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Αθήνα, σήµερα στις 10 Ιουνίου 2013, ηµέρα Δευτέρα και ώρα
16.10’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Γ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο αναφορών
και ερωτήσεων της Τρίτης 11 Ιουνίου 2013.
Α. ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 5285/19-12-2012 ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Βασιλείου
Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη θεσµοθέτηση της δυνατότητας να χορηγούν οι τράπεζες µπλοκ εγγυηµένων επιταγών.
2. Η µε αριθµό 3956/23-4-2013 αναφορά του Βουλευτή Ηρακλείου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Επαµεινώνδα Μαριά προς
τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τα προβλήµατα στα νοσοκοµειακά ιδρύµατα του Ηρακλείου.
3. Η µε αριθµό 10302/30-4-2013 ερώτηση του Βουλευτή Επικρατείας του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Παναγιώτη
Ηλιόπουλου προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τα προβλήµατα στα σχολεία
στους Λειψούς.
4. Η µε αριθµό 9744/16-4-2012 ερώτηση του Βουλευτή Νοµού
Αττικής της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Βασιλείου Οικονόµου
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα νέα πληθυσµιακά
δεδοµένα της απογραφής του 2011 για τους Δήµους της Ανατολικής Αττικής.
5. Η µε αριθµό 9055/1-4-2012 ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, σχετικά µε τη λειτουργία των Μικτών Επιτροπών Ελέγχου Υγιεινής και Ασφάλειας στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες και τροποποιήσεις στο ν.
3869/2010».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της,
στις 6 Ιουνίου 2013, τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία συνε-

δρίαση.
Προτείνω η συζήτηση να γίνει ενιαία επί της αρχής, επί των
άρθρων και των τροπολογιών.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κι εγώ θα ήθελα το λόγο, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σ’ ένα λεπτό θα
σας δώσω το λόγο.
Κύριοι συνάδελφοι, θέλω να ενηµερώσω το Σώµα ότι από τον
ΣΥΡΙΖΑ – Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο λάβαµε επιστολή µε την
οποία µας γνωστοποιούν ότι ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος για τη συζήτηση του νοµοσχεδίου ο Βουλευτής κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης.
Επίσης, από τον Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του ΠΑΣΟΚ κ. Μανιάτη ορίζεται ως ειδικός αγορητής για τη συζήτηση του νοµοσχεδίου ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Μωραΐτης.
Από τους Ανεξάρτητους Έλληνες ορίζεται ως ειδική αγορήτρια η κ. Ραχήλ Μακρή και ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο
κ. Νότης Μαριάς, για τη συζήτηση του νοµοσχεδίου.
Από τον Λαϊκό Σύνδεσµο – Χρυσή Αυγή ορίζεται ως ειδικός
αγορητής ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. Ηλίας Παναγιώταρος και
ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής Σερρών κ. Αρτέµιος Ματθαιόπουλος για τη συζήτηση του νοµοσχεδίου.
Από τη Δηµοκρατική Αριστερά ορίζεται ως ειδική αγορήτρια η
Βουλευτής κ. Ασηµίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη για τη συζήτηση
του νοµοσχεδίου.
Τέλος, από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας ορίζεται ως ειδικός αγορητής για τη συζήτηση του νοµοσχεδίου ο Βουλευτής κ. Χρήστος Κατσώτης.
Το λόγο έχει ο κ. Λαφαζάνης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κατ’ αρχάς θα
πω ότι η απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων για να συζητήσουµε σήµερα σε µία ηµέρα το νοµοσχέδιο δεν ήταν οµόφωνη,
αλλά δεν παίρνω το λόγο γι’ αυτό.
Θα ήθελα να σας παρακαλέσω εφόσον υπάρχουν Βουλευτές
οι οποίοι προτίθενται να µιλήσουν για αυτό το νοµοσχέδιο, να
µην περιορίσουµε –αν είναι δυνατόν- τη χρονική διάρκεια που θα
εξαντληθεί η συζήτηση µέχρι αργά σήµερα το βράδυ, αλλά, αν
υπάρχουν οµιλητές, να πάµε και να ολοκληρώσουµε τη συζήτηση
και αύριο, το πρωί της Τρίτης. Μια πρόταση σας κάνω, να την
εξετάσετε και να τη δείτε.
Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι ότι σήµερα έχουµε µια
«µαύρη» επέτειο, αυτή της σφαγής του Διστόµου. Θα ήθελα να
σας κάνω µια πρόταση, κύριε Πρόεδρε, η ελληνική Βουλή να τηρήσει ενός λεπτού σιγή στη µνήµη των θυµάτων του Διστόµου
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και να εκφράσει µια οµόθυµη έκκληση για την αποζηµίωση των
συγγενών των θυµάτων -η οποία εκκρεµεί, όπως γνωρίζετε- και
εν πάση περιπτώσει να ζητήσουµε -και άλλη µία έκκληση- την επιστροφή του κατοχικού δανείου, που αποτελεί µια πράξη συµβολικής αναγνώρισης της θυσίας των θυµάτων στην Κατοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
κ. Μαριάς.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, πράγµατι σήµερα είναι η «µαύρη» επέτειος της σφαγής των αθώων
Ελλήνων πολιτών από τα γερµανικά στρατεύµατα κατοχής στο
Δίστοµο. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αναδείξουµε πριν από
τη σηµερινή µας συνεδρίαση, τηρώντας πράγµατι ενός λεπτού
σιγή, για να στείλουµε και το µήνυµα –γενικότερα- ότι η όποια
προσπάθεια πολιτικής νοµιµοποίησης του ναζισµού ως πρακτική
και ως θεωρία είναι καταδικαστέα παγκοσµίως αλλά κυρίως εδώ,
στη χώρα µας.
Βεβαίως, θα πρέπει αυτό να συνοδεύεται από την απαίτηση
που έχουµε, δηλαδή την πλήρη καταβολή όλων των γερµανικών
οφειλών, που περιλαµβάνει: πρώτον, την πλήρη αποζηµίωση των
συγγενών των θυµάτων, γιατί έχουµε εκατοντάδες ολοκαυτώµατα
στην Ελλάδα -δεν είναι µόνο το Δίστοµο αλλά είναι και η Βιάννος,
τα Καλάβρυτα, τα Ανώγεια και άλλες περιοχές- δεύτερον, την
πλήρη εξόφληση του αναγκαστικού κατοχικού δανείου, τρίτον,
την πλήρη αποζηµίωση της χώρας για τις καταστροφές που
έχουν κάνει τα γερµανικά στρατεύµατα κατοχής στην ελληνική
οικονοµία και τέταρτον, την επιστροφή των αρχαιολογικών θησαυρών που οι ναζί καταλήστεψαν κατά τη διάρκεια της Κατοχής.
Εποµένως αυτό θα πρέπει να είναι το οµόθυµο σηµερινό µήνυµα της ελληνικής Βουλής τηρώντας ενός λεπτού σιγή, για να
τιµήσουµε τα θύµατα της σφαγής στο Δίστοµο.
Κύριε Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά τη σηµερινή συζήτηση, γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγµή το ζήτηµα των δανείων απασχολεί κυριολεκτικά όλη τη χώρα. Είναι ένα σοβαρότατο θέµα για το οποίο
–απ’ ό,τι γνωρίζω και φαίνεται πλέον- υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον των Βουλευτών να τοποθετηθούν επί του ζητήµατος.
Έχω µπροστά µου την ηµερήσια διάταξη όλης της εβδοµάδος.
Την Τρίτη, δηλαδή αύριο, ούτε το πρωί υπάρχει διαδικασία ούτε
και το απόγευµα, παρά µόνο κοινοβουλευτικός έλεγχος, που θα
είναι πολύ σύντοµος. Την Τετάρτη υπάρχει µόνο συζήτηση και
απόφαση επί αιτήσεων άρσης ασυλίας Βουλευτών.
Προτείνω, λοιπόν, ότι η συζήτηση για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον σε δύο συνεδριάσεις, χωριστά επί της αρχής και χωριστά επί των άρθρων, δεδοµένου ότι
υπάρχουν και πάρα πολλές τροπολογίες. Το αίτηµά µας αυτό το
θέτουµε υπ’ όψιν του Σώµατος, διότι πιστεύουµε ότι το Σώµα
µπορεί να αποφασίσει να έχουµε τουλάχιστον δύο πλήρεις συνεδριάσεις για το σοβαρό αυτό θέµα που εξετάζουµε, που είναι
το ζήτηµα της ρύθµισης των δανείων και που, κατά την άποψή
µας, πρέπει να είναι η σεισάχθεια στο ζήτηµα αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
κ. Παππάς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Την περίοδο αυτή που για την Κυβέρνηση
επικρατούν οι απόψεις “fast track”, “success story” –ακούµε διάφορα- είναι τουλάχιστον απρεπές να εξετάζεται ένα ζήτηµα το
οποίο απασχολεί χιλιάδες συµπολίτες µας µε τέτοιες συνοπτικές
διαδικασίες.
Θα θέλαµε, κύριε Πρόεδρε, η ελληνική Βουλή να µην καταντήσει η κολυµβήθρα του Σιλωάµ για την τροϊκανή πολιτική. Άρα
η συζήτηση θα πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν πιο εκτενής.
Αφορά χιλιάδες συµπολίτες µας. Θα πρέπει να κατατεθούν οι
απόψεις όλων των κοµµάτων και µε νηφαλιότητα να υπάρχει η
ψηφοφορία. Αυτές οι επείγουσες, κατεπείγουσες διαδικασίες και
οι διαδικασίες «ελάτε γρήγορα να τελειώνουµε» νοµίζω ότι εξυπηρετούν άλλα συµφέροντα παρά τα ελληνικά. Εξυπηρετούν τα
συµφέροντα όσων έχουν κατά νου να εκποιήσουν την περιουσία
του ελληνικού λαού.
Σε ό,τι αφορά στις διάφορες επετείους µιας µαρτυρικής, θα
έλεγα, περιόδου όπως ήταν η περίοδος της Κατοχής για την ελληνικό λαό αλλά και η επακολουθήσασα περίοδος του ελληνικού
διχασµού 1946-1949, θέλω να πω ότι θα πρέπει η ελληνική Βουλή
σίγουρα να αποτίει φόρο τιµής, αλλά όχι επιλεκτικά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Γιατί το λέω αυτό; Η ελληνική ιστορία βρίθει παραδειγµάτων,
αν θέλετε, γενοκτονιών και ολοκαυτωµάτων, όπως το ολοκαύτωµα της Κάσου που γιορτάσαµε τη µνήµη του στις 7 Ιουνίου,
πριν από λίγες µέρες. Θα πρέπει λοιπόν, η ελληνική Βουλή να
τιµά όλες αυτές τις περιόδους.
Να υπενθυµίσω δε στο Σώµα ότι την αποφράδα ηµέρα της
επετείου της Αλώσεως της Πόλεως, όπου η Χρυσή Αυγή στην
Κοινοβουλευτική της Οµάδα τήρησε ενός λεπτού σιγή, εδώ στο
ελληνικό Κοινοβούλιο ακούσαµε τα απαράδεκτα: ότι τιµούµε τον
Καραµανλή που µας έβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην τότε
ΕΟΚ, ή τιµούµε τον Λαµπράκη που σκοτώθηκε τέτοια εποχή, τη
δεκαετία του 1960.
Να υπάρχει τιµή και µνήµη για τους πεσόντες στους ελληνικούς αγώνες, αλλά όχι επιλεκτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δηλαδή, διαφωνείτε µε το να τηρήσουµε σήµερα ενός λεπτού σιγή;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Αυτό καταλάβατε; Δεν διαφωνώ καθόλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ο κύριος Χρυσοχοΐδης έχει το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η σφαγή του Διστόµου αποτελεί µια από τις πιο µελανές σελίδες της πανανθρώπινης ιστορίας και γι’ αυτό κάθε φορά που
σκεφτόµαστε αυτήν την επέτειο, την απώλεια αυτών των ανθρώπων πρέπει να βγάζουµε και ορισµένα αναγκαία συµπεράσµατα
για το πόσο σηµαντική είναι η ειρήνη, η συµφιλίωση των ανθρώπων, η αποφυγή του µίσους και η προσπάθεια που πρέπει να
κάνει όλη η ανθρωπότητα για να κυριαρχεί στον κόσµο φιλία, ειρήνη και συνεργασία.
Μ’ αυτήν την έννοια τιµούµε τους νεκρούς που χάθηκαν στο
όνοµα του µίσους, του φασισµού, του ναζισµού, στο όνοµα της
εξαλλοσύνης ορισµένων, εκείνη την εποχή, που επιχείρησαν να
διασαλέψουν την παγκόσµια ειρήνη.
Κύριε Πρόεδρε, ετέθη ένα ζήτηµα σε σχέση µε την επιµήκυνση
της σηµερινής συζήτησης. Θέλω να υπενθυµίσω –η Διάσκεψη των
Προέδρων το ξέρει καλύτερα από µένα- ότι σήµερα δεν ήρθαµε
τυχαίως εδώ στις 4 η ώρα. Δεν ήρθαµε τυχαίως να συζητήσουµε
µέχρι αργά τη νύχτα το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Η χώρα έχει
κάποιες υποχρεώσεις. Άρα, λοιπόν, έχουµε χρέος και καθήκον
για αποφυγή προβληµάτων να ολοκληρώσουµε τη συζήτηση
απόψε.
Εµείς ως ΠΑΣΟΚ πριν από λίγες µέρες στην επιτροπή διά του
εισηγητή µας, του κ. Μωραΐτη, και άλλων συναδέλφων ζητήσαµε
να εισακουστούν φορείς, να κατατεθούν προτάσεις. Ωστόσο σεβαστήκαµε την απαίτηση και την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης
στην οποία βρίσκεται η Κυβέρνηση και η χώρα, προκειµένου να
ψηφιστούν τα συγκεκριµένα νοµοσχέδια. Συνεπώς, κύριε Πρόεδρε, προτείνω να προχωρήσουµε, να οργανώσουµε σωστά τη
συζήτησή µας, γιατί έχουµε και κάποιες τροπολογίες, έτσι ώστε
να ολοκληρώσουµε απόψε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ο κ. Βορίδης
έχει το λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι θετικό το ότι
υπεµνήσθη στο Σώµα η επέτειος της σφαγής του Διστόµου. Είναι
µια ακόµα από τις θυσίες στις οποίες έχει υποβληθεί ο ελληνικός
λαός. Είναι ένα φόρος αίµατος για να διατηρήσει την ελευθερία
του και την ανεξαρτησία του.
Τώρα ως προς το θέµα της επιµήκυνσης της συζητήσεως, νοµίζω ότι εδώ έχει λησµονηθεί ο βασικός λόγος για τον οποίο επελέγη η συγκεκριµένη διαδικασία καθώς και η συγκεκριµένη µέρα,
η οποία να θυµίσω ότι κανονικά δεν είναι ηµέρα νοµοθετικής εργασίας.
Η συγκεκριµένη µέρα, η Δευτέρα, λοιπόν, το απόγευµα, επελέγη ακριβώς γιατί υπάρχει χρονική πίεση. Και ναι µεν η επιτροπή
δεν έκανε δεκτό το αίτηµα της Κυβέρνησης για να χαρακτηριστεί
ως κατεπείγον το νοµοσχέδιο, πλην όµως επελέγη αυτή η διαδικασία ακριβώς γιατί υπάρχουν χρονικοί περιορισµοί που πρέπει
να τηρηθούν και συνδέονται µε την υποχρέωση της χώρας αλλά
και µε σηµαντικά διεθνή γεγονότα, όπως είναι η συνεδρίαση του
Eurogroup, στην οποία πρέπει να έχουν διεκπεραιωθεί οι συγκε-
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κριµένες εργασίες.
Άρα η θέση της Νέας Δηµοκρατίας στο ζήτηµα της επιµηκύνσεως που έθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είναι ότι
θα πρέπει να εµµείνουµε στην απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων και να συζητηθεί σύµφωνα µε τον τρόπο που έχουµε αποφασίσει στη Διάσκεψη των Προέδρων, εποµένως να τελειώσουµε
σήµερα τη συζήτηση του νοµοσχεδίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Τσούκαλη, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, βεβαίως είναι επιβεβληµένη η τήρηση ενός λεπτού σιγής για τα θύµατα του Διστόµου, όµως η τήρηση ενός λεπτού σιγής ούτε κατ’ ελάχιστον
µπορεί να καλύψει τις υποχρεώσεις της ελληνικής πολιτείας απέναντι στα θύµατα όχι µόνο του Διστόµου, αλλά όλων των ολοκαυτωµάτων της χώρας.
Είναι γνωστή η πρόσφατη απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου
της Χάγης, όπου ουσιαστικά µεταθέτει την ευθύνη, προκειµένου
να δικαιωθούν ηθικά τα θύµατα και οι συγγενείς, στην ίδια την
ελληνική πολιτεία.
Η συγκεκριµένη, όµως, επέτειος πρέπει την τελευταία περίοδο
να προσλάβει κι ένα άλλο νόηµα. Πρέπει να θυµίζει ότι η ανάκτηση των συλλογικών µνηµών πρέπει πάντα να είναι επίκαιρη,
ότι ποτέ δεν διαγράφονται πορείες και αντιλήψεις, δυστυχώς,
ακόµα και στα πλέον πολιτισµένα κράτη. Πρέπει να υπενθυµίζει
ότι οι σφαγές έγιναν από την ακραία έκφραση του εξτρεµισµού
και της βίας, που είναι η ναζιστική ιδεολογία, και θα πρέπει να
θυµούνται κάποιοι ότι δεν υπάρχει σε αυτήν εδώ τη χώρα καµµία
οικογένεια που να µην έχει τουλάχιστον ένα θύµα κατά τη διάρκεια της γερµανικής κατοχής.
Όσον αφορά τη διαδικασία συζήτησης του νοµοσχεδίου, να
θυµίσω κύριε Πρόεδρε, ότι η Κυβέρνηση επέλεξε να εισαγάγει
το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, δηλαδή µία µέρα συνεδρίασης στην επιτροπή -την περασµένη Τρίτη- και µία συζήτηση στην Ολοµέλεια. Στην επιτροπή,
εξαντλώντας όλα τα περιθώρια που µας παρέχει ο Κανονισµός,
ισορροπήσαµε νοµίζω µε τον καλύτερο τρόπο το θέµα αυτό,
τόσο όσον αφορά την τήρηση του Κανονισµού, όσο και την εξυπηρέτηση των έκτακτων αναγκών της χώρας. Έχω την εντύπωση
κι εκτιµούµε ως Δηµοκρατική Αριστερά ότι η συγκεκριµένη διαδικασία, γνωρίζοντας το επείγον, θα έπρεπε να κινηθεί µε οµόφωνη απόφαση, από τη στιγµή που έγινε εκτενέστατη συζήτηση
στην επιτροπή και κατατέθηκαν όλες οι απόψεις. Βεβαίως, ελπίζουµε ο κύριος Υπουργός να έχει κάνει δεκτές αρκετές από
αυτές τις απόψεις στην τελική διαµόρφωση του κειµένου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Κατσώτη, έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όσον αφορά το θέµα της σφαγής του Διστόµου, σαφώς και
θα πρέπει να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή. Χρειάζεται η µνήµη αυτή
της αντίστασης του ελληνικού λαού απέναντι στο ναζισµό να
επανέρχεται, να διδάσκεται στα σχολεία και παντού, έτσι ώστε
να βγαίνει προς τα έξω η αληθινή ιστορία, ποιος ήταν ο ναζισµός,
ποιος είναι ο φασισµός και τι προσπάθησε να επιβάλει συνολικά
στην Ευρώπη και παγκόσµια. Είναι µία µνήµη που θα πρέπει συνέχεια να την ανασκαλεύουµε, έτσι ώστε να διαπαιδαγωγείται η
νέα γενιά στις αρχές, στις αξίες και στα ιδανικά ενός λαού που
αντιστέκεται, που αγωνίζεται για µία κοινωνία ελεύθερη, για µία
κοινωνία ίση, για µία κοινωνία όπου θα σταµατήσει η εκµετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο.
Όσον αφορά τις διαδικασίες του νοµοσχεδίου, εµείς δεν
έχουµε κανένα πρόβληµα, αν χρειαστεί, να συνεχιστεί και αύριο.
Νοµίζω ότι δεν είναι πρόβληµα το να γίνει αύριο το πρωί η ψήφιση του νοµοσχεδίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, όσον αφορά τη διαδικασία συζήτησης του σηµερινού νοµοσχεδίου, όπως ξέρετε και όπως είπαµε και προηγουµένως,
υπάρχει απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων για συζήτηση
και επί της αρχής και επί των άρθρων σε µια συνεδρίαση. Βεβαίως,
θα υπάρξει µια σχετική ανοχή για τους οµιλητές. Σε κάθε περίπτωση, θα δούµε πόσοι θα εγγραφούν και µπορεί να παρατεί-
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νουµε το χρόνο της συνεδρίασης. Όλα αυτά θα τα δούµε στην πορεία.
Τώρα όσον αφορά το εκφρασθέν οµόθυµα αίτηµα της τηρήσεως ενός λεπτού σιγής εις µνήµη των θυµάτων της θηριωδίας
της ναζιστικής στο Δίστοµο, προφανώς και το Προεδρείο όχι
απλά αποδέχεται, αλλά επικροτεί αυτήν την πρόταση µε όση δύναµη µπορούµε να έχουµε.
Όσον αφορά, όµως, τα υπόλοιπα αιτήµατα περί αποζηµίωσης,
επιστροφής του κατοχικού δανείου, πρόσφατα τα θέµατα αυτά
συζητήθηκαν στη Βουλή και υπήρξε µια συνολική εκτίµηση επί
του θέµατος. Τα κόµµατα τοποθετήθηκαν. Αν θέλετε, επικαιροποιώντας εκείνη τη συζήτηση, εκφράζουµε για άλλη µια φορά
την επιθυµία του ελληνικού Κοινοβουλίου όλα αυτά που συζητήσαµε να τα επαναφέρουµε στην επικαιρότητα και να τα επαναλάβουµε. Νοµίζω, όµως, ότι δεν χρειάζεται να κάνουµε τώρα
συζήτηση γι’ αυτό το ζήτηµα, αφού έγινε προχθές.
Θα τηρήσουµε, λοιπόν, τώρα ενός λεπτού σιγή για τα θύµατα
της θηριωδίας στο Δίστοµο.
(Στο σηµείο αυτό τηρείται ενός λεπτού σιγή)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα σπουδαστές της Σχολής Αξιωµατικών
Νοσηλευτικής, οι οποίοι στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους
πραγµατοποιούν επίσκεψη στη Βουλή.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιορδάνης
Τζαµτζής για δεκαπέντε λεπτά.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η οικονοµική κρίση που βιώνει η χώρα µας και όλοι οι πολίτες είχε
ως αποτέλεσµα µεγάλες µειώσεις στα εισοδήµατα, στους µισθούς και στις συντάξεις και οδήγησε στην ανεργία ένα εκατοµµύριο και πλέον συµπολίτες µας.
Όλοι αυτοί οι συµπολίτες µας, που έχασαν τη δουλειά τους,
που µειώθηκε ο µισθός τους και η σύνταξή τους είχαν προγραµµατίσει τη ζωή τους διαφορετικά. Με δάνεια από τις τράπεζες,
επειδή διεκδίκησαν το δικό τους σπίτι, σήµερα είναι κυριολεκτικά
φορτωµένοι µε τα δάνεια αυτά και αγωνίζονται, παρά τις µεγάλες
αλλαγές στη ζωή τους, να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους
προς τις τράπεζες. Η συντριπτική πλειοψηφία των συµπολιτών
µας προσπαθεί να είναι συνεπής, παρά τα τεράστια οικονοµικά
προβλήµατα που αντιµετωπίζει.
Με αυτό το σχέδιο νόµου θεσπίζεται ένα πρόγραµµα διευκόλυνσης των δανειοληπτών, σύµφωνα µε το οποίο οι ενήµεροι δανειολήπτες αλλά και εκείνοι των οποίων δεν έχουν καταγγελθεί
τα ενυπόθηκα δάνεια, µε βάση συγκεκριµένα εισοδηµατικά, κοινωνικά και περιουσιακά κριτήρια υπάγονται σε πρόγραµµα διευκόλυνσης για την εξόφληση των απαιτήσεων, µε περίοδο χάριτος
µέχρι σαράντα οκτώ µήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων ισχύουν
ειδικές διατάξεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το πρόγραµµα διευκόλυνσης
των δανειοληπτών η πολιτεία παρεµβαίνει για πρώτη φορά, νοµοθετώντας στις σχέσεις µεταξύ τραπεζών και δανειοληπτών και
ορίζοντας προϋποθέσεις, ώστε να είναι υποχρεωτικό για τις τράπεζες να έρθουν σε ρύθµιση των οφειλών µε συγκεκριµένο περιεχόµενο που ρυθµίζεται από το νόµο. Έτσι δίνεται µία
ρεαλιστική προοπτική διευκόλυνσης των ενήµερων οφειλετών,
ώστε αφ’ ενός µεν οι δανειολήπτες να προστατευθούν και να αντιµετωπίσουν την ανατροπή των δεδοµένων στη ζωή τους, αλλά
και να αποφευχθεί µία κατάρρευση των πιστωτικών ιδρυµάτων.
Το σχέδιο νόµου είναι καινοτόµο, διότι θεσµοθετεί την αποπληρωµή των δανειακών υποχρεώσεων µε βάση την προσαρµογή της µηνιαίας δόσης στην τρέχουσα οικονοµική δυνατότητα
του κάθε δανειολήπτη για δανειακές συµβάσεις µε αρχική ηµεροµηνία σύναψης έως την 30η Ιουνίου του 2010, έστω κι αν έχουν
προκύψει τροποποιήσεις, ανανεώσεις ή ρυθµίσεις των αρχικών
συµβάσεων.
Πιο αναλυτικά, προϋποθέσεις παροχής του προγράµµατος δι-
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ευκόλυνσης αποτελούν: Η εµπράγµατη εξασφάλιση του δανειστή επί της κύριας κατοικίας του οφειλέτη. Η αντικειµενική αξία
της κύριας κατοικίας του οφειλέτη να µην ξεπερνά τις 180.000
ευρώ και στις περιπτώσεις οικογενειών µε τρία ή περισσότερα
παιδιά να µην ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Η αντικειµενική αξία
της συνολικής ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη δεν πρέπει να
ξεπερνά τις 250.000 ευρώ και στις περιπτώσεις οικογενειών µε
τρία και περισσότερα παιδιά να µην ξεπερνά τις 300.000 ευρώ.
Το σύνολο των καταθέσεων και των κινητών αξιών του οφειλέτη
δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ και τις 15.000 για οικογένειες µε τρία ή περισσότερα παιδιά. Το συνολικό ανεξόφλητο κεφάλαιο του οφειλέτη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις
150.000 ευρώ.
Στο πρόγραµµα διευκόλυνσης υπάγονται άνεργοι, µισθωτοί
και συνταξιούχοι του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, όσοι έχουν
εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, όσοι έχουν συνολικό ετήσιο
οικογενειακό εισόδηµα µικρότερο ή ίσο των 15.000 ευρώ, εφόσον υποβάλλουν ατοµική φορολογική δήλωση, των 25.000 ευρώ,
εφόσον υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση. Τα ποσά αυτά
προσαυξάνονται κατά 5.000 για οικογένειες µε τρία ή περισσότερα παιδιά, για άτοµα µε αναπηρία 67%, για όσους βαρύνονται
φορολογικά µε άτοµα µε αναπηρία 67%. Τέλος, συµπεριλαµβάνονται και όσοι έχουν υποστεί µείωση κατά 20% του εισοδήµατός
τους σε σύγκριση µε το 2009.
