίου που βιώνει

τα τελευταία χρόνια η ελληνική κοινωνία, δεν αφορά μόνο το «δημόσιο

χρέος», αλλά και το «ιδιωτικό», το οποίο, και αυτό πλέον, έχει πάρει

χαρακτήρα  «χιονοστιβάδας».  Πρόκειται  για  τα  ληξιπρόθεσμα  δάνεια

στις τράπεζες, τα λεγόμενα «κόκκινα δάνεια», τα οποία στο α’ εξάμηνο

του 2014 ανέρχονταν σε 77 δις €, καθώς επίσης χρέη προς το δημόσιο

(εφορίες) ύψους 67 δις €, χρέη επιχειρήσεων προς ασφαλιστικά ταμεία

ύψους 15,8  δις  €  (και  αντίστοιχες  εκκρεμότητες  των τελευταίων  στη

καταβολή συντάξεων και εφ’ άπαξ προς δικαιούχους ύψους 3,1 δις2 και

0,6 δις προς ΕΟΠΥΥ), χρέη προς ΔΕΚΟ φυσικών και νομικών προσώπων

(κυρίως ΔΕΗ 1,5 δις),  χρέη δημοσίου σε προμηθευτές (5,5 δις), καθώς

και  χρέη επιχειρήσεων  σε  800.000  -  1.000.000  εργαζόμενους

(δεδουλευμένα). Το συνολικό ύψος του Ιδιωτικού Χρέους προσεγγίζει

το ύψος ενός ετήσιου ΑΕΠ.!

Εδώ  θα  ασχοληθούμε  κυρίως  με  τη  δομή  των ληξιπρόθεσμων

οφειλών  προς  εφορίες  και  ασφαλιστικά  ταμεία,  τον  εντοπισμό  των

κυριότερων  αιτίων  και  συνεπειών  της  διόγκωσης,  καθώς  την

αξιολόγηση των μέτρων πολιτικής  της  κυβέρνησης και  προσδιορισμό

αντίστοιχα  των  αξόνων  μιας  εναλλακτικής  πολιτικής με  όρους

1 Το  κείμενο  αποτελεί  βασικά  σημεία  της  εισήγησης  σε  σχετική  εκδήλωση  του

«ΜΑΧΩΜΕ» για τα «κόκκινα χρέη» στο δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, εμπλουτισμένο

με νεότερα στοιχεία και εξελίξεις, μέχρι τέλος Ιουνίου 2014.

2 Σε αναμονή πάνω από 3,5 χρόνια βρίσκονται  χιλιάδες συνταξιούχοι για τη λήψη της

οριστικής  σύνταξης  και  του  εφ’  άπαξ.  Συγκεκριμένα  εκκρεμούν  πάνω  από  200.200

αιτήσεις κύριας σύνταξης (1,7 δις), 136.040 αιτήσεις επικουρικής σύνταξης (450 εκατ.)

και 45.267 αιτήσεις καταβολής του εφ’ άπαξ (1 δις), ανεβάζοντας το «κρυφό χρέος» των

ασφαλιστικών ταμείων σε 3 δις. (Το Βήμα, 29.6.14)
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κοινωνίας, στα πλαίσια μιας προοδευτικής πολιτικής εξόδου από την

κρίση, με ανοικτό τον ορίζοντα της σοσιαλιστικής προοπτικής.

✂✄ Χρέη ιδιωτών σε εφορίες, ασφαλιστικούς ταμεία και ΔΕΚΟ

Τα  «κόκκινα  χρέη» στις  εφορίες, παρ’  ότι  δεν  αποτελούν

καινούργιο  φαινόμενο  στην  ελληνική  κοινωνία,  εμφανίζουν  την

τελευταία  δεκαετία  τάσεις  αύξησης,  κυρίως  μετά  το  ξέσπασμα  της

κρίσης  και  την εφαρμογή των μέτρων του Μνημονίου.  Ειδικότερα οι

ληξιπρόθεσμες  οφειλές  στις  εφορίες,  σύμφωνα  με  στοιχεία  του

υπουργείου Οικονομικών, ανήλθαν το α’ εξάμηνο 2014 σε 67 δις € σε

σχέση με 63 δις που ήταν τέλος 2013, τα 56,7 δις € στο τέλος 2012, τα

38,7 δις το 2010, τα 29,4 δις το 2008, τα 25,6 δις το 2006 και 11,5 δις €

το 2003. Οι αιτίες διόγκωσης διαφοροποιούνται πριν και μετά από την

κρίση,  παρ’  ότι  στο  βάθος  βρίσκονται  οι  ίδιες  ταξικές  πολιτικές

δημοσιονομικής  διαχείρισης  (κρατικά έσοδα και  δαπάνες)  σε  όφελος

των κυρίαρχων ελίτ. 

Ειδικότερα  η  αύξηση  των  οφειλών  πριν  από  την  κρίση,

συνδέονται με τη χρόνια χαλάρωση των εισπρακτικών μηχανισμών, την

τεράστια φοροδιαφυγή και  φοροκλοπή των ευπόρων στρωμάτων,  τα

φορολογικά  προνόμια  και  ασυδοσία  των  μεγάλων  επιχειρήσεων  και

πολυεθνικών  εταιριών,  καθώς  και  τα  αυξανόμενα  ελλείμματα  και

ακριβό  δανεισμό  του  δημοσίου  και  των  υψηλών  δαπανών

εξυπηρέτησης  του  χρέους.  Με  το  ξέσπασμα  της  κρίσης  και  την

εφαρμογή  των  πολιτικών  Μνημονίου,  η  ύφεση  και  η  οικονομική

δυσπραγία,  σε  συνδυασμό  με  την  αύξηση  της  φορολογικής

επιβάρυνσης  των  ευρύτερων  λαϊκών  στρωμάτων  (ΦΠΑ,  φορολογία

καυσίμων,  άμεσοι  φόροι,  «χαράτσια»  σε  ακίνητη  περιουσία,  κά),

ενισχύθηκαν  οι  τάσεις  φοροκλοπής  και  αδυναμίας  εξόφλησης  των

φορολογικών βαρών. 

Από το σύνολο των «ληξιπρόθεσμων χρεών» το 2013, τα 23 δις

αφορούσαν χρέη 2.697.791 φυσικών προσώπων (36% του συνόλου των

φορολογουμένων),  ενώ τα 40 δις  αφορούσαν χρέη 487.686  εταιριών
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και  άλλων  νομικών  προσώπων (64%  του  συνόλου).  Αυτό  δείχνει  το

βάθος του κοινωνικού προβλήματος των χρεών στο δημόσιο. Μια από

τις  ειδικότερες  αιτίες  αύξησης  των  φορολογικών  χρεών,  ήταν  το

«χαράτσι» στα  ακίνητα  και  σε  συνέχεια  του  ΕΝΦΙΑ, το  οποίο

αμφισβητήθηκε έντονα από νομική, οικονομική και κοινωνική άποψη.

Στο  σύνολο  των  ληξιπρόθεσμων  χρεών  το  2013,  τα  26,7  δις  €  ήταν

πρόστιμα (42,5%) τα οποία δύσκολα θα εισπραχθούν, ενώ τα 13,8 δις

ήταν οφειλές από ΦΠΑ (22,1%), τα 11,5 δις οφειλές φόρου εισοδήματος

(18,3%),  κά.  Κάθε οφειλέτης  φυσικό πρόσωπο,  χρωστούσε μέσο όρο

8.526 €, ενώ κάθε νομικό πρόσωπο, κατά μέσο όρο 81.807 €. Ωστόσο ο

κύριος  όγκος  χρεών ήταν  από  εύπορα  εισοδηματικά  στρώματα,

δεδομένου ότι  οφειλέτες  ως  3.000 €  ανέρχονταν  γύρω στο  90% του

συνόλου των οφειλετών με χρέη μόλις  1,5 δις  €,  ενώ αντίστροφα οι

μεγάλοι  οφειλέτες,  γύρω  στα  10.000  φυσικά  και  νομικά  πρόσωπα,3

είχαν 90% των χρεών.!!

Ειδικότερα  όσον  αφορά το  ΦΠΑ, το  2012  από  τις  5.319.711

δηλώσεις  που  έπρεπε  να  είχαν  υποβληθεί,  καταγράφηκαν  μόνο

4.140.911 (δηλαδή 1 στους 5 υπόχρεους δεν υπέβαλαν δήλωση), ενώ

μετά  από  όχληση  του  Υπουργείου  Οικονομικών  μόνο  1  στους  10

ανταποκρίθηκε.!  Μιλάμε  για  ΦΠΑ  που  έχει  εισπραχθεί  στο

λιανεμπόριο, ενώ στο χονδρεμπόριο υπάρχει σχετικός ετεροχρονισμός

εμπορικής πράξης και εξόφλησης. Η Κομισιόν υπολογίζει την απώλεια

εσόδων από την φοροκλοπή του ΦΠΑ γύρω στα 10 δις το χρόνο.! 

Παράλληλα  δεν  πρέπει  να  ξεχνάμε  το  «κρυφό  χόμπι»  της

φοροδιαφυγής κυρίως  των  «εύπορων» (φυσικών  προσώπων,

επιχειρήσεων και off-shore εταιριών),  η οποία ανέρχεται 25-30% των

φορολογικών εσόδων (ή 10% του ΑΕΠ), αποτελώντας τη βασική πηγή

ελλειμμάτων  και  δημόσιου  χρέους.!  Η  έκθεση  της «Επιτροπής

3 Σύμφωνα  με  στοιχεία  του  υπουργείου  Οικονομικών,  στις  αρχές  του  2013,  από τους

περίπου 2.500.000 οφειλέτες του δημοσίου, οι 2.300.000 με χρέη ως 3.000 € όφειλαν

συνολικά 1,1 δις €. Άλλοι 100.000 με χρέη από 3.000 ως 300.000 € όφειλαν συνολικά 3

δις €, ενώ άλλοι 5,770 με χρέη από 300.000 ως 1.000.000 όφειλαν 17,6 δις €. Τέλος

1.500 οφειλέτες με χρέη άνω του 1 δις €, χρωστούσαν συνολικά 35 δις €. Τα στοιχεία

αυτά  αποκαλύπτουν  ποιοι  είναι  οι  πραγματικοί  οφειλέτες  του  δημοσίου.

«Ναυτεμπορική», 27.2.13  
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Διαφάνειας» της Βουλής, με επικεφαλής τον Γ. Σούρλα πρώην υπουργό

της  ΝΔ,  αναφέρει  ότι  το  δημόσιο  έχει  διαρροή  εσόδων κάθε  χρόνο,

γύρω στα 10-12 δις, από off-shore εταιρίες,  λαθρεμπόριο  καυσίμων,

«μαύρο  χρήμα»,  πλαστά  τιμολόγια,  κά.  Σε  αυτά  πρέπει  να

προσθέσουμε  και  τις  διάφορες  λίστες  (Λαγκάρντ,  Λίχνενσταϊν,

Λονδίνου,  κά)  που συνδέονται  με  τη  φυγάδευση και  φορο-αποφυγή

εκατοντάδων δις στο εξωτερικό (μόνο σε τράπεζες της Ελβετίας έχουν

κατατεθεί γύρω στα 300 δις €).

Παρ’ ότι οι «οφειλές» στις εφορίες δεν είναι νέο φαινόμενο,  η

αύξηση τους τα τελευταία  χρόνια  συνδέεται  κυρίως  με  τις  πολιτικές

Μνημονίου που  εφαρμόζουν  τα  κόμματα  ΝΔ  και  ΠΑΣΟΚ  με  την

εποπτεία  της  «τρόικας».  Η  αυξανόμενη  επιβάρυνση  των  λαϊκών

στρωμάτων με άμεσους και έμμεσους φόρους,  μαζί  και τα χαράτσια

στην ακίνητη περιουσία, έχουν φέρει σε  αδυναμία πληρωμής δεκάδες

χιλιάδες  φορολογούμενους,  με  αποτέλεσμα  την  προσφυγή  του

δημοσίου σε μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, με κατασχέσεις χρημάτων

από  λογαριασμούς  τραπεζών,  καθώς  και  κατασχέσεις  με

πλειστηριασμούς ακινήτων, ακόμα και πρώτης κατοικίας.

Σύμφωνα  με  στοιχεία  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Ελέγχων  και

Εισπράξεων  του  υπουργείου  Οικονομικών,  στο  διάστημα  Γεν’-Οκτ’

2013,  έγιναν  13.597  πλειστηριασμοί  (56  σπίτια  την  ημέρα),

πραγματοποιήθηκαν 93.330 κατασχέσεις σε «χέρια τρίτων» (καταθέσεις

σε  τράπεζες,  κά),  εκδόθηκαν  35.380 παραγγελίες  κατάσχεσης και

ασκήθηκαν  22.613  ποινικές  διώξεις. Οι  132  εφορίες  της  χώρας

«βομβαρδίζουν»  καθημερινά  κάθε  οφειλέτη  με  μέτρα  αναγκαστικής

είσπραξης,  ακόμα και  τραπεζικών καταθέσεων χωρίς  ενημέρωση του

οφειλέτη, ενώ διασώζονται από την κατάσχεση και υπό προϋποθέσεις,

μόνο μισθοί, συντάξεις μέχρι 1.500 €.

Μια  άλλη  διάσταση  των  ιδιωτικών  χρεών,  έχουμε  με  τη  μη

καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από επιχειρήσεις (οι  μισθωτοί  τις

καταβάλλουν πριν πάρουν μισθό με παρακράτηση από τον εργοδότη),

καθώς  από  ελεύθερους  επαγγελματίες  και  αγρότες.  Το  σύνολο  των

οφειλών τον Ιούνιο 2014 ανέρχονταν σε 15,8 δις (ΙΚΑ 8 δις, ΟΑΕΕ 7 δις,
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ΟΓΑ 0,8 δις). Το ΙΚΑ είχε 260.000 οφειλέτες, ο ΟΑΕΕ 370.000 ενώ στον

ΟΓΑ 260.000.4 Πρόκειται για μεγάλο αριθμό οφειλετών που δείχνει το

κοινωνικό βάθος του προβλήματος. Μεγάλο μέρος των χρεών προς το

ΙΚΑ  είναι  από  μεγάλες  επιχειρήσεις,  ενώ  στον  ΟΑΕΕ  κυρίως  από

μικρομεσαίες.  Από  τις  παραπάνω  οφειλές,  εισπράξιμες  θεωρούνται

μόνο το ¼ (γύρω στα 4-4,5 δις) κυρίως προς το ΙΚΑ, το οποίο τελευταία

έχει προβεί σε κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων ακόμα και για χρέη

10.000 €.

Λόγω  των  μέτρων  του  Μνημονίου,  έχουμε  επίσης  και  το

φαινόμενο  αύξησης χρεών  από  νοικοκυριά προς  φορείς  Κοινής

Ωφέλειας, ιδιαίτερα προς ΔΕΗ ύψους 1,3 δις, καθώς σε ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ και

εταιρίες κινητής τηλεφωνίας. Λόγω των ανατιμήσεων στο ρεύμα κατά

36%  την  τελευταία  τριετία  και  των  συνεχών  μειώσεων  στα  λαϊκά

εισοδήματα, 1 στα 3 νοικοκυριά δεν μπορεί να πληρώσει το ρεύμα. Η

ΔΕΗ  έχει  διακόψει  την  παροχή  σε  350.000  καταναλωτές  και  μόνο  6

στους 10 βρίσκουν χρήματα για επανασύνδεση, ενώ 1 εκατομμύριο έχει

προβεί  σε  διακανονισμό.5 Ταυτόχρονα  υπολογίζεται  ότι  35.000

νοικοκυριά  συνδέουν  το  ρεύμα  μόνα  τους,  λύση  παράνομη  και

επικίνδυνη.!  Οι  ενταγμένοι  στο  «κοινωνικό  οικιακό  τιμολόγιο»  (ΚΟΤ)

από 300.000 το 2012 ανήλθαν σε 450.000 το 2013.!

Τέλος  σημαντική  πτυχή  του  ιδιωτικού  χρέους,  είναι  οι

καθυστερημένες  οφειλές (δεδουλευμένα) σε  900.000-1.000.000

εργαζόμενους από  πολλές  επιχειρήσεις. Είναι  μια  νέα  πρακτική  που

εφαρμόζουν  τελευταία  όλο  και  περισσότερες  επιχειρήσεις,  είτε

αντιμετωπίζουν προβλήματα από την κρίση,  είτε όχι,  εντείνοντας την

εκμετάλλευση  των  μισθωτών.  Χαρακτηριστική  περίπτωση  τα

Ναυπηγεία  Σκαραμαγκά  όπου  οι  εργαζόμενοι  εξακολουθούν  για  18

μήνες  να  είναι  απλήρωτοι,  ενώ  δεν  έχουν  καταβληθεί  ούτε  οι

εργοδοτικές εισφορές, με τα ανάλογα ένσημα συνταξιοδότησης.

4 Real News/Money, 22.6.14

5 «Αυγή», 15.12.13
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✭☎ ✆✟ρ✟✑✟✝☞✞✠ ✯✟ηπτπςή ✞✒☞ ✰✡έη στις εφορίες

Η αντιμετώπιση των «κόκκινων χρεών» στο δημόσιο,  όπως και

των  «κόκκινων  δανείων»  στις  τράπεζες,  συνδέονται  με  ειδικά  και

γενικότερα μέτρα. Στα πλαίσια των δεσμεύσεων του Μνημονίου και των

ταξικών επιλογών στη φορολογική πολιτική, η κυβέρνηση επιδιώκει την

είσπραξη  ληξιπρόθεσμων  οφειλών, με  παλιές  και  νέες  μεθόδους,

έχοντας κυρίως στο στόχαστρο μικρο-οφειλέτες από λαϊκά στρώματα,

ενώ αντίθετα ολιγωρεί, κάνοντας κοινώς τα ….«στραβά μάτια» για χρέη

της οικονομική ελίτ και των εύπορων εισοδηματικά στρωμάτων. Αυτή η

πολιτική επιβεβαιώθηκε για μια ακόμα φορά και στον προϋπολογισμό

του 2014. 

Ειδικότερα  το  2014  προβλέπεται  αύξηση  των  φορολογικών

εσόδων κατά 2 δις (από 52,5 δις σε 54,6 δις), που θα προέλθουν κυρίως

από την άμεση φορολογία (από 46,8 δις σε 48,7 δις) και τη φορολογία

ακινήτων  (από  2,7  δις  σε  3,9  δις).  Το  σοβαρότερο  είναι  ότι  ενώ

εντείνεται  η  φοροεπιδρομή  στα  λαϊκά  εισοδήματα,  τα  σκανδαλώδη

προνόμια σε  μερίδες  της  ολιγαρχίας  διατηρούνται  και  διευρύνονται

(εφοπλιστές, off-shore εταιρίες, πολυεθνικές εταιρίες, φοροκλοπή ΦΠΑ,

λαθρεμπόριο  καυσίμων,  ενδο-ομιλικές συναλλαγές,  παρα-οικονομικές

δραστηριότητες) με αποτέλεσμα την απώλεια κάθε χρόνο δεκάδων δις

€.

Ο  νέος  «ενιαίος  φόρος  ιδιοκτησίας  ακινήτων»  (ΕΝΦΙΑ),  που

αντικαθιστά το «χαράτσι» μέσω ΔΕΗ και το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας

(ΦΑΠ),  αναπαράγει  τον  αντιλαϊκό  χαρακτήρα  του  φορολογικού

συστήματος,  υπερφορολογώντας  τη  μικρή  και  μεσαία  ακίνητη

περιουσία, μειώνοντας από την άλλη την επιβάρυνση στη μεγάλη. Είναι

χαρακτηριστικό  ότι  οι  εισπράξεις  του  κρατικού  προϋπολογισμού  σε

φόρους περιουσίας,  από 487 εκατ.  € το 2010,  θα φθάσουν τα 3.937

εκατ.  €  το  2014,  δηλ.  αύξηση  κατά  6,5  φορές.  Με  τον  ΕΝΦΙΑ

επιβάλλονται φόροι από 2 έως 13 € ανά τ.μ. σε κατοικίες, από 3 έως 9 €

το  στρέμμα  σε  οικόπεδα,  1  €  ανά  στρέμμα  σε  αγροτεμάχια  και

συμπληρωματικός  φόρος  με  αφορολόγητο  όριο  300.000  €,  ενώ  οι

συντελεστές ξεκινούν από 0,1% και φθάνουν το 1%.
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Ωστόσο  η  κλίμακα  του  φόρου  είναι  αρνητική (μεγαλύτερη

επιβάρυνση  στη  μικρή  και  μεσαία  ιδιοκτησία  και  χαμηλότερη  στη

μεγάλη).  Για  παράδειγμα  κάτοχος  ακίνητης  περιουσία  10  εκατ.  €  το

2013 θα πληρώσει συμπληρωματικό φόρο 93.600 €, ενώ θα πλήρωνε

ΦΑΠ 144.400 €. Δηλαδή με το νέο φόρο θα πληρώσει λιγότερα 50.800 €

(ή  35%).!  Ιδιαίτερα  σημαντική  θα  είναι  η  επιβάρυνση  των

μονοκατοικιών,  των  οικοπέδων,  αγροτεμαχίων,  μισοτελειωμένων,  κά,

ενώ δεν έχει καμιά ανταποδοτικότητα, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει σε

άλλες χώρες της Ευρώπης, που τα έσοδα από τη φορολογία ακίνητης

περιουσίας πάνε στην αυτοδιοίκηση.  Όσον αφορά τα προσδοκώμενα

έσοδα,  το  2014  προβλέπονται  3,24  δις,  ενώ  αυτά  υπολογίζεται  να

εισπραχθούν  μόνο  2,65  δις,  γεγονός  που  σημαίνει  νέες  «κόκκινες

οφειλές» ύψους 600 εκατ. €, όπως και νέους οφειλέτες.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στις εφορίες, αυξάνονται από την αρχή

του 2014 κατά 1 δις  €  το  μήνα.  Στο  δεύτερο εξάμηνο οι  ρυθμοί  θα

επιταχυνθούν  δεδομένου  ότι  μια  σειρά  από  φορολογικές  ρυθμίσεις

(φόρος  εισοδήματος,  εισφορά  αλληλεγγύης,  φόρος  πολυτελούς

διαβίωσης, ενιαίος φόρος ακινήτων κά) που θα τεθούν σε ισχύ από τον

Ιούλιο 2014, αυξάνουν την φορολογική επιβάρυνση και είναι βέβαιο ότι

δεν πληρωθούν ως τέλος Δεκέμβρη 2014. Άρα το πρόβλημα θα γίνει

εκρηκτικότερο από οικονομική και κοινωνική άποψη.

✱☛ ✜✌λιτικές αντιμετώπισης των «κόκκινων οφειλών»

Οι  πολιτικές  αντιμετώπισης  των  «κόκκινων  οφειλών»  από  την

κυβέρνηση  και  τρόϊκα,  συνδέονται  με  λήψη  σειράς  μέτρων

(ασφαλιστικών,  διοικητικών,  δικαστικών)  είσπραξής  τους. Μεταξύ

άλλων είναι η μη χορήγηση πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας

ή άλλου πιστοποιητικού προβλεπόμενου από το νόμο, η δέσμευση του

συνόλου των τραπεζικών και επενδυτικών λογαριασμών, η κατάσχεση

καταθέσεων σε τράπεζες,6 οι πλειστηριασμοί ακινήτων και οι ποινικές

6 Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών,  οι κατασχέσεις  της Εφορίας στα

χέρια  τρίτων  (καταθέσεις  στις  τράπεζες)  έφτασαν  τον  Ιανουάριο  ’14  τις  17.365

περιπτώσεις (αποψίλωση 700 λογαριασμών την ημέρα), ενώ βγήκαν στο «σφυρί», 1.392

κατοικίες και οικόπεδα. (Εφημερίδα των Συντακτών, 15-16/3/14)
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διώξεις.  Θα  πρέπει  να  τονίσουμε  ότι  οι  πλειστηριασμοί  ακόμα  και

πρώτης κατοικίας για χρέη στις εφορίες και στα ασφαλιστικά ταμεία,

δεν έχουν όπως ήδη αναφέραμε, σταματήσει ποτέ.!!

Το υπουργείο Οικονομικών διακηρύσσει ότι προτεραιότητα έχει

το «κυνήγι» των οφειλετών που μπορούν να πληρώσουν (εκτιμάται ότι

θα εισπραχθούν 1/3 των οφειλών). Τα υπόλοιπα για να χαρακτηριστούν

ανεπίδεκτα είσπραξης, πρέπει να συντρέχουν σειρά από προϋποθέσεις,

όπως  εντοπισμός  των  πάσης  φύσεως  περιουσιακών  στοιχείων  του

οφειλέτη  (κινητών,  ακίνητων,  απαιτήσεων  σε  χέρια  τρίτων  κά),

αναγκαστική  εκτέλεση επί  των  υπαρχόντων  περιουσιακών  στοιχείων,

έκθεση  ελέγχου  από  ελεγκτή,  κά.  Κι  εδώ  όμως  υπάρχει  μεγάλο

πρόβλημα, λόγω απουσίας πολιτικής βούλησης (ολιγωρίας και βαρείας

αμέλειας),  να  εφαρμοστούν  οι  νόμοι  προς  τους  μεγαλοφειλέτες,  οι

οποίοι κατά κανόνα έχουν διασυνδέσεις με κυβερνητικούς κύκλους.

Χαρακτηριστικό  παράδειγμα  ο  έλεγχος  των  off-shore  εταιριών

Κρανιδίου (γύρω στις 600) μέσα σε ένα χρόνο έχουν περάσει σε τρεις

διαφορετικές  υπηρεσίες  ελέγχου.  Επίσης  σύμφωνα  με  ερώτηση

βουλευτών  του  ΣΥΡΙΖΑ  (11.10.2013),  υπάρχει  πλήρης  αδράνεια  στον

έλεγχο  6  λιστών  φοροδιαφυγής  μεγάλης  κλίμακας (Λαγκάρντ,

Λουξεμβούργου,  Λιχτενστάιν,  ακίνητα  Λονδίνου,  54.000  εμβάσματα

εξωτερικού,  κά).7 Σύμφωνα  με  έγγραφο  του  ΣΔΟΕ  ο  έλεγχος

μεταβιβάζεται  στις  κατά  τόπους  εφορίες  διότι  η  κυβέρνηση  δεν

εξασφαλίζει το αναγκαίο προσωπικό για εκπλήρωση του έργου τους.!

Είναι προφανές ότι αυτό οδηγεί σε μη πραγματοποίηση ελέγχων

και τελικά σε παραγραφή χρεών. Δεν είναι τυχαίο ότι από τους λίγους

ελέγχους  που  έγιναν  ως  σήμερα  προέκυψαν  μεγάλα  ποσά

φοροδιαφυγής. Από την άλλη τα  μέτρα συγχώνευσης και κατάργησης

εφοριών, μείωσης  προσωπικού,  μη  πρόσληψη  ελεγκτών  κά,

7 Χαρακτηριστικό της συνειδητής αδιαφορίας ελέγχου της φοροδιαφυγής της κυρίαρχης

ελίτ είναι τα εξής στοιχεία. Σε σύνολο 6.575 υπό έλεγχο off-shore εταιριών το 2014, στο

πρώτο τετράμηνο είχαν ελεγχθεί μόνο 4, από 720 υποθέσεις μεγάλου πλούτου είχαν

ελεγχθεί 59, από 24.710 εμβάσματα εξωτερικού είχαν ελεγχθεί 31, ενώ από τις 2.037

υποθέσεις της λίστας Λαγκάρντ είχαν ελεγχθεί μόνο 25.! Από τους ελέγχους προέκυψαν

εκατομμύρια  ποσά  φοροδιαφυγής  κατά  περίπτωση.  (Εφημερίδα  των  Συντακτών»,

8.5.14)
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αποδυναμώνουν  τον  ήδη  προβληματικό  φορολογικό  μηχανισμό,  με

αποτέλεσμα η προσπάθεια είσπραξης να έχει πενιχρά αποτελέσματα. Η

αυστηρότητα των νόμων εξαντλείται κυρίως στα λαϊκά στρώματα που

ορισμένες  φορές  φθάνουν  σε  ακραίες  καταστάσεις  (πλειστηριασμοί

πρώτης κατοικίας και κινητά περιουσιακά στοιχεία για οφειλές άνω των

500  €,  κατάσχεση  μισθού,  σύνταξης  ή  επιδόματος  άνω  των  1.500,

καθώς και καταθέσεις σε μια μόνο τράπεζα άνω των 1.500 €).8

Όσον αφορά τις  οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία, υπάρχει ένα

πλαίσιο  που  προβλέπει  εξόφληση  σε  12  δόσεις,  ενώ  συζητιέται  νέο

πλαίσιο  για  48  δόσεις  στο  διάστημα  2013-17,  με  μείωση  των

προσαυξήσεων και κάθε είδους επιβαρύνσεων της οφειλής κατά 25%,

εφ’ όσον το χρέος εξοφληθεί το 2017, 30% το 2016, κ.ο.κ., που έφθανε

στο  50%  εφ’  όσον  θα  είχε  εξοφληθεί  το  2013.  Ωστόσο  όλα  αυτά

παραμένουν συζητήσεις. Οι συνδικαλιστικοί φορείς των ΕΒΕ μιλούν για

πάγωμα  οφειλών,  παράταση  χρόνου  εξόφλησης  πάνω  από  πέντε

χρόνια,  μείωση  επιτοκίου,  εξασφάλιση  φαρμακευτικής  κάλυψης,  κά.