Το πρόγραµµα διευκόλυνσης παρέχεται µία φορά και για µέγιστη διάρκεια σαράντα οκτώ µήνες.
Κατά την περίοδο αυτή ως µηνιαία δόση ορίζεται το 30% του
µηνιαίου οικογενειακού εισοδήµατος. Η µηνιαία δόση υπολογίζεται µε µέγιστο επιτόκιο ίσο µε το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τις πράξεις κύριας
αναχρηµατοδότησης µε επιπλέον περιθώριο 0,75%, εκτός εάν
ορίζεται χαµηλότερο συνολικό επιτόκιο.
Ειδικά για ανέργους µε µηδενικό εισόδηµα ή µοναδικό εισόδηµα το επίδοµα ανεργίας δίνεται η δυνατότητα µηδενικών καταβολών, µε πλήρη απαλλαγή τόκων για συνολικό διάστηµα
µέχρι έξι µήνες µέσα στην περίοδο χάριτος.
Για το διάστηµα των έξι µηνών η πλήρης απαλλαγή τόκων δεν
επιβαρύνει τον οφειλέτη, ούτε για το διάστηµα αυτό ούτε µετά
το τέλος αυτού. Το ποσό του κεφαλαίου που δεν καταβάλλει ο
οφειλέτης κατά τη διάρκεια του διαστήµατος των έξι µηνών κεφαλαιοποιείται και αποπληρώνεται µετά την ολοκλήρωση του
προγράµµατος διευκόλυνσης.
Αν υπάρξει ουσιώδης µεταβολή της εισοδηµατικής κατάστασης του οφειλέτη, το πρόγραµµα διευκόλυνσης επαναπροσδιορίζεται, χωρίς να παρατείνεται η µέγιστη διάρκειά του.
Απέναντι σε οφειλέτη ο οποίος έχει ενταχθεί στο πρόγραµµα
διευκόλυνσης, ο δανειστής υποχρεούται να µην προχωρήσει σε
καταγγελία της δανειακής σύµβασης και σε καµµία ατοµική
δίωξη και πρέπει να απέχει από κάθε ατοµική δίωξη και κατά του
εγγυητή.
Ο οφειλέτης έχει την υποχρέωση να ενηµερώνει το δανειστή
εγγράφως για κάθε µεταβολή της εισοδηµατικής και περιουσιακής του κατάστασης εντός ενός µηνός από την επέλευσή της και
να επανυποβάλλει δικαιολογητικά, εφόσον κρίνεται σκόπιµο από
το δανειστή, κάθε έτος παροχής του προγράµµατος διευκόλυνσης. Οι δανειστές υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε µήνα στην
Τράπεζα της Ελλάδος αναλυτικά στοιχεία σχετικά µε την εφαρµογή του προγράµµατος. Ο δανειστής δικαιούται να καταγγείλει
το πρόγραµµα διευκόλυνσης, κάτω όµως από συγκεκριµένες
προϋποθέσεις.
Στο Β’ κεφάλαιο του σχεδίου νόµου προτείνονται αλλαγές στο
ν. 3869/2010. Οι προτεινόµενες τροποποιήσεις κρίνονται απαραίτητες και αναγκαίες, διότι το ισχύον καθεστώς οδηγούσε τους
οφειλέτες σε καθεστώς οµηρίας κατά την υποβολή της αίτησης,
αφού µέχρι και τη συζήτησή της δεν µπορούσαν να προχωρήσουν σε ρύθµιση των χρεών τους και ήταν υποχρεωµένοι να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους έχοντας επιβαρυνθεί µε
πολυετείς τόκους.
Να σηµειωθεί ότι η ανεξάρτητη αρχή, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, τόσο στην ακρόαση φορέων, όσο και µε σηµείωµα του,
κρίνει τις αλλαγές σωστές και επιβεβληµένες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Με τις διαδικασίες του ν. 3869/2010 εξυγιαίνεται ο εξωδικαστικός συµβιβασµός, εισάγεται ο θεσµός του προδικαστικού
συµβιβασµού, εισάγεται η υποχρεωτική καταβολή ελάχιστης
δόσης από την κατάθεση της αίτησης, ώστε οι δανειολήπτες να
προγραµµατίσουν τη ζωή τους σύµφωνα µε τις οικονοµικές τους
δυνατότητες και να υπολογίζουν τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις µέχρι την οριστική έκδοση της απόφασης.
Στο πλαίσιο προδικαστικού συµβιβασµού ο οφειλέτης µπορεί
να ζητά τη συµβουλευτική συνδροµή του Συνηγόρου του Καταναλωτή, της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισµού ή ενώσεων καταναλωτών ή του Μεσολαβητή Τραπεζικών Επενδυτικών
Υπηρεσιών ή δικηγόρου.
Τα πιστωτικά ιδρύµατα υποχρεούνται µέσα σε δέκα εργάσιµες
ηµέρες από την υποβολή σε αυτά του αιτήµατος του οφειλέτη
να του παραδώσουν, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση, αναλυτική
κατάσταση όσων οφείλει. Με την κατάθεση της αίτησης από τον
οφειλέτη προσδιορίζεται σε δύο µήνες και η ηµέρα επικύρωσης
κατά την οποία είτε θα επικυρωθεί ο ενδεχόµενος προδικαστικός
συµβιβασµός από τον πρόεδρο υπηρεσίας είτε θα συζητηθεί ενδεχόµενο αίτηµα για την έκδοση προσωρινής διαταγής.
Μέχρι την ηµέρα επικύρωσης δεν επιτρέπεται η λήψη καταδιωκτικών µέτρων κατά του οφειλέτη, καθώς και η µεταβολή της
πραγµατικής και νοµικής κατάστασης της περιουσίας του. Το
διάστηµα αυτό των δύο µηνών ο οφειλέτης καταβάλλει το ελάχιστο της µηνιαίας δόσης, όχι όµως κάτω από το 10% της δόσης
που οφείλει να καταβάλλει και όχι κάτω από 40 ευρώ.
Εάν δεν επέλθει συµβιβασµός και επικύρωση, ο πρόεδρος
υπηρεσίας αποφαίνεται κατά την ηµέρα επικύρωσης, κατόπιν αιτήµατος του οφειλέτη ή του πιστωτή ή αυτεπάγγελτα, την αναστολή καταδιωκτικών µέτρων κατά του οφειλέτη, τη διατήρηση
της πραγµατικής και νοµικής κατάστασης της περιουσίας του,
καθώς και την καταβολή µηνιαίων δόσεων µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης.
Η αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης µπορεί να ζητηθεί
και µετά την έκδοση της οριστικής απόφασης, εφόσον έχει ασκηθεί εµπρόθεσµα έφεση από τον οφειλέτη. Η αναστολή χορηγείται, εάν πιθανολογείται ότι από την εκτέλεση θα προκληθεί
ουσιώδης βλάβη στα συµφέροντα του αιτούντος και ότι θα ευδοκιµήσει η αίτηση.
Οι οφειλέτες και οι πιστωτές µπορούν να συµβιβάζονται και
µετά την ηµέρα επικύρωσης έως την ηµεροµηνία συζήτησης αίτησης σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, οπότε εµφανίζονται µπροστά στον πρόεδρο υπηρεσίας, υποβάλλουν σχέδιο και
ζητούν την επικύρωσή του. Το σχέδιο επικυρώνεται από τον πρόεδρο και αποκτά πλέον ισχύ δικαστικού συµβιβασµού.
Τέλος, το δικαστήριο ρυθµίζει την ικανοποίηση απαιτήσεων πιστωτών µέχρι του ύψους του 80% της αντικειµενικής αξίας του
ακινήτου της κύριας κατοικίας, εξαιρώντας από την εκποίηση την
κύρια κατοικία του οφειλέτη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου επικαιροποιεί
και εξορθολογίζει το ισχύον καθεστώς του ν. 3869 και ανακουφίζει τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά.
Το σχέδιο νόµου είναι αποτέλεσµα συνεργασίας µε τα συναρµόδια Υπουργεία. Φυσικά, έχουν ληφθεί υπ’ όψιν σειρά σχολίων
φορέων και καταναλωτών αλλά και των τραπεζών.
Το πρόγραµµα διευκόλυνσης των δανειοληπτών είναι καινοτόµο. Παίρνει µορφή νόµου για πρώτη φορά και δίνει λύσεις σε
ένα εκατοµµύριο περίπου συµπολίτες µας δανειολήπτες. Είναι στη
σωστή κατεύθυνση, όπως δέχθηκε η πλειοψηφία των φορέων.
Θα θέλαµε να µπορούσαµε να προχωρήσουµε σε κούρεµα
όλων των δανείων. Και είµαι σίγουρος ότι θα το ακούσουµε από
την Αντιπολίτευση, η οποία θα µας καταγγείλει, ενδεχοµένως,
µεταξύ άλλων και για έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας. Επί τρεις
ηµέρες, στις συζητήσεις που είχαµε για το νοµοσχέδιο, λειτουργώντας µηδενιστικά, κάνοντας µια µονόπλευρη κριτική και βλέποντάς τα όλα «µαύρα», το µόνο που µας είπε είναι ότι το
νοµοσχέδιο στηρίζει τις τράπεζες.
Τι προτάσεις κάνατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης; Όλες οι προτάσεις, οι οποίες πραγµατικά έδωσαν
αλλαγές στο νοµοσχέδιο, έγιναν από τους Βουλευτές της Συµπολίτευσης.
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Τις ηµέρες αυτές πραγµατικά εµπέδωσα, µετά από δέκα χρόνια µέσα στη Βουλή, πώς γίνεται η αντιπολίτευση από τον ΣΥΡΙΖΑ: λειτουργώντας ισοπεδωτικά, µην κάνοντας καµµία
πρόταση και λέγοντας µονίµως «όχι». Η Αντιπολίτευση πραγµατικά λειτουργεί µε ανευθυνότητα και υπόσχεται όλα σε όλους!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς έχουµε µεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία από την Αντιπολίτευση και µε το σχέδιο νόµου
εξαντλούµε κάθε δυνατότητα που έχουµε µέσα σε ένα πολύ σφιχτό οικονοµικό πρόγραµµα, µε στόχο την ανακούφιση των νοικοκυριών. Εξάλλου, το έχουµε αποδείξει στο παρελθόν.
Αυτή η παράταξη, η Νέα Δηµοκρατία, επέστρεψε το 2004 τον
ΛΑΦΚΑ στους συνταξιούχους. Αυτή η παράταξη, η Νέα Δηµοκρατία, ήταν αυτή που έβγαλε τη θηλιά από το λαιµό από δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες αγρότες, καταργώντας τα πανωτόκια.
Ψηφίζουµε, λοιπόν, το πρόγραµµα διευκόλυνσης των δανειοληπτών, γιατί θα ελαφρύνει ένα εκατοµµύριο δανειολήπτες
συµπολίτες µας.
Κύριε Πρόεδρε, επειδή δεν θα έχουµε δευτερολογία απ’ όσο
γνωρίζω, θα ήθελα να σταθώ πολύ σύντοµα σε κάποιες τροπολογίες.
Θα ήθελα να σταθώ στην υπ’ αριθµόν 545 υπουργική τροπολογία, µε την οποία προβλέπεται παράταση µέχρι την 30ή Ιουνίου
2014, προθεσµία που πρέπει να δοθεί για να ολοκληρωθεί το
έργο της Επιτροπής Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης των ετών από το 1974 έως και το 2012 των εν ζωή ευρισκοµένων πολιτικών που διετέλεσαν Πρωθυπουργοί, Αρχηγοί
κοµµάτων, Υπουργοί, Υφυπουργοί καθώς επίσης συζύγων και
ανηλίκων τέκνων τους. Στηρίζουµε αυτήν την τροπολογία και νοµίζω ότι δεν πρέπει να υπάρξει κανείς που να την αρνηθεί.
Θέλω, επίσης, να σταθώ στην τροπολογία µε την οποία προβλέπεται οι αποσπασµένοι για τις ανάγκες της Ελληνικής Προεδρίας στο Γραφείο της Ελληνικής Προεδρίας και στη Μόνιµη
Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες να επιστρέφουν µε τη
λήξη της απόσπασης στη θέση τους µέχρι τις 31-10-2014.
Ακόµη, κατατέθηκε µια τροπολογία από συναδέλφους των
κοµµάτων της συγκυβέρνησης, την οποία υπογράφει και ο υποφαινόµενος. Στην τροπολογία αυτή ρυθµίζεται και ορίζεται ότι οι
απαιτήσεις του οφειλέτη από καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα
είναι ακατάσχετες µέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ για ατοµικό
λογαριασµό και 2.000 ευρώ για κοινό τραπεζικό λογαριασµό. Το
όριο του ακατάσχετου υπολογίζεται µε βάση το σύνολο των τραπεζικών καταθέσεων του οφειλέτη.
Τέλος, µε το συνάδελφο κ. Καρανάσιο καταθέσαµε µια τροπολογία ειδικά για το έτος 2013, ώστε να επιτραπεί η κατάθεση ισολογισµών των επιχειρήσεων µέχρι και τη 10η Ιουλίου 2013 χωρίς
να επιβληθεί κάποιο πρόστιµο, διότι υπήρξαν προβλήµατα στο
θέµα αυτό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το συγκεκριµένο σχέδιο
νόµου η Κυβέρνηση κάνει πραγµατικά ένα ουσιαστικό βήµα,
ώστε να βοηθήσει τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά. Δεν είπαµε ούτε
µια φορά ότι λύνουµε όλα τα προβλήµατα. Τολµούµε όµως και
στηρίζουµε τους συνανθρώπους µας, αυτούς που έχουν στεγνώσει την ψυχή τους για να µπορέσουν να είναι ενήµεροι ή τα δάνειά τους δεν έχουν καταγγελθεί.
Γι’ αυτό σας καλούµε όλους να υπερψηφίσετε το σχέδιο νόµου.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γιώργος Σταθάκης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, για να απαντήσουµε στο
ερώτηµα «τι κάνει αυτό το νοµοσχέδιο», πρέπει να έχουµε αίσθηση για το ποιο είναι το πρόβληµα και ποια η έκταση του προβλήµατος.
Για να απαλλάξω, λοιπόν, τον εισηγητή κ. Τζαµτζή από το να θεωρεί ότι λέµε σε όλα «όχι» και να ισχυρίζεται ότι λύνει το πρόβληµα
ενός εκατοµµυρίου ατόµων τα οποία έχουν πάρει στεγαστικά δάνεια, θα ξεκινήσω δίνοντας ορισµένες βασικές πληροφορίες.
Πρώτον, το νοµοσχέδιο είναι δέσµευση του µνηµονίου. Λέει
ρητά ότι στο τέλος Μαΐου πρέπει να έχει ψηφιστεί ένας νόµος
για τη ρύθµιση των δανείων προς τις τράπεζες. Αυτή είναι η αφε-
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τηρία και δεν έχει νόηµα να συζητήσουµε για διαβαθµίσεις στο
βαθµό κοινωνικής ευαισθησίας.
Δεύτερον, για να υπάρξει αυτό το νοµοσχέδιο, πρέπει να πάρει
δυο εγκρίσεις –υπάρχουν και οι δυο εδώ- από την Τράπεζα της
Ελλάδος και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Άρα η συζήτηση είναι για ένα νοµοσχέδιο στο οποίο, για παράδειγµα, θα
είχε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον να κάνουµε τροπολογίες. Υπάρχουν πάρα πολλές θετικές ή πραγµατικά θετικές τροπολογίες
που µπορούν να γίνουν. Όµως δεν έχει νόηµα, διότι αυτά πρέπει
να εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Τράπεζα της Ελλάδος. Άρα εκ των πραγµάτων γνωρίζουµε ότι η συζήτηση έχει αντικειµενικά ορισµένους περιορισµούς.
Μπαίνω τώρα στην ουσία, στο τι καλείται να λύσει, ποιο είναι
το πρόβληµα.
Στην Ελλάδα µέχρι το 2009 είχαν δοθεί στεγαστικά δάνεια σε
οκτακόσιες χιλιάδες νοικοκυριά. Υπήρχε ένας δανεισµός των νοικοκυριών ύψους 78 δισεκατοµµυρίων. Δεν είναι πολλά για ευρωπαϊκή χώρα. Είναι πολύ µικρός ο στεγαστικός δανεισµός στην
Ελλάδα. Είναι από τους µικρούς στεγαστικούς δανεισµούς. Από
τότε µέχρι σήµερα συνέβησαν τα εξής τρία πράγµατα:
Πρώτον, ο ένας στους τρεισήµισι απασχολούµενους στον ιδιωτικό τοµέα απολύθηκε. Αυτή είναι η κατηγορία των ανέργων.
Δεύτερον, ο µέσος µεσοσταθµικός µισθός στον ιδιωτικό τοµέα
µειώθηκε περίπου 17%. Αυτό είναι το δεύτερο στατιστικό δεδοµένο.
Και τρίτον, ο µέσος µισθός στο δηµόσιο και οι συντάξεις µειώθηκαν κατά 27%.
Αυτή η πραγµατικότητα, αυτά τα τρία νούµερα διαµορφώνουν
τρεις κατηγορίες ανθρώπων, των οποίων τα οικονοµικά δεδοµένα σήµερα δεν συνάδουν µε τα δεδοµένα που είχαν τη στιγµή
που πήραν το δάνειο. Γι’ αυτό και πρέπει να απαντήσουµε στο
ερώτηµα ποια είναι η έκταση του προβλήµατος, ποια είναι τα δεδοµένα και πώς µπορούµε να το αντιµετωπίσουµε.
Η έκταση του προβλήµατος σήµερα είναι γνωστή. Η Κυβέρνηση δεν προσκόµισε στοιχεία που έχουν οι ελληνικές τράπεζες,
που έχει η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και τα οποία είναι πολύ
σηµαντικά. Διότι κάποιος µπορεί να ισχυριστεί, για παράδειγµα,
ότι αυτά τα κριτήρια τα οποία εισάγει ο νόµος, αφορούν το 5%
των νοικοκυριών που χρωστάνε. Άλλος µπορεί να ισχυριστεί –
αλλά χρειαζόµαστε δεδοµένα- ότι όντως αφορούν µια σηµαντική
µερίδα των πολιτών, το 20%. Αυτό το ερώτηµα δεν µπορούµε να
το απαντήσουµε, διότι η Κυβέρνηση νοµοθετεί αυτήν τη στιγµή
χωρίς κανένα στοιχείο.
Επιµείναµε στην επιτροπή και είπαµε στην Ένωση Ελληνικών
Τραπεζών «φέρτε µας την κλιµάκωση των οµάδων των «κόκκινων»
δανείων ή αυτών που εξυπηρετούν τα δάνειά τους. Ποιο είναι το
µέσο εισόδηµα που είχαν; Τι ύψος δανείου εξυπηρετούν;».
Να σας πω ένα δείκτη; Το µέσο στεγαστικό δάνειο είναι 200
χιλιάδες ευρώ. Εδώ λέει «ανώτατο 180 χιλιάδες ευρώ». Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι µια σηµαντική µερίδα των πολιτών φεύγει
κατευθείαν µε το ένα κριτήριο. Υπάρχουν άλλα τρία-τέσσερα, τα
οποία είναι εντελώς απαγορευτικά. Θα τα πούµε στη συνέχεια.
Άρα η πρώτη κεντρική ιδέα είναι ότι αυτό το νοµοσχέδιο, το
οποίο εγκρίθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κ.λπ. κ.λπ., είναι ένα νοµοσχέδιο το
οποίο δεν µπορεί να µας πει πόσους αφορά και τι πρόβληµα καλείται να λύσει.
Το δεύτερο έχει να κάνει µε κάποιες θεµελιακές έννοιες. Ποιους προσδιορίζουµε ως φτωχούς; Το νοµοσχέδιο, µε τα κριτήρια
που βάζει, δεν µπορεί να το προσδιορίζει αυτό σε σχέση µε τα
πραγµατικά κοινωνικά δεδοµένα.
Απαντάµε σε ένα πρόβληµα µε ατελή, µε συσσωρευτικά κριτήρια. Σας υπενθυµίζω ότι για να ενταχθεί κάποιος σε αυτόν το
νόµο πρέπει να έχει µέχρι 180 χιλιάδες ευρώ αντικειµενική αξία,
µέχρι 250 χιλιάδες ευρώ συνολική περιουσία. Δηλαδή, αν κάποιος έχει πάρει µια πρώτη κατοικία και έχει και κάτι από το
χωριό ή δεν ξέρω από πού αλλού, βγαίνει εκτός του νόµου, γιατί
δεν υπάρχει διαζευκτικό «ή», δεν υπάρχει κάποιο πιο χαλαρό δεύτερο κριτήριο. Είναι όλα µαζί. Αν κάποιος έχει 10 χιλιάδες ευρώ
καταθέσεις είναι εντός, ενώ αν έχει 11 χιλιάδες ευρώ βγαίνει
εκτός και ας πληροί όλα τα άλλα κριτήρια. Δηλαδή, τα κριτήρια
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µπαίνουν µε έναν τρόπο αδιανόητο. Επαναλαµβάνω, δεν υπάρχει
προσδιορισµός.
Επίσης ο νοµοθέτης –και αυτή είναι η πρόταση από την
πλευρά µας για το πώς θα έπρεπε να είναι ο νοµοθέτης στο συγκεκριµένο θέµα- θα έπρεπε να λαµβάνει υπ’ όψιν του δύο κριτήρια: πρώτον, τη µείωση του εισοδήµατος του νοικοκυριού και
δεύτερον, τη µείωση της αξίας του ακινήτου, το οποίο είναι ένα
δεύτερο αντικειµενικό δεδοµένο. Με βάση αυτούς τους δύο συντελεστές θα έπρεπε να προσέφερε στους δανειολήπτες κλιµακωτά κίνητρα και να τους ευνοούσε. Τα πολύ φτωχά νοικοκυριά
µε γενναιόδωρο τρόπο, τα λιγότερο φτωχά µε λιγότερο γενναιόδωρο τρόπο.
Άρα αυτό θα διεύρυνε την κλίµακα, την έκταση των νοικοκυριών που θα µπορούσαν να ευνοηθούν από αυτές τις ρυθµίσεις,
µε διαφοροποιηµένες τις ευνοϊκές γι’ αυτά ρυθµίσεις, σε σχέση
µε αυτό που κάνει ο νόµος σήµερα, που είναι άσπρο-µαύρο.
Συνεπώς η κλιµάκωση ήταν η απάντηση στο ερώτηµα των κριτηρίων και των κινήτρων που θα έδινε σε αυτά τα νοικοκυριά.
Ακόµη, το νοµοσχέδιο όπως προτείνεται, το οποίο δεσµεύει
τις τράπεζες υπό ορισµένους όρους να κάνουν αυτό το πράγµα,
είναι λιγότερο γενναιόδωρο από την ισχύουσα πρακτική των τραπεζών. Οι τράπεζες δεν περίµεναν την Κυβέρνηση και το µνηµόνιο για να κάνουν αυτήν τη δέσµευση. Οι τράπεζες αναδιαρθρώνουν τα δάνεια των δανειοληπτών εδώ και χρόνια.
Ποια είναι η πρακτική των τραπεζών; Τι προσφέρουν στους δανειολήπτες; Περισσότερα ή λιγότερα από αυτό που προτείνει το
νοµοσχέδιο;
Έχουµε τη βαθιά πεποίθηση ότι η πρακτική είναι πιο γενναιόδωρη από αυτήν που εισάγει ο νοµοθέτης. Είναι πολύ πιο γενναιόδωρη, διότι ο νοµοθέτης -όσες φορές κι αν διαβάσουµε το
νοµοσχέδιο- προβλέπει σαράντα οκτώ δόσεις µέχρι το 30% του
εισοδήµατος. Αυτό είναι το πιο βασικό που προτείνει. Δεν έχει
κάτι άλλο. Υπάρχει και µια ελάφρυνση του επιτοκίου και κάποιες
ειδικές περιπτώσεις για πολύ ακραίες περιπτώσεις ανέργων και
µηδενικού εισοδήµατος.
Οι τράπεζες προσφέρουν πιο σύνθετες παροχές µέχρι στιγµής
στην αναδιάρθρωση των δανείων τους; Σας βεβαιώνω ότι όχι.
Άρα έχουµε ένα λιγότερο γενναιόδωρο νοµοσχέδιο απ’ ό,τι
έπρεπε.
Αυτό αφορά την πρώτη ενότητα, τα ενήµερα δάνεια. Υπάρχει
και ένα δεύτερο µείζον θέµα, το οποίο αφορά το ν. 3869/2010,
είναι ο επονοµαζόµενος νόµος Κατσέλη. Αυτό είναι ένα σηµαντικό νοµοθέτηµα. Και λέω ότι είναι σηµαντικό νοµοθέτηµα, διότι
είναι ο µοναδικός νόµος ο οποίος είπε ότι, σε περίπτωση αδυναµίας ενός νοικοκυριού να υπηρετήσει το δάνειό του, µπορεί να
προσφύγει στα δικαστήρια.
Με βάση τα κριτήρια που υπήρχαν µέσα στο νόµο, τα οποία
ήταν περίπου στο πνεύµα αυτών που είπαµε και πριν -δηλαδή
µείωση εισοδήµατος, µεταβολή περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.- ο
νοµοθέτης καλείται να αποφανθεί τι θα κάνουν οι τράπεζες και ο
δανειολήπτης.
Ζητήσαµε και στο θέµα αυτό αναλυτικά στοιχεία. Τι έχουν κάνει
µέχρι στιγµής τα δικαστήρια στο νόµο Κατσέλη; Διότι, µέχρι στιγµής δεν έχεις µόνο ένα νόµο, έχεις και µια νοµική πρακτική.
Με το νόµο Κατσέλη, λοιπόν, µε όλη τη µεγάλη καθυστέρηση
που υπάρχει –το γνωστό πρόβληµα το οποίο υποτίθεται ότι θα
λύσει ο νόµος και θα δούµε πώς θα το λύσει- έχουν φτάσει στα
δικαστήρια πέντε χιλιάδες υποθέσεις. Το 1/3 από αυτές έχουν
απορριφθεί. Άρα δεν µπορεί κανείς να κατηγορήσει το δικαστήριο. Το 1/3 δεν δικαιώθηκε, τα 2/3 δικαιώθηκαν. O µέσος όρος
κουρέµατος των χρεών από τα δικαστήρια του νόµου Κατσέλη
είναι το 50%.
Τι εισηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ; Εάν θέλουµε να αλλάξουµε το νόµο
Κατσέλη –που πρέπει να τον αλλάξουµε, διότι έχει φρακάρει το
σύστηµα, γιατί κάνεις αίτηση και θα δικαστεί το 2023 κ.λπ.έχουµε ένα δρόµο να διαλέξουµε: να νοµοθετήσουµε τα κριτήρια
των δικαστηρίων και να τα κάνουµε νόµο υποχρεωτικό, που θα
αποτελεί τον µπούσουλα, που θα υποχρεώσει πλέον τις τράπεζες
ως νόµος να ακολουθήσουν την πάγια πρακτική των δικαστηρίων
και του ισχύοντος νόµου.