Τελευταία η κυβέρνηση ανακοίνωσε την πρόθεση της να διαμορφώσει

για  όλα  τα  «κόκκινα  χρέη»  των  επιχειρήσεων  (τράπεζες,  εφορίες,

ασφαλιστικά  ταμεία,  κά),  ενιαία  πλαίσιο  αντιμετώπισης  με

«εξωδικαστική  διαβούλευση»,  το  οποίο δεν έχει  πάρει  συγκεκριμένο

χαρακτήρα.9 Επίσης  αποφάσισε  ενοποίηση  εισπρακτικού  μηχανισμού

φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών, με εκπόνηση ως πρώτο βήμα,

Μελέτης Σκοπιμότητας. Όσον αφορά τα χρέη προς τη ΔΕΗ, πέρα από το

«κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο» στις ευπαθείς ομάδες, δεν προβλέπεται

καμιά  άλλη  ρύθμιση,  ενώ  με  την  πώληση  της  μεταφοράς  ενέργειας

(ΑΔΜΗΕ) και της «μικρή» ΔΕΗ, αντί  για μείωση προβλέπεται  αύξηση

των τιμολογίων οικιακής κατανάλωσης κατά 25%.!

8 «Αυγή», 16.4.14

9 Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους»

στο  οποίο  συμμετέχουν  οι  υπουργοί  Οικονομικών,  Ανάπτυξης,  Εργασίας  και

Δικαιοσύνης,  προετοιμάζει  ειδική  πλατφόρμα  εξωδικαστικής  διαβούλευσης  για  τη

ρύθμιση των μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών οφειλών. (Ναυτεμπορική, 26.6.14)
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✴✍ ✗✚✎✏✏✎κτική διέξοδος με όρους κοινωνίας

Η  αντιμετώπιση  των  «κόκκινων  οφειλών»  σε  εφορίες  και

ασφαλιστικά  ταμεία,  δεν  μπορεί  να  γίνει  παρά  με  λογική

«Σεισάχθειας»,  όπως  και  στα  «κόκκινα  δάνεια»,  στα  πλαίσια

εφαρμογής οικονομικής πολιτικής προοδευτικής εξόδου από την κρίση.

Ειδικότερα σε ότι αφορά:

Α) Τα  ληξιπρόθεσμα χρέη ευπαθών κοινωνικών ομάδων (χρόνια

άνεργοι,  ασθενείς,  υπερήλικες,  μικροί  ιδιοκτήτες,  κά),  που  έχουν

σταθερά  εισόδημα  κάτω  από  το  ελάχιστο  όριο  διαβίωσης  και

αποδεδειγμένα δεν διαθέτουν κανένα άλλο πόρο,  θα πρέπει να γίνει

διαγραφή  τους, ιδιαίτερα  μάλιστα  αν  πρόκειται  για  οφειλές

παρελθόντων ετών. Σε κάθε περίπτωση δεν θίγεται η πρώτη κατοικία.

Β) Όσον αφορά τα χρέη με οικογενειακό εισόδημα ως 25.000 € το

χρόνο  και  χωρίς  άλλα  περιουσιακά  στοιχεία  εκτός  της  πρώτης

κατοικίας, να γίνει ευνοϊκή ρύθμιση (μακρόχρονη εξόφληση, διαγραφή

προσαυξήσεων,  κατάργηση  αυτόφωρου,  αναστολή  διώξεων  και

αναγκαστικών μέτρων, κά), ενώ το ετήσιο ποσό των δόσεων δεν πρέπει

να ξεπερνά το 20% του ετήσιου εισοδήματος.

Γ) Στις  περιπτώσεις  συνυπολογισμού  και  των  χρεών  σε

ασφαλιστικά  ταμεία,  το  συνολικό  ύψος  της  δόσης  δεν  πρέπει  να

ξεπερνά  το  30%,  ενώ  με  συνυπολογισμό  και  χρεών  σε  τράπεζες,  το

ύψος  των  δόσεων  δεν  πρέπει  να  ξεπερνά  το  40%  του  ετήσιου

εισοδήματος. 

Δ) Στις  υπόλοιπες  κατηγορίες  οφειλετών  εφαρμόζονται  τα

προβλεπόμενα  περί  αναγκαστικής  είσπραξης,  ιδιαίτερα  για  τους

«έχοντες  και  κατέχοντες»  που  συνήθως  «φοδιαφεύγοντες»  και

«φοροκλέπτοντες».

Το κόστος παραγραφής των πιο πάνω χρεών, μπορεί να καλυφθεί

με την  εφαρμογή  ριζοσπαστικής φορολογικής μεταρρύθμισης, που θα

στηρίζεται  στην  τήρηση  της  συνταγματικής  αρχής  «συμμετοχής  στα

φορολογικά  βάρη ανάλογα  με  το  εισόδημα».  Αυτό  προϋποθέτει
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σταθερή  και  πλήρη  καταγραφή  διαχρονικά  όλων  των  πηγών

εισοδήματος  και  περιουσίας  κάθε  φορολογούμενου,  την  εφαρμογή

κτηματολογίου,  της  αλλαγή  της  σχέσης  άμεσων-έμμεσων  φόρων  με

μείωση  των  δεύτερων,  την  προοδευτική  φορολογική  κλίμακα,  την

καθιέρωση  αφορολόγητου  12.000  €  για  μια  τετραμελή  οικογένεια,

κατάργηση σκανδαλωδών  φορολογικών προνομίων (εφοπλιστών,  off-

shore,  κά),  πάταξη  της  φοροδιαφυγής  και  φοροκλοπής,  επιτάχυνση

ελέγχων στις «λίστες» φοροφυγάδων (Λαγκάρντ, Λιχτενστάιν, Λονδίνου,

κά),  μείωση της φορολογίας χαμηλόμισθων και χαμηλοσυνταξιούχων,

φορολογική  διαφάνεια  και  έλεγχος  ….ελεγκτών,  επαναξιολόγηση

φορολογικών  κινήτρων  με  κριτήρια  αναπτυξιακά,  κοινωνικά  και

περιβαλλοντικά,  στελέχωση  ελεγκτικών  υπηρεσιών,  εφαρμογή

διασταυρούμενων φορολογικών ελέγχων, κά.

Όσον αφορά τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία✓ για τις μικρές και

μεσαίες επιχειρήσεις χρειάζεται ευνοϊκή ρύθμιση που να διασφαλίζουν

την  επιβίωσης  τους,  «πάγωμα»  εξόφλησης  για  τρία  χρόνια  και

μακροπρόθεσμο ορίζοντα αποπληρωμής όπως στα χρέη προς εφορίες.

Εξασφάλιση  ιατροφαρμακευτικής  περίθαλψης,  ανεξαρτήτως  οφειλών

κατά την περίοδο «παγώματος» των χρεών, χαμηλή κλίμακα εισφοράς

κοινωνικής ασφάλισης για τους μικρούς επιτηδευματίες μειονεκτικών,

αγροτικών περιοχών και  μικρών χωριών.  Καμιά  πράξη  κατάσχεσης  ή

πλειστηριασμού πρώτης κατοικίας  για χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία,

έρευνα και τιμωρία σε όσους ευθύνονται για την κακοδιαχείριση των

αποθεματικών τους, αύξηση κρατικής επιχορήγησης, κά.

Ωστόσο το ζήτημα της βιωσιμότητας των ασφαλιστικών ταμείων

δεν είναι μόνο υπόθεση της ρύθμισης των οφειλών, αλλά στήριξης τους

άμεσα και μακροπρόθεσμα. Η ανακεφαλαιοποίηση των ταμείων για την

κάλυψη των απωλειών από το  PSI ύψους 12,5 δις και η πάταξης της

εισφοροδιαφυγής, η αύξηση εσόδων με αύξηση της απασχόλησης και

του  εισοδήματος,  είναι  κρίσιμες  προϋποθέσεις  εξυγίανσης  των

οικονομικών τους.

Όσον αφορά τα χρέη στη ΔΕΗ, θα πρέπει να διαγραφούν για τις

«ευπαθείς κοινωνικές ομάδες» (φτωχές οικογένειες, ανέργους, χρόνια
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πάσχοντες, κά), να γίνει επανασύνδεση ρεύματος και να εξασφαλιστεί

δωρεάν παροχή ως 300 kwh το μήνα,  μείωση τιμολογίων  στα λαϊκά

νοικοκυριά  και  διεύρυνση  των  κριτηρίων  υπαγωγής  στο  «κοινωνικό

οικιακό  τιμολόγιο».  Δυνατότητα  επίσης  διακανονισμού  εξόφλησης

λογαριασμών σε οικογένειες με εισόδημα ως 25.000 € το χρόνο. Τέλος

τα  χρέη  του  Δημοσίου  προς  τους  προμηθευτές θα  πρέπει  να

ρυθμιστούν,  είτε  με  συμψηφισμό  φόρων,  είτε  με  την  παραχώρηση

ειδικών ομολόγων μεσοπρόθεσμης διάρκειας (1-2 ετών).

Όσον αφορά το γενικότερο πλαίσιο της  προοδευτικής πολιτικής

εξόδου από  την  κρίση, χρειάζεται  ριζική  στροφή στην  ασκούμενη

οικονομική  πολιτική. Η  επιδίωξη  «πρωτογενούς  πλεονάσματος»  με

όχημα  τη  συνεχή  φοροεπιδρομή  στα  λαϊκά  εισοδήματα,  ο

«σφαγιασμός»  μισθών,  συντάξεων  και  κοινωνικών  δαπανών  και  η

λεηλασία της δημόσιας περιουσίας, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ούτε

το κρατικό, ούτε το ιδιωτικό χρέος. Ακόμα και 1-2 δις πλεόνασμα να

έχει  ο  προϋπολογισμός  κάθε  χρόνο,  για  την  εξόφληση του κρατικού

χρέους ύψους 321 δις θα χρειαστούν 2-3 αιώνες.!! Άρα αυτό που άμεσα

πρέπει να γίνει, για την ανακοπή της εξαθλίωσης του ελληνικού λαού

και  την  παραγωγή νέων  «κόκκινων  δανείων»  και  «κόκκινων  χρεών»,

είναι  η κατάργηση  του  Μνημονίου, η  διαγραφή  τουλάχιστον  του

μεγαλύτερου μέρους του χρέους, ως αφετηριακό βήμα εξόδου από την

κρίση.

Ωστόσο από μόνα τους κι αυτά δεν αρκούν. Χρειάζεται ανάκτηση

του εθνικού  ελέγχου  στους  κύριους  μοχλούς  οικονομικής  πολιτικής

(νομισματικής,  δημοσιονομικής,  εισοδηματικής,  αναπτυξιακής,  κλπ)

που  τώρα  βρίσκονται  στα  χέρια  της  τρόϊκας  και  η  αλλαγή

προσανατολισμού  με  στόχο  τη  στήριξη  ενός  προγράμματος

παραγωγικής ανασυγκρότησης, αύξηση της απασχόλησης και μείωσης

της ανεργίας, εθνικοποίηση-κοινωνικοποίησης τραπεζικού συστήματος,

πάταξη  φοροδιαφυγής  «εχόντων  και  κατεχόντων»,  ενίσχυση

αγοραστικής δύναμης μισθών και συντάξεων, αύξηση κοινωνικών και

αναπτυξιακών  δαπανών,  επαναφορά  στο  δημόσιο  βιώσιμων  ΔΕΚΟ,

δημοκρατικές  τομές  στη  δημόσια  διοίκηση,  δημιουργία  θεσμών
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κοινωνικού και εργατικού ελέγχου, κά. Η ανακοπή της φτωχοποίησης, η

ανάκαμψη της οικονομίας, η αύξηση της παραγωγής, της απασχόλησης

και  του  εισοδήματος,  αποτελούν  θεμελιώδεις  προϋποθέσεις  για

εξασφάλιση ευνοϊκών ρυθμίσεων στα «κόκκινα δάνεια» και «κόκκινα

χρέη»  σε  εφορίες  και  ασφαλιστικά  ταμεία,  όσο  και  την  ενίσχυση

κοινωνικών  παροχών,  την  ανάπτυξη  και  γενικότερη  οικονομική  και

κοινωνική ευημερία.

Όλα αυτά  συνδέονται  με  μια  αριστερή κυβέρνηση που με  την

ενεργητική στήριξη του ελληνικού λαού θα φέρει σε πέρας το δύσκολο

έργο της παραγωγικής ανασυγκρότησης και πολιτιστικής αναγέννησης

της  χώρας.  Το  συγκεκριμένο  σχέδιο  δεν  μπορεί  να  τεθεί  υπό

αμφισβήτηση στο όνομα της παραμονής στην ευρωζώνη και στο ευρώ.

Αντίθετα με βάση την επίσημη θέση του ΣΥΡΙΖΑ «προτεραιότητα είναι η

σωτηρία του ελληνικού λαού και όχι η θυσία του χάριν της ευρωζώνης»,

θα  πρέπει  να  αντιμετωπιστούν  χωρίς  ταλαντεύσεις  οι  οποιεσδήποτε

πιέσεις  και  εκβιασμοί  που  θα  ασκηθούν  από  τις  κυρίαρχες  ελίτ  σε

εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο.

✔✕ ✖✘✙πτυξη κινήματος «αντίστασης-αλληλεγγύης-ανατροπής»

Αναπόσπαστο  στοιχείο  της  συγκεκριμένης  εναλλακτικής

στρατηγικής,  είναι  η  ύπαρξη  ισχυρού  κινήματος «αντίστασης-

αλληλεγγύης-ανατροπής» και η γείωση του στην κοινωνία.  Σημαντική

πτυχή του κινήματος αντίστασης αποτελούν τα «αμυντικά» μέτρα και

ειδικότερα  της  νομικής  παρέμβαση.  Στις  απόπειρες  πλειστηριασμού

πρώτης  κατοικίας  μπορεί  να  γίνει  προσφυγή  αμφισβήτησης  της

οφειλής,  με αίτηση ανακοπής κατά της πράξης ταμειακής βεβαίωσης

της οφειλής, αίτηση αναστολής εκτέλεσης μέχρι έκδοση απόφασης στην

αίτηση  ανακοπής,  κά,  επικαλούμενοι  τα  άρθρα  2  και  21  του

Συντάγματος που μιλούν για μέριμνα «επαρκούς στέγασης», κά. 

Ωστόσο αποφασιστικό ρόλο την αποτροπή των πλειστηριασμών

παίζει το κίνημα διαμαρτυρίας στους τόπους εκδίκασης (Ειρηνοδικεία),

ιδιαίτερα  μάλιστα  όταν  είναι  εμφανές  το  κοινωνικό  πρόβλημα  που
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δημιουργείται.  Χαρακτηριστική  είναι  η  απόφαση  του  Ειρηνοδικείου

Ρεθύμνης,10 που έκανε δεκτό τον ισχυρισμό ότι σοβαροί λόγοι υγείας

(κατάσταση  έκτακτης  ανάγκης)  δεν  επέτρεψαν  σε  οφειλέτη  την

εκπλήρωση των φορολογικών του υποχρεώσεων,  άρα δεν μπορεί  να

γίνει κατάσχεση κατοικίας. Επίσης σημασία έχει η ανάπτυξη κινήματος

κατά των ανεξέλεγκτων ηλεκτρονικών κατασχέσεων λογαριασμών στις

τράπεζες.  Τέλος το αίτημα για φορολογική δικαιοσύνη θα πρέπει  να

απλωθεί  σε  όλη τη  χώρα, να ευαισθητοποιήσει  και  να διαμορφώσει

συνείδηση σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και στο δικαστικό σώμα, ώστε να

σταματήσει κάθε ενέργεια που θα θέτει υπό απειλή την πρώτη κατοικία

και την προώθηση εναλλακτικής πολιτικής με κέντρο τις  ανάγκες της

κοινωνίας.

10 Real News, 16.2.14
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Νομικές Πλευρές της Αντίστασης-Άμυνας 

σε Κατάσχεση – Πλειστηριασμό Πρώτης Κατοικίας 

ως Χώρου Επαρκούς Στέγασης

Σακκάς Ιωάννης, 

Πρώην Εισαγγελέας, Νομικός και Πολιτικός Επιστήμονας

http  ://  sakkas  -  ioan  .  eu
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Email: sakkasioannis  @  gmail  .  com

Αθήνα 18-12-2013 

 Ι. Η  κατοικία  ως  χώρος  επαρκούς  στέγασης  (ατομικά  ή  της

οικογένειας)  αποτελεί  συνταγματικό  δικαίωμα  και  προστατεύεται  ως

αντικείμενο  Ειδικής  Φροντίδας  από το  Κράτος  κατ΄  άρθρο  21  παρ  4

Συντάγματος. Υπό την έννοια αυτή κάθε ενέργεια, κρατική ή ιδιωτική

που κινείται προς την κατεύθυνση απώλειας της πρώτης κατοικίας, ως

επαρκούς χώρου στέγασης ατομικά ή της οικογένειας, αποτελεί άμεση

προσβολή του πυρήνα του συνταγματικού δικαιώματος προστασίας της

πρώτης  κατοικίας  ως  χώρου  επαρκούς  στέγασης  και  συμπεριφορά

εκτός συνταγματικού περιβάλλοντος-τόξου. 

 ΙΙ. Σημειωτέον η απόκτηση και η διατήρηση πρώτης κατοικίας ως

επαρκούς  χώρου  στέγασης  αποτελεί  στοιχείο  της  αξιοπρέπειας  του

ανθρώπου  και  η  προσβολή  της  με  οιοδήποτε  τρόπο,  όπως  ο

αναγκαστικός πλειστηριασμός και η αναγκαστική έξωση του ιδιοκτήτη

1ης κατοικίας  ως  οφειλέτη,  επιπλέον  συνιστά  συμπεριφορά  εκτός

συνταγματικού περιβάλλοντος-τόξου και άμεση προσβολή του πυρήνα

του συνταγματικού δικαιώματος της αξιοπρέπειας του ανθρώπου κατά

παράβαση του άρθρου 2 παρ 1 Συντ.

Μπροστά  στα  δύο  αυτά  συνταγματικά  υπέρτερα  απόλυτα

δικαιώματα  δεν  μπορούν  να  υπερισχύουν  οι  ενοχικές  χρηματικές

απαιτήσεις του δανειστή (κράτους ή ΝΠΔΔ ή ιδιώτη-τράπεζας κλπ).
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Για την αποτελεσματική νομική αντιμετώπιση της Αντίστασης και

Άμυνας κατά πλειστηριασμού 1ης κατοικίας, σε νομικό περιβάλλον, θα

πρέπει να εντοπιστούν οι αιτίες προέλευσης- δημιουργίας χρέους από

τον οφειλέτη-ιδιοκτήτη 1ης κατοικίας. 

Εντός  του  Ελληνικού  νομικού  πλαισίου,  η  διαδικασία

πλειστηριασμού ως αναγκαστική εκτέλεση διακρίνεται ανάλογα με την

μορφή του χρέους του οφειλέτη σε χρέος α) προς το Δημόσιο, β) προς

ΝΠΔΔ-Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα και γ) προς ιδιώτη πχ τράπεζα ως

πιστωτικό ίδρυμα.

Στις δύο περιπτώσεις α και β εφαρμόζεται αναγκαστική εκτέλεση

και διαδικασία πλειστηριασμού σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και

Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, παρεκτός και η φύση της απαιτήσεως

του χρέους είναι ιδιωτικού χαρακτήρα οπότε αρμόδια είναι τα Αστικά-

Πολιτικά Δικαστήρια και στην γ περίπτωση αρμόδια είναι τα Αστικά-

Πολιτικά  Δικαστήρια  με  τον  Κώδικα  Πολιτικής  Δικονομίας  (ΚΠολΔ

άρθρα 904 επ.) 

✛✫ ✬ια Χρέη–Οφειλές Έναντι του Δημοσίου-ΝΠΔΔ

1) Το καταλληλότερο χρονικό σημείο αντιμετώπισης και άμυνας

κατά επερχόμενου πλειστηριασμού της 1ης κατοικίας είναι στο στάδιο

δημιουργίας  διοικητικής  διαφοράς  και  άσκησης  προσφυγής  με  το

άρθρο 63 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ΚΔΔ) με προσοχή στην

τήρηση των προθεσμιών των 60 ή 30 ημερών (άρθρο 66 ΚΔΔ) όπου ως

οφειλέτης  αμφισβητείς  το  κατ΄  ουσίαν  βάσιμο  της  απαίτησης  του

Δημοσίου ή ΝΠΔΔ.

2) Διαφορετικά το επόμενο σημείο αντίστασης και άμυνας στην

Βεβαιωμένη Οφειλή (Ταμειακή Βεβαίωση) είναι στο στάδιο ΑΝΑΚΟΠΗΣ

κατά Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) με τις διατάξεις του

άρθρου 73 παρ 1 του ΚΕΔΕ κατά εκδοθείσας ατομικής ειδοποίησης και

του  νομίμου  τίτλου  (βεβαίωσης  οφειλής),  ενώπιον  του  αρμοδίου

δικαστηρίου  της  Διοικητικής  Αρχής  που  τα  εξέδωσε  και  ΑΝΑΚΟΠΗ

άρθρου  217  παρ  1  περιπ  α  ΚΔΔ  κατά  της  πράξης  της  ταμειακής
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βεβαίωσης  οφειλής  ως  εσόδου  (με  προβολή  λόγων  –αντιρρήσεων

ουσιαστικού  ή  δικονομικού  δικαίου  βλ  για  το  ΚΕΑΟ  άρθρο  101  Ν

4172/23-7-2013 και διαδικασία είσπραξης με ηλεκτρονική ειδοποίηση

ΥΑ ΦΕΚ Β 2699/23-10-2013). 

3) Άλλως προχωράς σε άμυνα με ΑΝΑΚΟΠΗ κατά της αρξάμενης

αναγκαστικής εκτέλεσης με πρώτη πράξη την Κατασχετήρια Έκθεση σε

βάρος της  1  ης   κατοικίας με τις  διατάξεις  του άρθρου 73 παρ 2 ΚΕΔΕ

(προβάλλοντας τους λόγους α-ζ) ή με ΑΝΑΚΟΠΗ κατ άρθρο 217 παρ 1

περ  β  –ε  ΚΔΔ ενώπιον  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  του  Τόπου

Εκτέλεσης για ποσά μέχρι 60.000 ευρώ, ενώ άνω αυτού του Ποσού στο

Μονομελές Εφετείο (βλ άρθρο 218 ΚΔΔ αρμόδιο Δικαστήριο).

Προσοχή η Ανακοπή δεν αναστέλλει την εκτέλεση. Γι΄ αυτό με Αίτηση

Αναστολής  Εκτέλεσης  ενώπιον  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου

(Διοικητικού ή Πολιτικού αν το είδος της απαίτησης είναι δημοσίου ή

ιδιωτικού  δικαίου)  του  τόπου  εκτέλεσης  της  κατάσχεσης-

πλειστηριασμού με τη διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων, ζητούμε την

αναστολή της  εκτελέσεως (από τον δικαστή ερευνάται  η  πιθανότητα

ευδοκίμησης  της  ανακοπής  ανάλογα-προσοχή-με  τους  λόγους  που

προβάλλεις γι΄ αυτό ειδικά προσέχουμε τους λόγους της ανακοπής να

είναι σαφείς και ειδικοί και να επικαλούμαστε τα αποδεικτικά μέσα).

Με προφορική αίτηση στον πληρεξούσιο του ανακόπτοντος δύναται να

χορηγηθεί από τον δικαστή σημείωμα προσωρινής αναστολής μέχρι την

έκδοση  απόφασης  για  την  αίτηση  αναστολής.  Καλύτερα  είναι  να

διατυπωθεί  στο  δικαστή  γραπτό  αίτημα  για  χορήγηση  σημειώματος

προσωρινής αναστολής. 

Οι αυστηροί λόγοι ΑΝΑΚΟΠΗΣ αναφέρονται ρητά στο άρθρο 73

του ΚΕΔΕ. Η προσωρινή παροχή έννομης προστασίας προβλέπεται και

στο  Σύνταγμα  στο  άρθρο  20  του Συντάγματος  μέσα στο  πλέγμα της

ολοκληρωμένης παροχής έννομης προστασίας (άρθρα 6 και 13 ΕΣΔΑ).
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✩ ✢ ✤✪✲✳✵✪✶ του Θέματος επιπλέον λόγων ανακοπής στη νομολογία. 

Πέραν των περιοριστικών λόγων της ανακοπής του άρθρο 73 παρ

2 ΚΕΔΕ,  ως  λόγοι  ανακοπής κατά αρξάμενης εκτέλεσης (πχ  έκθεσης

κατάσχεσης),  η νομολογία έχει δεχτεί επιπλέον λόγους ανακοπής και

ειδικά:

Έλλειψη  αιτιολογίας,  μη  προηγουμένη  ακρόαση  και  ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ

ΕΞΟΥΣΙΑΣ-Δικαιώματος . 

Εφόσον δεν αμφισβήτησες ως οφειλέτης το κατ΄ ουσίαν βάσιμο

της απαίτησης του Δημοσίου με προσφυγή του άρθρου 63 ΚΔΔ και έχεις

φτάσει  στο  στάδιο  ανακοπής κατά  αρξαμένης  εκτέλεσης  με

κατασχετήρια έκθεση κατά της 1ης κατοικίας μπορούμε να προβάλουμε

σύμφωνα με την νομολογία. 

Ότι η εκτέλεση προχώρησε με βάση άκυρο τίτλο (ή χωρίς τίτλο). Η

νομολογία (βλ αποφάσεις 4351/2011 ΕφΑθ Δ/ΝΗ 2012 σελ 203, ΝΟΜΟΣ

ΤΝΠ,  ΑΠ  1267/1985  ΝοΒ  34  σελ  861)  δέχτηκε  ότι  στον  λόγο  αυτόν

υπάγεται και η περίπτωση κατά την οποία αμφισβητείται η νομιμότητα

και  το  δικαίωμα  βεβαίωσης  του  εσόδου,  δηλαδή  προβαίνεις  σε

αμφισβήτηση της ύπαρξης της οφειλής. Ότι έγινε συμψηφισμός (άρθρο

83 ΚΕΔΕ ) ή διαγραφή μέρους χρέους (άρθρο 82 ΚΕΔΕ) κλπ κλπ.

- Ισχυρίζεσαι και αποδεικνύεις πχ ότι με εξώδικο ζήτησες να γίνει

συμψηφισμός για επιστροφή φόρων από τη ΔΟΥ και αυτή αρνήθηκε και

δεν σου κατέβαλε τα οφειλόμενά της πχ ΦΠΑ, ΦΜΥ κλπ με αποτέλεσμα

υπαιτίως το Κράτος να σε μετατρέψει με δικό του δόλο σε οφειλέτη

κατά παράβαση του άρθρο 41 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της

Ευρωπαϊκής  Ένωσης και  του άρθρου 28 παρ 1 Συντ.  και  της  γενικής

αρχής  αμεροληψίας  των  διοικητικών  οργάνων  (άρθρο  7  παρ  1  Ν

2690/1999 ΦΕΚ 45 Α-Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας).

Οι άλλοι επιπλέον λόγοι ανακοπής κατά τη νομολογία. 

 Η έλλειψη ακροάσεως του καθού η εκτέλεση, παρεκτός και σου

επεδόθη η ατομική ειδοποίηση.
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 Η  έλλειψη  αιτιολογίας  υπό  τις  προϋποθέσεις  του  άρθρου  75

ΚΕΔΕ-παραλείψεις και ακυρότητες πράξεων εκτελέσεως –Πρέπει

να  τις  προτείνετε  με  την  ανακοπή,  δεν  ερευνώνται

αυτεπαγγέλτως. 

 Η  ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ  ΕΞΟΥΣΙΑΣ-  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ  ΤΟΥ  ΚΡΑΤΟΥΣ

(Θεμελιώνεται στο Σύνταγμα άρθρο 25 παρ 1 και 3, ΑΚ 281)

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Συντ. , ορίζονται τα εξής 

«1. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του

κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν

υπό την εγγύηση του Κράτους.

 Όλα  τα  κρατικά  όργανα  υποχρεούνται  να  διασφαλίζουν  την

ανεμπόδιστη  και  αποτελεσματική  άσκησή τους.  Τα  δικαιώματα αυτά

ισχύουν  και  στις  σχέσεις  μεταξύ  ιδιωτών  στις  οποίες  προσιδιάζουν

(Αρχή  της  τριτενέργειας  των  συνταγματικών  δικαιωμάτων-Είναι

αποτέλεσμα  Γερμανικής  Συνταγματικής  Θεωρίας). Οι  κάθε  είδους

περιορισμοί  που  μπορούν  κατά  το  Σύνταγμα  να  επιβληθούν  στα

δικαιώματα  αυτά  πρέπει  να  προβλέπονται  είτε  απευθείας  από  το

Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και

να  σέβονται  την  αρχή  της  αναλογικότητας.  2…..  3.  Η  καταχρηστική

άσκηση δικαιώματος δεν επιτρέπεται….»

Επειδή τα δικαιώματα επαρκούς στέγασης (άρθρο 21 παρ 4) και

της αξιοπρέπειας (άρθρο 2 παρ 1 του Συντάγματος),  δεν τελούν υπό

περιορισμούς του ίδιου του Συντάγματος ή νόμου προβλεπομένου υπό

του Συντάγματος. 

Κατά  Συνέπεια  η  προσβολή  τους  με  την  κατάσχεση  και  τον

αναγκαστικό πλειστηριασμό είτε από το Κράτος ή ΝΠΔΔ ή από ιδιώτη,

έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις ανωτέρω συνταγματικές διατάξεις και

συνακόλουθα τυγχάνουν  άκυρες  όλες  οι  πράξεις  αναγκαστικής

εκτέλεσης κατά της πρώτης κατοικίας ως χώρου επαρκούς στέγασης

και  αξιοπρεπούς  διαβίωσης  του  ανθρώπου  και  της  οικογένειας,
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καθόσον  προσβάλλουν  τον  πυρήνα  αυτών  των  συνταγματικών

δικαιωμάτων.

✷✷✹  ✺✻✼✽✾✻✿  του  Θέματος  επιπλέον  λόγων  ανακοπής  σε  διατάξεις

διεθνών συμβάσεων δυνάμει του άρθρου 28 παρ 1 Συντ.