Αντιστρέφουµε, δηλαδή, το ερώτηµα και λέµε. Έχουµε ένα
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νόµο και έχουµε και µία νοµική πρακτική. Τι έρχεται να κάνει η
πολιτεία; Αυτά τα δύο πράγµατα να τα επαναθεσµοθετήσει,
ούτως ώστε να υποχρεώνει το σύστηµα διαπραγµάτευσης των
τραπεζών µε τους δανειολήπτες να ακολουθεί αυτά τα κριτήρια
τα οποία σοφά τα δικαστήρια –υποθέτω εκεί θα συµφωνήσουµε
όλοι- έχουν ορίσει ως πρακτική συµβατή µε τη σηµερινή πραγµατικότητα. Αυτή είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά µε το
δεύτερο σκέλος, που αφορά την αλλαγή του νόµου Κατσέλη.
Σας υπενθυµίζω ότι προβλεπόταν να υπάρχει εξωδικαστικός
συµβιβασµός και στο νόµο Κατσέλη. Δεν έχει γίνει παρά µόνο σε
τέσσερις ή πέντε περιπτώσεις, δηλαδή σε καµµία. Κι αυτό γιατί;
Γιατί οι τράπεζες το απέρριπταν. Έχουµε και αυτό το δεδοµένο.
Έχουµε, δηλαδή, ένα σύστηµα που λέει «µην πάτε σε δέκα χρόνια στο δικαστήριο, ελάτε να το λύσουµε τώρα µε λογική και κάποια προφανή κριτήρια που δεν χρειάζεται να τα
ανακαλύψουµε». Οι τράπεζες έλεγαν «όχι». Άρα έχουµε µια δεδοµένη αρνητική πρακτική, εµπεδωµένη από τις τράπεζες στο να
µην εφαρµοστεί αυτός ο νόµος.
Έρχεται, λοιπόν, τώρα η Κυβέρνηση και λέει «αυτή τη διαδικασία θα θεσµοθετήσω και θα τη διαµορφώσω µε έναν τρόπο».
Τι σηµαίνει αυτός ο τρόπος; Κάνει µια πρώτη αλλαγή.
Εγώ έκανα, για παράδειγµα, αίτηση σύµφωνα µε το νόµο Κατσέλη, µε τους κινδύνους να απορριφθεί, για το οποίο θα είχα
συνέπειες, αλλά δεν πλήρωνα και τίποτα για δέκα χρόνια. Όταν
εκδικαζόταν η υπόθεση, θα υπήρχε δικαίωση της µίας ή της
άλλης πλευράς. Τώρα, για να κάνω αίτηση, θα πρέπει να εξυπηρετώ κατ’ ελάχιστον το 10% της µηνιαίας µου δόσης.
Τι σηµαίνει αυτό; Εάν είµαι τράπεζα, σηµαίνει ότι αρχίζω να
µπορώ να βάλω τιµή στο «κόκκινο» δάνειο, το οποίο αυτήν τη
στιγµή τελεί υπό αξιολόγηση µετά από δέκα χρόνια. Δηλαδή, εγώ
στα χαρτιά µου αυτό το δάνειο θα το τιµολογήσω. Αυτή είναι η
µία βασική αλλαγή. Και αυτή η αλλαγή –επαναλαµβάνω- δεν γίνεται µε έναν τρόπο που µπορούµε να τον δεχτούµε. Να διευκολυνθεί η κατάσταση, αλλά να έχουµε και τα κριτήρια µε τα οποία
θα γίνει αυτός ο συµβιβασµός. Δεν έχουµε όµως.
Η µετατόπιση, λοιπόν, γίνεται εµφανώς προς την πλευρά των
τραπεζών, διότι εισάγει αυτήν τη διαδικασία –έχω ξεχάσει πώς
την αποκαλεί ο νοµοθέτης- του προδικαστικού συµβιβασµού –τα
νοµικά µου είναι πολύ φτωχά, όπως έχετε καταλάβει- µε τον
οποίο καλεί να γίνει συζήτηση, να γίνει διαµεσολάβηση, να καταλήξουν, να γίνουν οι αµοιβαίες προτάσεις και να πληρώνεται
εν εξελίξει. Κι αν δεν καταλήξουν κάπου όλα αυτά, τότε να αποκτά το δικαίωµα να πάει στο δικαστήριο. Σε όλη τη διάρκεια,
όπως είπαµε, θα πληρώνει το 1/10. Άρα έχουµε µία ρύθµιση η
οποία δεν διευκολύνει αυτό το σύστηµα.
Πηγαίνω σε ένα βασικό συµπέρασµα όλης αυτής της ιστορίας.
Νοµίζω ότι το νοµοσχέδιο έρχεται να καλύψει αυτήν τη στιγµή
µια θεµελιακή ανάγκη των τραπεζών ότι τον Νοέµβριο που θα
περάσουν τη δεύτερη αξιολόγησή τους και, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί το πρόγραµµα ανακεφαλαιοποίησης και δεν ξέρω τι
άλλο, θα πρέπει να έχουν αποκτήσει µια τιµή οι ίδιες οι τράπεζες,
προκειµένου να διαχειριστούν µια συνεχιζόµενη τραπεζική κρίση
εν Ελλάδι και στην Ευρώπη.
Το νοµοσχέδιο αυτό δεν έρχεται να λύσει τα κοινωνικά προβλήµατα των ανθρώπων που έχουν πάρει στεγαστικά δάνεια. Έρχεται να ρυθµίσει ένα πρόβληµα που εκπορεύεται από τις
ανάγκες αποκλειστικά των τραπεζών. Δηµιουργεί κάποιες διευκολύνσεις σε κάποιες µικρές κατηγορίες πολιτών, δεν απαντάει
στο πρόβληµα. Οι λύσεις για να απαντηθεί το πρόβληµα υπήρχαν
και ήταν οι τρείς άξονες που σας είπα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Και εµείς σας
ευχαριστούµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Κύριε
Πρόεδρε, το λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Πριν δώσω το
λόγο στον ειδικό αγορητή του ΠΑΣΟΚ κ. Μωραΐτη, θα δώσω το
λόγο για πολύ λίγο στον Υπουργό κ. Χατζηδάκη, για να κάνει κάποιες ανακοινώσεις.
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Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Κύριε
Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε να
διευκρινίσω την τοποθέτηση της Κυβέρνησης επί των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί, γιατί, καθώς η διαδικασία έχει έναν ειδικό χαρακτήρα, νοµίζω ότι χρήσιµο θα ήταν και οι εισηγητές των
κοµµάτων και οι συνάδελφοι να γνωρίζουν ποια είναι η τοποθέτησης της Κυβέρνησης επί των τροπολογιών, καίτοι αυστηρά µιλώντας επί του Κανονισµού θα µπορούσα να τοποθετηθώ και
αργότερα. Αλλά, νοµίζω, χρήσιµο είναι να διευκρινίσω τη στάση
µας τώρα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είναι αρχή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Χαίροµαι που συµφωνείτε.
Η Κυβέρνηση κατ’ αρχάς δέχεται την τροπολογία που έχει κατατεθεί….
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: …στο τέλος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ησυχία, παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): …δέχεται την τροπολογία που έχει κατατεθεί από Βουλευτές
περισσοτέρων κοµµάτων και αφορά στο ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασµών, µέχρι του ύψους των 1.500 ευρώ. Θεωρούµε
ότι είναι κάτι σωστό και κοινωνικά δίκαιο και εποµένως το αποδεχόµαστε.
Αποδεχόµαστε, επίσης, την τροπολογία του συναδέλφου, του
κυρίου…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μπορείτε να µας πείτε η πρώτη
τροπολογία ποιων συναδέλφων είναι;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Είναι
πολλών συναδέλφων από διαφορετικά κόµµατα.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Με αριθµούς, κύριε
Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Είναι
η τροπολογία που έχει κατατεθεί από τον κ. Μωραΐτη, τον κ.
Τζαµτζή, την κ. Ξηροτύρη…
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Με αριθµούς, κύριε
Υπουργέ, να µιλάτε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Θα
τη βρω. Αλλά, εάν θέλετε, να προχωρήσω και εν συνεχεία θα σας
δώσω τον αριθµό.
Αυτή η πρώτη τροπολογία, λοιπόν, είναι η τροπολογία µε γενικό αριθµό 550 και ειδικό 80.
Δεχόµαστε, επίσης, την τροπολογία που έχει κατατεθεί από
τον συνάδελφο κ. Καρανάσιο και τον συνάδελφο κ. Τζαµτζή, µε
γενικό αριθµό 563 και ειδικό 91, και αφορά το Γενικό Εµπορικό
Μητρώο, όπως το περιέγραψε προηγουµένως στην τοποθέτησή
του ο κ. Τζαµτζής.
Και έρχοµαι στην τροπολογία που έχει κατατεθεί από συναδέλφους της ΔΗΜΑΡ σε σχέση µε τους πλειστηριασµούς…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εξηγήστε µας γιατί την κάνετε
δεκτή, τι περιέχει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Κύριε
Λαφαζάνη, µόλις προηγουµένως τοποθετήθηκε ο κ. Τζαµτζής.
Πρόκειται για µια δυσλειτουργία που έχει παρατηρηθεί τις τελευταίες µέρες…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: (Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, παρακαλώ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): …καθότι αρκετές επιχειρήσεις δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις ως
προς το Γενικό Εµπορικό Μητρώο, πήγαν την τελευταία στιγµή
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και γι’ αυτό το λόγο δίνουµε µια παράταση. Δεν υπάρχουν κυρώσεις εν πάση περιπτώσει για τις επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν
τακτοποιηθεί, µέχρι και τις 10 Ιουλίου. Αυτή είναι η ρύθµιση. Την
είχε περιγράψει µόλις πριν από είκοσι λεπτά ο κ. Τζαµτζής και
ήσασταν παρών στην Αίθουσα, γι’ αυτόν το λόγο νόµιζα ότι είχε
γίνει αντιληπτό.
Έρχοµαι στην τροπολογία της ΔΗΜΑΡ, που αφορά στους
πλειστηριασµούς. Το θέµα έχει απασχολήσει τελευταία τη δηµοσιότητα. Θέλω να πω ότι υπάρχει ρύθµιση που είχε έρθει µε πρωτοβουλία αυτής της Κυβέρνησης, σε συνεννόηση µε την τρόικα,
µε βάση την οποία είχε δοθεί για ακόµη µια φορά παράταση στην
άρση των πλειστηριασµών, µέχρι και το τέλος του 2013. Και η
παράταση αυτή ισχύει και θα ισχύει για έξι επτά µήνες ακόµα.
Από εκεί και πέρα, ξέρετε ότι η πρακτική των κυβερνήσεων
από το 2009 και εντεύθεν είναι για το θέµα αυτό να νοµοθετούν
στο τέλος της χρονιάς, στο τελευταίο δίµηνο, διότι αυτό λέει και
η κοινή λογική, όταν κανείς έχει υπ’ όψιν του τα δεδοµένα της
στιγµής εκείνης.
Εποµένως καταλαβαίνω το ενδιαφέρον, καταλαβαίνω τον προβληµατισµό, αλλά κάθε πράγµα στην ώρα του. Αυτήν την ώρα
δεν προτιθέµεθα να συζητήσουµε το συγκεκριµένο θέµα. Το
θέµα αυτό θα συζητηθεί αργότερα, αφού έχουν υπάρξει και όλες
οι συνεννοήσεις, όπως προβλέπει άλλωστε και το µνηµόνιο µε
την τρόικα.
Να είστε βέβαιοι –το λέω στους συναδέλφους που κατέθεσαν
την τροπολογία- ότι φυσικά όλες οι απόψεις θα ληφθούν υπ’ όψιν
και πάνω απ’ όλα η Κυβέρνηση θα αντιµετωπίσει το θέµα όπως
το αντιµετώπισε και πέρυσι, δηλαδή µε τη µέγιστη δυνατή κοινωνική ευαισθησία.
Από εκεί και πέρα, έχει κατατεθεί µια σειρά από τροπολογίες,
πάλι από συναδέλφους της ΔΗΜΑΡ, οι οποίες δυστυχώς δεν
µπορεί να γίνουν αποδεκτές, διότι αλλάζουν την αρχιτεκτονική
του νοµοσχεδίου. Υπάρχει συµφωνία µε την τρόικα, υπάρχει γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο αντιµετωπίζει πολλά και σηµαντικά ζητήµατα σε
σχέση µε τους πραγµατικά κοινωνικά ασθενείς. Όπως θα πω και
στη συνέχεια στην τοποθέτησή µου, δεν υπάρχει καµµία άλλη
χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να έχει πιο ευνοϊκές ρυθµίσεις σε σχέση µε τις ρυθµίσεις που έχουµε εµείς. Αλλά επειδή
το νοµοσχέδιο αυτό είναι ένα από τα ορόσηµα που έχει συµφωνήσει η Κυβέρνηση µε την τρόικα προκειµένου να εκταµιευθεί η
επόµενη δόση, θεωρούµε ότι, αν αυτήν την ώρα έρθουµε, µε
αγαθές προθέσεις, µε καλές προθέσεις να προσθέσουµε και
άλλες περιπτώσεις, τότε κινδυνεύουµε να έχουµε το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσµα.
Παρακαλώ, λοιπόν, να γίνει αντιληπτό ότι το νοµοσχέδιο αυτό
είναι ένα σηµαντικό βήµα µπροστά. Φανταστείτε τι θα συµβεί εάν
δεν ψηφιστεί. Εάν δεν ψηφιστεί, θα µείνουµε µε ένα ατελές καθεστώς προστασίας και ως προς τους ενήµερους και ως προς
τους µη ενήµερους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, τα
υπόλοιπα στην τοποθέτησή σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Εποµένως παρακαλώ να γίνει κατανοητή αυτή η στάση της
Κυβέρνησης, που υπαγορεύεται και από µια στάση εθνικής ευθύνης και να µην επιµείνουµε στην υπερψήφιση αυτών των τροπολογιών.
Επίσης, κατατίθεται µια σειρά από νοµοτεχνικές βελτιώσεις,
οι οποίες είναι τεχνικού χαρακτήρα περισσότερο και θα ήθελα
φυσικά να ληφθούν υπ’ όψιν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
να τις καταθέσετε για τα Πρακτικά, ώστε να διανεµηθούν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Τις
καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες
νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ κ. Μωραΐτης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει καµµιά αµφιβολία
ότι το παρόν νοµοσχέδιο ακουµπά πράγµατι ένα µεγάλο και
εκρηκτικό πρόβληµα που αντιµετωπίζει σήµερα η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικονοµία.
Όλοι µας γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά την κατάσταση που
βιώνουν σήµερα οι ελληνικές οικογένειες, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, στο σύνολό τους οι Έλληνες πολίτες, οι πολίτες της
χώρας µας.
Μπροστά µας, όµως, υπάρχει µια εκρηκτική κοινωνική κατάσταση. Τα δάνεια που είναι «κόκκινα» ή είναι στο κατώφλι για να
γίνουν ανέρχονται σήµερα στο ύψος των 80 δισεκατοµµυρίων
ευρώ σε σύνολο 227 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Δηλαδή, σήµερα
σχεδόν το 35% των δανείων βρίσκονται στο «κόκκινο».
Έχουµε προς ψήφιση ένα νοµοσχέδιο που ανέµεναν οι πολίτες, ανέµενε η αγορά µε πάρα πολλή αγωνία και για πάνω από
ένα χρόνο, µιας και η συζήτηση είχε αρχίσει µε ένα πλαίσιο προτάσεων που είχε ετοιµαστεί πριν από ένα χρόνο και πλέον, από
τον Γιώργο Κουτρουµάνη, τον Υπουργό Εργασίας τότε, το οποίο
δεν προχώρησε βεβαίως, λόγω των διπλών εκλογών που είχαµε.
Ακολούθησαν αυτό το διάστηµα οι προτάσεις νόµων από τα κόµµατα. Και η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και η πρόταση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Το ΠΑΣΟΚ, από την πλευρά του, κατέθεσε µία πρόταση νόµου,
η οποία αφ’ ενός έδινε λύση στο πρόβληµα των πολιτών και αφ’
ετέρου δεν έβαζε σε περιπέτεια την ασφάλεια του τραπεζικού
συστήµατος, ιδιαίτερα αυτήν την πολύ κρίσιµη περίοδο. Θα θυµίσω ότι τα τελευταία τρία χρόνια ήταν το ΠΑΣΟΚ αυτό το οποίο
πήρε συγκεκριµένες πρωτοβουλίες για να µπορέσει να αντιµετωπίσει αυτό το µεγάλο πρόβληµα των δανειοληπτών και έδωσε
µε συγκεκριµένες παρεµβάσεις του λύσεις. Θυµίζω το ν. 3869,
το πάγωµα των πλειστηριασµών για την πρώτη κατοικία αλλά και
το πλαίσιο για τη ρύθµιση των χρεών των δηµοσίων υπαλλήλων
µέσω του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Πριν ξεκινήσω την αναφορά µου στο νοµοσχέδιο, θα ήθελα να
κάνω ένα σχόλιο για το θέµα των πλειστηριασµών, που µπήκε και
στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής και στο οποίο αναφέρθηκε πριν από λίγο ο κύριος Υπουργός.
Εµείς, ως ΠΑΣΟΚ, έχουµε εγκαίρως τοποθετηθεί γι’ αυτό το
µεγάλο θέµα. Με την πρότασή µας για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά τον Οκτώβριο του 2012 είχαµε πρόβλεψη για παράταση της
αναστολής έως το τέλος του 2014. Είναι µία θέση στην οποία είµαστε ξεκάθαροι και φυσικά κατηγορηµατικά δηλώνουµε ότι πρέπει να πάµε στην παράταση της αναστολής των πλειστηριασµών.
Άκουσα µε µεγάλη προσοχή την παρέµβαση του Υπουργού και
αντιλαµβάνοµαι το σκεπτικό το οποίο µας κατέθεσε σήµερα. Δεν
µπορώ, όµως, να µη συνεχίσω τον προβληµατισµό µου. Είναι ένα
πολύ σηµαντικό θέµα, αν θέλουµε πράγµατι να προφυλάξουµε
αυτές τις χιλιάδες οικογένειες που αγωνιούν και βεβαίως να προφυλάξουµε, πάνω απ’ όλα, το κοινωνικό κλίµα σε αυτήν την πολύ
δύσκολη και κρίσιµη συγκυρία για τη χώρα µας.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, την προηγούµενη εβδοµάδα άνοιξε µε
άκοµψο τρόπο και χωρίς καµµία συνεννόηση µε τους κυβερνητικούς εταίρους αυτό το θέµα. Παρά την κυβερνητική διάψευση,
βλέπουµε ότι µέσα από δεκάδες δηµοσιεύµατα επιβεβαιώνεται
ο φόβος που είχαµε διατυπώσει, ως ΠΑΣΟΚ, ότι θα προκληθεί
ανησυχία και ανασφάλεια στους πολίτες.
Εγώ προσωπικά αλλά και όλοι οι συνάδελφοι µε τους οποίους
έχω µιλήσει θεωρούµε ότι είναι ένα θέµα το οποίο βρίσκουµε συνεχώς µπροστά µας. Είναι ένα κλίµα, το οποίο καλοβλέπουν -ειδικά αυτήν την περίοδο- και διάφοροι κερδοσκόποι.
Από εκεί και πέρα, όµως, υπάρχει ένα θέµα για το πώς λειτουργεί, αγαπητέ Υπουργέ, η κυβερνητική πλειοψηφία, την ώρα που
στην κοινωνία και στην οικονοµία όλα κρέµονται από µία λεπτή
κλωστή. Είναι ξεκάθαρο ότι µε πρακτικές άσκοπων αιφνιδιασµών
αλλά και λαϊκίστικων εντυπωσιασµών υπονοµεύονται οι πραγµατικοί στόχοι µίας Κυβέρνησης που καλείται να επιτελέσει ένα
πολύ µεγάλο και δύσκολο έργο.
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Για εµάς τα πράγµατα είναι απλά. Είτε υπάρχει κοινή λειτουργία της κυβερνητικής πλειοψηφίας είτε όχι. Το ΠΑΣΟΚ δεν το
αφορούν και δεν θα ανεχθεί τέτοιες πρακτικές. Αυτό είναι µία ξεκάθαρη κουβέντα από πλευράς του ΠΑΣΟΚ και προς τους δύο
κυβερνητικούς µας εταίρους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι και µε τη σηµερινή
συζήτηση έχει δικαιωθεί η άποψη που εκφράσαµε από την πρώτη
στιγµή, όταν ήρθε αυτό το νοµοσχέδιο στην επιτροπή, ότι δεν
έπρεπε να πάµε σε µία διαδικασία εξπρές για ένα τόσο σηµαντικό νοµοσχέδιο. Πιστεύω ότι έχει δικαιωθεί αυτή η άποψη και
αυτό φάνηκε µέσα από την όλη κοινοβουλευτική διαδικασία και
από την ακρόαση των φορέων.
Σήµερα, λοιπόν, φθάνει στην Ολοµέλεια µία πρόταση νόµου,
για την οποία είχαν καλλιεργηθεί πολύ µεγάλες προσδοκίες. Δυστυχώς, η αλήθεια είναι ότι έχουµε µία διάψευση των προσδοκιών των πολιτών. Πιστεύω ότι για µία ακόµη φορά αναδεικνύεται
η ανάγκη να πηγαίνει η Κυβέρνηση στις διαπραγµατεύσεις από
µία εντελώς διαφορετική αφετηρία. Έχουµε πει πολλές φορές
ως ΠΑΣΟΚ ότι η χώρα, η Κυβέρνηση, θα είχε κερδίσει πολύ περισσότερα, εάν εδώ και ένα χρόνο είχε υιοθετήσει την πρότασή
µας για την εθνική οµάδα διαπραγµάτευσης, ειδικά σε αυτά τα
πολύ µεγάλα θέµατα που καίνε την κοινωνία και την οικονοµία.
Ξεκαθαρίζω, λοιπόν, ότι εµείς θεωρούµε το νοµοσχέδιο ως ένα
θετικό βήµα. Δεν είναι, όµως, η ολοκληρωµένη λύση που περιµένει η κοινωνία και δεν είναι η οριστική λύση που περίµενε η ελληνική οικονοµία. Δεν είναι σε καµµία περίπτωση µία ρηξικέλευθη
πρόταση, όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου. Είναι καλό να τα λέµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους,
γιατί εκτιµώ, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι πέρασαν οι εποχές που
οι κυβερνήσεις και οι Υπουργοί βάφτιζαν όποιο νοµοσχέδιο και
εάν κατέβαζαν τοµή ή µεγάλη µεταρρύθµιση.
Ας βάζουµε τον πήχη, λοιπόν, εκεί ακριβώς όπου είναι. Δεν
πρέπει να παίζουµε επικοινωνιακά παιχνίδια µε τα νεύρα των πολιτών, ειδικά αυτήν την περίοδο που είναι στα όριά τους. Αυτό
αφορά, αν θέλετε, και γενικά την πολιτική της Κυβέρνησης και
τις όποιες θετικές ειδήσεις έχουµε το τελευταίο διάστηµα. Έτσι,
λοιπόν, εµείς αντιµετωπίζουµε αυτό το νοµοσχέδιο, ως ένα µικρό
βήµα προς την οριστική λύση, η οποία πρέπει να έρθει µετά από
την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Θα έλεγα, λοιπόν, ότι υπάρχουν έξι βασικές αδυναµίες στο νοµοσχέδιο, που του στερούν τη δυνατότητα να αποτελέσει πράγµατι µια ολοκληρωµένη παρέµβαση.
Πρώτον, περιορίζει πάρα πολύ τους δυνητικούς ωφελούµενους µε τις σωρευτικές προϋποθέσεις που απαιτούνται.
Δεύτερον, δίνει µισές λύσεις, µιας και δεν υπάρχει ευνοϊκότερο επιτόκιο στις βασικές κατηγορίες των ωφελουµένων.
Τρίτον, αφορά µόνο τα ενυπόθηκα δάνεια των οποίων οι συµβάσεις δεν έχουν καταγγελθεί.
Τέταρτον, δεν εξορθολογίζει τις σχέσεις των δανειοληπτών µε
τα πιστωτικά ιδρύµατα.
Πέµπτον, δεν ρυθµίζει τα επαχθή επιτόκια στα καταναλωτικά
δάνεια.
Έκτον, αφήνει εκτός ρύθµισης τους ελεύθερους επαγγελµατίες.
Κατ’ αρχάς, όσον αφορά την κουβέντα που έγινε περί ενήµερων και µη ενήµερων δανειοληπτών, εµείς διατυπώσαµε την πρότασή µας να ενταχθούν και οι δανειολήπτες των οποίων οι
συµβάσεις έχουν καταγγελθεί το τελευταίο δεκαοκτάµηνο. Πιστεύω ότι αυτό είναι δίκαιο και δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι, αν δεν
υπήρχαν οι εκλογές, αν δεν υπήρχε η κυβερνητική καθυστέρηση,
όλοι αυτοί οι δανειολήπτες σήµερα θα είχαν ενταχθεί σε κάποια
ρύθµιση και δεν θα είχαν καταγγείλει οι τράπεζες τις συµβάσεις
τους.
Βεβαίως υπάρχει και το θέµα της ηµεροµηνίας που βάζει το
νοµοσχέδιο. Εγώ το έβαλα και στην πρώτη και στη δεύτερη ανάγνωση. Συµπεριλαµβάνετε δάνεια που έχουν συναφθεί έως 306-2010. Ακούσαµε κατά τη διάρκεια της ακρόασης των φορέων
από τον κ. Γκόρτσο να καταρρίπτεται το επιχείρηµα ότι µετά την
ηµεροµηνία αυτή δεν δίνονταν πλέον δάνεια από τις τράπεζες.
Φυσικά, δεν µπορεί να µην καταλαβαίνουµε ότι υπήρχαν συµπολίτες µας εκείνη την εποχή που δεν είχαν νιώσει ακόµα την κρίση
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και πήραν δάνεια, γιατί πίστευαν ότι, παρά την κρίση, µπορούν
να τα εξυπηρετήσουν. Ας θυµηθούµε το ποσοστό της ανεργίας
της εποχής. Άρα είναι δίκαιο να συµπεριλάβει η ρύθµιση περισσότερους µήνες της κρίσης.
Πιστεύω επίσης ότι είναι θετικό το ότι τελικά στο νοµοσχέδιο
δεν συµπεριελήφθησαν µόνο τα στεγαστικά δάνεια. Όµως, για
να είµαστε πραγµατιστές, πιστεύω ότι αναφερόµαστε στη συντριπτική πλειοψηφία σε στεγαστικά δάνεια. Ελάχιστος είναι ο
αριθµός των ενυπόθηκων καταναλωτικών δανείων κι αυτό βεβαίως µας το είπε και ο εκπρόσωπος των τραπεζών στην ακρόαση των φορέων. Είναι ένα βασικό πρόβληµα του νοµοσχεδίου
το ότι πάµε σε ρύθµιση µόνο για τα ενυπόθηκα δάνεια. Είναι ξεκάθαρο για εµάς ότι έτσι αφήνουµε µια βόµβα που υπάρχει κι
είναι έτοιµη να εκραγεί, χωρίς να κάνουµε τίποτα.
Το ερώτηµα είναι µεγάλο και δεν έχει απαντηθεί: Πώς θα αντιµετωπιστεί µια χιονοστιβάδα «κόκκινων» δανείων, κάρτες, καταναλωτικά δάνεια, τα οποία σήµερα δεν έχουν εµπράγµατες
εξασφαλίσεις; Εδώ, λοιπόν, βλέπουµε ότι το νοµοσχέδιο δεν
ακουµπά, κύριε Υπουργέ, τον πραγµατικό πυρήνα του προβλήµατος και δεν µπορούµε να κρύψουµε λόγια.
Αυτήν τη στιγµή έχουµε πάρα πολλές καταγγελίες -και εγώ
αλλά και άλλοι συνάδελφοι- ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα αυτές τις
δύσκολες ώρες σε καµµία περίπτωση δεν τηρούν τους κανόνες.