Στην  Ανακοπή  προβαίνεις  σε  επίκληση  διατάξεων  διεθνών

συμβάσεων κυρωμένων από το Ελληνικό Κράτος για την προστασία του

δικαιώματος των πολιτών στην επαρκή στέγασή τους και ειδικά όταν

είναι πρόσωπα χωρίς επαρκείς πόρους.

 - Πέραν των ανωτέρω λόγων Ανακοπής, δια μέσου του άρθρου 28

παρ  1  Συντάγματος  έχουν  αποκτήσει  υπερνομοθετική  ισχύ  διατάξεις

διεθνών συμβάσεων που υποχρεώνουν το Συμβαλλόμενο Κράτος και

τους Κρατικούς Υπαλλήλους να σέβονται το δικαίωμα των πολιτών στην

επαρκή στέγασή τους και ειδικά όταν είναι πρόσωπα χωρίς επαρκείς

πόρους, και για το λόγο αυτό είναι άκυρη ως παράνομη (αντιβαίνουσα

τις  διεθνείς  διατάξεις  βλ.  παρακάτω)  η  κατάσχεση  1ης κατοικίας  ως

επαρκής  χώρος  στέγασης  ατομικά  ή  οικογενειακά  από  σένα  ως

πρόσωπο χωρίς επαρκείς πόρους διαβίωσης. Ειδικά:

α) Ο κατ΄ άρθρο 28 παρ 1 του Συντάγματος υπερνομοθετικής ισχύος

νόμος  1426  /1984  ΦΕΚ  Α  32/21-3-1984),  κύρωσε  τον  Ευρωπαϊκό

Κοινωνικό  Χάρτη,  όπου  καθορίζει  ευθέως  υποχρεώσεις  του

Συμβαλλομένου Κράτους, όπως του Ελληνικού Κράτους στο άρθρο 16

που ορίζει : 

Άρθρο 16.  Δικαίωμα της οικογένειας για κοινωνική,  νομική και

οικονομική προστασία

Για πραγματοποίηση των απαραίτητων συνθηκών διαβίωσης που

απαιτούνται για την πλήρη ανάπτυξη της οικογένειας που είναι βασικό

κύτταρο  της  κοινωνίας,  τα  Συμβαλλόμενα  Μέρη  αναλαμβάνουν  την

υποχρέωση να  προωθούν  την  οικονομική,  νομική  και  κοινωνική

προστασία  της  οικογενειακής  ζωής,  ιδίως με  κοινωνικές  και

οικογενειακές παροχές, με φορολογικές διατάξεις,  με ενθάρρυνση για

την  κατασκευή  κατοικιών  που  να  ανταποκρίνονται  στις  ανάγκες  της
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οικογένειας,  με  την  ενίσχυση  των  νέων  εστιών  ή  με  κάθε  άλλο

κατάλληλο μέτρο. 

Συνακόλουθα,  θα  επικαλείσαι  ότι:  Εκ  της  ερμηνείας  αυτής  της

διάταξης δεν νοείται ως κατάλληλο μέτρο προς εκτέλεση της ως άνω

κρατικής υποχρέωσης η κατάσχεση και η αναγκαστική αφαίρεση της 1ης

κατοικίας ως επαρκής χώρος στέγασης στην περίπτωσή μου.

❀❁ Κατ΄ άρθρο 6 παρ 1 της ΣΕΕ ορίζεται ότι « Η Ευρωπαϊκή Ένωση

αναγνωρίζει  τα  δικαιώματα,  τις  ελευθερίες  και  τις  αρχές  που

περιέχονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, όπως προσαρμόστηκαν  στις  12-12-2007 στο Στρασβούργο,  ο

οποίος έχει το ίδιο νομικό κύρος με τις Συνθήκες της ΕΕ» και συνεπώς εξ

αυτής  αναγκαστικά  δεσμεύεται  το  Ελληνικό  Κράτος  και  οι  κρατικοί

υπάλληλοι (υπουργοί, δικαστές, βουλευτές, όργανα κατάσχεσης κλπ).

Στον ανωτέρω Χάρτη στο άρθρο 34 παρ 3 ρητά ορίζεται  ότι  η

Ένωση προκειμένου να καταπολεμηθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός και η

φτώχεια  αναγνωρίζει  και  σέβεται  το  δικαίωμα  της  στεγαστικής

βοήθειας  προς  εξασφάλιση  αξιοπρεπούς  διαβίωσης  για  όσους  δεν

διαθέτουν επαρκείς πόρους. Περαιτέρω στο άρθρο 17 του ιδίου Χάρτη

ότι κανείς δεν μπορεί να στερηθεί την ιδιοκτησία του παρά μόνο για

λόγους  δημόσιας  ωφέλειας  και  έναντι  δίκαιης  και  έγκαιρης

αποζημίωσης για την απώλειά της. 

Συνεπώς και  με τη διάταξη αυτή που υπερισχύει  στο Ελληνικό

Δίκαιο  αποκλείεται  η  αφαίρεση  της  1ης κατοικίας  ως  χώρου

αξιοπρεπούς στεγαστικής διαβίωσης με την κατάσχεση και αναγκαστικό

της πλειστηριασμό.

Από  τον  συνδυασμό  των  ανωτέρω  διατάξεων  συνάγεται  ότι  ο

καθού η κατάσχεση -οφειλέτης μπορεί  να προβάλλει  λόγο ανακοπής

κατά της κατάσχεσης και πλειστηριασμού της πρώτης κατοικίας του ως

μη έχων άλλο χώρο επαρκούς και αξιοπρεπούς στέγασης αυτού και της

οικογένειας  του και  ως μη έχων επαρκείς  πόρους και  να ζητήσει  να

ακυρωθεί  η  κατ’  αυτού  έκθεση  κατάσχεσης  και  κάθε  περαιτέρω
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ενέργεια αναγκαστικής εκτέλεσης ως αντίθετη στο αληθές νόημα των

ανωτέρω διεθνών διατάξεων και κατά συνέπεια ως παράνομη πράξη. 

❂❄ ❅ια Χρέη- Οφειλές Έναντι Ιδιωτών-Τραπεζών 

Για αποφυγή πράξης κατάσχεσης 1ης κατοικίας

1) Σε  περίπτωση  εξώδικης  όχλησης από  τράπεζα  για  εξόφληση

υπολοίπου  από  Δανειακή  Σύμβαση  πάσης  μορφής,  ο  δανειολήπτης

πρέπει να αρνηθεί με εξώδικο το αιτούμενο υπόλοιπο ως μη βέβαιο και

μη  εκκαθαρισμένο για  να  μη  νομιμοποιείται  η  τράπεζα  να  ζητήσει

έκδοση  Διαταγής  Πληρωμής  (εκτελεστό  τίτλο)  για  κατάσχεση  και

αναγκαστικό  πλειστηριασμό  (πχ  1ης κατοικίας).  Η  άρνηση  πρέπει  να

είναι  σαφής  και  ειδικά να αναφέρονται  οι  Γενικοί  Όροι  Συναλλαγών

(ΓΟΣ) που με βάσει τη Νομολογία ΑΠ 430/2005, ΟλΣτΕ 1210/2010 και

άλλες αποφάσεις έχουν κριθεί παράνομοι και καταχρηστικοί. Θα πρέπει

ο φερόμενος οφειλέτης στο εξώδικο να αναγράφει ότι στην υπάρχουσα

σύμβαση  δανείου  που  προσχώρησε  χωρίς  να  μπορεί  να

διαπραγματευτεί  του  όρους,  περιλαμβάνονται  οι  εξής  καταχρηστικοί

και παράνομοι όροι συναλλαγών σε βάρος του εν γνώσει της Τράπεζας

που  αντιστοιχούν  σε  συγκεκριμένα  ποσά,  όπως  προερχόμενα  από

προσδιορισμό τόκου επί τη βάσει έτους 360 ημερών αντί 365 ημερών

(προϊόν  Απάτης  386  ΠΚ  τρίτης  μορφής  –αθέμιτης  παρασιώπησης

αληθινών  γεγονότων  εν  όψει  της  γνώσης  της  τράπεζας  και  της

απόφασης 430/2005 του Αρείου Πάγου).

Πέραν  δε  αυτών  να  επικαλεστούν  και  να  προσδιορίζουν  ποσά

τόκων  δικαιοπρακτικούς  ή  και  υπερημερίας  που  υπερβαίνουν  τα

ανώτερα  ποσοστά  από  αυτά  που  ορίζονται  στον  Πίνακα

Εξωτραπεζικών Δικαιοπρακτικών και Υπερημερίας (βλ τον πίνακα στο

dsa.gr)  και  τα  αιτούμενα  ποσά  είναι  παράνομα  και  συνεπώς  όσα

εισπράχθηκαν  κατά  παράβαση  διατάξεων  περί  αδικαιολόγητου

πλουτισμού (άρθρο  904  ΑΚ)  επί  20  έτη  η  τράπεζα  ενέχεται  να  τα

επιστρέψει (βλ.  Νομολογία ΑΠ 1291/2001 Εφ. Πειρ.  469/2009, Ειρην.

Αθηνών 178/2009 και άρθρο 281 ΑΚ καταχρηστικότητα) καθώς και ότι
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τα  ποσά  που  εισπράχθηκαν  πέραν  των  ανωτέρω  εξωτραπεζικών

επιτοκίων  αποτελούν  τοκογλυφία  (βλ.  περιπτώσεις  άρθρου  404  ΠΚ

πλημμελήματα  -  κακουργήματα)  και  να  διατυπώνεται  ένσταση

αδικαιολογήτου  πλουτισμού  της  τράπεζας  εάν  ο  δανειολήπτης  έχει

καταβάλει  αχρεωστήτως  και  αίτημα  συμψηφισμού  για  το  νόμιμο

υπόλοιπο που τυχόν οφείλεται. 

❆❇ Εάν εκδόθηκε Διαταγή Πληρωμής

Τότε από την επίδοση Διαταγής Πληρωμής και εντός 3 ημερών ο

δανειολήπτης  ασκεί  την  Ανακοπή  κατ’  αυτής  -  Αίτηση Ασφαλιστικών

Μέτρων και αιτείται Προσωρινή Διαταγή. 

Ο Δανειολήπτης προβάλλει όλους τους παραπάνω λόγους με τα

παράνομα ποσά που συμπεριελήφθησαν  στο  ποσό της  Διαταγής  και

ζητά την ακύρωση του Εκτελεστού Τίτλου ήτοι της Διαταγής Πληρωμής

(άρθρα 682 επομ ΚΠολΔ)

❈❇ Εάν  ο  δανειολήπτης  δεν  πέτυχε  να  έχει  επιδώσει  Προσωρινή

Διαταγή  στην  Τράπεζα και  αυτή την  4η ημέρα από την επίδοση της

Διαταγής  Πληρωμής  (άρθρο  926 ΚΠολΔ)  προβεί  σε  πράξη  εκτέλεσης

ήτοι σε Έκθεση Κατάσχεσης της Πρώτης Κατοικίας του ………. Τότε:

Ο  Δανειολήπτης  ασκεί  την  Ανακοπή του  άρθρου  933-934  και

Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων Άρθρου 938-939 ΚΠολΔ με αίτημα στο

Δικαστή  για  έκδοση  σημειώματος  αναστολής  εκτέλεσης  ώσπου  να

εκδοθεί η απόφαση για την αίτηση αναστολής. 

Στα δικόγραφα αυτά μεταξύ άλλων λόγων (βλ άρθρο 933 ΚΠολΔ)

επειδή ελέγχεται η πιθανολόγηση ευδοκίμησης της ανακοπής, πρέπει

να προβάλλεται επιπλέον ότι:

- Ο τίτλος Διαταγής Πληρωμής πάσχει ως προς την εγκυρότητά του

ως προϊόν  Απάτης Ενώπιον Δικαστού καθόσον με απατηλή ενέργεια

της Τράπεζας παραπλανήθηκε ο Δικαστής και συμπεριέλαβε στο ποσόν
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της  απαίτησης  ποσά  που  ήσαν  παράνομα  (βλέπε  παραπάνω  πως

προκύπτει και να προσδιορίζονται σαφώς τα ποσά).

- Να  επικαλεστεί  ο  δανειολήπτης  τα  ανωτέρω  συνταγματικά

δικαιώματα για την προστασία της επαρκούς στέγασης αυτού και της

οικογένειας  του  καθόσον  τα  δικαιώματα  αυτά  προστατεύονται  και

μεταξύ ιδιωτών καθώς και τα απόλυτα συνταγματικά δικαιώματά του

από τις ανωτέρω διεθνείς συμβάσεις (κατ΄ άρθρα 28 παρ 1 και 25 παρ 1

Συντ.)  και  να  ζητά  την  ακύρωση  της  έκθεσης  κατάσχεσης  της  1ης

κατοικίας του ως πράξη αντίθετη σ’ αυτές τις διεθνείς διατάξεις.

❉έμα Νομικής Βοήθειας

Σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ 1 Ν 4194/27-9-2013 Νέος Κώδικας

Δικηγόρων,  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Δικηγορικού  Συλλόγου  έχει

αρμοδιότητα να αναθέσει σε δικηγόρο την παροχή δωρεάν δικηγορικών

υπηρεσιών  σε  όσους  στερούνται  οικονομικής  δυνατότητας  να

υπερασπισθούν τον εαυτό τους ενώπιον Δικαστηρίων ή οποιασδήποτε

Αρχής. Επίσης ο δικαιούχος νομικής βοήθειας ορίζεται σύμφωνα με τον

Ν 3226/2004 (ΦΕΚ Α 24) και για τα ευεργετήματα πενίας βλέπετε τα

άρθρα 194 έως  204 του Κώδικα  Πολιτικής  Δικονομίας  αι  276  (τέλος

δικαστικού ενσήμου) Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
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ΕΝΦΙΑ, Υπερ-Φορολόγηση Ακίνητης Περιουσίας, 

Φοροδιαφυγή, Φοροαποφυγή 

και Φορολογική Πολιτική

Γιώργος Κουτσούκος

M.Sc. Οικονομολόγος, Ερευνητής

Η φορολογική πολιτική στην Ελλάδα, λειτουργεί ως μηχανισμός

αναδιανομής  εισοδημάτων  υπέρ  των  πολύ  λίγων  και  σε  βάρος  του

κόσμου  της  εργασίας.  Η  ταξικότητα  της  φορολογικής  πολιτικής,

συνίσταται  στην  όλο  και  δυσμενέστερη  φορολόγηση  των  λαϊκών

στρωμάτων  (με  αποκορύφωμα  τη  μνημονιακή  φορολόγηση  πλέον,

ακόμα και αυτών που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας , ακόμα

και των ανέργων, καθώς και την εξοντωτική φορολόγηση της μικρής και

μεσαίας  ακίνητης  περιουσίας  των  πολιτών  που  φτάνει  στα  όρια  της

δήμευσης)  και  την  παράλληλη  δημιουργία  ενός  πλέγματος

φοροαπαλλαγών  και  χαριστικών  εξαιρέσεων,  του  ευρύτερου

συντελεστή  Κεφάλαιο  (όλα  τα  εισοδήματα  εκτός  της  μισθωτής

εργασίας)  και  ειδικότερα  για  το  μεγάλο  κεφάλαιο,  που  είχε  ως

αποτέλεσμα  τη  συστηματική  και  διαχρονική  απώλεια  τεράστιων

ποσών φόρου.

Ας  ξεκινήσουμε  όμως  με  τον  διαβόητο  φόρο  ακίνητης  περιουσίας

(ΕΝΦΙΑ)

1. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας - ΕΝΦΙΑ

Ο  ΕΝΦΙΑ  αποτελεί  ένα  ακόμα  φόρο  που  μεγαλώνει  την

υπερφορολόγηση  για  τη  μικρή  και  μεσαία  περιουσία,  ενώ  σε

συνδυασμό  με  την  κατάργηση  του  Φόρου  Μεγάλης  Ακίνητης

Περιουσίας  (ΦΜΑΠ)  όπως  ίσχυε  μέχρι  πρόσφατα  παρέχει  μεγάλες

ελαφρύνσεις για τη μεγάλη ακίνητη περιουσία.
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Στην πράξης, για τα λαϊκά στρώματα, ο φόρος αυτός ισοδυναμεί

με  δήμευσης  της  μικρής  ακίνητης  περιουσίας  τους,  που  είναι  το

αποτέλεσμα μόχθου και αποταμίευσης μιας ολόκληρης ζωής.

Η μνημονιακή συγκυβέρνηση με τη νομοθέτηση του απαράδεκτου

Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) εισάγει έναν εξαιρετικά

άδικο και αναποτελεσματικό φόρο καθώς:

 Παγιώνει την υπερφορολόγηση της μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας,

αφού οι  φόροι  που θα εισπράττονται  εφεξής  από τα ακίνητα  θα

είναι 6,5 φορές μεγαλύτεροι από τα προ κρίσης επίπεδα.

 Δεν  προβλέπει  αφορολόγητο  και  ❊εν  προστατεύει  την  πρώτη

κατοικία και τη μικρή ιδιοκτησία. Ο βασικός φόρος του ΕΝΦΙΑ θα

επιβάλλεται  από  το  πρώτο  τ.μ.  ανά  ακίνητο,  σε  όλα  τα

ηλεκτροδοτούμενα και μη ακίνητα, σε οικόπεδα και αγροτεμάχια. 

 Η φορολογία  στηρίζεται  στις  εξωπραγματικές  αντικειμενικές  αξίες

του  έτους  2007,  τις  οποίες  έχουν  δεσμευθεί  οι  μνημονιακές

κυβερνήσεις να διατηρήσουν μέχρι το 2017 (τιμές ζώνης ΣΑΟ κλπ.).

Την ίδια στιγμή οι πραγματικές αξίες των ακινήτων, λόγω της κρίσης,

έχουν υποχωρήσει πολύ κάτω από αυτές.

 Δεν  προστατεύει  αυτούς  που  αντικειμενικά  δεν  μπορούν  να

πληρώσουν. 

 Παρέχει όμως  σκανδαλώδεις φοροελαφρύνεις, σε σχέση   με το τι

ίσχυε  τα  προηγούμενα  χρόνια,  στην  πολύ  μεγάλη  ακίνητη

περιουσία. Τα νομικά πρόσωπα και οι οff-shore  εταιρίες,   με πολύ

μεγάλη περιουσία, θα πληρώνουν λιγότερο συμπληρωματικό φόρο

σε   σχέση  με  τα  φυσικά  πρόσωπα.  Αντίθετα  οι  μικρομεσαίες

επιχειρήσεις θα αντιμετωπίσουν νέες επιβαρύνσεις. 

 Επιβαρύνει σημαντικά τις μονοκατοικίες, αφού πέρα από το κτήριο,

θα επιβάλλεται επιπλέον φόρος και στο οικόπεδο ή στο αγροτεμάχιο

που βρίσκεται το ακίνητο. Οι επιβαρύνσεις, ιδιαίτερα στα χωριά θα

είναι δυσβάστακτες, αφού οι μονοκατοικίες είναι ο κανόνας.
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 Απαλλάσσει από το φόρο όλα τα ακίνητα για τα οποία έχει κυρωθεί

με  νόμο  σύμβαση  παραχώρησης  εκ  μέρους  του  Δημοσίου.  Έτσι

αποδεικνύει  την  έλλειψη  διαπραγματευτικής  ικανότητας  για  το

συμφέρον του δημοσίου.

 Οι επενδυτές που θα εκμεταλλευτούν τα ακίνητα που θα αγοράσουν

από το Δημόσιο, όπως ο Αστέρας της Βουλιαγμένης που η πώλησή

του  ολοκληρώθηκε,  θα  έχουν  ιδιαίτερα  ευνοϊκή  φορολογική

αντιμετώπιση στον κύριο φόρο, ενώ θα απαλλάσσονται εντελώς από

τον συμπληρωματικό φόρο. 

 Ο νέος φόρος ακινήτων  ❋●  συσσωρεύσει νέα ληξιπρόθεσμα χρέη

στα ήδη υπερχρεωμένα νοικοκυριά, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία

που παραθέτει το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών, θα βεβαιωθούν

3,24 δις για να εισπραχτούν 2,65 δις περίπου. 

2. Σύγκριση με τις Υπόλοιπες Δυτικές Χώρες Σχετικά με τον Φόρο

Ακινήτων 

Από  τις  επαχθέστερες  φορολογίες  στον  δυτικό  κόσμο  έχει

επιβληθεί στους Έλληνες πολίτες.

Συγκεκριμένα, το βάρος των φόρων κατοχής είναι το μεγαλύτερο,

ειδικά σε σχέση με το διαθέσιμο εισόδημα και εν γένει τις οικονομικές

δυνατότητες των νοικοκυριών. Και αυτό χωρίς να ληφθεί υπόψη ότι, το

βάρος  των  φόρων  ακινήτων  έχει  σοβαρές  επιπτώσεις  στην

κτηματαγορά και  την  οικοδομή,  που έχουν  υποστεί  καθίζηση  απ’  το

2009 και μετά. 

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, γι’ αυτήν την καθίζηση πολύ

μεγαλύτερο ρόλο,  πέραν  βεβαίως  της  δραματικής  μείωσης  του ΑΕΠ,

παίζουν οι φόροι κατοχής, των οποίων η επίπτωση φαίνεται σε βάθος

χρόνου. Και όχι τόσο οι φόροι μεταβίβασης,  των οποίων η επίδραση

τείνει να λαμβάνει χώρα μία φορά και στη συνέχεια, να απορροφάται

απ’ την κτηματαγορά. 
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Για να έχουμε μια εικόνα του πως αντιμετωπίζεται το αντίστοιχο

πρόβλημα  φορολόγησης  ακινήτων  στην  ΕΕ  ας  δούμε τις  αναφέρεται

στην έκθεση της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής σχετικά με τον

ΕΝ.Φ.Ι.Α. κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή (18.12.2013)

Ως προς το ζήτημα της εισαγωγής εισοδηματικού κριτηρίου επί

φόρου  επιβαλλόμενου  επί  της  περιουσίας,  σημειώνεται  ότι  το

Γερμανικό  Ομοσπονδιακό  Συνταγματικό  Δικαστήριο  έκρινε,  με  την

απόφασή του της 22.6.1995 (BVerfGE,  93,  121),  μεταξύ άλλων,  ότι  η

επιβολή  φόρου  ακίνητης  περιουσίας,  παραλλήλως  προς  άλλους

υφισταμένους φόρους, δεν πρέπει θίγει τον πυρήνα του δικαιώματος

της  ιδιοκτησίας,  καθώς  και  ότι  ο  φόρος  πρέπει  να  μπορεί  να

καταβάλλεται ετησίως από τα εισοδήματα τα οποία προέρχονται κατά

συνήθη χρήση από την περιουσία αυτή.  

Περαιτέρω, με αφετηρία την παραδοχή ότι το εισόδημα το οποίο

προκύπτει από την περιοδική εκμετάλλευση της περιουσίας πρέπει μεν

να συμβάλλει  στην κάλυψη των δημοσίων βαρών,  συγχρόνως,  όμως,

ένα τμήμα του πρέπει να παραμένει εις χείρας του φορολογουμένου,

έθεσε το σχετικό όριο στο  ήμισυ του ως άνω εισοδήματος,  υπό την

έννοια ότι η συνολική φορολογική επιβάρυνση της ακίνητης περιουσίας

δεν μπορεί να υπερβαίνει, κατά προσέγγιση, το ήμισυ του εισοδήματος

που παράγεται από αυτή (Halbteilungsgrundsatz, αρχή της «διαιρέσεως

εις το ήμισυ»). 

Συναφώς,  το  Γαλλικό  Συνταγματικό  Συμβούλιο  (Conseil

Constitutionnel) έκρινε, με την 98405 DC απόφασή του της 29.12.1998

επί του φόρου αλληλεγγύης επί της (κινητής και ακίνητης) περιουσίας

(Impôt de Solidarité sur la Fortune), ότι ο ως άνω φόρος κατοχής της

περιουσίας πρέπει  να μπορεί να καταβάλλεται  διά των εισοδημάτων

που  παράγει  αυτή  και,  συνεπώς,  για  να  είναι  η  φορολόγηση  της

περιουσίας συνταγματικώς ανεκτή, πρέπει η κατοχή της να συνδέεται

και με παραγωγή εισοδήματος (βλ., σχετ., Ευ. Μπακάλη, Φορολογικοί

Περιορισμοί της Ιδιοκτησίας, Αθήνα, 2008).
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Ερευνούμε, σε σχέση με τα παραπάνω, τους εξής παράγοντες:

Τους φόρους ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2011. Για το συγκεκριμένο

ζήτημα δεν υπάρχει ενιαία εικόνα. Σε σχέση με Ελλάδα, πάντως, ΗΠΑ,

Αυστραλία, Καναδάς έχουν μεγαλύτερο ποσοστό φόρων ακινήτων και

φόρων κατοχής στο (επίσημο) ΑΕΠ, μα μικρότερο ποσοστό συνολικών

φόρων στο (επίσημο) ΑΕΠ. Απ’ την άλλη, Γαλλία και Ην. Βασίλειο έχουν

μεγαλύτερο  ποσοστό  φόρων  ακινήτων  και  φόρων  κατοχής  στο  ΑΕΠ,

αλλά  και  μεγαλύτερο  ποσοστό  συνολικών  φόρων  στο  ΑΕΠ.  Επίσης,

Γερμανία (ιδίως) και Πορτογαλία έχουν μεγαλύτερο ποσοστό συνολικών

φόρων στο ΑΕΠ, αλλά μικρότερο ποσοστό (ιδίως η Γερμανία)  φόρων

ακινήτων και φόρων κατοχής στο ΑΕΠ.

Σε  σχέση  με  τις  χώρες  του  ΟΟΣΑ,  ειδικότερα  με  τις  ΗΠΑ,

Αυστραλία,  Γερμανία,  Καναδά, Γαλλία,  Σουηδία,  Ην.  Βασίλειο,  Ιταλία,

Ισπανία,  Πορτογαλία,  η  Ελλάδα  έχει  το  προτελευταίο  διαθέσιμο

εισόδημα,  ανώτερο  μόνο  της  Πορτογαλίας.  Συγκεκριμένα,  ΟΟΣΑ  =

23.938, Ελλάδα = 19.095, Πορτογαλία = 18.806. Όμως την ίδια στιγμή τα

ελληνικά νοικοκυριά έχουν τα λιγότερα χρηματοοικονομικά διαθέσιμα:

ΟΟΣΑ = 42.903. Ελλάδα = 14.004, Πορτογαλία = 29.640! 

Συνεπώς, οι φόροι κατοχής έχουν μεγαλύτερο βάρος στην Ελλάδα

διότι συνδυάζονται με μικρότερο διαθέσιμο εισόδημα και με μικρότερα

χρηματοοικονομικά διαθέσιμα,  συνυπολογιζομένου του τι  αγοράζουν

τα ανωτέρω στην κάθε χώρα.

Την παραοικονομία, που όσο μεγαλύτερη είναι,  σε συνδυασμό

με  την  ανισοκατανομή  εισοδημάτων  σε  σχέση  με  την  κατανομή

ακίνητης περιουσίας,  τόσο μεγαλύτερο το βάρος των φόρων κατοχής

(γι’ αυτούς που δεν κρύβουν εισόδημα). Επομένως, όπως αναφέρει η

έρευνα, η Ελλάδα, με 24,3% παραοικονομία (τη μεγαλύτερη στο Δυτικό

κόσμο) και μια ευρύτατη κατανομή ακίνητης περιουσίας (χωρίς αυτό να

σημαίνει πως η κατανομή είναι ίση), επιβαρύνεται ιδιαίτερα απ’ τους

φόρους  κατοχής  (αλλά  κι  απ’  τους  υπόλοιπους  φόρους  εν  γένει,

ακριβώς λόγω της παραοικονομίας).
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Συνεπώς,  ❍■  βάρος  των  φόρων  κατοχής  επί  των  ελληνικών

νοικοκυριών  είναι  εξωπραγματικά  μεγάλο,  με  αντίστοιχα  μεγάλη

συμβολή  στην  ύφεση  της  ελληνικής  οικονομίας  (λόγω  μείωσης  των

διαθέσιμων εισοδημάτων και της κατανάλωσης). Συνεπώς απαιτείται η

δραστική  μείωση  αυτών  των  φόρων,  σε  συνδυασμό  με  πλήρη

αναμόρφωση της φιλοσοφίας αυτών. 

Στον αντίποδα λοιπόν του ΕΝΦΙΑ,  η πρόταση της ριζοσπαστικής

Αριστεράς σχετικά με τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας πρέπει

να περιλαμβάνει την μη φορολόγηση της μικρής και μεσαίας ακίνητης

περιουσίας και να στοχεύει στην φορολόγηση της μεγάλης και πολύ

μεγάλης περιουσίας, γεγονός που σημαίνει  φορολόγηση στο σύνολο

της περιουσίας και όχι ανά ακίνητο. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται

ότι τα φτωχότερα και μεσαία κλιμάκια θα απαλλαγούν εντελώς ή θα

επιβαρυνθούν  λίγο,  ενώ  τα  ανώτερα  κλιμάκια  θα  φορολογηθούν

περισσότερο, δηλαδή θα ισχύσει η αρχή της φορολογικής δικαιοσύνης:

«Ο καθένας σύμφωνα με τη φοροδοτική του ικανότητα»!