Ζητούνται από τους πολίτες οι ρυθµίσεις και σε πολλές περιπτώσεις έχουµε φαινόµενα αισχροκέρδειας. Πηγαίνει σήµερα ένας
συµπολίτης µας µε έξι ή οκτώ χιλιάδες ευρώ καταναλωτικό δάνειο και του ζητούν τα πάντα. Κι έχουµε πολλά τέτοια παραδείγµατα. Ζητούνται υποθήκες σήµερα από τις τράπεζες για πάρα
πολύ µικρά ποσά και, αν δεν δοθούν αυτές οι υποθήκες, τότε τα
επιτόκια που µπαίνουν στο τραπέζι είναι της τάξης του 14% και
του 15%, για να µπορέσουν να προχωρήσουν οι ρυθµίσεις. Εµείς,
λοιπόν, στην πρότασή µας θέσαµε ανώτατο επιτόκιο 9% σε
αυτού του τύπου τις ρυθµίσεις.
Θα επαναλάβω αυτό το οποίο είπα και στην επιτροπή, ότι σήµερα οι τράπεζες ρυθµίζουν τα δάνεια των µεγάλων οφειλετών
τους. Σε αυτούς δείχνουν πράγµατι µια διάθεση συνεννόησης.
Όταν βλέπουν όµως αυτούς που χρωστούν λίγα, όχι απλώς δεν
τους σέβονται, όχι απλώς δεν κάθονται ισότιµα να µιλήσουν µαζί
τους, αλλά τους ζητούν και πολύ περισσότερα.
Οι καταναλωτές είναι ανυπεράσπιστοι και εγώ, βεβαίως, δεν
µιλώ αυτήν τη στιγµή σε καµµία περίπτωση για τους µπαταχτσήδες. Αναφέροµαι σε ανθρώπους που θέλουν να σεβαστούν και
τις υπογραφές τους και θέλουν µία αξιοπρεπή ρύθµιση των
χρεών που έχουν απέναντι στις τράπεζες. Επαναλαµβάνω ότι ο
στόχος πρέπει να είναι η διευκόλυνση κι όχι να δηµιουργήσουµε
µια νέα γενιά δανειοληπτών στη χώρα µας µε δυσβάσταχτα χρέη.
Έγινε πολλή κουβέντα, λοιπόν, για τις προϋποθέσεις που πρέπει σωρευτικά να υπάρχουν για να ενταχθεί κάποιος στη ρύθµιση. Οι περισσότεροι συνάδελφοι και στην επιτροπή αλλά και οι
εισηγητές σήµερα επισηµάναµε τον κίνδυνο ότι όχι µόνο θα
έχουµε µικρό αριθµό ωφελουµένων, αλλά κι ότι υπάρχει περίπτωση να προκύψουν κραυγαλέες αδικίες. Κι αυτό γιατί κάποιος
είτε θα βρίσκεται στο όριο των προϋποθέσεων είτε µπορεί να µην
τηρείται µία προϋπόθεση, η οποία ελέγχεται κατά πόσο είναι
πραγµατικά απαραίτητη.
Σας έφερα στις επιτροπές αρκετά παραδείγµατα. Σας είπα για
την περίπτωση ενός ανέργου, ο οποίος δεν µπορεί να ενταχθεί
στη ρύθµιση, γιατί µπορεί να υπάρχει ένας συνοφειλέτης ο
οποίος δεν θα τηρεί σωρευτικά όλες τις προϋποθέσεις που ο νοµοθέτης βάζει σήµερα. Και σας λέω ότι θα υπάρχουν δυστυχώς
αρκετές τέτοιες περιπτώσεις.
Μιλώντας για την κατηγορία των ανέργων, πιστεύω ότι δεν αρκούν οι έξι µήνες των µηδενικών καταβολών. Θα πρέπει να ακολουθηθεί η ρύθµιση στο πλαίσιο της προσπάθειας του ανέργου
να βρει δουλειά. Θα πρέπει να πάµε σε δώδεκα µήνες µηδενικών
καταβολών, ώστε να ισορροπήσει η ζωή ενός οικογενειάρχη ο
οποίος είναι µακροχρόνια άνεργος κι αυτή η κρίση τον έχει χτυπήσει αλύπητα.
Θα ήθελα να πω ότι είναι θετικό το ότι συµφωνήσατε µε τις παρατηρήσεις πολλών από εµάς για τους συµπολίτες µας µε τα
προβλήµατα αναπηρίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πιστεύω, κύριε Υπουργέ, ότι σήµερα πρέπει να γίνει µία προσπάθεια αλλαγής και διεύρυνσης των εισοδηµατικών τουλάχιστον κριτηρίων και πιστεύω ότι, έστω και την τελευταία στιγµή,
µπορείτε να δείξετε µία ευελιξία.
Επίσης, σωστά θέτετε ειδική πρόνοια για τις πιο χαµηλές εισοδηµατικές κατηγορίες, όµως υπάρχει το θέµα του επιτοκίου
συνολικά για τη ρύθµιση. Δεν βάζετε θέµα επιτοκίων για τις πρώτες κατηγορίες της ρύθµισης. Εµείς πιστεύουµε ότι αυτή η «κόκκινη» γραµµή για την προστασία των δανειοληπτών πρέπει να
διέπει όλες τις κατηγορίες των ωφελουµένων. Γιατί, ναι µεν, υιοθετείτε τη φιλοσοφία της πρότασης, που κι εµείς κάναµε, του
30% στο εισόδηµα, αυτό όµως είναι ένα σκέλος της λύσης.
Εµείς µιλάµε και για τα επιτόκια. Για να έχει µία πραγµατική
ωφέλεια ο δανειολήπτης, πρέπει να έχει κι ένα ευνοϊκότερο επιτόκιο. Αν αυτό δεν συµβεί, πιστεύω ότι ανοίγουµε ένα παράθυρο
για υπερβολές από πλευράς τραπεζών εις βάρος των δανειοληπτών.
Έγινε µεγάλη κουβέντα σχετικά και µε το θέµα των ελεύθερων
επαγγελµατιών. Το βάζουµε από την πρώτη στιγµή, γνωρίζοντας
ότι είναι ένα θέµα σύνθετο κι αυτό το κατανοούµε. Εκτιµώ ότι θα
πρέπει να βρούµε µία λύση και για τον ελεύθερο επαγγελµατία
ο οποίος πήρε ένα σπίτι για την οικογένειά του και σήµερα παλεύει κάτω από αντίξοες συνθήκες να σώσει και το σπίτι του και
την επιχείρησή του.
Να δούµε ακόµα και τα µικρά επιχειρηµατικά δάνεια, αυτά των
µικροµεσαίων, τα οποία σήµερα οι τράπεζες αγνοούν, κοιτώντας
και ρυθµίζοντας πρώτα τους µεγάλους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έρχοµαι -και κλείνω µε αυτό- στο θέµα –και το θεωρώ θετικό
από την πλευρά σας που δέχεστε την τροπολογία που κατέθεσα
κι εγώ αλλά κι άλλοι συνάδελφοι- του ακατάσχετου λογαριασµού. Και επειδή ακούστηκαν κάποια ειρωνικά σχόλια πριν, θέλω
να αναφέρω –το είπα και στην επιτροπή- ότι στη χώρα µας το
81,5% των καταθετών είναι κάτω των 2.000 ευρώ. Άρα κι αυτό το
θεωρώ ένα θετικό βήµα, τον ακατάσχετο λογαριασµό. Ήταν µια
προεκλογική δέσµευση δική µας και θέλω να ευχαριστήσω και
τους συναδέλφους από τα άλλα κόµµατα οι οποίοι δέχτηκαν και
υπέγραψαν αυτήν την τροπολογία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς υπερψηφίζουµε το παρόν
νοµοσχέδιο, πιστεύοντας ότι είναι ένα µικρό βήµα στην επίλυση
ενός εκρηκτικού και µεγάλου προβλήµατος για την ελληνική κοινωνία.
Περιµένουµε, όµως, από την Κυβέρνηση συνέχεια των προσπαθειών στην κατεύθυνση µιας ολοκληρωµένης λύσης. Εµείς
θα είµαστε εδώ καταθέτοντας συνεχώς τις προτάσεις µας, γιατί
υπάρχει η ανάγκη εξορθολογισµού του ιδιωτικού χρέους στη
χώρα, να γίνει βιώσιµο. Είναι όρος για την ανάκαµψη της οικονοµίας και της ζωής των πολιτών. Κι αυτό είναι µια πρόκληση που
είναι µπροστά µας και θα πρέπει να την αντιµετωπίσουµε το αµέσως επόµενο διάστηµα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
κι εµείς, κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει η κ. Ραχήλ Μακρή, ειδική αγορήτρια των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και
κύριοι Βουλευτές, αποτελεί κοινή παραδοχή, ακόµη και από τους
εταίρους σας της τρόικας, ότι η εφαρµοζόµενη οικονοµική πολιτική λιτότητας έχει αποτύχει οικτρά. Αποτέλεσµα της αποτυχίας
σας είναι η ύφεση και η ανεργία η οποία πλήττει τους Έλληνες
πολίτες, στερώντας τους µεγάλο µέρος των προσωπικών και οικογενειακών εισοδηµάτων. Επιπλέον, τα νοικοκυριά πλήττονται
από τη φορολογική πολιτική σας, η οποία στοχοποιεί την ιδιοκτησία ακινήτων σε εξοντωτικό βαθµό.
Τα ανωτέρω δεδοµένα οδηγούν σε πραγµατική αδυναµία τους
δανειολήπτες να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Τα
«κόκκινα» δάνεια αυξάνονται συνεχώς, όχι από ανθρώπους που
έχουν και δεν πληρώνουν, αλλά από πολίτες που θέλουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, αλλά τους έχετε στερήσει
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αυτήν τη δυνατότητα.
Η απάντηση της συγκυβέρνησης στο πραγµατικό πρόβληµα
της ελληνικής κοινωνίας είναι η εισαγωγή ενός νοµοσχεδίου
µόνο και µόνο για να ανταποκριθεί στο χρονοδιάγραµµα των εντολών της τρόικας. Το µόνο που φαίνεται να σας ενδιαφέρει είναι
η εκπλήρωση της τυπικής υποχρέωσής σας στην επικείµενη Σύνοδο του Eurogroup αύριο. Γι’ αυτό εξάλλου θέλετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία ψήφισης σήµερα.
Κρίνοντας από τις διατάξεις του κατατεθειµένου νοµοσχεδίου,
αδιαφορείτε πλήρως για όλους αυτούς που δεν δύνανται να αποπληρώσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις εξαιτίας της εφαρµοζόµενης φορολογικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής. Διχάζετε
τον ελληνικό λαό, αφήνοντας εκτός διατάξεων τους ελεύθερους
επαγγελµατίες. Παρέχετε υποτυπώδεις διευκολύνσεις σ’ αυτούς
που, ούτως ή άλλως, εξυπηρετούν τα δάνειά τους, ενώ εισάγετε
τέτοιους περιορισµούς, που ουσιαστικά απαγορεύουν στην πλειοψηφία των δανειοληπτών να ενταχθούν στις υποτιθέµενες ευεργετικές διατάξεις.
Αποτελεί απαράδεκτη συµπεριφορά κυβερνώντων το να ζητάτε από άνεργους να αποδείξουν την πτώση του εισοδήµατός
τους, να µην έχουν ουσιαστικές καταθέσεις και να αποπληρώνουν κανονικά το δάνειό τους για να πάρουν µία, µικρή έστω, οικονοµική ανάσα. Είναι επίσης απαράδεκτο να µη µεριµνάτε για
την ουσιαστική βοήθεια σε πολύτεκνες οικογένειες.
Γνωρίζουµε ότι το µόνο που σας ενδιαφέρει είναι να προσφέρετε ενυπόθηκες εγγυήσεις στις τράπεζες. Έχει γίνει αντιληπτό
ότι επιθυµείτε να τους δώσετε την αναλυτική οικονοµική εικόνα
των δανειοληπτών τους. Παρέχετε συνεχώς διευκολύνσεις, συνεχώς ευνοϊκές διατάξεις προς τους τραπεζίτες, µε τη µόνιµη δικαιολογία του συστηµικού κινδύνου.
Πιστεύουµε όµως ότι έφτασε η χρονική στιγµή να σταµατήσετε πια την κοροϊδία και την παραπληροφόρηση. Τα νοµικίστικα
τεχνάσµατα δεν λύνουν το πρόβληµα. Δεν είναι δυνατόν το Α’ κεφάλαιο του νοµοσχεδίου να τιτλοφορείται «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες» και να ισχυρίζεστε ότι
καλύπτει και τους µη ενήµερους, αρκεί να µην έχει καταγγελθεί
η σύµβασή τους κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 1. Ένα σοβαρό νοµοσχέδιο θα περιλάµβανε όλες τις κατηγορίες δανειοληπτών. Οι διατάξεις θα έπρεπε να έχουν δοµηθεί
µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αποµονώνουν τη µικρή µειοψηφία
αυτών που δεν καταβάλλουν τις υποχρεώσεις τους ενώ µπορούν,
από τη µεγάλη πλειοψηφία εκείνων που ζητούν µία ουσιαστική
διευκόλυνση για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις αυτές. Η
ρύθµιση όφειλε να περιλαµβάνει την εξέταση των συνθηκών διαβίωσης και του επιπέδου πτώσης του εισοδήµατος των πολιτών
και να παρείχε αναλογικές διευκολύνσεις. Το πεδίο ορισµού της
θα έπρεπε να περιλαµβάνει τόσο τους µισθωτούς όσο και τους
ελεύθερους επιχειρηµατίες. Όσο για τους άνεργους και τους
συνταξιούχους, οι προϋποθέσεις θα έπρεπε να ήταν πολύ λιγότερες και οι διατάξεις εξαιρετικά ευνοϊκότερες, καθώς οι κατηγορίες αυτές είναι που πλήττονται περισσότερο από κάθε άλλη
από τη µνηµονιακή πολιτική της κοινωνικής και οικονοµικής αποτυχίας σας.
Για να µην καταφεύγετε σε επιχειρήµατα υπεράσπισης των
τραπεζιτών, σας υπενθυµίζουµε ό,τι σας τονίσαµε στη δεύτερη
ανάγνωση του νοµοσχεδίου στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου για την ασυµµετρία της πληροφορίας, των γνώσεων και
των νοµικών δυνατοτήτων µεταξύ δανειοληπτών και τραπεζών.
Αναλυτικότερα, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες σας υπογραµµίσαµε
ότι ο δανειολήπτης, όταν συναλλάσσεται µε το τραπεζικό ίδρυµα,
δεν το κάνει στη βάση της ίδιας γνώσης. Οι τράπεζες έχουν την
πείρα και την εξειδίκευση, γεγονός που γεννά έντονη ασυµµετρία
πληροφορίας µε τον πολίτη. Γι’ αυτό σε οικονοµικές και κοινωνικές συγκυρίες όπως η σηµερινή, επιβάλλεται το κράτος να ασκήσει τη ρυθµιστική του αρµοδιότητα µε τρόπο ουσιαστικό, για να
µειώσει αυτήν την αδικία.
Γνωρίζετε βέβαια κι εσείς ότι η ασυµµετρία της πληροφορίας
γεννάται από τη δυνατότητα των τραπεζών, βάσει εσωτερικών
µοντέλων υπολογισµού γενικού κινδύνου, να εκτιµούν την πιθανότητα δυνητικής ζηµιάς κάτω από ακραίες συνθήκες.
Τα τραπεζικά ιδρύµατα, επίσης, µπορούν να υπολογίζουν τον
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ειδικό κίνδυνο αθέτησης και µεταβολής της πιστοληπτικής αξιοπιστίας και να διενεργούν κατ’ ελάχιστον υποθετικό -εκ των υστέρων- δοκιµαστικό έλεγχο για την αξιολόγηση των εσωτερικών
υποδειγµάτων δυνητικής ζηµιάς.
Επιπρόσθετα, βάσει της Βασιλείας ΙΙ οι τραπεζικοί οργανισµοί
δύνανται να υπολογίσουν τις ενδεχόµενες ζηµιές που µπορεί να
προκληθούν από το νοµικό κίνδυνο. Γι’ αυτόν το λόγο οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν µεταξύ τυποποιηµένων
και εξελιγµένων προσεγγίσεων για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων και για τον κίνδυνο αυτό.
Τόσο η τυποποιηµένη προσέγγιση –που είναι η απλούστερη
από τις νέες εναλλακτικές σχετικές προσεγγίσεις- όσο και η προσέγγιση εσωτερικών διαβαθµίσεων καθώς και η εξελιγµένη προσέγγιση εσωτερικών διαβαθµίσεων παρέχουν τη δυνατότητα στις
τράπεζες να υπολογίζουν παραµέτρους κινδύνου, όπως η πιθανότητα αθέτησης της υποχρέωσης του πιστούχου και η ζηµία του
πιστωτικού ιδρύµατος σε περίπτωση αθέτησης.
Εκ των ανωτέρω αναφεροµένων καθίσταται σαφές σε οποιονδήποτε ότι αυτοί που χρήζουν της κρατικής προστασίας και µέριµνας είναι οι δανειολήπτες, οι οποίοι δεν έχουν και δεν
µπορούν να έχουν τις γνώσεις και την εικόνα της αγοράς χρήµατος ενός τραπεζικού συστήµατος.
Ο Γενικός Γραµµατέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, ο κ.
Γκόρτσος, στη συνεδρίαση της 5ης Ιουνίου του 2013, µας δήλωσε
ότι οι τράπεζες δεν θέλουν να κάνουν πλειστηριασµούς για να
συγκεντρώσουν ακίνητα.
Όντως οι τράπεζες δεν θέλουν ακίνητα, καθώς οι σύγχρονες
τραπεζικές τεχνικές επιβάλλουν την απαγκίστρωση των δανείων
από τις εµπράγµατες εξασφαλίσεις. Μελέτες έχουν αποδείξει ότι
η τακτική αυτή, χωρίς να καλύπτει πάντοτε τις ζηµιές από τα δάνεια, οδήγησε τις τράπεζες σε συσσώρευση ακινήτων και σε
απασχόληση για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα κεφαλαίων τους
που θα µπορούσαν να είχαν αξιοποιηθεί επιχειρηµατικά.
Πέραν αυτού, τα πάγια στοιχεία των τραπεζών σταθµίζονται
σε ποσοστό 100% κατά τον υπολογισµό του δείκτη φερεγγυότητας και εποµένως η συσσώρευσή τους απαιτεί κάλυψη µε ίδια
κεφάλαια, συνθήκη ιδιαίτερα δύσκολη στις ηµέρες έντονης έλλειψης ρευστότητας τις οποίες διανύουµε.
Τα ανωτέρω δεδοµένα τεκµηριώνουν µε επιστηµονικό και
πραγµατικά αδιαµφισβήτητο τρόπο την ανάγκη απόσυρσης του
νοµοσχεδίου, την επεξεργασία του µε βάση τις ουσιαστικές προτάσεις που σας καταθέσαµε, τόσο στην επιτροπή όσο και στην
παρούσα συζήτηση, και την κατάθεσή του για διαβούλευση, όχι
µόνο µε τις τράπεζες, αλλά και µε τους δανειολήπτες. Μόνο έτσι
θα προσφέρετε ένα κοινωνικά δίκαιο και οικονοµικά πραγµατοποιήσιµο νοµοθέτηµα. Μόνο έτσι θα σταµατήσετε να εµπαίζετε
τους Έλληνες πολίτες δηµιουργώντας τους προσδοκίες.
Οι οικογένειες ανέργων µάς στέλνουν επιστολές, εκφράζοντας
την αγωνία τους, ζητώντας να διευρυνθούν τα κριτήρια στη βάση
της κοινής λογικής, για να µπορέσουν να ρυθµίσουν τις δόσεις
τους, προκειµένου να σώσουν το µοναδικό περιουσιακό στοιχείο
που τους έχει αποµείνει. Είµαστε σίγουροι ότι οι ίδιες επιστολές
φτάνουν και στα δικά σας γραφεία. Μην κωφεύετε µπροστά στην
αγωνία του λαού που υποτίθεται ότι εκπροσωπείτε. Η αναλγησία
οφείλει να έχει και όρια.
Στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο έχουν κατατεθεί επίσης και δύο
υπουργικές τροπολογίες. Η πρώτη, µε γενικό αριθµό 545 και ειδικό 75, σύµφωνα µε την αιτιολογική της έκθεση, παρατείνει την
προθεσµία ολοκλήρωσης του αναδροµικού ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των εν ζωή ευρισκοµένων πολιτικών που διετέλεσαν ή διατελούν, από το έτος 1974 έως και το
2012, Πρωθυπουργοί, Αρχηγοί πολιτικών κοµµάτων που εκπροσωπούνται στο εθνικό Κοινοβούλιο, Υπουργοί, Αναπληρωτές
Υπουργοί και Υφυπουργοί κυβερνήσεων καθώς και των συζύγων
και των ανηλίκων τέκνων τους µέχρι τις 30-6-2014, λόγω του µεγάλου αριθµού των ελεγχοµένων προσώπων και του όγκου της
εργασίας που πρέπει να διεκπεραιωθεί για τον κάθε ελεγχόµενο
ξεχωριστά.
Επιπλέον, θεωρείται σκόπιµο να παραταθεί η έναρξη εφαρµογής των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 4065/2012, καθώς ο χρόνος
αυτός κρίνεται ο ελάχιστος αναγκαίος για την απρόσκοπτη εφαρ-
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µογή των προβλεποµένων στα ανωτέρω άρθρα εντύπων, προκειµένου να εξυπηρετηθεί πλήρως ο στόχος της ενίσχυσης της διαφάνειας και της αξιοπιστίας της όλης διαδικασίας.
Η αποδόµηση της Δηµόσιας Διοίκησης από άξια και ικανά στελέχη και η πριµοδότηση των κοµµατικών στρατών της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ είναι φυσικό να οδηγήσει
σε καθυστερήσεις και εκτεταµένες δυσλειτουργίες του κρατικού
µηχανισµού. Όσες παρατάσεις και αν δώσετε, εάν δεν υπάρχει
ικανή Δηµόσια Διοίκηση, δεν µπορεί να παραχθεί ουσιαστικό
έργο.
Δεν θέλουµε να σκεφτούµε ότι παρατείνετε την προθεσµία
υποβολής προκειµένου να έχουν το χρόνο κάποιοι να καλύψουν
εισοδήµατα που δεν δικαιολογούνται. Επιθυµούµε να σας πιστέψουµε στο επιχείρηµά σας ότι η καταστροφή της διοίκησης, που
οι ίδιοι επιφέρατε, σας αποστερεί τη δυνατότητα ουσιαστικού
ελέγχου. Προκειµένου όµως να µας πείσετε, θα πρέπει να προβείτε σε πρωτοβουλίες αναβάθµισης του κρατικού µηχανισµού
και όχι στην αποδόµησή του.
Για την τροπολογία 546/76 σας µεταφέρουµε την άποψη του
Τοµεάρχη Εξωτερικών των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Βουλευτή
Επικρατείας, κ. Τέρενς Κουίκ. Πιο συγκεκριµένα, η τροπολογία
του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη στελέχωση του γραφείου της
Ελληνικής Προεδρίας έχει τεράστια κενά αλλά και ανακολουθίες
µε τα όσα συµφωνήθηκαν στην επιτροπή και την Ολοµέλεια όταν
ήρθε για συζήτηση ο νόµος για τη δηµιουργία του γραφείου της
Ελληνικής Προεδρίας.
Δεν είµαστε αντίθετοι µε τις αποσπάσεις των υπαλλήλων από
υπουργεία στο γραφείο της Ελληνικής Προεδρίας, αφού οι µισθοί τους όµως θα τακτοποιούνται από τους κωδικούς των
υπουργείων τους. Και όλα αυτά χωρίς να υπάρξουν νέες προσλήψεις στις αντίστοιχες θέσεις. Είχαµε διαφωνήσει µε τη µεθόδευση οι αποσπάσεις να γίνονται χωρίς την έγκριση των
υπηρεσιακών συµβουλίων των υπουργείων απ’ όπου φεύγουν οι
υπάλληλοι για το γραφείο της Ελληνικής Προεδρίας.
Στην τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης δεν αναφέρονται
οι προδιαγραφές των υπαλλήλων που θα αποσπαστούν στο γραφείο της Ελληνικής Προεδρίας, δηλαδή, οι απαιτούµενες ξένες
γλώσσες, τα απαιτούµενα µορφωτικά προσόντα κ.λπ.. Αυτό δείχνει ότι µεθοδεύεται η µετακίνηση «ηµετέρων».
Επειδή δεν µας απατά η µνήµη µας υπενθυµίζουµε ότι η διάρκεια ζωής του γραφείου της Ελληνικής Προεδρίας είναι µέχρι τις
30 Ιουνίου 2014. Ένας µήνας επιπλέον, µέχρι τις 31 Ιουλίου 2014,
είναι µια εύλογη παράταση για το κλείσιµο εκκρεµοτήτων, όπως
βιβλίων κ.λπ.. Από πού και ως πού στη συγκεκριµένη τροπολογία
του Υπουργείου Ανάπτυξης οι υπάλληλοί του θα επιστρέψουν
µε ανώτατη ηµεροµηνία τις 31 Οκτωβρίου 2014;
Εν κατακλείδι, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, επιφυλαχθήκαµε στις
συζητήσεις της Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, προκειµένου να σας δώσουµε την ευκαιρία να το βελτιώσετε. Κατανοώντας όµως ότι εµµένετε σε ένα
νοµοθέτηµα που αποκλείει από το πεδίο εφαρµογής του σχεδόν
το σύνολο του ελληνικού λαού το καταψηφίζουµε. Ζητάµε να το
επεξεργαστείτε µε τη διαδικασία που σας προτείναµε και να το
επανακαταθέσετε, προκειµένου να καλύπτει τις ανάγκες του ελληνικού λαού και όχι την ανάγκη σας για να παρουσιάσετε ένα
τίτλο νοµοθετήµατος στην τρόικα για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα αποτελέσµατα της πολιτικής που επέφερε στους Έλληνες πολίτες µε την αδικαιολόγητη εµµονή της στη λιτότητα και
τα περιοριστικά δηµοσιονοµικά µέτρα που διογκώνουν την
ύφεση και την ανεργία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι από
τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν την συνεδρίαση αφού
ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, δεκαοκτώ µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το 1ο Δηµοτικό
Σχολείο Σκιάθου.
Η Βουλή σας καλωσορίζει.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο κ. Ηλίας Παναγιώταρος, ειδικός αγορητής της
Χρυσής Αυγής.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ακούσαµε τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας να µας λέει µε
πολλή λύπη για την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει
ο ελληνικός λαός. Τα δάνεια, τις κατασχέσεις, τους πλειστηριασµούς, τα προβλήµατα. Ξέχασε να αναφέρει όµως ότι βασική
αιτία είναι το κόµµα του, καθώς και το έτερο κόµµα του ΠΑΣΟΚ,
που δεν έχει κανέναν Βουλευτή αυτήν τη στιγµή. Μάλλον είναι
σηµαδιακό αυτό. Είναι η βασική πηγή όλων των προβληµάτων καθ
ότι κυβερνούν αυτόν τον τόπο για σαράντα ολόκληρα χρόνια.
Οι µόνοι ωφεληµένοι µέσα σ’ αυτά τα σαράντα ολόκληρα χρόνια που κυβερνούν είναι µια µικρή κάστα µεγαλοκαναλαρχών,
πολλοί εκ των οποίων είναι και µεγαλοεργολάβοι, που είναι η δεύτερη κάστα των ευνοηµένων αυτών των σαράντα ετών. Η τρίτη
κάστα είναι οι τραπεζίτες και η τέταρτη, είναι τα κόµµατα µε τα
θαλασσοδάνεια εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ που έχουν εισπράξει και που δεν τα αποπληρώνουν. Δεν έχουν κανένα τρόπο
αποπληρωµής. Παρ’ όλα αυτά παραµένουν στο απυρόβλητο.
Βλέπουµε ότι φέρατε ένα νοµοσχέδιο το οποίο θα ανακουφίσει
τους Έλληνες πολίτες, όπως λέτε. Το διαφηµίζατε για πάρα πολύ
καιρό, µήνες τώρα, πριν ακόµα έρθουν και νοµοσχέδια άλλων
κοµµάτων προς ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών.
Και λέτε, «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες και τροποποιήσεις του ν. 3869/2010». Ήρθε ο κ. Σκορδάς
για να τροποποιήσει το νόµο Κατσέλη.
Ψάχναµε να βρούµε γιατί βιάζεστε τόσο πολύ -γιατί βιάζεται
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, η τρόικα- να ψηφιστεί το εν λόγω
νοµοσχέδιο µέχρι αύριο, που είναι µέρα εκταµίευσης µίας εκ των
«πολυπόθητων» δόσεων, όπως λέτε. Και βρήκαµε στο άρθρο 2
την αιτία. Λέει, λοιπόν, το άρθρο 2: Με το άρθρο 2 προσδιορίζονται οι δικαιούχοι υπαγωγής στο πρόγραµµα και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, µια εκ των οποίων είναι η ύπαρξη
εµπράγµατης εξασφάλισης πάνω στην κύρια κατοικία του οφειλέτη.
Όταν µιλάτε για δηµοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους,
είναι αυτοί οι οποίοι ως επί το πλείστον δεν έβαζαν κάποια υποθήκη, γιατί ως υποθήκη είχαν τον εγγυηµένο µισθό τους. Λόγω
της κατάστασης, όµως, η οποία έχει φτάσει στο απροχώρητο -οι
µισθοί έχουν καταρρεύσει, ακόµα και οι εξασφαλισµένοι µισθοί
των δηµοσίων υπαλλήλων- έπρεπε να βρείτε έναν τρόπο. Έτσι,
λέτε. Είναι η ύπαρξη εµπράγµατης εξασφάλισης πάνω στην
κύρια κατοικία του οφειλέτη, στην πρώτη κατοικία. Και ως
«κύρια» νοείται η κατοικία η οποία περιγράφεται ως τέτοια στην
τελευταία πριν την αίτηση φορολογική δήλωση του οφειλέτη. Για
να είµαστε και σίγουροι, µην τυχόν µας ξεφύγει! Η ύπαρξη της
εµπράγµατης εξασφάλισης επί της κύριας κατοικίας, πρέπει να
υφίσταται πριν την κατάθεση της αίτησης ενώπιον του δανειστή
για την παροχή του προγράµµατος διευκόλυνσης.
Δηλαδή, οι περισσότεροι εκ των ενήµερων –διότι περί αυτών
πρόκειται- ή κάποιων που έχουν καθυστερήσει κάποιες δόσεις
δανειοληπτών και που δεν έχουν υποθήκη, ας σπεύσουν να υποθηκεύσουν κι αυτοί τα σπίτια τους, ώστε να µπουν σε κάποια διευκόλυνση - ασπιρίνη, αφού ούτως ή άλλως η οικονοµική
κατάσταση είναι τραγική και σίγουρα δεν θα µπορέσουν να είναι
εντάξει µε οποιαδήποτε µορφή διευκόλυνσης.
Γι’ αυτούς οι οποίοι είναι στα «κόκκινα» δάνεια, αυτοί οι οποίοι
καταστρέφονται, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι αγρότες, και για
τις άλλες κατηγορίες, δεν λέτε λέξη, δεν λέτε τίποτα. Γιατί; Διότι
πολύ απλά αυτούς η τρόικα, το ελληνικό κράτος, τους θεωρεί
ήδη «χαµένους» και τους έχει ήδη –ως επί το πλείστον- υποθηκεύσει πρώτες, δεύτερες κατοικίες, χώρους εργασίας, τα πάντα,
οπότε δεν έχει κανένα απολύτως πρόβληµα. Θα τους τα δεσµεύσει και θα έρθουν σε πλειστηριασµό κάποια στιγµή στο εγγύς
µέλλον.
Εδώ βλέπουµε µία απίστευτη υποκρισία, όπου στο πλαίσιο της
πίεσης που ασκείται από το ΔΝΤ και από την τρόικα πρέπει µέχρι
αύριο το πρωί όλα αυτά να έχουν τελειώσει, να έχει υπογραφεί
και ψηφιστεί το εν λόγω νοµοσχέδιο.
Η πρόταση της Χρυσής Αυγής είναι ότι αυτό το νοµοσχέδιο
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δεν προσφέρει καµµία διευκόλυνση σε κανέναν Έλληνα πολίτη,
καµµίας κατηγορίας και θα πρέπει να αποσυρθεί άµεσα. Κι αν
ήσασταν Κυβέρνηση του ελληνικού λαού και όχι των τοκογλύφων
τραπεζιτών, τότε θα συµµορφωνόσασταν µε το Σύνταγµα όπου
υπάρχουν αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις για τα τοκογλυφικά επιτόκια των τραπεζών, που κανονικά θα έπρεπε να είναι µικρότερα του 6%.
Είσαστε ενήµεροι και γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ, κι εσείς, κύριε
Χατζηδάκη, αφού σας έχουν σταλεί διάφορα ενηµερωτικά και
εξώδικα από διάφορους φορείς. Θα καταθέσουµε στα Πρακτικά
κάποια από αυτά.
Το Σύνταγµα στο άρθρο 95 λέει ορθά - κοφτά ότι «Δικαστικές
αποφάσεις, τελεσίδικες, αµετάκλητες είναι νόµος του κράτους».
Κι εσείς, παρ’ όλα αυτά, συνεχίζετε να έχετε µία πορεία. Και ξέρετε πολύ καλά τι εννοούµε.
Εδώ έχουµε εξήντα δύο αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις
για δάνεια όλων των τύπων, οι οποίες, όµως, θα έπρεπε να είναι
νόµος του κράτους και να διευκολύνουν τους Έλληνες πολίτες
και όχι τους τραπεζίτες.
Θα καταθέσουµε και τις εξήντα δύο αυτές αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις στα Πρακτικά.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης το 2009 και το 2012, είχε λάβει κάποια εξώδικα στα οποία θα έπρεπε να ήταν πλήρως ενηµερωµένο. Θα καταθέσουµε στα Πρακτικά το εξώδικο που είχε σταλεί
στον κ. Κουτρουµάνη, που αναφέρει ότι θα έπρεπε να είναι ενήµερος για όλα αυτά και να τα έχει εκλάβει ως υπουργική απόφαση. Θα έπρεπε, δηλαδή, να είναι νόµος του κράτους και όχι
αυτήν τη στιγµή να συζητάµε για διευκολύνσεις, πάνω σε δάνεια
τα οποία έχουν όρους οι οποίοι είναι καταδικασµένοι, απαγορευµένοι, από ελληνικά δικαστήρια. Θα έπρεπε να ισχύουν. Παρ’ όλα
αυτά δεν ισχύουν.
Ο λόγος που δεν συµµορφώνεστε µε τις δικαστικές αποφάσεις
είναι πολύ απλός. Δεν συµµορφώνεστε, διότι οι προϊστάµενοί
σας -διότι περί αυτού πρόκειται- οι τράπεζες και οι τραπεζίτες,
κάθε χρόνο έχουν ογδόντα χιλιάδες διαταγές πληρωµής, εκ των
οποίων µόνο χίλιοι πεντακόσιοι καταφεύγουν στα δικαστήρια και
δικαιώνονται.
Εδώ βλέπουµε ότι µόνο την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου
2008, υπήρχαν τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα τρεις κατασχέσεις. Και συνεχίζουµε. Και προχωράει µέχρι το 2007. Και
οι κατασχέσεις συνεχίζονται κι ας µην είναι µόνο πρώτης κατοικίας. Δεν έχει καµµία σηµασία.
Όλες αυτές οι κατασχέσεις δεν θα υπήρχαν αν εφαρµόζατε
τον νόµο, γιατί πολύ απλά τα ποσά θα ήταν πολύ διαφορετικά.
Κύριε Υπουργέ, µην κουνάτε το κεφάλι σας µε απορία, διότι
περί αυτού πρόκειται.
Ο κόσµος δεν µπορεί να ανταποκριθεί στο σύνολο των παράνοµων τοκογλυφικών απαιτήσεων. Εκτιµήσεις αρµοδίων, ειδικών,
προσδιορίζουν το ποσό των προϊόντων εγκλήµατος -γιατί περί
αυτού πρόκειται- των τραπεζών σε 35 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αν
εφαρµόζονταν οι δικαστικές αποφάσεις και οι νόµοι και σε συνδυασµό µε την απαίτηση του κατοχικού δανείου και το λογιστικό
έλεγχο του λεγόµενου «χρέους του κράτους», τα πράγµατα θα
ήταν πολύ διαφορετικά.
Θα καταθέσω για τα Πρακτικά κι ένα εξώδικό, όπου µια τράπεζα ζητούσε 50.000 ευρώ και µε τις πράξεις οι οποίες έγιναν
και µε όλες τις τελεσίδικες αποφάσεις, πρέπει να επιστρέψει
στον δανειολήπτη 59.000 ευρώ. Δηλαδή, πρέπει να πάρει και
9.000 ευρώ πίσω.
Η πρεµούρα των τραπεζών, της τρόικας, του ΔΝΤ, είναι όπως
φαίνεται και στην αιτιολογική έκθεση, να επεκτείνουν τις υποθήκες όσο το δυνατόν µεγαλύτερου τµήµατος των δανειοληπτών.
Και η συνέχεια είναι γνωστή. Τιτλοποιήσεις και επέλαση των διαφόρων distress funds, τα οποία είναι και οι µόνοι για τους οποίους οι τράπεζες «κουρεύουν» τα δάνειά τους µε πολύ µεγάλη
ευκολία.
Οι δανειακές συµβάσεις έχουν νοµικά προβλήµατα µε πλήθος
παράνοµων καταχρηστικών όρων, όπως οι επτά όροι που έχουν
υπαγορευτεί µε την υπουργική απόφαση Ζ1-798/2008 στο ΦΕΚ
της 11ης Ιουλίου του 2008 του κ. Φώλια. Θα το καταθέσω και αυτό.
Σε αυτό το ΦΕΚ, βλέπουµε ότι θα έπρεπε να υποχρεούνται
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όλες οι τράπεζες να τροποποιήσουν όλες τις συµβάσεις ενυπόθηκης πίστης και να απαλείψουν τους γνωστούς από δικαστικές
αποφάσεις καταχρηστικούς όρους, συµπεριλαµβανοµένων και
των παρόντων καταχρηστικών επτά όρων που έχουν απαγορευτεί µε την απόφαση που σας προείπα, που προβλέπει τη δυνατότητα της τράπεζας να καταγγείλει τη σύµβαση και να ζητήσει
άµεση πληρωµή του κατάλοιπου του δανείου που περιλαµβάνει
εκτός από ληξιπρόθεσµες δόσεις και τις άληκτες δόσεις -δηλαδή, αν κάποιος χρωστάει τρεις ή τέσσερις δόσεις και του έχει
γίνει καταγγελία από την τράπεζα, να του ζητάνε το σύνολο των
δόσεων- που προβλέπει εκτοκισµούς µε χρονική βάση ηµερολογιακού έτους τριακοσίων εξήντα αντί τριακοσίων εξήντα πέντε
ηµερών, που προβλέπει την παραίτηση του εγγυητή από τις ενστάσεις των άρθρων 862 και 868 του Αστικού Κώδικα, που προβλέπει την αυτόµατη εκχώρηση των ενοικίων του ακινήτου στην
τράπεζα, που προβλέπει ποινές πρόωρης προεξόφλησης και δαπάνες και έξοδα έγκρισης του δανείου, ανανέωσης του και άλλα.
Όλες οι συµβάσεις οι οποίες αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση, εµπεριέχουν αυτούς τους απαγορευµένους όρους, όπως
και ο νόµος Κατσέλη όπως και ο δικός σας νόµος. Πολύ απλά,
αυτό που θα µπορούσατε να κάνετε για να ελαφρύνετε τους
πάσης φύσεως δανειολήπτες, είναι να εφαρµόσετε το νόµο και
τίποτα άλλο. Δεν θα χρειαζόταν ούτε ο νόµος Κατσέλη, ούτε ο
νόµος Σκορδά, όπως τον έχουµε ονοµάσει εµείς, γιατί ταιριάζει
το Κατσέλη µε το Σκορδά, κάνει ένα πολύ ωραίο «σκορδόψωµο»
και τίποτα άλλο.
Αυτή η εµµονή των τραπεζών στη διατήρηση παράνοµων όρων
από µέρους τους, µπορεί να λειτουργήσει λυτρωτικά για τους
δανειολήπτες, ασχέτων των νόµων σας.
Σας το εξηγούµε µε µια ακόµα απόφαση του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Θηβών, όπου έχει γίνει ανακοπή σε έναν πλειστηριασµό για τους προαναφερθέντες λόγους.
Σε παρόµοια υπόθεση υπάρχει δικαστική απόφαση -όχι τελεσίδικη- όπου απαγορεύεται ο πλειστηριασµός πρώτης κατοικίας
άνω των 200.000 ευρώ. Θα σας το καταθέσουµε και αυτό.
Κύριοι της Συµπολίτευσης, όπως βλέπετε, φέρατε ένα νοµοσχέδιο µε τίτλο, Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες και τροποποιήσεις του νόµου Κατσέλη. Πρόκειται,
όµως, για τεράστια -σε έκταση- επιχείρηση παραπλάνησης και
εξαπάτησης του ελληνικού λαού δήθεν ότι το κράτος στηρίζει
τον πολίτη και ασκεί πιέσεις στους τραπεζίτες. Καµµία πίεση σε
κανέναν τραπεζίτη! Ακριβώς το αντίθετο συµβαίνει. Αυτή η σχέση
αποτελεί και το επίκεντρο της διαφθοράς στην πατρίδα µας.
Στην πραγµατικότητα, πρόκειται για ένα ακόµα θλιβερό επεισόδιο του σίριαλ της στήριξης των εθνικών και οικονοµικών εγκληµάτων του «ελληνικού» τραπεζικού συστήµατος, µία ακόµα
θλιβερή συνέχεια του φιλοτραπεζικού νόµου, του ν.2801/98 των
κύριων Σηµίτη, Παπαντωνίου -οσονούπω έρχονται και αυτοί για
διάφορες υποθέσεις- που επανέφερε τον διά νόµου υποχρεωτικό
ανατοκισµό των τόκων, τα πανωτόκια στους Έλληνες για πρώτη
φορά µετά την τελευταία κατάργησή του από τον Ιουστινιανό A’,
πριν από χίλια πεντακόσια χρόνια περίπου.
Το αποτέλεσµα αυτής της αντεθνικής πράξης, µαζί µε τα συνεχιζόµενα παράνοµα τοκοτεχνάσµατα των τραπεζών, είναι
ορατό σε όλο τον παραγωγικό ιστό της χώρας. Και είναι τα εξής:
Αποκλεισµός όλων από κάθε µορφή χρηµατοδότησης, λουκέτα,
ανεργία εργαζοµένων αλλά και επιχειρηµατιών, απόγνωση, φυγή
των ικανοτέρων, των καλύτερων Ελλήνων στο εξωτερικό, χιλιάδες αυτοκτονίες. Προχθές µάθαµε για άλλη µία γυναίκα στον
Πύργο. Γιατί, όµως, να σας τα λέµε; Δεν νοµίζω ότι σας αγγίζει
τίποτα απ’ όλα αυτά!
Ποια άλλη χώρα της Ευρώπης έχει τέτοιο νόµο-όνειδος σε
βάρος των πολιτών της και υπέρ των παρανόµων και ληστρικών
πρακτικών των τραπεζιτών; Καµµία! Το νοµοσχέδιο δεν το έχει
συντάξει κανένας Υπουργός από εσάς. Αυτό είναι σίγουρα καθ’
υποβολήν, απευθείας από τις τράπεζες.
Για τον ελληνικό λαό η πραγµατικότητα και η αλήθεια βρίσκονται αλλού. Οι τράπεζες συνεχίζουν ανενόχλητες να παρανοµούν
µε διαχρονική στήριξη των κοµµάτων εξουσίας. Παράνοµα επιτόκια πιστωτικών καρτών, καταναλωτικών, επιχειρηµατικών δανείων. Δεν επιτρέπεται τίποτα απ’ όλα αυτά να υπερβαίνει το 6%,
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σύµφωνα µε τις δικαστικές αποφάσεις. Εσείς κωφεύετε και τα
προβλήµατα συνεχίζουν, συνεχίζουν και συνεχίζουν.
Βλέπουµε, επίσης, όσον αφορά το χάος στο οποίο έχει περιέλθει ολόκληρη η Ελλάδα, ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα προς το καλύτερο, όπως λέει ο Πρωθυπουργός σας.
Να θυµίσουµε ξανά και τα δεκαοχτώ µέτρα του εθνικού σχεδίου εξόδου από την κρίση, του προγράµµατος της Νέας Δηµοκρατίας. Άλλωστε εσείς, όπως λένε στα τηλεοπτικά πάνελ
διάφοροι συνάδελφοι και διάφορες συναδέλφισσες -εντός και
εκτός εισαγωγικών- έχετε πρόγραµµα, ενώ εµείς δεν έχουµε. Να
τα θυµίσουµε λοιπόν.
Πρώτον, αύξηση χαµηλών συντάξεων, πολυτεκνικών επιδοµάτων, ειδικών µισθολογίων.
Δεύτερον, επίδοµα ανεργίας από ένα σε δύο έτη.
Τρίτον, επίδοµα ανεργίας και σε µη µισθωτούς.
Τέταρτον, µείωση φόρων που εκκρεµούν.
Πέµπτον, όχι άλλες µειώσεις µισθών.
Έκτον, σταδιακή αύξηση του αφορολογήτου στις 10.000 ευρώ.
Έβδοµον, τέλος στο χαράτσι.
Όγδοον, µείωση όλων των φορολογικών συντελεστών.
Ένατον, χρονική επέκταση περικοπής δηµοσίων δαπανών.
Δέκατον, προστασία δηµοσίων υπαλλήλων.
Ενδέκατο, ελάφρυνση δανειοληπτών.
Δωδέκατο, αναστολή «Τειρεσία» τελευταίων δύο ετών.
Δέκατο τρίτο, ενίσχυση ρευστότητας αγοράς.
Δέκατο τέταρτο, συµψηφισµός οφειλών από και προς το δηµόσιο.
Δέκατο πέµπτο, αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας δηµοσίου.
Δέκατο έκτο, προώθηση αποκρατικοποιήσεων.
Δέκατο έβδοµο, ασφάλεια πολίτη - αντιµετώπιση λαθροµετανάστευσης. Μόλις χθες ο κύριος Πρωθυπουργός παραδέχθηκε
ότι έχουµε δύο εκατοµµύρια και πλέον λαθροµετανάστες. Έχουµε
περισσότερους λαθροµετανάστες απ’ ό,τι έχουν οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής των τριακοσίων εκατοµµυρίων πολιτών.
Και δέκατο όγδοο, ανακήρυξη ΑΟΖ.
Όσον αφορά το ποιοι έχουν πρόγραµµα -και ψεύδονταν- και
ποιοι δεν έχουν πρόγραµµα, αυτό νοµίζω τα λέει όλα.
Θα καταθέσουµε στα Πρακτικά το πρόγραµµα της Νέας Δηµοκρατίας για µία ακόµη φορά, αυτό που ήταν υποτίθεται το
πρόγραµµα της Νέας Δηµοκρατίας. Και θα καταθέσουµε και το
πρόγραµµα της Χρυσής Αυγής, για όσους λένε ότι δεν έχουµε.
Έχουµε και πρόγραµµα, έχουµε και θέσεις έχουµε και ιδεολογία.
Πολύ σύντοµα η Χρυσή Αυγή θα καταθέσει πρόταση νόµου για
το πώς θα πρέπει να λειτουργεί το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα,
ώστε να πάψουν να κλέβουν, να ληστεύουν τους Έλληνες πολίτες οι τράπεζες και όσοι έχουν παρτίδες µαζί τους και να πάψουµε να βλέπουµε αυτά τα αίσχη τα οποία συµβαίνουν, το
«Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεµβούργου» να αποφασίζει για κατάσχεση ελληνικής περιουσίας.
Ξέσπασε πόλεµος µεταξύ των δανειστών. Αντεπίθεση της Κοµισιόν κατά του ΔΝΤ για τα διάφορα προβλήµατα. Δυο γάιδαροι
µαλώνανε σε ξένο αχυρώνα. Επιστροφή της τρόικας τον Ιούνιο
µε πρόταση για νέο µπαράζ µέτρων. Μόλις ένας στους δέκα
κάνει ρύθµιση χρεών στο δηµόσιο. Η EUROSTAT πήρε το πτυχίο
µαγειρικής από το Master Chef Σταϊκούρα για εκείνα τα χαλκευµένα νούµερα των προηγουµένων µηνών. Στο δόκανο οι δανειολήπτες από τα distress funds. Να µη µείνει ούτε ένα σπίτι σε
Έλληνα πολίτη. Να µη µείνει τίποτα.
Διαβάζουµε εδώ για τον κ. Σαµαρά που έλεγε για την τρόικα:
«Δεν έχουν επαφή µε την πραγµατικότητα». Ε, λοιπόν, είναι το
µόνο πράγµα στο οποίο συµφωνούµε µε τον κ. Σαµαρά!
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ηλίας Παναγιώταρος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει η
ειδική αγορήτρια της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ασηµίνα Ξηροτύρη - Αικατερινάρη.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όπως εισαγωγικά αναφέρετε στην αιτιολογική έκθεση, η οικονοµική κρίση που διέρχεται η χώρα και τα αποτελέσµατα αυτής,
όπως οι µεγάλες µειώσεις εισοδηµάτων, µισθών και συντάξεων,
η απώλεια εργασίας και η έκρηξη της ανεργίας, έχουν οδηγήσει
τους πολίτες σε µεγάλη δυσκολία να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις.
Με τις ρυθµίσεις του σχεδίου νόµου επιδιώκεται να δοθεί µία
ρεαλιστική προοπτική διευκόλυνσης των ενήµερων οφειλετών,
προκειµένου να αντιµετωπιστεί από κοινού η βίαιη αυτή µεταβολή της κατάστασης στη χώρα, να προστατευθούν οι πολίτες
και ειδικότερα αυτές οι κατηγορίες δανειοληπτών που δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν, να µην καταρρεύσει το τραπεζικό
σύστηµα και να υπάρξει οµαλή µετάβαση µέχρι την οικονοµική
τους ανάκαµψη. Όµως, οι στόχοι που τίθενται, οι παραπάνω που
διάβασα και άλλοι από την αιτιολογική έκθεση, δεν εκπληρούνται
ούτε οι ανάγκες καλύπτονται στο βαθµό που θα έπρεπε από τις
ρυθµίσεις των άρθρων του σχεδίου νόµου.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ)
Εµείς θεωρούµε ότι αυτή η νοµοθετική πρωτοβουλία έπρεπε
να είχε κατατεθεί προ πολλού, µετά από µία διαδικασία ουσιαστικής διαβούλευσης και όχι µετά από την ασφυκτική και αφαιρετική ως προς το εύρος των ρυθµίσεων πίεση της τρόικας, µετά
µάλιστα και τη µεγάλη καθυστέρηση στην επεξεργασία του από
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ευτυχώς, αποτρέψαµε την τελευταία στιγµή να συζητηθεί µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
Παρ’ όλα αυτά -και δεν θα µπορούσε να θεωρηθεί διαφορετικά- το σχέδιο νόµου, παρά την καθυστέρηση υποβολής του και
τις αδυναµίες, είναι µία πρώτη θετική τοµή. Περιλαµβάνει ρυθµίσεις που θα ανακουφίσουν τα υπερχρεωµένα για τα στεγαστικά
τους δάνεια νοικοκυριά και εξορθολογίζει το ν.3869, το γνωστό
νόµο Κατσέλη. Όµως, για να καλυφθούν οι πραγµατικές ανάγκες
και ιδιαίτερα αυτές των ευπαθών οµάδων που έχουν απολέσει το
µεγαλύτερο µέρος του εισοδήµατός τους και δεν µπορούν πλέον
να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, για να δοθεί αυτό που
λέει η αιτιολογική έκθεση, µία ρεαλιστική προοπτική διευκόλυνσης αυτών και να αποτελέσει το σχέδιο νόµου σηµαντικό εργαλείο στην αντιµετώπιση αυτού του θεµελιώδους για τη συνοχή
της κοινωνίας µας προβλήµατος, χρειάζονται σηµαντικές προσθήκες και βελτιώσεις, προκειµένου να µπορέσουµε να καλύψουµε όσο το δυνατόν περισσότερες περιπτώσεις πολιτών που
έχουν, πράγµατι, µεγάλη ανάγκη και να δηµιουργήσουµε καλύτερες προϋποθέσεις εφαρµογής των νοµοθετικών ρυθµίσεων.
Σε αυτήν την κατεύθυνση ήταν και είναι οι τροπολογίες που
έχουµε καταθέσει.
Η πρώτη µας εκτίµηση είναι ότι οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στο πρόγραµµα διευκόλυνσης, όπως και το εύρος εφαρµογής του, ενήµεροι οφειλέτες, εξαίρεση των ελεύθερων
επαγγελµατιών, µικροβιοτεχνών κ.λπ., περιορίζουν σε µικρό το
πλήθος των νοικοκυριών και σε µικρή την ωφέλεια για τα νοικοκυριά. Το νοµοσχέδιο είναι κατώτερο των προσδοκιών και των
αναγκών των νοικοκυριών. Τελικά, παρά τις συνεχείς µας ερωτήσεις, δεν είχαµε από το Υπουργείο όλα εκείνα τα στοιχεία και
ειδικότερα το πλήθος των εκτιµώµενων εν δυνάµει νοικοκυριών
που µπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα, ποσοτικοποιηµένα
µοντέλα προσέγγισης της εν λόγω ρύθµισης, για να κατανοήσουµε ποιο είναι το πραγµατικό όφελος για τα νοικοκυριά, καθώς
η διαφορά µεταξύ της οριζόµενης µηνιαίας δόσης για τους σαράντα οκτώ µήνες και της καταβαλλόµενης πριν τη χορήγηση
του προγράµµατος διευκόλυνσης κεφαλαιοποιείται και αποπληρώνεται µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος διευκόλυνσης. Εδώ, δεν λαµβάνεται υπ’ όψιν η πτωτική πορεία του
κόστους του χρήµατος για τις τράπεζες, αφού δεν υπάρχει τελικά µείωση του επιτοκίου και άλλες ουσιαστικές ελαφρύνσεις.
Ως Δηµοκρατική Αριστερά, έχουµε καταθέσει προς πολλού τις
προτάσεις µας. Και αναλυτικότερα έχουµε τοποθετηθεί αρκετές
φορές και στην Ολοµέλεια, στις δύο προτάσεις νόµου του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ και στην επερώτησή µας για την ανεργία, για
την επίλυση των θεµάτων των υπερχρεωµένων νοικοκυριών, τονίζοντας κατ’ αρχάς το βασικό πλαίσιο της ΔΗΜΑΡ για την αντιµετώπιση, την αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής και για τη
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συντεταγµένη κοινωνική προσαρµογή.