3. Φοροδιαφυγή, Φοροαποφυγή και Φορολογική Πολιτική

Η παραοικονομία και η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα είναι περίπου

διπλάσια  του μέσου όρου των χωρών της  Ευρωζώνης,  αγγίζοντας  το

25% περίπου (13% ο μέσος όρος ευρωζώνης), με τη μερίδα του λέοντος

να την κατέχουν οι μεγαλοφοροφυγάδες, οι πολύ μεγάλες εταιρείες και

οι πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Επιπλέον, έτσι όπως είναι διαρθρωμένο το φορολογικό σύστημα,

στα πλαίσια της επίσημης οικονομίας,  δίνει  έμφαση στην εξοντωτική

φορολόγηση  των  φτωχών  και  μεσαίων  στρωμάτων  και  στην

υποφορολόγηση των «εχόντων και κατεχόντων»

Στο  πλαίσιο  αυτό  τα  χρήματα  που  θα  χρηματοδοτήσουν  την

παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας θα βρεθούν από:

 την πάταξη της φοροδιαφυγής

 τη μείωση της φοροαποφυγής
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 την μεταφορά του φορολογικού βάρους από τα χαμηλά και μεσαία

εισοδήματα

στα μεγάλα και υψηλά εισοδήματα και περιουσίες.

Συγκεκριμένα,  τα  παραπάνω  θα  υλοποιηθούν  με  τους  κάτωθι

τρόπους:

Φορολογία  επιχειρήσεων: Άμεσος  στόχος  στο  πεδίο  της

φορολογίας των επιχειρήσεων, αποτελεί  η αύξηση των φορολογικών

εσόδων  τουλάχιστον  στο  ύψος  του  μέσου  όρου  της  ευρωζώνης.

Σύμφωνα  με  τον Προϋπολογισμό  του  2013  τα  έσοδα  από  Νομικά

Πρόσωπα θα κινηθούν στα 1,6 δισ. ευρώ, δηλαδή στο 0,8% του ΑΕΠ,

όταν ο μέσος όρος της ευρωζώνης είναι 2,3% του ΑΕΠ. Επίσης,  στην

περίοδο  2000-2010,  η  Ελλάδα  είχε  τη  μεγαλύτερη  μείωση  των

φορολογικών της εσόδων από επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή

Ένωση των 27 μελών, με μείωση της τάξεως των 1,7 μονάδων του ΑΕΠ,

ενώ ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής στο συντελεστή Κεφάλαιο

(όλα  τα  εισοδήματα  πλην  αυτών  που  παράγονται  από  τη  μισθωτή

εργασία) βρίσκονταν πάντα, περίπου στο 50% του μέσου όρου της Ε.Ε).

Οι  βασικοί  άξονες  των  αλλαγών  στη  φορολογία  των  επιχειρήσεων

πρέπει να είναι:

 Αύξηση  του  συντελεστή  φορολογίας  για  τις  πολύ  μεγάλες

επιχειρήσεις.

 Επανεξέταση  των  συμβάσεων  αποφυγής  διπλής  φορολογίας.  Το

μεγάλο  διεθνές  σκάνδαλο  στις  μέρες  μας  δεν  είναι  η  διπλή

φορολόγηση  των  κερδών,  αλλά  η  διπλή  αποφυγή  φορολόγησης

κερδών (η μη φορολόγηση κερδών δηλαδή σε καμία χώρα) και η

φορολόγηση των κερδών που αποδίδονται στις μητρικές εταιρίες, με

πολύ χαμηλούς συντελεστές.

 Δραστική αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τις συναλλαγές

με εταιρίες που εδρεύουν σε φορολογικούς παραδείσους (off shore

εταιρίες)  και  σε  χώρες  με  προνομιακό φορολογικό  καθεστώς.  Ο

στόχος  είναι  η,  με  οικονομικούς  όρους,  πλήρης  και  απόλυτη
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απαγόρευση  των  συναλλαγών  με  εταιρίες  που  εδρεύουν  σε

φορολογικούς  παραδείσους  και  η  αποκάλυψη  και  ο  έλεγχος  των

εικονικών  τριγωνικών  συναλλαγών  με  εταιρίες  που  εδρεύουν  σε

χώρες με προνομιακό φορολογικό καθεστώς.

 Δραστική ❏❑❏▲▼◆❖P◗❘ του θεσμικού πλαισίου και του ελεγκτικού

έργου στο πεδίο των  ενδοομιλικών συναλλαγών  των πολυεθνικών

επιχειρήσεων  (το  διαρκές  σκάνδαλο  με  υπερτιμολογήσεις

εισαγωγών, υποτιμολογήσεις εξαγωγών, εικονικά έξοδα για royalties

και  άυλα  πάγια  στοιχεία,  εικονικά  έξοδα  τόκων  για  αποπληρωμή

εικονικών  δανείων  από  εταιρίες  του  ίδιου  ομίλου  κτλ).  Ο  στόχος

είναι  η  εφαρμογή κανόνων στις  ενδοομιλικές συναλλαγές  που θα

είναι πρακτικοί και εφαρμόσιμοι,  αποτελεσματικοί στην αποτροπή

απόκρυψης  κερδών,  και  επαληθεύσιμοι  από  τις  ελεγκτικές

διαδικασίες των φορολογικών αρχών.

 Κατάργηση  των  ειδικών  φορολογικών  καθεστώτων  (Ειδικές

Οικονομικές  Ζώνες,  επενδύσεις  μέσω  Fast  Track,  κίνητρα

επενδύσεων  των  αναπτυξιακών  νόμων)  και  των  προκλητικών

φοροαπαλλαγών,  που μετατρέπουν την Ελλάδα σε χώρα ευνοϊκού

φορολογικού καθεστώτος,  με αποτέλεσμα την απώλεια τεράστιων

ποσών φόρου.

 Ειδικοί, αυξημένοι φορολογικοί συντελεστές για τις Τράπεζες.

Φορολογία  φυσικών  προσώπων: εκ  βάθρων  αλλαγή  της

φορολογικής  κλίμακας,  ώστε  να  φορολογούνται  κατά  κύριο  λόγο  οι

έχοντες. 

Αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής: Εκτός από την καταπολέμηση της

φοροδιαφυγής  στο  εσωτερικό  της  χώρας  πρέπει  να  αναληφθούν

πρωτοβουλίες και στο πεδίο των διεθνών σχέσεων.

Είναι σε γνώση μας το δυσμενέστατο  διεθνές φορολογικό πλαίσιο

και οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα (στο πλαίσιο της Ε.Ε., του

ΟΟΣΑ  κτλ).  Αυτή  ακριβώς  η  γνώση,  είναι  που  μας  δεσμεύει  να

αναλάβουμε  πρωτοβουλίες  για  την  αλλαγή  των  δυσμενών
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❙❚❯❚❱❚❲❳❨❩❬ πολιτικών,  που  εφαρμόζονται  συνέπεια  αυτών  των

διεθνών συμβάσεων και να συγκρουστούμε με τα μέτρα που ευνοούν

την διεθνοποιημένη φοροδιαφυγή και την μεταφορά κερδών, που ενώ

παράγονται  στην  χώρα  καταφεύγουν  (με  τη  βοήθεια  αυτών  των

διεθνών συμβάσεων) σε φορολογικούς παραδείσους.

Η  σύλληψη  της  φοροδιαφυγής,  λοιπόν,  απαιτεί  έναν  συνδυασμό

ενεργειών  σε  εθνικό  και  ευρωπαϊκό  επίπεδο,  καθώς  ο  έλεγχος  των

ενδοομιλικών  συναλλαγών,  ο  έλεγχος  των  συναλλαγών  με  off  shore

εταιρείες, ο έλεγχος της κίνησης αδήλωτων κεφαλαίων, δεν μπορεί να

επιτευχθεί πλήρως με ενέργειες, εντός ενός μόνο κράτους. Το διεθνές

θεσμικό πλαίσιο σε αυτόν το τομέα, σκοπίμως, είναι πολύ αδύνατο. Τα

δεδομένα  πρόσφατης  απάντησης  του  Ευρωκοινοβουλίου,

αποκαλύπτουν ότι το Ελληνικό κράτος έχει αφήσει στο απυρόβλητο τις

ενδοομιλικές συναλλαγές των πολυεθνικών εταιρειών, ενώ παραμένει

θεατής στις διεργασίες που αυτή την περίοδο συμβαίνουν στην Ευρώπη

στα θέματα της διεθνούς φοροδιαφυγής.
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Επιχείρηση Ακραίας Λιτότητας, 

Επίθεση στους ΜικροΜεσαίους με 

Φοροκυνηγητό και Λεηλασία της Μικροιδιοκτησίας

και Εναλλακτικές Προτάσεις Πολιτικής

Νίκος Σκορίνης, 

Αντιπρόεδρος της ΟΚΕ Ελλάδας, 

Μέλος Προεδρείου της ΓΣΕΒΕΕ, 

Μέλος ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ 

Αγαπητοί φίλοι 

Χαιρετίζω την πρωτοβουλία του ΜΑΧΩΜΕ για τη διοργάνωση της

σημερινής,  πολύ  ενδιαφέρουσας  και  επίκαιρης  εκδήλωσης  και

ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται

σύντομος και θάλεγα «λακωνικός», μιας και τυχαίνει να κατάγομαι από

τη Λακωνία.!!!

Οι  πολιτικές  Μνημονίου  που  εφαρμόστηκαν  την  τελευταία

πενταετία  στην  Ελλάδα  (2010-14),  με  ευθύνη  κυρίως  των  πολιτικών

δυνάμεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ και την αυστηρή εποπτεία της τρόϊκα, είχαν

πρωτοφανείς οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες, που υπερβαίνουν

και τις συνέπειες ακόμα κι ενός «θερμού πολέμου».! 

Τραγικός απολογισμός των Μνημονιακών πολιτικών

Συνοψίζουμε  μερικές:  35δις  €  περικοπές  εισοδημάτων  λαϊκών

νοικοκυριών. «Βύθιση» του ΑΕΠ από 233 δις € το 2009 σε 183 δις ευρώ

για  2014,  εκρηκτική  αύξηση  ανεργίας  από  9%  σε  29%  (2.000.000

άτομα),  ενώ  στους  νέους  ξεπερνάει  το  60%.  Τρία  εκατομμύρια

νοικοκυριά ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Ποσοστό κατάθλιψης

στον πληθυσμό 13%, ενώ ο μακάβριος απολογισμός των αυτοκτονιών

έφθασε τις 5.000 ψυχές. Κατάργηση συλλογικών συμβάσεων εργασίας,

θρίαμβος  ελαστικών μορφών απασχόλησης,  1  στους 3  εργαζόμενους

ανασφάλιστοι,  καθιέρωση  ως  μοναδικού  δίκαιου  το  «δίκαιο»  της

εργοδοσίας.  Πτώση  «τζίρου»  στην  αγορά  -50%,  μείωση  όγκου
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βιομηχανικής παραγωγής -30%, αποσάθρωση της ισχνής, έτσι κι αλλιώς,

παραγωγικής   βάσης.  Ανταγωνιστικότητα  τρίτοι  από  το  τέλος  στον

πίνακα  60  αναπτυγμένων  χωρών.  Διακόσιες  πενήντα  χιλιάδες   ΜΜ-

Επιχειρήσεις  έκλεισαν  οριστικά,  ενώ  απειλούνται  με  κλείσιμο  άλλες

διακόσες χιλιάδες. Σχεδόν πλήρης στασιμότητα σε επενδύσεις. Δημόσιο

χρέος 324 δις € και μη εξυπηρετούμενο ιδιωτικό χρέος νοικοκυριών και

επιχειρήσεων 170 δις € (80 δις «κόκκινα δάνεια» στις τράπεζες, 69,2 δις

χρέη στις εφορίες, 19 δις στα ασφαλιστικά ταμεία, 1,5-2 δις € στη ΔΕΗ).

Ξεπούλημα  εθνικής  περιουσίας,  ουσιαστική  απώλεια  της  εθνικής

κυριαρχίας της χώρας.

Για  να  επουλωθούν  οι  καταστροφές,  θα  χρειαστούν  αρκετά

χρόνια και απαιτούν την ύπαρξη ορισμένων προϋποθέσεων: Πολιτική

βούληση, όραμα που να εμπνέει τον ελληνικό λαό, πρόγραμμα ολικής

ανασυγκρότησης,  νέο  προοδευτικό  παραγωγικό  μοντέλο,  ενεργή

συμμετοχή των πολιτών στην προσπάθεια κά. Αν εξασφαλιστούν οι πιο

πάνω  προϋποθέσεις,  μπορούμε  βάσιμα  να  ελπίζουμε  σε  γρήγορη

σχετικά  ανάκαμψη  και  έξοδο  από  την  κρίση.  Παράλληλα  χρειάζεται

δίκαιη  κατανομή  και  αναδιανομή  εισοδήματος  που  να  υπηρετεί  τις

πραγματικές  ανάγκες  της  «κοινωνίας  των  πολιτών»  και  όχι  των

«ολιγαρχών». Χρειάζονται επενδύσεις, πρώτα απ’ όλα δημόσιες, αλλά

και  ιδιωτικές,  που  να  «ξεκολλήσουν  από  τη  λάσπη»  το  κάρο  της

ανάπτυξης, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας για να βγούμε από

την κρίση. Πολιτική προϋπόθεση, η δημιουργία αριστερής κυβέρνησης

με επικεφαλής το ΣΥΡΙΖΑ, που διαθέτει πρόγραμμα, όραμα και θέληση. 

Σπουδαιότατο  ρόλο στην  αύξηση του ΑΕΠ και  στη  μείωση της

ανεργίας θα παίξουν οι ΜΜ-Επιχειρήσεις, που είναι κατά κανόνα πιο

ευλύγιστες  από  τις  μεγάλες  και  δεν  απαιτούνται  μεγάλα  κεφάλαια.

Ωστόσο οι ΜΜΕ βρίσκεται σήμερα σε συνθήκες ολικής κατάρρευσης. Το

2013 μόνο 20% εξ αυτών παρουσίασαν κέρδη. Αναγκαίο λοιπόν  να μην

κλείσουν κι άλλες και ιδιαίτερα οι παραγωγικές και να ανασυνταχθούν

σε άλλη βάση. 
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Για  να συμβεί  αυτό,  θα χρειαστούν  μέτρα ανακούφισης  και  μέτρα

μακράς πνοής

Πρώτα απ’ όλα  θα χρειαστούν μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας

(τραπεζική  χρηματοδότηση)  η  οποία  έχει  σχεδόν  μηδενιστεί.  Τα

σημερινά διαθέσιμα κεφάλαια δεν επαρκούν και χρειάζεται να βρεθεί

κάποιος έμμεσος  τρόπος δανεισμού. Αυτός μπορεί να προέλθει από

μια «νέα σεισάχθεια» στα τραπεζικά επιχειρηματικά δάνεια των ΜΜΕ,

κεφαλαιοποίηση οφειλών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία

και  ταυτόχρονα αποκατάσταση του κατώτερου μισθού και  σύνταξης,

ώστε να τονωθεί η ζήτηση στην αγορά. Αν δεν γίνουν αυτά, στο τέλος οι

τράπεζες, το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και οι πιστωτές, θα

χάσουν περισσότερα, ενώ η ανάπτυξη δεν  θα ανατείλει ποτέ. 