Όλοι γνωρίζαµε και γνωρίζουµε από τα µέσα και τώρα προστίθενται για δεύτερη φορά οι δανειστές µας -το δις εξαµαρτείν ουκ
ανδρός σοφού- ότι η δηµοσιονοµική προσαρµογή που προηγήθηκε ήταν τόσο βίαιη, µε εµπροσθοβαρή επώδυνα µέτρα, που
επέφερε στον ελληνικό λαό, στη χώρα µεγάλη ύφεση και πολλά
κοινωνικά και αναπτυξιακά προβλήµατα. Πράγµατι, η κοινωνία
δοκιµάζεται και η συνοχή της θα αργήσει να αποκατασταθεί.
Χρειάζεται γι’ αυτό συνεχής προσπάθεια, σταθερότητα στόχων,
ευρύτερη κινητοποίηση, για να δώσουµε σήµερα τη µάχη της
συντεταγµένης κοινωνικής προσαρµογής.
Η παρούσα νοµοθετική πρωτοβουλία βοηθάει σ’ αυτήν την κατεύθυνση, της κοινωνικής προσαρµογής, αρκεί να µας αφήσουν
επιτέλους να λύσουµε συντεταγµένα και σε σταθερή βάση τα
προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν. Και αυτό δεν φαίνεται να γίνεται στο βαθµό που θέλουµε.
Για την κοινωνική προσαρµογή στη Δηµοκρατική Αριστερά
έχουµε την εξής κύρια κατεύθυνση. Προσπαθούµε να δηµιουργηθεί ένα πραγµατικό δίχτυ κοινωνικής προστασίας και ελάφρυνσης του οικογενειακού προϋπολογισµού. Είναι για εµάς
ζητήµατα άµεσης προτεραιότητας.
Πολύ µεγάλη σηµασία δίνουµε -και το εξηγήσαµε αυτό προ
πολλού στις προτάσεις µας- στο ότι σηµαντική ελάφρυνση των
βαρών των οικογενειών θα επέλθει µε την εφαρµογή του µέτρου
του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος.
Αυτήν τη στιγµή έχει προβλεφθεί η πιλοτική εφαρµογή του.
Ξέρετε, όµως, ότι η δική µας πρόταση είναι πως έπρεπε να εφαρµοστεί πιλοτικά το 2013 και οριστικά να εφαρµόσουµε το εγγυηµένο εισόδηµα από το 2014.
Όσον αφορά το δικό µας σχεδιασµό για τα ειδικότερα θέµατα
που συζητάµε σήµερα, δηλαδή τα θέµατα των δανειακών ρυθµίσεων, είχαµε προ πολλού συζητήσει µαζί σας τις εξής προτάσεις.
Θέλουµε την προσαρµογή όλων των χορηγητικών επιτοκίων
µε βάση τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, η οποία αποτελεί
και την κύρια πηγή άντλησης ρευστότητας των τραπεζών. Γι’
αυτό και καταθέσαµε σχετική τροπολογία για τη µείωση του επιτοκίου, στην οποία δεν λέµε και τίποτα πολύ σοβαρό. Δύο µονάδες! Η αρχική πρόταση είχε µείωση του επιτοκίου, κύριοι
Υπουργοί. Προτείνουµε να µειωθεί κατά δύο µονάδες σε όλες
τις περιπτώσεις κι όχι µόνο στις περιπτώσεις των ανέργων και
των πολιτών που είναι στα όρια της φτώχειας.
Σχετικά µε τους άνεργους και όσους διαβιώνουν αποδεδειγµένα κάτω από το όριο της φτώχειας κι έχουν αναπηρία από 67%
και άνω, θα πρέπει να έχουµε µια ουσιαστικότερη και επαρκή περίοδο χάριτος. Περίοδος χάριτος έξι µηνών; Προβλέπετε µόνο
τη δυνατότητα, αν πάει καλά η κατάστασή, να τους αφαιρέσουµε
κι αυτές τις ευνοϊκές ρυθµίσεις! Είναι δυνατόν σε έξι µήνες να
καλυτερεύσει η κατάσταση; Ούτε σε δύο χρόνια!
Και τι σας ζητάµε µε την τροπολογία; Να το κάνετε τουλάχιστον ένα χρόνο. Δεν ζητάµε τίποτα. Δεν είναι δοµική αλλαγή.
Είναι ουσιαστική αλλαγή. Ποιος δεν µας το επιτρέπει να το κάνουµε; Πρόκειται σε έξι µήνες οι άνεργοι να βρουν εργασία;
Επιµένουµε, λοιπόν, στη στήριξη των ευπαθών οµάδων του
πληθυσµού που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Πρέπει να
κάνουµε προσθετικά τέτοιες ρυθµίσεις. Γι’ αυτό σας έχουµε καταθέσει τις τροπολογίες.
Το κυριότερο θέµα, που τέθηκε από όλες τις πτέρυγες -ακόµη
και από το φορολογικό νοµοσχέδιο- και που το κράτος πρέπει να
λύσει, είναι το εξής: Πρέπει να ελεγχθεί η φορολογική και εισοδηµατική κατάσταση των ελευθέρων επαγγελµατιών, για να µπορούν κι αυτοί να µπαίνουν στις θετικές ρυθµίσεις και για τη
φορολογία του εισοδήµατός τους και στις ευνοϊκές ρυθµίσεις
αυτού του νοµοσχεδίου.
Διότι πράγµατι µε αυτό το νοµοσχέδιο, επειδή µπορούµε να
καταγράψουµε µόνο τους µισθωτούς και τους συνταξιούχους και
άρα να ξέρουµε ποιοι έχουν εισόδηµα κάτω των 25.000 ευρώ,
αυτούς τους προστατεύουµε. Όπως τους προστατεύουµε µε
αυτό το µέτρο. Κάνουµε, όµως, µια αρχή. Γι’ αυτούς τους ανθρώπους, όµως, οι οποίοι έχουν χάσει και την ατοµική τους επιχείρηση µε άλλο δάνειο, για τους οποίους δεν έχουν ολοκληρωθεί τα µέτρα για την προστασία τους, καθώς και γι’ αυτούς
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που έχουν το σπίτι τους, είναι θέµα κοινωνικής δικαιοσύνης και
ισότητας.
Η πρόταση που κάνουµε εδώ, µπορώ να δεχθώ ότι αλλάζει τη
δοµή του νοµοσχεδίου. Δεν νοµίζω, όµως, ότι είχαµε καµµία επιταγή από την τρόικα να µην τους συµπεριλάβουµε. Εµείς δεν
έχουµε τα στοιχεία και δεν µπορούµε να πούµε πόσες χιλιάδες
είναι αυτοί οι πολίτες. Μπορούµε να πούµε ότι εκατόν πενήντα
χιλιάδες είναι οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι που ανήκουν σ’
αυτήν την περίπτωση. Δεν ξέρουµε να απαντήσουµε, όµως,
πόσοι είναι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες που έχουν ανάγκη.
Εµείς όλοι µεταξύ µας, όµως, ξέρουµε ότι είναι πάρα πολλοί.
Και είναι πολύ περισσότεροι -περισσότεροι από τους µισθωτούς
και τους συνταξιούχους- αυτοί που έχουν εισόδηµα κάτω από
25.000 ευρώ. Είναι πάρα πολλοί. Είναι πάρα πολλά αυτά τα νοικοκυριά.
Θέσαµε µε τροπολογία –επί της αρχής στην επιτροπή είχαµε
µιλήσει σχετικά- την περαιτέρω αναστολή των πλειστηριασµών
κύριας κατοικίας. Το κρίναµε αναγκαίο αυτό, κύριε Υπουργέ,
γιατί άνοιξε µια πολύ µεγάλη συζήτηση. Υπάρχουν ενδείξεις και
δηµοσιογραφικές πληροφορίες ότι το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, η τρόικα, πιέζει µάλιστα σε αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή
να άρουµε τους πλειστηριασµούς πολύ γρήγορα.
Κάνατε την τοποθέτησή σας. Θα κρατήσω ότι η Κυβέρνηση
πέρυσι το Νοέµβριο µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου έδωσε
ένα χρόνο παράταση. Φαντάζοµαι ότι πολύ πιο νωρίς –γιατί θα
δει ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και για να είναι και
λειτουργικό και αποτελεσµατικό αυτό το νοµοσχέδιο- θα δει ότι
θα χρειαστεί να δώσει αυτήν την παράταση και ως ΔΗΜΑΡ δεν
κάνουµε πίσω.
Παραµένει, βέβαια, ανάγκη να διευκρινιστούν οι συνθήκες για
τα δάνεια που έχουν καταγγελθεί. Συζητήσαµε αρκετά στην επιτροπή. Μετά την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και µε την
αφορµή αυτής της συζήτησης πρέπει να οδηγηθούµε σύντοµα
σε ένα πλαίσιο ρυθµίσεων, ώστε να εξευρεθεί µια βιώσιµη λύση.
Δεν φτάνει µόνο ο νόµος Κατσέλη και τα δικαστήρια. Πρέπει να
βρεθεί µια βιώσιµη λύση που θα διατηρήσει στη ζωή τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που έχουν τεράστια προβλήµατα µε την
εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων και χωρίς βέβαια να τινάξουµε στον αέρα την εύθραυστη ισορροπία του τραπεζικού συστήµατος.
Είναι, όµως, αίτηµα και ανάγκη όλης της κοινωνίας, να µην
αποφεύγουν οι τράπεζες το πρόβληµα. Θα πρέπει να εγκύψουν
στο πρόβληµα και θα πρέπει να συνδυάσουν την τεχνογνωσία
τους µε τις πραγµατικές δυνατότητες βάσει και των στοιχείων
που διαθέτουν για κάθε νοικοκυριό και για κάθε πελάτη τους σε
δυσκολία. Γιατί οι τράπεζες, µε τον ελληνικό λαό και την ελληνική
οικογένεια ζουν κατά κύριο λόγο και εκεί πρέπει να δίνονται οι
προτεραιότητες ώστε να διαµορφωθεί µία δίκαιη και βιώσιµη
πρόταση αποπληρωµής των τραπεζικών δανείων, πολύ περισσότερο αυτών που αφορούν την πρώτη κατοικία ή την επιβίωση της
µικροµεσαίας επιχείρησης.
Όσον αφορά στα επιµέρους θέµατα των άρθρων και στο ότι
το πρόγραµµα διευκόλυνσης θα ισχύει για τις αρχικές συµβάσεις
που καταρτίστηκαν ως τις 30-6-2010, το διάστηµα αυτό θα µπορούσε να είναι µεγαλύτερο γιατί πράγµατι ορισµένοι έχουν συνάψει δάνεια και µέσα στην κρίση υπολογίζοντας ότι τα
πράγµατα θα πάνε καλύτερα και έχουν βρεθεί και αυτοί στο ίδιο
αδιέξοδο. Νοµίζω ότι και ο συνάδελφος από το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Μωραΐτης σας το ζήτησε αυτό.
Όσον αφορά τα θέµατα των προϋποθέσεων που βάζετε, εµείς
κάνουµε µία ρεαλιστική πρόταση για µια µικρή αύξηση αυτών
των προϋποθέσεων. Δεν στοιχίζει αυτό κάτι. Απλώς διευρύνει
κατά κάποιον τρόπο το πλήθος των νοικοκυριών το οποίο, πράγµατι, είναι µικρό. Ιδιαίτερα, εάν σταθούµε στο συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου -όπου περιλαµβάνονται µέχρι 150
χιλιάδες και όπου συµπεριλαµβάνονται και τα ανεξόφλητα από
άλλα δάνεια- είναι µικρό το ποσό. Σας ζητήσαµε να πάει στις 200
χιλιάδες. Δεν ξέρω γιατί κλείσαµε αυτήν τη συµφωνία και είναι
ανελαστικά τώρα αυτά τα πράγµατα. Ζητήσαµε κάποια άλλα
ποσά να αυξηθούν, ούτως ώστε να µπουν περισσότεροι οι ανήµποροι δανειολήπτες. Είναι µικρές οι αυξήσεις που ζητάµε.
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Επίσης, σχετικά µε τα θέµατα των ανέργων και των φτωχών
νοικοκυριών, κάναµε µία ουσιαστική τροποποίηση. Θέλουµε να
περιλαµβάνεται κάθε τέκνο σύµφωνα µ’ αυτά που καθορίζει η
EUROSTAT και οι σχετικοί φορείς. Δηλαδή και το πρώτο και το
δεύτερο παιδί να προστίθεται σ’ αυτό το ελάχιστο εισόδηµα που
βάζετε, τις 15.000 για την ατοµική φορολογική δήλωση και τις
25.000 για την κοινή φορολογική δήλωση. Θέλουµε σ’ αυτά τα
ποσά για κάθε τέκνο να υπάρχει προσαύξηση. Λέµε 2.000 ευρώ
ή έστω 1.700, όσο λένε οι έρευνες, η EUROSTAT κ.λπ., ούτως
ώστε να µπορέσει να υπάρξει µία ουσιαστική στήριξη της οικογένειας. Συν 5.000 από τρία τέκνα και πάνω δεν φτάνουν, για να
προσεγγίσουµε αυτά τα νοικοκυριά και µε ένα και δύο παιδιά που
έχουν µεγάλη ανάγκη.
Σας είπα για το επιτόκιο και για την τροπολογία που έχουµε
καταθέσει στο άρθρο 5 αλλά και για την περίοδο χάριτος. Τουλάχιστον για τους ανέργους και τα φτωχά νοικοκυριά ας γίνει για
ένα χρόνο. Οι έξι µήνες είναι πάρα πολύ µικρό διάστηµα. Μπορείτε να κάνετε αυτές τις αλλαγές, κύριε Υπουργέ.
Θα ήθελα να πω δύο λόγια για το νόµο Κατσέλη. Νοµίζω ότι
σε γενικές γραµµές οι τροποποιήσεις οι οποίες γίνονται εξορθολογίζουν το νόµο αυτό. Βέβαια, θα παραµείνουν ακόµη πάρα
πολλά προβλήµατα. Πάλι λέτε το εξάµηνο για την εφαρµογή από
τα δικαστήρια κ.λπ.. Είναι γνωστό ότι οι υποθέσεις θα εξακολουθούν να εκδικάζονται µετά το 2022 και 2023. Χρειάστηκε αυτός
ο εξορθολογισµός αλλά χρειάζεται και η ενίσχυση των ειρηνοδικείων και άλλα θέµατα, ούτως ώστε να µπορεί γρήγορα η δικαιοσύνη να εξετάζει όλες αυτές τις περιπτώσεις.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε τις αντιρρήσεις µας σε µια τροπολογία που φέρατε. Η τροπολογία αυτή, αφορά την παράταση
της προθεσµίας ολοκλήρωσης του αναδροµικού ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, των εν τη ζωή ευρισκοµένων
πολιτικών από το έτος 1974 έως το 2012.
Μπορώ να κατανοήσω την παράταση, γιατί δεν έχει προλάβει
ακόµη η Επιτροπή να ολοκληρώσει τον έλεγχο µέχρι τις 30 Ιουνίου 2014. Την δεύτερη παράγραφο, όµως, δεν την κατανοώ. Θεωρείτε σκόπιµο να παραταθεί η έναρξη εφαρµογής –να
παραταθεί η έναρξη, να µην αρχίσει δηλαδή- να αναβληθεί η
εφαρµογή των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 4065, καθώς ο χρόνος
αυτός κρίνεται ελάχιστα αναγκαίος, για την απρόσκοπτη εφαρµογή των προβλεπόµενων στα άρθρα εντύπων, προκειµένου να
εξυπηρετηθεί ο στόχος.
Κατ’ αρχάς, η αιτιολογική έκθεση είναι εντελώς πτωχή για τη
δεύτερη παράγραφο. Βέβαια επί της ουσίας δεν θα συµφωνήσουµε µε την αναστολή εφαρµογής αυτού του νόµου, τον οποίο
ψηφίσαµε πριν ένα χρόνο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Οµοφώνως τον ψηφίσαµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ να πάρει
το λόγο ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστος Κατσώτης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η ουσία του σχεδίου νόµου που διαπερνάει και τα είκοσι
άρθρα στα δύο κεφάλαιά του, είναι κατά την εκτίµησή µας η διασφάλιση των πιστωτικών ιδρυµάτων. Είναι επεξεργασµένο αυτό
το σχέδιο νόµου από τους τραπεζίτες και η αρχή που το διαπερνά, είναι πώς θα µειωθούν οι επισφάλειες των τραπεζών και
πώς θα πάρουν ακόµη περισσότερα από τους δανειολήπτες, σε
όποια θέση και αν βρίσκονται.
Ο τίτλος του σχεδίου νόµου θα µπορούσε να ήταν: «Πρόγραµµα βελτίωσης των διασφαλίσεων των χρηµατοπιστωτικών
ιδρυµάτων από τους δανειολήπτες». Αυτός θα µπορούσε να ήταν
ο πραγµατικός τίτλος αυτού του νοµοσχεδίου.
Με βάση τα στοιχεία από µέλη της Ένωσης Τραπεζών τον Ιανουάριο του 2013, τον Ιούνιο του 2012, ο αριθµός των στεγαστικών δανείων ήταν πολύ κοντά στο 1,5 εκατοµµύριο. Στο σύνολο
του 1,5 εκατοµµυρίου στεγαστικών δανείων τα οποία έχουν δοθεί
σύµφωνα µε στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι καθυστερήσεις λένε ότι είναι στο 20%.
Οι ρυθµίσεις που έχουν γίνει από τις τράπεζες, σύµφωνα µε
την ίδια µελέτη, είναι της αξίας των 12,38 δισεκατοµµυρίων ευρώ
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και αφορούν διακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες τριακόσια ογδόντα
τέσσερα δάνεια, στα οποία έχουν γίνει ρυθµίσεις. Τα δάνεια
αυτά, σύµφωνα µε τον εκπρόσωπο της Ένωσης Τραπεζών, είναι
ενυπόθηκα.
Σύµφωνα µε το Συνήγορο του Καταναλωτή, ήδη έχουν υπαχθεί
στο ν. 3869 δάνεια ύψους περίπου 2 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Τα
στεγαστικά δάνεια αντιπροσωπεύουν το 53,7%, οι πιστωτικές
κάρτες το 10,6%, τα καταναλωτικά δάνεια το 30,5% και οι άλλες
οφειλές το 5,2%.
Το ποσό του 1.298.500.000 είναι τα στεγαστικά δάνεια. Οι πιστωτικές κάρτες είναι 255 εκατοµµύρια και τα καταναλωτικά δάνεια είναι 736 εκατοµµύρια ευρώ. Ο µέσος όρος του στεγαστικού
δανείου, σύµφωνα πάλι µε τη µελέτη, είναι 110.000 ευρώ.
Με τα όσα στοιχεία έδωσε ο εκπρόσωπος της Ένωσης Τραπεζών, κ. Γκόρτζος, τα στεγαστικά δάνεια σε καθυστέρηση είναι
36.960.000.000, τα εξυπηρετούµενα δάνεια είναι 32 δισεκατοµµύρια και ένα ποσοστό το οποίο είναι σε καθυστέρηση, στα καταναλωτικά δάνεια είναι 38%. Το 3,52% αυτών των στεγαστικών
δανείων αναφέρεται στους υπερχρεωµένους που έχουν κάνει
χρήση του ν. 3869.
Η προσφυγή, αγαπητοί κύριοι και κυρίες, των ελληνικών λαϊκών οικογενειών στον δανεισµό, ήταν ένας άλλος τρόπος που
προσφέρονταν για κάλυψη των αναγκών τους και ένας άλλος
δρόµος αύξησης της κερδοφορίας των καπιταλιστών. Οι λαϊκές
οικογένειες προσέφυγαν στον δανεισµό, διότι το εισόδηµα που
είχαν από τη σκληρή δουλειά τους ήταν πενιχρό. Μιλάµε για τους
µισθούς και τις συντάξεις στην περίοδο των µεγάλων ρυθµών και
δεικτών ανάπτυξης και των 77 λεπτών του ευρώ αύξησης που
έδιναν οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας.
Τα λεγόµενα τραπεζικά προϊόντα µε τα µικρά δυσανάγνωστα
γράµµατα ήταν πολλά και απευθύνονταν στους εργαζόµενους
και τους µικροεπαγγελµατίες για να ικανοποιήσουν ζωτικές ανάγκες, να κρατήσουν τη µικρή επιχείρησή τους.
Εµείς δεν συµφωνούµε, οι εργαζόµενοι, τα λαϊκά στρώµατα να
παίρνουν δάνειο για την πρώτη κατοικία τους. Η θέση µας είναι
ότι όλοι πρέπει να έχουν το δικαίωµα στη λαϊκή κατοικία. Το σύστηµα, όµως, αυτό που υπηρετείτε, στερεί την κατοικία από
όλους. Καταργήσατε πριν από λίγο καιρό και τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας που ήταν το αποκούµπι για τους εργαζόµενους.
Το σύστηµα, όχι µόνο δεν διασφαλίζει κατοικία για όλους
αλλά ήδη βρίσκεται στην περίοδο που απειλεί να την πάρει από
όσους κατάφεραν να την έχουν µέσα και από δανεισµό, µε την
άρση της απαγόρευσης των πλειστηριασµών που ετοιµάζει η
συγκυβέρνηση για να βάλει µεγαλύτερη θηλιά στο λαιµό της
φτωχολογιάς, να διασφαλίσει ακόµα περισσότερο τις τράπεζες,
αυτά τα αρπακτικά.
Γίνεται πρόταση για παράταση της απαγόρευσης, για ένα ή
δύο χρόνια ακόµη. Αλήθεια, τι ελπίζετε να αλλάξει σε ένα ή δύο
χρόνια; Μήπως θα δουλεύουν το 1,5 εκατοµµύριο των ανέργων;
Θα σταµατήσουν οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης και το άθλιο
εισόδηµα από αυτές; Θα έχουν τέτοιο µισθό και σύνταξη οι εργαζόµενοι, που θα τους επιτρέπει να αποπληρώνουν τα δάνειά
τους; Θα αυξηθεί η χρηµατοδότηση στην υγεία και την παιδεία,
ώστε να παρέχονται αναβαθµισµένες και δωρεάν στο λαό;
Ήδη η τρόικα ήρθε και επεξεργάζεται νέα µέτρα. Τι γράφεται
και τι ακούγεται; Απολύσεις, νέα φοροληστεία, νέες µειώσεις
στους µισθούς και στις συντάξεις, νέες περικοπές στην υγεία και
την παιδεία, νέες αυξήσεις στα φάρµακα, στο νερό, στα εισιτήρια, στο ρεύµα και αλλού.
Εµείς υποστηρίζουµε να γίνει ρητή η απαγόρευση του πλειστηριασµού της πρώτης κατοικίας για στεγαστικό ή καταναλωτικό
δάνειο και αυτό να επεκταθεί και για χρέη προς το δηµόσιο.
Απορρίπτετε αυτήν την πρόταση, γιατί κατά τη γνώµη µας ενεργείτε προς όφελος των τραπεζών. Εκβιάζετε, κρατάτε όµηρους
τους εργαζόµενους, τους άνεργους, τους αυτοαπασχολούµενους, τους αγροκτηνοτρόφους και όσους δεν µπορούν να τα βγάλουν πέρα, δεν µπορούν να δώσουν τις δόσεις των δανείων τους.
Όχι, εµείς δεν συµφωνούµε τα λαϊκά στρώµατα να δανείζονται,
για να καλύψουν τις ανάγκες υγείας των οικογενειών τους και
µόρφωσης των παιδιών τους. Απαιτούµε αποκλειστικά δηµόσια
και δωρεάν παιδεία και υγεία για όλο το λαό, µε κατάργηση της
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επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
Εσείς, µε την πολιτική που ασκήσατε στην υγεία και την παιδεία υποχρεώσατε τα λαϊκά νοικοκυριά να δανειστούν για να
αποκαταστήσουν την υγεία τους, υποχρεώνετε τα λαϊκά νοικοκυριά να πάρουν φοιτητοδάνεια για να µπορέσουν να µορφώσουν τα παιδιά τους. Και έρχεστε σήµερα και τους λέτε ότι
πρέπει να βάλουν υποθήκη την κύρια κατοικία για να µπορέσουν
να µπουν σε αυτήν τη ρύθµιση για το δάνειο που πήραν για τη
µόρφωση των παιδιών τους.
Όχι, δεν συµφωνούµε µε τα διακοποδάνεια. Εµείς λέµε ότι οι
διακοπές, η αναψυχή πρέπει να αποτελούν δικαίωµα για τους εργαζόµενους και όχι προνόµιο των εκµεταλλευτών τους. Εσείς ουσιαστικά καταργήσατε τις άδειες, τα επιδόµατα αδείας, τα δώρα
Χριστουγέννων και Πάσχα, που αποτελούσαν κατάκτηση των εργαζοµένων για την αναπαραγωγή της εργατικής τους δύναµης.
Η διαχρονική πολιτική των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αλλά και των άλλων καπιταλιστικών χωρών, δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν τις αιτίες που οδηγούν τη λαϊκή οικογένεια στον µεγάλο δανεισµό. Η πολιτική στήριξης των µονοπωλίων
που υλοποιείται διαχρονικά από τα κόµµατα του κεφαλαίου,
βρήκε στην περίοδο της κρίσης σε δεινή θέση τα λαϊκά νοικοκυριά, τα οποία καλούνται να επωµιστούν τα πάνδεινα προκειµένου
να σωθεί το κεφάλαιο.
Αυτή είναι η υπεύθυνη στάση της συγκυβέρνησης, η σωτηρία
των µονοπωλίων και η δηµιουργία των προϋποθέσεων αυξηµένης κερδοφορίας στην περίοδο ανάκαµψης, µε συντρίµµια τα
όποια δικαιώµατα των εργαζοµένων.
Αυτή είναι η υπεύθυνη στάση της συγκυβέρνησης. Να διασφαλίσει τους τραπεζίτες µε κάθε τρόπο. Ενώ η ανακούφιση των νοικοκυριών µε διαγραφή των χρεών είναι ανεύθυνη στάση, όπως
λένε.
Οι τράπεζες δεν είναι ευαγή ιδρύµατα αλλά επιχειρήσεις που
κερδίζουν τα µάλα µέσα από τις ληστρικές συµβάσεις. Αυτές
είναι όχι µόνο σύµφωνες µε αυτό το νόµο αλλά αυτές είναι που
έχουν συµφωνήσει και έχουν διαµορφώσει αυτόν το νόµο. Λέτε
οι τράπεζες να σκέφτονται το καλό των δανειοληπτών; Οι τράπεζες κερδίζουν µε τις µεγαλύτερες διασφαλίσεις και έχουν λιγότερες επισφάλειες µε τις ρυθµίσεις αυτές.
Το σχέδιο νόµου δεν αναφέρεται µόνο σε στεγαστικά δάνεια,
αναφέρεται σε κάθε είδους δάνεια. Δηλαδή, αν κάποιος πήρε δάνειο για δευτερεύουσα κατοικία και έχει βάλει υποθήκη το κτήµα,
τώρα θα πρέπει να δώσει µεγαλύτερη εγγύηση στις τράπεζες µε
τον εκβιασµό της πρώτης κατοικίας. Αν πήρε καταναλωτικό δάνειο και πήρε αυτοκίνητο, αυτό το εξαιρείτε, διότι, όπως λέτε,
δεν έχει τιµή και ζητάτε υποθήκη την πρώτη κατοικία. Αυτό είναι
πρόκληση. Είναι µια προκλητική ρύθµιση προς όφελος των τραπεζιτών και σε βάρος των δανειοληπτών.
Όπως αναφέρεται στον τίτλο του σχεδίου νόµου, αφορά στη
διευκόλυνση των ενήµερων δανειοληπτών και όχι αυτούς που
αδυνατούν να δώσουν τις δόσεις που είναι στο «κόκκινο». Με
όλες τις ρυθµίσεις των άρθρων και των δύο κεφαλαίων, αναδύεται ο πρωταρχικός στόχος του νοµοσχεδίου της µη κατάρρευσης, της µη διασάλευσης, να του πούµε έτσι όπως λέτε, του
τραπεζικού συστήµατος και η εξασφάλιση, όσο το δυνατό, των
απαιτήσεων από τους δανειολήπτες.
Δίνει περίοδο χάριτος σαράντα οκτώ µηνών σε αυτούς που συνεχίζουν να εξυπηρετούν τα δάνεια, µε διάρκεια του προγράµµατος ως έξι µήνες. Καµµία αλλαγή δεν προβλέπει το σχέδιο
νόµου στις ληστρικές συµβάσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων µε
τους οφειλέτες. Στην περίοδο χάριτος θα πληρώνουν τους τόκους και µετά θα επιστρέφουν οι ανατοκισµοί.
Στο άρθρο 5 στην παράγραφο 4, αναφέρεται καθαρά «Το
ποσό του κεφαλαίου που δεν καταβάλλει ο οφειλέτης κατά τη
διάρκεια του διαστήµατος των έξι µηνών κεφαλαιοποιείται και
αποπληρώνεται µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος διευκόλυνσης». Εξαιρούνται από αυτό το πρόγραµµα που το ονοµάζετε «διευκόλυνση» οι επαγγελµατίες, που ήδη βρίσκονται σε
δεινή κατάσταση ακόµα και για το στεγαστικό τους δάνειο.
Είναι χαρακτηριστικό της πολιτικής που υπηρετείτε, η ενίσχυση των τραπεζών µε πάνω από 100 δισεκατοµµύρια αυτήν
την περίοδο και η φιλοσοφία αυτού του σχεδίου νόµου που ανα-
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φέρεται σε αυτούς που ήδη εξυπηρετούν τα δάνεια και απλά
τους διευκολύνει µε περίοδο χάριτος, που βέβαια οι τραπεζίτες
θα πάρουν περισσότερα από τους τόκους. Γιατί, αλήθεια, αυτός
που µπορεί να εξυπηρετήσει το δάνειο, θα θέλει να µπει στο πρόγραµµα διευκόλυνσης; Για να πληρώσει περισσότερους τόκους,
προφανώς.
Το σχέδιο νόµου, µε το κεφάλαιο Β’ τροποποιεί το νόµο Κατσέλη και τον κάνει ακόµα χειρότερο, επαχθέστερο για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά. Προβλέπει µάλιστα την ένταξη στις νέες
ρυθµίσεις όλων αυτών που εκκρεµούν οι αιτήσεις τους για ένταξη στο ν.3869/2010.
Προβλέπεται η επιτάχυνση των διαδικασιών και η γνώση όλων
των στοιχείων των αιτούντων υπερχρεωµένων νοικοκυριών για
την ένταξη στις ρυθµίσεις. Εισάγετε την υποχρέωση καταβολής
από τους υπερχρεωµένους του 10% της δόσης, που δεν µπορεί
να είναι µικρότερη των 40 ευρώ, κάτι που δεν ίσχυε µέχρι τώρα.
Προσπαθείτε µε κάθε τρόπο να δώσετε στους τραπεζίτες ακόµα
περισσότερα. Εισάγετε αυτήν τη ρύθµιση για αυτούς που έχουν
εξαθλιωθεί από την πολιτική σας, από τη µείωση των µισθών, τις
απολύσεις, τη φοροληστεία και απαιτείτε για κάθε ρύθµιση, τη
διασφάλιση όλο και κάποιας δόσης για τις τράπεζες.
Οι παρεµβάσεις του Υπουργείου στα άρθρα 2, 12, 14 και 17
δεν αλλάζουν τη φιλοσοφία του και τροποποιούν το νόµο Κατσέλη προς το χειρότερο, ιδιαίτερα στο άρθρο 14. Τι λέγατε,
κύριε Υπουργέ, στο άρθρο 14 στο σχέδιο νόµου; Τι γράφετε
τώρα, σε αυτό που φέρνετε σήµερα, στην Ολοµέλεια; Είναι εντελώς διαφορετικό.
Οι παράγραφοι 1,2 και 4 του άρθρου 6 του ν.3869/2010 καταργούνται, λέγατε στο σχέδιο νόµου. Έρχεστε, λοιπόν, σήµερα
µε αυτό το σχέδιο που φέρνετε στην Ολοµέλεια και λέτε άλλα
πράγµατα. Διατηρείτε τη διάταξη για στεγαστικό δάνειο που δίνει
τη δυνατότητα ασφαλιστικών µέτρων µε τον όρο, όµως, της καταβολής από τον οφειλέτη όλων ή µέρους των τοκοχρεολυτικών
δόσεων µέχρι την τελική εκδίκαση.
Κύριοι, το ΚΚΕ έχει καταθέσει την πρότασή του. Λέµε ότι αυτή
απαντά στα αδιέξοδα των υπερχρεωµένων νοικοκυριών.
Η πρότασή µας προβλέπει να χάσουν οι τράπεζες. Το έχουµε
πει και το λέµε χωρίς περιστροφές: «κούρεµα» των δανείων. Το
ΚΚΕ υποστηρίζει από κάθε είδους οφειλή, από κάθε είδους δάνειο από τα πιστωτικά ιδρύµατα, να διαγράφεται το σύνολο των
κάθε µορφής τόκων, κάθε ποσό από ανατοκισµό και κεφαλαιοποίηση κάθε µορφής, για οικογένειες που έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα µέχρι 40.000 ευρώ και να προσαυξάνεται κατά
5.000 ευρώ για κάθε παιδί.
Από τις οφειλές των λαϊκών νοικοκυριών, όπως αυτές διαµορφώνονται µετά την εφαρµογή των παραπάνω, να διαγράφεται
ποσό που αντιστοιχεί στο 50% αυτών, εφόσον το ύψος των δανείων δεν ξεπερνά τις 200.000 ευρώ για στεγαστικά δάνεια, τις
30.000 ευρώ για καταναλωτικά δάνεια και τις 20.000 ευρώ για πιστωτικές κάρτες. Αναφερόµαστε, δηλαδή, στο σύνολο των δανειοληπτών, των όποιων µορφών δανείων έχουν πάρει.
Οι οφειλές των λαϊκών νοικοκυριών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα, οι οποίες αποµένουν µετά τις παραπάνω διαγραφές,
παύουν να γεννούν τόκους για όσο διάστηµα διαρκεί η οικονοµική κρίση. Επίσης, αναστέλλεται η πληρωµή για όσο διάστηµα
διαρκεί η οικονοµική κρίση των οφειλών, εφόσον αυτές αφορούν
ανέργους.
Οι οφειλές των επαγγελµατοβιοτεχνών προς τα πιστωτικά
ιδρύµατα, οι οποίες αφορούν την επαγγελµατική τους δραστηριότητα -κάτι που εσείς δεν αγγίζετε καθόλου- όπως αυτές διαµορφώνονται µετά την εφαρµογή όλων των παραπάνω
διαγραφών, µειώνονται σε ποσοστό 30% εάν διατηρούν την επιχείρησή τους και κατά 50%, εάν την έχουν κλείσει και είναι άνεργοι και για ύψος δανείου έως 300.000 ευρώ. Εσείς δεν
αναφέρεστε καθόλου στους επαγγελµατοβιοτέχνες σε αυτές τις
ρυθµίσεις που κάνετε σήµερα µε το σχέδιο νόµου.
Αντιστοίχως, οι οφειλές των φτωχών αγροτοκτηνοτρόφων και
ψαράδων προς τα πιστωτικά ιδρύµατα, οι οποίες αφορούν την
επαγγελµατική τους δραστηριότητα να µειώνονται και αυτές σε
ποσοστό 30% και για ύψος δανείων έως 300.000 ευρώ. Με ευθύνη του κράτους να διασφαλιστεί η παροχή από τα πιστωτικά
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ιδρύµατα άτοκων καλλιεργητικών δανείων σε µικρούς και µεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους, για να ανταποκριθούν στην
αγορά καλλιεργητικών εφοδίων για την καλλιεργητική περίοδο.
Επίσης, παύει αυτοδίκαια οποιαδήποτε πράξη αναγκαστικής
εκτέλεσης ή άλλο αναγκαστικό µέτρο εκ µέρους των πιστωτικών
ιδρυµάτων.
Η πρόταση νόµου του ΚΚΕ, είναι αυτή που απαντά σήµερα στα
µεγάλα προβλήµατα, στα µεγάλα αδιέξοδα που έχουν τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά. Η δική σας πρόταση, απαντά στις ανάγκες
του τραπεζικού συστήµατος που, όπως λέτε, προσπαθείτε να µην
καταρρεύσει, να µη διασαλευτεί και µε κάθε τρόπο το στηρίζετε.
Εµείς δεν ψηφίζουµε το σχέδιο νόµου. Επιµένουµε στην πρότασή µας, την οποία έχουµε καταθέσει προς την εργατική τάξη,
τους µισθωτούς, τους συνταξιούχους, τους επαγγελµατοβιοτέχνες και τους λέµε ότι πρέπει να βάλουν την πρόταση του ΚΚΕ
στον αγώνα που δίνουν για την ίδια τη ζωή τους. Τους λέµε να
συµπορευτούν µε το ΚΚΕ και τη γενικότερη πρόταση που προβάλλει για την οριστική λύση, για τη διέξοδο από την καπιταλιστική κρίση µε µονοµερή διαγραφή του χρέους, µε έξοδο από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, µε κοινωνικοποίηση των µέσων παραγωγής από την ίδια τη λαϊκή εξουσία.
Όσον αφορά τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί και έχει
κάνει αποδεκτές η Κυβέρνηση, θέλω να πω δυο λόγια.
Όσον αφορά τη βέλτιστη στελέχωση, όπως λέτε, των γραφείων της Ελληνικής Προεδρίας µε αποσπάσεις υπαλλήλων
κ.λπ., εµείς δεν συµφωνούµε µε την τροπολογία. Κατ’ αρχάς, είµαστε κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαιτούµε την έξοδο απ’
αυτήν και βέβαια διαφωνούµε µε την ανάληψη της Προεδρίας
από την Ελλάδα.
Όσον αφορά την τροπολογία και την πρόταση για την αναβολή
της προθεσµίας ολοκλήρωσης του αναδροµικού ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των εν ζωή ευρισκοµένων πολιτικών, κοινοβουλευτικών και εξωκοινοβουλευτικών, διαφωνούµε
ριζικά. Και εδώ φαίνεται η υποκρισία σας για τη διαφάνεια, για το
άπλετο φως. Πάτε από αναβολή σε αναβολή για ένα τέτοιο ζήτηµα που οµόφωνα ψήφισε η ίδια η Βουλή πριν από ένα χρόνο.
Όσον αφορά την τροπολογία που έκανε αποδεκτή η Κυβέρνηση για το ακατάσχετο των 1.500 ευρώ ή των 2.000 ευρώ, πολύ
κουβαρντάδες είστε! Δηλαδή, µια οικογένεια η οποία είναι υπερχρεωµένη και έχει 2.000 ευρώ λέτε ότι δεν θα της τα κατάσχετε.
Πάνω από 2.000 ευρώ αν έχει κάποιος για την ταφή του και τη
θανή του, όπως είπε ένας συνάδελφος στην επιτροπή, σ’ αυτόν
θα τα κατάσχετε, για να τα πάρουν οι τράπεζες. Ας βγάλουν τα
συµπεράσµατά τους οι εργαζόµενοι, ο λαός, όσοι µας ακούνε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΚΚΕ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
είκοσι πέντε µαθήτριες και µαθητές και πέντε εκπαιδευτικοί από
τα Δηµοτικά Σχολεία Αγ. Δηµητρίου και Ακρινής Κοζάνης.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ζητήσει ο Πρόεδρος κ. Απόστολος Κακλαµάνης.
Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Έχετε ασφαλώς όλοι ακούσει
αυτό που λέει ο λαός µας, ότι το κρυολόγηµα µπαίνει µε το τσουβάλι και βγαίνει µε το βελόνι.
Αυτό θυµίζει η υπόθεση των δανείων, κύριε Υπουργέ, και φοβούµαι ότι οι ρυθµίσεις που γίνονται εδώ επιβεβαιώνουν αυτήν
τη λαϊκή ρήση.
Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ κ. Μωραΐτης ανέπτυξε συγκεκριµένες
προτάσεις που µπορεί αυτό το νοµοσχέδιο να πλησιάσει –διότι,
επιτέλους, η Βουλή ψηφίζει- όπως είναι και η βασική πρόταση
που είχε ο κ. Κουτρουµάνης, ο πρώην Υπουργός Ασφαλίσεων,
αλλά και τα άλλα κόµµατα, που συζητήθηκαν εδώ στη Βουλή.
Φοβούµαι ότι οι τράπεζες, όπως ασύδοτα και χωρίς να σκέφτονται τι µπορεί να επέλθει µέσα σε λίγα λεπτά, µε ένα τηλεφώνηµα, µε τις συνεχείς οχλήσεις στους πολίτες, έδιναν τα
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δάνεια, έτσι τώρα δεν καταλαβαίνουν πανικόβλητοι οι διαχειριστές τους πώς µπορούν τουλάχιστον ξεσφίγγοντας λιγάκι την
πίεση στους δανειολήπτες να εισπράξουν κάτι απ’ αυτά τα δάνεια. Δεν το καταλαβαίνουν, διότι, για παράδειγµα, τα καταναλωτικά δάνεια, αν δεν έχουν ασφάλεια µε κάποια υποθήκη, τι θα
εισπράξουν εκείνοι; Δηλαδή αναγκάζουν τους πολίτες να µην
πληρώσουν το καταναλωτικό δάνειο, εάν οι όροι µε τους οποίους
θα έπρεπε να το επιστρέψουν δεν λαµβάνουν υπ’ όψιν αυτήν τη
στιγµή την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο δανειολήπτης.
Υπάρχουν επίσης και άλλες κατηγορίες δανειοληπτών. Αναφέρθηκε η περίπτωση των πολυτέκνων. Είναι άλλο µια οικογένεια
µε τρία-τέσσερα παιδιά κι άλλο ένας µόνος που πήρε ένα δάνειο.
Δεν πρέπει εκεί να υπάρξει κάποια µεγαλύτερη διευκόλυνση από
αυτήν που προβλέπεται;
Επίσης είναι και οι άνεργοι. Λαµβάνοντας ως δεδοµένο τον
Ιούνιο του 2010, θα διαπιστώσουµε ότι ένα εκατοµµύριο ανέργων
έχει προστεθεί από τότε. Όσοι από αυτούς είναι δανειολήπτες,
προφανώς δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν, ώστε χωρίς
να γίνονται αφερέγγυα πρόσωπα σιγά-σιγά να αποπληρώσουν
αυτά τα δάνεια.
Ετέθη επίσης το θέµα των πλειστηριασµών. Πρέπει να ξεκαθαριστεί από τώρα, γιατί οι εκβιασµοί, οι πιέσεις, φοβούµαι ότι
δηµιουργούν ένα κλίµα που δεν προσφέρει αυτήν τη στιγµή, γενικότερα. Αυτή είναι µια άποψη την οποία συχνά τονίζω εδώ.
Αυτήν τη στιγµή, η ελληνική κοινωνία χρειάζεται να αισθανθεί ότι
αυτό εδώ το Κοινοβούλιο -και όχι άλλες δυνάµεις εξωθεσµικέςρυθµίζει τα της πορείας αυτής της χώρας κι ότι αυτό το Κοινοβούλιο, συναισθάνεται και το άγχος, τη βαριά κατάθλιψη στην
οποία βρίσκονται πολλές οικογένειες, πάρα πολλοί συµπολίτες
µας και προστρέχει.
Όταν τους λέµε «υποµονή» και σηκώνουν ψηλά τα χέρια οι πολίτες και λένε: «Τι υποµονή, κύριε Κακλαµάνη;», ας τους δείξουµε
εµπράκτως ότι την υποµονή αυτήν τη στηρίζουµε µε µέτρα που
κατανοούν τα αδιέξοδα τα οποία αντιµετωπίζει κάθε ένας, για να
συνειδητοποιήσουν και ποια είναι τα αδιέξοδα που αντιµετωπίζει
η χώρα.
Διότι τρία χρόνια µπορεί και να αισιοδοξούµε. Κι εγώ θέλω να
συµµερίζοµαι και την αισιοδοξία του Πρωθυπουργού. Όµως αν
πάµε στην άνοιξη του 2010 η επιβάρυνση ήταν µία περικοπή 50%
του επιδόµατος Πάσχα και του επιδόµατος αδείας και προσβλέπαµε όλοι -και οι περίφηµοι τεχνοκράτες του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου- ότι τουλάχιστον από τον τουρισµό θα είχαµε µία
αύξηση 60% µε 70% µε τα γεγονότα στην Αίγυπτο, στην Τυνησία,
στη Λιβύη, στην Τουρκία. Εµείς εδώ καταφέραµε να έχουµε µείωση του τουρισµού. Υπολόγιζαν ότι θα υπάρχει καταναλωτική
δαπάνη. Εµείς σπείραµε τον πανικό σε ολόκληρο τον ελληνικό
λαό να βάλει ό,τι είχε κάτω απ’ το στρώµα.
Έχουµε, λοιπόν, ευθύνες καθένας από µας, µε τη στάση την
οποία τηρεί µπροστά στην κρίση. Όταν έχει πόλεµο η χώρα, δεν
κοιτάζουµε αν µας αρέσει ποιος είναι ο Πρωθυπουργός -όταν
µάλιστα ο λαός έχει αναδείξει µία Κυβέρνηση- αλλά τρέχουµε
όλοι στο µέτωπο.
Για να µείνω στο νοµοσχέδιο, έχουν εκτεθεί απ’ όλες τις πλευρές απόψεις που δεν πρόκειται να καταστρέψουν τις τράπεζες
απ’ ό,τι κακό έκαναν οι ίδιοι οι διαχειριστές 250 περίπου δισεκατοµµυρίων ευρώ. Και φυσικά, ακόµα κι αν περάσει αυτό το νοµοσχέδιο, εδώ επίκειται -λένε ότι είναι όλα µια χαρά- η
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών µε 50 δισεκατοµµύρια τα
οποία ο ελληνικός λαός επωµίζεται, εάν δεν γίνει αυτό που συζητήθηκε για την Ισπανία, να µεταφερθούν αυτά από το δηµόσιο,
δηλαδή από τον κρατικό προϋπολογισµό στους ίδιους, αυτούς
που παίρνουν τα 50 δισεκατοµµύρια, που πήραν σηµαντικό
µέρος και παίρνουν και τα υπόλοιπα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ ήρθα στο Βήµα για να σας
απασχολήσω µε δύο θέµατα τα οποία θεωρώ πολύ σηµαντικά,
πρώτα-πρώτα για το κύρος του Κοινοβουλίου. Επιµένω και το
λέω ξεκάθαρα απ’ αυτήν τη θέση, ότι όσοι βολεύονται µε ένα Κοινοβούλιο απαξιωµένο, είναι όσοι ξέρουν ότι ένα απαξιωµένο Κοινοβούλιο χειραγωγείται πολύ πιο εύκολα. Και είναι υποχρέωση,
καθήκον καθενός που εδώ έρχεται ως αντιπρόσωπος του
έθνους, να αγωνίζεται για το κύρος αυτού του θεσµού. Εµείς ερ-
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χόµαστε, φεύγουµε αλλά αυτός ο θεσµός είναι ο βασικός στύλος, µαζί µε το συνδικαλισµό που επίσης απαξιώνεται.
Όλοι µιλάνε για συντεχνίες. Γιατί; Γιατί θέλουν κι αυτή η βάση
της δηµοκρατίας, που είναι η κοινή συµµετοχή και δράση των εργαζοµένων, όπως το Σύνταγµα τους δίδει τα δικαιώµατα, να αναστραφεί. Το ίδιο γίνεται µε την τοπική αυτοδιοίκηση. Μόνο για
δηµάρχους που δεν είναι εντάξει ακούµε κι ασφαλώς θα υπάρχουν και στην κεντρική πολιτική σκηνή και στο συνδικαλισµό και
στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όµως αυτοί που δυστυχώς χειραγωγούν -µε τα µέσα που διαθέτουν- τον απλό πολίτη, θέλουν µε
αφορµή αυτήν την κρίση, όλα αυτά να ισοπεδωθούν. Εκεί το Κοινοβούλιο κι ο καθένας χωριστά από εµάς έχει καθήκον να σταθεί
αντιµέτωπος.
Εδώ, λοιπόν, έχουµε δύο θέµατα. Πριν από ένα µήνα, ένα
βράδυ –εγώ πιστεύω καλή τη πίστει, διότι δεν ήταν εκείνοι οι συντάκτες του- τρεις Βουλευτές κατέθεσαν µία τροπολογία. Απευθύνοµαι ιδιαίτερα στους νοµικούς. Όπως ξέρετε, ο νόµος λέει τι
είναι αδίκηµα. Δεν υπάρχει νόµος να λέει τι δεν είναι αδίκηµα.
Αυτή η διάταξη, λοιπόν, λέει: «Δεν συνιστά απιστία». Τι δεν συνιστά απιστία; Δάνεια των τραπεζών σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δηµοσίου
και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός –λέει επί λέξει
αυτή η διάταξη- οριοθετείται από το νόµο.
Πάω εγώ στο ν. 1892, άρθρο 51, «Οριοθέτηση του δηµόσιου
τοµέα». Εκεί δεν υπάρχουν τα κόµµατα. Και όµως, ρωτήστε
όποιον πολίτη θέλετε. Θα σας πει: «Ναι, πέρασε ένα βράδυ από
τη Βουλή µία διάταξη, µε την οποία χαρίζονται τα αδικήµατα των
τραπεζιτών για τα δάνεια στα κόµµατα». Να πώς υπονοµεύουµε
την κοινοβουλευτική δηµοκρατία, διότι εµφανίζουµε κάτι το
οποίο δεν είναι αλήθεια ως αλήθεια και µάλιστα κραυγαλέα. Εγώ
θα περίµενα από ορισµένες πλευρές εδώ που τότε αντέδρασαν,
να συνέχιζαν.
Εν πάση περιπτώσει, εγώ έκανα µία πρόταση να απαλειφθεί
αυτή η διάταξη από τότε που ίσχυσε, κύριε Υπουργέ, γιατί πίσω
απ’ αυτήν τη διάταξη -έχω σειρά εγγράφων από εισαγγελικές
αρχές της χώρας- καλύπτονται δάνεια σε δηµάρχους χωρίς αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου. Έχω σειρά δεκαπέντε δικογραφιών της Εισαγγελίας Αθηνών, της Εισαγγελίας Ηρακλείου
και Ζακύνθου. Όλα αυτά καλύπτονται πίσω απ’ αυτό το αίσχος,
να νοµίζουν οι πολίτες ότι αυτό είναι για τα κόµµατα. Καταλάβατε;
Όσο για την άλλη διάταξη, αγαπητοί συνάδελφοι, ήδη άκουσα
συναδέλφους και από τη ΔΗΜΑΡ και από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα, αλλά και από τον κ. Μωραϊτη ότι την αποδοκιµάζουν.
Είναι απαράδεκτο αυτό που πάει να γίνει. Ο Πρωθυπουργός είπε:
«θα γίνει αναδροµικός έλεγχος από το 1974 µέχρι το 2012
όποιων ήσαν Πρωθυπουργοί, Υπουργοί, Αρχηγοί κοµµάτων» και
βέβαια δεν έγινε νόµος αυτό, όµως ήταν δέσµευση τότε του
Πρωθυπουργού. Έγινε όµως νόµος µε πρόταση της οποίας είχα
εγώ την ευθύνη, καθώς και εβδοµήντα τέσσερις συνάδελφοι που
υπέγραψαν την πρόταση νόµου και έγινε νόµος του κράτους.
Αυτός ο νόµος προβλέπει κυρώσεις, αίρει το απόρρητο, διαγράφει τη δήθεν υπηρεσιακή ή επαγγελµατική εχεµύθεια. Πόσοι δικηγόροι κάνουν offshore εταιρείες και λένε «α, δεν µπορώ, είναι
επαγγελµατικό µου απόρρητο»; Όλα αυτά αίρονται και υποχρεώνονται όλοι. Λυπάµαι, διότι υπογράφουν την τροπολογία αυτή
δύο Υπουργοί, ο κ. Μανιτάκης και ο κ. Στουρνάρας, που είναι
άµεσα ενδιαφερόµενοι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και ελεγχόµενοι.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Είµαι βέβαιος –διότι δεν µου
αρέσει από εδώ να «βαράω πιστολιές στον αέρα»- ότι δεν γνωρίζουν. Ίσως να γνωρίζουν το δράστη και να µην ξέρουν τα κίνητρά
του αλλά είναι απαράδεκτο. Αυτή η τροπολογία λέει τάχα «µε την
παράταση της προθεσµίας του ελέγχου» αλλά γνωρίζετε οι νοµικοί τουλάχιστον –λυπάµαι που κάνω χρήση αυτής της ιδιότητος- ότι η προθεσµία αυτή δεν είναι αποκλειστική. Είναι
ενδεικτική. Δεν τους εµποδίζει κανείς να συνεχίσουν τον έλεγχο.
Είναι ντροπή µ’ αυτόν τον τρόπο να περιγράφεται η διαδικασία
η συνταγµατική και η κοινοβουλευτική και να εκτίθεται το ελληνικό Κοινοβούλιο.
Είναι ώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ανακτήσουµε
αυτό που µάς είναι απαραίτητο για να µας εµπιστεύεται ο λαός
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σ’ αυτήν τη δύσκολη πορεία, για να βγει η χώρα απ’ αυτήν τη φοβερή κρίση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας ευχαριστούµε
πάρα πολύ, κύριε Κακλαµάνη.
Εισερχόµαστε στον κατάλογο των οµιλητών.
Το λόγο έχει ο κ. Ανδρέας Μαρίνος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, η ελληνική κοινωνία δοκιµάζεται εδώ και
τέσσερα χρόνια από µια πρωτοφανή σε ένταση και έκταση χρηµατοπιστωτική κρίση. Πολλοί συµπολίτες µας την περίοδο της
ευµάρειας δανείστηκαν µε κύριο ζητούµενο την αγορά πρώτης
κατοικίας. Κανείς δεν µπόρεσε να προβλέψει τι θα ακολουθούσε.
Δυστυχώς, αυτό που επακολούθησε ήταν πέραν των δυνατοτήτων των περισσότερων δανειοληπτών.
Ένα µέρος αυτών, προχώρησε εσπευσµένα σε διακανονισµό
µε τους δανειστές του διότι έβλεπε τον κίνδυνο του πλειστηριασµού προ των πυλών.
Έπειτα, ήρθε ο νόµος Κατσέλη που έβαλε προσωρινά φρένο
στις κατασχέσεις της πρώτης κατοικίας. Δυστυχώς, µε αυτόν τον
τρόπο το πρόβληµα δεν λυνόταν αλλά απλώς το µεταθέταµε,
αφού η ισχύς του νόµου είναι µέχρι τις 31-12-2013.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χρυσώναµε το χάπι στους δανειολήπτες χωρίς να τους εξασφαλίζουµε θεραπεία.