❭❪ Ειδικότερα  για  τα  «κόκκινα  δάνεια»  νοικοκυριών  και

μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Για  τα  κόκκινα  δάνεια  νοικοκυριών  (22  δις  €)  και  των

μικρομεσαίων επιχειρηματιών (7 δις €), δεν υπάρχει άλλος δρόμος από

μία  «ΝΕΑ  ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ».  Δηλαδή  διαγραφή,  τουλάχιστον  κατά  το

μεγαλύτερο μέρος τους και ειδικότερα για αυτούς που έχουν χαμηλό

διαθέσιμο  εισόδημα  (μισθωτούς,  συνταξιούχους,  επαγγελματίες,

ανέργους,  κά).  Να  τονίσουμε  ότι  για  την  κατάρρευση  της  ζήτησης

(πτώση  τζίρου  πάνω  από  50%)  και  «εν  γένει»  του  διαθέσιμου

εισοδήματος τους, δεν ευθύνονται οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες. Δεν

τσεκούρωσαν αυτοί τις συλλογικές  συμβάσεις, δεν κατακρεούργησαν

αυτοί  τις  συντάξεις,  ούτε  επέβαλαν  την  υπερφορολόγηση  των

εργαζομένων  και  μεσαίων  στρωμάτων.  Αν  το  «κούρεμα»  γίνει  με

ενδιάμεσο φορέα ή με άλλο τρόπο, είναι δευτερεύον, η τεχνική λύση θα

βρεθεί. Το κύριο είναι να διαγραφεί μέρος του χρέους, να αφαιρεθούν

οι επιπρόσθετες χρεώσεις, να επιμηκυνθεί  ο χρόνος αποπληρωμής και

να μειωθεί το επιτόκιο. Οι τράπεζες επί τέλους πρέπει να περάσουν σε

δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο και να χρηματοδοτούν την οικονομία με

αναπτυξιακά  και  κοινωνικά  κριτήρια.  Φυσικά  όταν  μιλάμε  για

«διαγραφή», εννοούμε τους πραγματικά ευρισκόμενους σε αδυναμία

πληρωμής  και  όχι   τους  διάφορους   επιτήδειους  που  κυκλοφορούν
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ελεύθερα με  τις  ευλογίες  των  Σαμαρά-Βενιζέλου,  εντός  της  χώρας  ή

βρίσκονται  στις  διάφορες  ξεχασμένες  και  επώνυμες  λίστες,  τύπου

Λαγκάρντ, Λονδίνου κά. 

❫❴ ❵ια τα χρέη στις εφορίες και τη φορολογική πολιτική στις ΜμεΕ

Οι ΜμεΕ βιώνουν μια «φορολογική λαίλαπα» (άμεση και έμμεση

φορολογία)  και  τελευταία  με  υπερφορολόγηση  της  ακίνητης

περιουσίας, βιώνουν το «θάνατο του εμποράκου».! Πολλές ΜμεΕ, μη

έχοντας άλλο μέσο άμυνας,  καταφεύγει  σε φοροδιαφυγή,  ακόμα και

φοροκλοπή (μη απόδοση εισπραχθέντος ΦΠΑ).  Ωστόσο με ένα απλό,

διαφανές και δίκαιο φορολογικό σύστημα, στη βάση της συνταγματικής

επιταγής  «φορολογικά  βάρη  ανάλογα  με  το  εισόδημα»,  γενικής

εφαρμογής  για  όλους  τους  πολίτες,  θα  ήταν  αλλιώς  τα  πράγματα.

Σήμερα  λόγω  σοβαρής  μείωσης  του  εισοδήματος  (μεγάλη  πτώση

«τζίρου», χιλιάδες «λουκέτα», κά), μεγάλο μέρος των ΜμεΕ δεν μπορεί

να εξοφλήσει τα χρέη στις εφορίες, τα οποία με τις προσαυξήσεις και

τις ποινικές διώξεις, κάνουν το βίο-αβίωτο για χιλιάδες επαγγελματίες-

βιοτέχνες-εμπόρους  (ΕΒΕ).  Απαιτούνται  κατά  συνέπεια  άμεσα  μέτρα

ρύθμισης  των  χρεών  και  φορολογική  πολιτική,  όχι  αποκλειστικά  με

ταμιακά  κριτήρια,  αλλά  κυρίως  με  αναπτυξιακά  και  κοινωνικά.

Ειδικότερα χρειάζεται:

Ένα  δίκαιο  και  μόνιμο  φορολογικό  σύστημα,  με  χαμηλούς

συντελεστές  φορολόγησης,  συνδεδεμένο  με  την  αναπτυξιακή

προοπτική της χώρας μας,  με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,  να

ενισχύει  την  αύξηση  της  προστιθεμένης  αξίας,  με  πάταξη  της

φοροδιαφυγής  που  αποτελεί  βασικό  στοιχείο  διαπλοκής  και

δημιουργίας  στρεβλώσεων  του  ανταγωνισμού,  με  κατάργηση  της

«Τειρεσίας ΑΕ» και δημιουργίας άλλου οργανισμού εποπτείας υπό την

Τράπεζα Ελλάδος. Ειδικότερα χρειάζεται:

Κεφαλαιοποίηση  οφειλών,  διαγραφή πρόσθετων  αυξήσεων  και

προστίμων και εξόφληση χρεών με βάση την οικονομική  δυνατότητα

της  επιχείρησης.  Κατάργηση  του  τέλους  επιτηδεύματος  και  της

προκαταβολής φόρου. Απόδοση του ΦΠΑ εφ’ όσον εισπραχθεί από την
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επιχείρηση.  Μείωση συντελεστών σε  οικονομικούς  κλάδους ζωτικής

σημασίας. Απαλλαγή φορολογικής υποχρέωσης σε ΜμεΕ με χαμηλούς

τζίρου.  Συμψηφισμός  του  ΦΠΑ  σε  πραγματικούς  χρόνους.

Αφορολόγητο ποσό ίδιο για όλους. Απλότητα φορολογικής νομοθεσίας.

Πολλοί  συντελεστές,  για  πραγματική  προοδευτική  φορολόγηση,  με

βάση  τα  πραγματικά  εισοδήματα.  Κατάρτιση  περιουσιολογίου  και

«πόθεν έσχες» για όλους. Μείωση της παραβατικότητας. Ακατάσχετο τα

στοιχεία του  ενεργητικού των ΜμεΕ  έως και το 2017. Ακατάσχετη η

πρώτη  κατοικία.  Κατάργηση  της  προσωποκράτησης  για  τους

μικροοφειλέτες  που  έχουν  πραγματική  οικονομική  αδυναμία.

Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ. Νέο πτωχευτικό δίκαιο, πραγματική δυνατότητα

«δεύτερης  ευκαιρίας»  για  τις  πτωχευμένες  επιχειρήσεις  χωρίς  δόλο.

Ειδικά μέτρα φορολόγησης για επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας.

Κατάργηση  ειδικού  φόρου  κατανάλωσης.  Μείωση  στα  τιμολόγια

ενέργειας κλπ.

❛❜ ❛ια τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία (ΟΑΕΕ, ΙΚΑ) 

Τα  ογκούμενα  αδιέξοδα  για  τις  περισσότερες  ΜμεΕ  που

κατάφεραν να επιβιώσουν από τη λαίλαπα της κρίσης,  χρειάζεται να

γίνουν ρυθμίσεις για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία, με τρόπο που

να ανακουφιστούν οι ΜμεΕ και από την άλλη να ενισχυθούν τα έσοδα

των  ταμείων.  Κατά  συνέπεια  επιβάλλεται  να  γίνει  πάγωμα

ασφαλιστικών  οφειλών  έως  το  2017  και  ακολούθως  σταδιακή

αποπληρωμή, με  βάση την πραγματική οικονομική δυνατότητα κάθε

ΜμεΕ.  Διαγραφή  πρόσθετων  τελών  και  προσαυξήσεων,  που

συσσωρεύτηκαν στα χρόνια του μνημονίου. Πλήρη ιατροφαρμακευτική

περίθαλψη  όλων  των  δικαιούχων  ασφαλισμένων,  ανεξάρτητα  από

προσωρινές  δυσκολίες,  διασφάλιση  της  ανταποδοτικής  σύνταξης.

Ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας των ΜμεΕ έως και το 2017.

Αλλαγή της ασφαλιστικής κατηγορίας,  όχι  με βάση τις  τριετίες,  αλλά

συνδυασμού π.χ.  τζίρου, κερδών και μόνιμης ελάχιστης εισφοράς για

όλους.  Αποποινικοποίηση  με  κατάργηση  του  χουντικού  νόμου.

Δυνατότητα απονομής σύνταξης,  κεφαλαιοποιημένης οφειλής έως 50

χιλ. ευρώ. Δυνατότητα αφαίρεσης οφειλών στο χρόνο συνταξιοδότησης
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και  απόδοση  με  αναλογικότητα.  Αφαίρεση  των  οφειλών  που

καταλογίστηκαν  στο  κλάδο  υγείας,   για  τα  χρόνια  που  ο  ΟΑΕΕ  δεν

παρείχε  ασφαλιστική  κάλυψη  στον  ασφαλισμένο,  ως  όφειλε.

Ακατάσχετη η πρώτη κατοικία, λόγω οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία,

κά. 

❝❞ ❡❢λιτικές προϋποθέσεις

Αν  υπάρχει  πολιτική  βούληση,  όλα  τα  παραπάνω,  χωρίς  να

εύκολα,  είναι  εφικτά και  ρεαλιστικά  να γίνουν.  Κι  αυτή τη  βούληση

σήμερα διαθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι κύριοι της κυβέρνησης δεν είναι σε θέση

να πράξουν κάτι ανάλογο - πρέπει να γίνουν αυτόχειρες – και δυστυχώς

δεν διαθέτουν ούτε την αρετή να παραιτηθούν. 

Η συνέχιση της ίδιας πολιτικής, κυβέρνησης και τρόικας, σημαίνει

παραπέρα καταστροφή και ένταση των αδιεξόδων. Πολύ περισσότερο

που δεν αμφισβητείται ούτε στο ελάχιστο η πολιτική της διαπλοκής και

της επιλεγμένης σκανδαλώδους ενίσχυσης των ολίγων εκλεκτών φίλων,

που λυμαίνονται την ελληνική οικονομία. 

Επιτέλους οι Έλληνες, χρειάζεται να απογαλακτιστούν από τα δύο

κόμματα, των δύο «δυναστειών». Η επιλογή της αριστεράς θα φέρει τη

μεγάλη θετική ανατροπή του παλιού που σκοτώνει τα παιδιά του και

στη θέση του θα βάλει το  νέο της ελπίδας και της πραγμάτωσης, με το

ΣΥΡΙΖΑ εντολοδόχος της.   Ας πορευτούμε λοιπόν μαζί,  για τη μεγάλη

ώρα   που  πλησιάζει,  να  ανοίξει  ο  δρόμος  για  μια  Ελλάδα  της

ανασυγκρότησης και της ελπιδοφόρας προοπτικής, ιδιαίτερα για τη νέα

γενιά. 
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Επίλογος

Το θέμα του ιδιωτικού χρέους, η υπερχρέωση των νοικοκυριών

και των ΜμεΕ και η αναζήτηση λύσεων με φιλοσοφία «Σεισάχθειας»,

αποτελεί  ένα από τα πλέον καυτά ζητήματα για την καθημερινότητα

των λαϊκών και μεσαίων στρωμάτων, στις συνθήκες της παρατεταμένης

κρίσης  και  της  συνεχούς  υποβάθμισης  του  βιοτικού  τους  επιπέδου

λόγω των εφαρμοζόμενων μνημονιακών πολιτικών. 

Η «κυβέρνηση» κατ’ εντολή της τρόικας και των δανειστών, στο

όνομα  της  επίτευξης  πρωτογενούς  πλεονάσματος  και  σωτηρίας  των

τραπεζών, θεωρεί τους πολίτες, τους οποίους φτωχοποιεί - εξαθλιώνει

καθημερινά με την πολιτική της, ως «μπαταξήδες» και ετοιμάζεται για

έναν νέο κύκλο λεηλασίας με πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Αφού

κατακρεούργησε  το  λαϊκό  εισόδημα,  τώρα  έχει  έρθει  η  σειρά  της

μικρομεσαίας  ακίνητης  περιουσίας,  που  έχει  δημιουργηθεί  με  τον

μόχθο και τον αγώνα μιας ολόκληρης ζωής, για να έχει ο απλός πολίτης

«ένα κεραμίδι στο κεφάλι του».  

Το έτος 2014 είναι έτος προετοιμασίας για την επίθεση που θα

πραγματοποιηθεί  το  2015,  αν  φυσικά  παραμείνουν  οι  εθελόδουλοι

στην  «κυβέρνηση».   Από  τον  Δεκέμβρη  2013  και  όλο  το  2014

ετοιμάζουν  βήμα  –  βήμα  το  πλιάτσικο  στη  λαϊκή  περιουσία.  Με

τροποποιήσεις  της  νομοθεσίας  επί  το  δυσμενέστερο,  με  τη  θέσπιση

κανόνων διαχείρισης των μη «κόκκινων» δανείων σύμφωνα με τα μέτρα

των τραπεζών και  τις  ανάγκες των διεθνών αρπακτικών  funds,  με τη

ριζική  αλλαγή  των  κανόνων  πλειστηριασμών  ώστε  τα  ακίνητα  να

πωλούνται  σε  εξευτελιστικές  τιμές  και  να  καταρρεύσει  πλήρως  το

επίπεδο  των  τιμών  για  να  μπορέσουν  κάποιοι  να  αρπάξουν  στην

Ελλάδα φτηνά ακίνητα.

Ο ΜΑΧΩΜΕ από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής του έθεσε ψηλά

στην  ατζέντα των δραστηριοτήτων  του την υπερχρέωση νοικοκυριών

και  ΜμεΕ  και  την  αναζήτηση  λύσεων  για  τη  σωτηρία  με  όρους

κοινωνίας. Παράλληλα τα μέλη του συμμετέχουν σε συλλογικότητες και

δράσεις  για  την  υπεράσπιση  του  δικαιώματος  της  Α΄  κατοικίας  και
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γενικότερα της μικρομεσαίας ιδιοκτησίας από την αρπακτική διάθεση

κυβέρνησης, τρόικας και τραπεζιτών. 

Η  παρούσα  δημοσίευση,  με  τη  μορφή  ενιαίας  έκδοσης  των

υλικών από τις δύο εκδηλώσεις που οργάνωσε ο ΜΑΧΩΜΕ, καθώς και

επεξεργασιών  μελών  και  φίλων  καθώς  και  εκπροσώπων  κοινωνικών

φορέων,  αποτελεί  μια  συμβολή  στον  αγώνα  για  την  ουσιαστική

αντιμετώπιση  του  προβλήματος  της  υπερχρέωσης  με  οικονομικά,

κοινωνικά  και  αναπτυξιακά  κριτήρια.  Εξυπακούεται  ότι  η  ενεργητική

αντίσταση των πολιτών στις ασκούμενες πολιτικές και η διεκδίκηση της

λύσης με φιλοσοφία «Σεισάχθειας» αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για

την προώθησή της.
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