Τελικά παρέρχεται ο χρόνος ισχύος του νόµου, οι τράπεζεςδανειστές ανακεφαλαιοποιήθηκαν για δάνεια και χρέη τα οποία
εν πολλοίς οι ίδιες δηµιούργησαν, χωρίς ωστόσο η ανακεφαλαιοποίηση να περνάει στους πραγµατικούς πελάτες-δανειολήπτες
από τους οποίους συντηρούνται και λειτουργούν.
Συµπερασµατικά, αναφερόµαστε σε µια πραγµατική αφαίµαξη
του µικροµεσαίου Έλληνα δανειολήπτη που -και το ξαναλέω- δανείστηκε για να βελτιώσει το βιοτικό του επίπεδο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αξιότιµε κύριε Υπουργέ, το
παρόν σχέδιο νόµου κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Όµως δεν
λύνει το πρόβληµα, αφού µέρα µε την ηµέρα γονατίζει η πλειοψηφία των ελληνικών οικογενειών κάτω από τη συρρίκνωση του εισοδήµατός τους και τον πολλαπλασιασµό των υποχρεώσεών
τους.
Τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων του νόµου είναι µεν
σαφή και ορθά τεκµηριωµένα, από την άλλη, όµως, είναι περιοριστικά, κάτι το οποίο εντέλει, δεν θα επηρεάσει τόσο θετικά όσο
περιµέναµε την ελληνική κοινωνία. Τονίζω ότι δεν αναφέροµαι
στις ευεργετικές ρυθµίσεις που έχουν οριοθετηθεί από το παρόν
νοµοσχέδιο αλλά σε πολύ µεγαλύτερο αριθµό ελληνικών νοικοκυριών όπου έπρεπε να απευθύνεται.
Θεωρώ πως επειδή η παροχή διευκόλυνσης µπορεί µε πιο διευρυµένα κριτήρια να αποτελέσει µοχλό επανεκκίνησης της οικονοµίας, η οποία έχει µπει «στο γύψο» εδώ και χρόνια λόγω των
χρεών και της έλλειψης ρευστότητας στην αγορά, πρέπει άµεσα
να δώσουµε την ευκαιρία στους συµπολίτες µας να ανασάνουν
και να ενταχθούν ξανά στον κύκλο της πραγµατικής οικονοµίας
και του κανόνα της αγοράς και της ζήτησης.
Ωστόσο, µε δεδοµένο ότι αυξάνονται µε γεωµετρική πρόοδο
οι υποθέσεις υπερχρεωµένων δανειοληπτών, το παρόν νοµοσχέδιο καθίσταται αναγκαίο να γίνει πιο αποτελεσµατικό. Τι εννοώ;
Ο νόµος θα πρέπει να συµπεριλάβει και τους ελεύθερους επαγγελµατίες αλλά και τους µικρούς επιχειρηµατίες, οι οποίοι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της κοινωνίας µας και πλέον µε τα
σηµερινά δεδοµένα, αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις οικονοµικές υποχρεώσεις τους.
Επιπροσθέτως, χρειάζεται να υπάρξουν τροποποιήσεις σχετικά µε την ελάχιστη καταβολή της µηνιαίας δόσης, ώστε να µπορούµε να µιλάµε για πραγµατική αναλογία µε τα εισοδήµατα του
εκάστοτε οφειλέτη ή δανειολήπτη.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι άνθρωποι που έχασαν τις δουλειές τους σε µια νύχτα, πώς θα εξακολουθήσουν να αποπληρώνουν το δάνειο το οποίο είχαν πάρει; Πώς ένας υπάλληλος
οικογενειάρχης ο οποίος την αυριανή µετακοµίζει βιαίως στο
χώρο της ανεργίας, µπορεί να σιτίσει την οικογένειά του µε το
επίδοµα ανεργίας και ταυτόχρονα να αντεπεξέρχεται και στο δά-
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νειό του; Μπορεί αυτός ο άνθρωπος τελικά να παραµείνει ενήµερος στις δανειακές του υποχρεώσεις; Μπορεί να ρυθµίσει τις
οφειλές του; Μπορεί να ζήσει την οικογένειά του; Δεν χρήζει βοήθειας; Δεν είναι αυτός ο οποίος έχει την ανάγκη της προνοιακής
πολιτικής; Σε ποιον θα πρέπει εντέλει να εγκύψει το κοινωνικό
κράτος;
Πολλοί δανειολήπτες, έτρεξαν να κάνουν ρυθµίσεις δανείων
µε επιµήκυνση χρόνου αποπληρωµής τους και βρέθηκαν να χρωστούν συνολικά και δεύτερο σπίτι µε αυτόν τον τρόπο. Άλλοι
πάλι, κάνοντας δεύτερη και τρίτη ρύθµιση, βρέθηκαν να χρωστούν διπλάσιο σχεδόν ποσό από αυτό που δανείστηκαν, λόγω
των υψηλών επιτοκίων. Δεν υπάρχει άλλη λύση για τα «κόκκινα
δάνεια» από την ταυτόχρονη µείωση µε την επιµήκυνση και την
µείωση των επιτοκίων.
Και αυτό, διότι ένα δάνειο το οποίο είχε εξυπηρετηθεί στο
ήµισυ του χρόνου αποπληρωµής του κατά την έναρξη της κρίσης, έχει αποδώσει τα έξοδα στην τράπεζα, τους τόκους και ένα
µεγάλο µέρος του κεφαλαίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι ελληνικές τράπεζες δανείζονται από την κεντρική τράπεζα µε επιτόκιο 0,5% έως 1%. Το να ζητούν αυτές σε περίοδο κρίσης 6%, 7% και ακόµα παραπάνω είναι
παράλογο και αδύνατο να εξυπηρετηθεί από τους δανειολήπτες.
Τελειώνοντας, ήθελα να πω ότι υπερψηφίζω το παρόν σχέδιο
νόµου, ευελπιστώντας ότι θα ανακουφίσει ένα µέρος του ελληνικού λαού και µε την προσδοκία, πως όπου υπάρχουν περιθώρια
βελτίωσης θα µπορέσετε να προχωρήσετε στις αναγκαίες τροποποιήσεις.
Επίσης, ιδιαίτερα µε χαροποιεί το γεγονός ότι έρχεται ευνοϊκή
ρύθµιση για τα µη εξυπηρετούµενα ενυπόθηκα δάνεια των αγροτών προς την Αγροτική Τράπεζα, η οποία τελεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης. Ευελπιστώ να κατατεθεί άµεσα από το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, διότι αφορά
στην πιο νευραλγική κοινωνική οµάδα που δεν είναι άλλη από την
ελληνική αγροτιά. Απ’ αυτήν περιµένουµε σε µεγάλο βαθµό, να
συµβάλει αποφασιστικά στην επανεκκίνηση της οικονοµίας µας,
µε τον πρωτογενή τοµέα βασικό µοχλό στην προσπάθεια αυτή.
Πιστεύω ότι θα δώσει λύση για πάνω από εκατό χιλιάδες δάνεια
αγροτών ύψους 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Παρακαλώ το συνάδελφο κ. Αθανάσιο Πετράκο να πάρει το
λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο δεν
έπρεπε να είχε τον τίτλο «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες» αλλά «Πρόγραµµα πίεσης στους δανειολήπτες» ώστε να κατασχέσουν οι τράπεζες τα σπίτια αυτών των
δανειοληπτών, καθώς και όλων των Ελλήνων των οποίων τα εισοδήµατα, λόγω της µνηµονιακής πολιτικής την οποία εφαρµόζετε εδώ και τρία χρόνια, έχουν µειωθεί δραµατικά και συνεπώς
αδυνατούν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους.
Αποτελεί πρόκληση στους εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες
και απόδειξη της πλήρους υποταγής της τρικοµµατικής Κυβέρνησης στις απαιτήσεις της τρόικας το να ανοίγει το θέµα της
άρσης της απαγόρευσης των πλειστηριασµών επειδή το ζητάει
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και το θέλουν τα ξένα funds για
να κερδοσκοπήσουν µε το σπίτι των Ελλήνων πολιτών που θέλουν να το πάρουν για ένα «κοµµάτι ψωµί». Γι’ αυτό, ως πρώτη
προϋπόθεση για να ενταχθεί κάποιος στις ρυθµίσεις, βάζετε το
να υπάρξει εµπράγµατη εξασφάλιση της πρώτης κατοικίας.
Και όλα αυτά γίνονται την ίδια στιγµή, που το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο αναγκάζεται να παραδεχθεί ότι το µνηµόνιο έγινε
για να σωθούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες και η Ευρωζώνη και όχι
η Ελλάδα και επίσης ότι έπρεπε από την αρχή να γίνει διαγραφή
ενός µέρους του ελληνικού χρέους. Τη στιγµή που έπρεπε, έστω
και τώρα ακόµα, να υψώσετε ανάστηµα και να αρνηθείτε τις επιταγές τους, προχωράτε ακόµα πιο βαθιά στις απαιτήσεις τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς λέµε ότι πρέπει να παρθεί
µια απόφαση για «κούρεµα» των δανείων των ελληνικών νοικο-
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κυριών άµεσα. Δεν πάρθηκε αυτή η απόφαση µε το ν.3869/2010,
το γνωστό ως νόµο Κατσέλη. Γι’ αυτόν το λόγο τον είχαµε καταψηφίσει ως ηµιτελή. Και να που βρισκόµαστε στο ίδιο σηµείο. Να
φέρνετε νέο νοµοσχέδιο για να ρυθµίσει υποτίθεται τα προβλήµατα, τα οποία όµως έχουν οξυνθεί και τα οποία κάνετε ακόµα
χειρότερα. Εµείς τονίζουµε ότι πρέπει να διαγραφεί µέρος των
δανείων, διότι έχει υπάρξει πτώση της αξίας των ακινήτων. Άρα,
πρέπει οι δανειολήπτες να αποπληρώσουν µόνο την πραγµατική
αξία του ακινήτου.
Δεν µπορεί να εξασφαλιστεί η βιωσιµότητα της αποπληρωµής
του χρέους αν δεν προσαρµοστεί στο πραγµατικό εισόδηµα και
στην πραγµατική αξία και αν δεν προσαρµοστούν οι µηνιαίες δόσεις και τα επιτόκια στα πραγµατικά δεδοµένα του δανειολήπτη.
Με την πτώση των τιµών στην αγορά ακινήτων, οι δανειολήπτες
χάσανε χρήµατα. Εσείς µε το νοµοσχέδιο θέλετε όλη τη ζηµιά να
την πληρώσουν οι δανειολήπτες. Μέρος της ζηµιάς είναι ευθύνη
των τραπεζών και εποµένως πρέπει να πληρώσουν και αυτές.
Οφείλετε να ζητήσετε από τον κ. Προβόπουλο να καταθέσει
στη Βουλή τα συµβόλαια των «κόκκινων δανείων», για να µάθει ο
ελληνικός λαός πόσα χρήµατα έχουν δοθεί για την αγορά νέας
κατοικίας και πόσα επίσης δόθηκαν την ίδια στιγµή, εκείνη την
ηµέρα ή την επόµενη, για δήθεν κατασκευή ενός νέου σπιτιού –
ανακατασκευή- ώστε να αποκαλυφθεί και µε αυτόν τον τρόπο
πώς δηµιουργήθηκε η λεγόµενη φούσκα της αδικαιολόγητης αύξησης των τιµών των ακινήτων αλλά και τους όρους και τις προϋποθέσεις µε τις οποίες οι τράπεζες έδιναν δάνεια.
Είναι απαράδεκτο να κερδίζουν οι τράπεζες και στη φάση της
ανόδου και στην περίοδο της κρίσης. «Μονά-ζυγά» δικά τους, δηλαδή, όπως λέει ο λαός.
Ως Κυβέρνηση, έχετε την ελάχιστη υποχρέωση απέναντι στο
λαό να προσπαθήσετε να τον διευκολύνετε, υιοθετώντας µέτρα
που θα ανακουφίσουν τα λαϊκά νοικοκυριά, τα οποία στενάζουν
από τις σκληρές νεοφιλελεύθερες, µνηµονιακές σας πολιτικές,
µειώνοντας τις δανειακές τους υποχρεώσεις. Εσείς, όµως, τι κάνετε γι’ αυτό; Νοµοθετείτε νέα οφέλη υπέρ των τραπεζών, όπως
είπε και ο εισηγητής µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει πάψει να είναι κοινό µυστικό ότι η αγορά ακινήτων στη Νότια Ευρώπη και στην Ελλάδα,
µε την πτώση των τιµών που παρουσιάζει, άνοιξε την όρεξη των
διεθνών αρπακτικών. Έχουν ήδη δηµιουργηθεί τα funds τα οποία
προσανατολίζονται στην αγορά φθηνών ενυπόθηκων «κόκκινων»
δανείων από τις τράπεζες, ώστε στη συνέχεια να προχωρήσουν
στις κατασχέσεις και να µετατρέψουν τους ιδιοκτήτες σε ενοικιαστές των ίδιων των σπιτιών τους.
Δηλαδή, µε λίγα λόγια, µε την κρίση και τους νόµους σας, καταργείτε τη µικρή ιδιοκτησία ακίνητης περιουσίας και αφήνετε
τους µεγάλους να τους εξαθλιώσουν ακόµη περισσότερο, µετατρέποντας τους Έλληνες σε ενοικιαστές στον τόπο τους.
Εσείς, µε τις ρυθµίσεις που κάνετε στο νόµο αυτό, αντί να αποτρέψετε τους διεθνείς τοκογλύφους, τους λέτε «ανοίξαµε τις
πόρτες και σας περιµένουµε». Διευκολύνετε µε το νόµο αυτό τις
κατασχέσεις και τους τοκογλύφους.
Δυστυχώς, ο κ. Σκορδάς δεν προσπάθησε καν να το συγκαλύψει στην επιτροπή. Αντίθετα, άνοιξε το ζήτηµα την ίδια µέρα που
το άνοιγε µε επίσηµη ανακοίνωσή του και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Με λίγα λόγια, ουσιαστικά προειδοποίησε τους δανειολήπτες µόλις γυρίσουν από το καλοκαίρι, να πάρουν και τη
σκηνή του κάµπινγκ µαζί τους, γιατί πιθανώς να τους χρειαστεί.
Θα ήθελα να είµαι µόνος µου σε αυτόν τον προβληµατισµό
αλλά δεν είµαι. Εκτός από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ, βλέπω ότι ανησυχεί και ο κ. Μιχελάκης, ο οποίος κατέθεσε
στη Βουλή ερώτηση µε θέµα: «Οι Έλληνες δανειολήπτες έρµαιο
στα νύχια των αρπακτικών funds». Παρ’ ό,τι λέει όλα αυτά, βέβαια, φαντάζοµαι ότι θα ψηφίσει το νοµοσχέδιο.
Σε αυτό το νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως
είπαµε, δεν ρυθµίζονται τα εξής:
Πρώτον, τα «κόκκινα» δάνεια. Γιατί; Δεν δίνετε απάντηση. Δεν
έχουν αυτοί οι συµπολίτες µας ανάγκη; Έχουν πολύ µεγαλύτερη
ανάγκη. Εξηγείται, όµως, απ’ όλα τα προηγούµενα που είπα, γιατί
δεν τους εντάσσετε.
Δεύτερον, δεν εντάσσονται οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]Δ’ - 10 IOYNIΟΥ 2013

βιοτέχνες και οι µικροέµποροι που έχουν πάρει ακόµα και στεγαστικά δάνεια. Πάλι ρωτούµε: Γιατί; Αυτοί δεν έχουν ανάγκη;
Τρίτον, δεν εντάσσονται οι αγρότες.
Τέταρτον, δεν εντάσσονται όσοι έχουν την εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου. Και ξέρετε ότι αυτοί που είχαν πάρει δάνεια,
είναι άνθρωποι µε πολύ µικρές οικονοµικές δυνατότητες. Η εγγύηση, όµως, αυτή του ελληνικού δηµοσίου έχει αρθεί µε την
τροπολογία που κατέθεσε ο κ. Σταϊκούρας και έγινε το άρθρο 20
παράγραφος 4 του ν.4151.
Πάνω απ’ όλα –όπως προείπα- τους υποχρεώνετε όλους, ως
πρώτη προϋπόθεση για ένταξη στη ρύθµιση του νόµου, να βάλουν υποθήκη την πρώτη τους κατοικία.
Ως ΣΥΡΙΖΑ είχαµε προτείνει ένα σχέδιο νόµου, µε το οποίο θα
λυνόταν το θέµα των δανείων υπέρ των δανειοληπτών.
Επείγει, λοιπόν, να γίνουν ρυθµίσεις -ακόµα κι αυτήν τη στιγµήπου θα περιλαµβάνουν. Ολική διαγραφή χρεών όσων είναι κάτω
από τα όρια της φτώχειας. Μερική διαγραφή χρεών προς τις τράπεζες, ανάλογα µε τη µείωση των εισοδηµάτων που είχαν τα
λαϊκά νοικοκυριά, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις και οι αγρότες.
Μηνιαία τραπεζική δόση µέχρι το 30% του εισοδήµατός τους και
το υπόλοιπο να διαγράφεται και να επανεξετάζεται, ανάλογα µε
το εισόδηµα που έχει ο καθένας την κάθε χρονιά. Μείωση των
επιτοκίων. Πάγωµα της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Ριζική αλλαγή του «Τειρεσία». Θέσπιση αναγκαστικών κανόνων,
ώστε οι τράπεζες αναγκαστικά να δέχονται αυτές τις ρυθµίσεις.
Απαιτείται, τέλος, να δοθεί µία λύση και στα πυρόπληκτα δάνεια. Το θέµα έχει παρατραβήξει. Είσαστε όλο υποσχέσεις όταν
επισκέπτεστε τους πυρόπληκτους νοµούς, υποσχέσεις που ξεχνάτε µόλις περάσετε τα σύνορα των νοµών. Για το τι πρέπει να
γίνει, σας έχουµε καταθέσει γραπτώς πολλάκις ερωτήσεις. Και
το ξέρετε.
Τέλος, πρέπει να ακυρώσετε άµεσα και αυτήν την απαράδεκτη
τροπολογία που έχει µετατραπεί –όπως προείπα- στην παράγραφο 4 του άρθρου 20 του συγκεκριµένου ν.4151, µε την οποία
έγινε άρση των εγγυήσεων του δηµοσίου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Παπανδρέου ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό. Η
Βουλή εγκρίνει;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Η Βουλή ενέκρινε τη
ζητηθείσα άδεια.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Εγώ λέω «ΟΧΙ», κύριε
Πρόεδρε. Να καταγραφεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το λόγο έχει ο κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, συζητούµε ένα
πάρα πολύ σοβαρό θέµα. Έχουµε υποστηρίξει -και υποστηρίζουµε καθηµερινά- ότι παράλληλα µε τις προσπάθειες και τις
πρωτοβουλίες για τη στήριξη της πραγµατικής οικονοµίας για
την αντιµετώπιση της ύφεσης και της ανεργίας. πρέπει να προωθηθεί µια συγκεκριµένη πολιτική για την ανακούφιση της κοινωνίας, ένα σχέδιο ανακούφισης της κοινωνίας µε συγκεκριµένες
παρεµβάσεις, διότι, όπως έχουµε διαπιστώσει, τα πράγµατα είναι
πάρα πολύ οριακά.
Ένας από αυτούς τους τοµείς αφορά ασφαλώς και τους δανειολήπτες, αφορά το σύνολο των δανείων, όλους τους τύπους
των δανείων είτε στεγαστικά είτε καταναλωτικά είτε επαγγελµατικά είτε κεφάλαια κίνησης είτε επιχειρηµατικά είτε αγροτικά.
Σαφώς, θα υπάρξει µεγαλύτερη δυνατότητα και ευχέρεια και
στις επιχειρήσεις και στις οικογένειες, ούτως ώστε να καταφέρουν να αποπληρώσουν, έστω µερικώς, τις υποχρεώσεις τους.
Ταυτόχρονα, θα υπάρξει µια απεµπλοκή από τη θηλιά που έχει
στο λαιµό της η κάθε επιχείρηση και η κάθε οικογένεια.
Με τη συζήτηση αυτού του νοµοσχεδίου έχουµε διαπιστώσει
-προσωπικά, τουλάχιστον, έχω διαπιστώσει- πολλές κακοδαιµονίες του πολιτικού συστήµατος να αναδεικνύονται -τις είδα ανά-

12879

γλυφες- από αυτά τα οποία ελέχθησαν από πολλές πλευρές, από
κόµµατα και πρόσωπα.
Κατ’ αρχάς, να πούµε ότι επικρατεί σκοπιµότητα. Και αυτό δεν
είναι µόνο σηµερινό φαινόµενο, για να µην υπάρξουν παρεξηγήσεις. Η σκοπιµότητα να µην επιλυθούν ζητήµατα για να έχουµε
µικροκοµµατικά οφέλη, έλαµψε και στην επιτροπή και µέχρι τώρα
στη συζήτηση στην Ολοµέλεια. Να µην επιλυθούν προβλήµατα,
να υπάρξει περαιτέρω δυσκολία στον πολίτη, στην κάθε οικογένεια, στην επιχείρηση, ούτως ώστε να κάνουµε πολιτική. Αυτό
αναδείχθηκε σήµερα.
Δυστυχώς, δυνάµεις, οι οποίες δεν ψήφισαν στο σύνολό του
και σε όλα τα άρθρα το νοµοσχέδιο -και µετέπειτα ν. 3869- για
τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά, έρχονται σήµερα και κλαψουρίζουν για κάποιες τροποποιήσεις που κάνει -και ορισµένες από
αυτές που είναι σε λάθος κατεύθυνση- από την πλευρά της η Κυβέρνηση.
Προσπάθησαν να δικαιολογηθούν, ότι «Δεν το ψηφίσαµε, γιατί
χρειαζόταν και άλλη κατηγορία». Μα είναι διαφορετικές κατηγορίες. Άλλη είναι τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά. Άλλη είναι τα επιχειρηµατικά δάνεια. Άλλη είναι τα αγροτικά δάνεια. Χρειάζεται ένα
συνολικό νοµοσχέδιο, Δεν θα πρέπει, όµως, κάθε φορά που αντιµετωπίζουµε µια συγκεκριµένη κατηγορία, να το απορρίπτουµε.
Τι έλεγε τότε, παραδείγµατος χάριν, ο ΣΥΡΙΖΑ; Θα πω και για
τη Νέα Δηµοκρατία στη συνέχεια. Έλεγε. Βλέπουµε πως τελικά
οι παρεµβάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατάφεραν
να µετατρέψουν ακόµα και τις πιο άνευρες αρχικές διατάξεις της
δικής σας Κυβέρνησης, σε µια ανύπαρκτη ουσιαστικά προστασία
των οφειλετών που είναι µόνο στα λόγια.
Μόνο στα λόγια είναι, κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, οι
σαράντα πέντε χιλιάδες υποθέσεις -µόνο στο Ειρηνοδικείο Αθηνών- που έχουν προσφύγει για την προστασία από το ν.3869 για
τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά, όπως υποστήριξε προηγουµένως
ή και τότε η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ;
Είναι µια πραγµατικότητα αυτή η προστασία. Και αν τότε πράτταµε όλοι το ίδιο και δεν ψηφίζαµε το νοµοσχέδιο, δεν θα υπήρχε
αυτή η προστασία.
Άρα, λοιπόν, τέλος η κοροϊδία! Δεν µπορείτε να λέτε άλλα τη
µια και άλλα την άλλη.
Το ίδιο ισχύει για τη Νέα Δηµοκρατία, για κάποια άρθρα τα
οποία δεν ψήφισε τότε στη σκοπιµότητα της κλασικής αντίληψης
της αντιπολίτευσης, η οποία πρέπει να πάρει τέλος. Δεν µπορεί
ο κόσµος να βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται και να κάνουµε πολιτική εµπορίου πάνω του.
Όποιος θέλει, να µιλάει καθαρά και να µας λέει για ποιο λόγο
θετικές διατάξεις δεν τις ψηφίζει. Να µας το λέει! Διότι πιστεύω
ότι σαν πρόσωπα όλοι λένε την αλήθεια.
Και ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο αγαπητός κ. Σταθάκης, στους
φοιτητές του ως καθηγητής λέει πάντα τα ίδια. Είναι συνεπής ως
καθηγητής. Εδώ, όµως, τα πρόσωπα µπαίνουν στο τρυπάκι του
συστήµατος και των σκοπιµοτήτων.
Αν, λοιπόν, δεν αντιµετωπίσουµε αυτήν την κακοδαιµονία,
αυτή η αναποτελεσµατικότητα θα συνεχιστεί. Γιατί θα είναι µία
άλλη κυβέρνηση µετά από καιρό και θα είναι µία άλλη αντιπολίτευση και θα γίνονται τα ίδια.
Υποστήριξε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι ανώφελο να καταθέτουµε προτάσεις και τροπολογίες, γιατί δεν γίνονται αποδεκτές. Και πριν αλέκτωρ λαλήσαι άπαξ, διαψεύστηκε. Ήταν εδώ
ο Υπουργός, κ. Χατζηδάκης, ο οποίος αποδέχθηκε την τροπολογία µας, που υπέγραψαν από κοινού Βουλευτές των τριών κοµµάτων συνεργασίας, για τον ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασµό
των 1.500 και των 2.000 ευρώ. Και ειρωνεύτηκαν αµέσως αυτήν
τη διάταξη.
Τι σηµαίνει αυτή η διάταξη; Σηµαίνει ότι αν µία οικογένεια που
έχει έναν κοινό λογαριασµό δαπανά 2.000 το µήνα για τη διαβίωσή της, το χρόνο έχει προστασία 24.000. Είναι κυλιόµενο το
ποσό, κύριοι. Δεν είναι 2.000 άπαξ. Είναι κυλιόµενο το ποσό. Και
δεν µπορεί κανείς -ΙΚΑ, δηµόσιο, τράπεζα, άλλος ιδιώτης που
διεκδικεί χρήµατα- να του πάρει αυτά τα χρήµατα.
Αυτό είναι λίγο, µέσα στη δυσκολία που βιώνει ο κόσµος και
το περιγελάτε; Δεν είναι λίγο. Να το ενισχύσουµε; Ναι, όπως πρέπει να ενισχύσουµε κι άλλες διατάξεις.
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Για την πρώτη κατοικία, εγώ δεν συζητώ ούτε τώρα ούτε όταν
τελειώσει η κρίση ούτε ποτέ. Θα πρέπει να υπάρχει πάντα η προστασία της πρώτης κατοικίας, εφόσον το επιδιώκει ο δανειολήπτης.
Αυτό που πιθανόν να συζητηθεί, τελειώνοντας η κρίση ή στην
πορεία, είναι η άλλη διάταξη προστασίας. Όχι της πρώτης κατοικίας αλλά της παραθεριστικής, του δεύτερου, του τρίτου, του τέταρτου ακινήτου. Είναι διαφορετικό. Είναι δύο διαφορετικές
διατάξεις για την προστασία. Για την πρώτη κατοικία, καµµία συζήτηση και ποτέ!
Βεβαίως, πρέπει να διευρυνθούν τα κριτήρια, βεβαίως πρέπει
να διευρυνθούν τα όρια, βεβαίως πρέπει να ενταχθούν επαγγελµατίες έµποροι, µικροέµποροι κ.λπ..
Έχω καταθέσει, κύριε Υπουργέ, συγκεκριµένη τροπολογία, η
οποία αφορά νοµολογία. Για ποιους; Γι’ αυτούς που φαίνονται τυπικά ως έµποροι ή επαγγελµατίες, αλλά στην ουσία µόνο µε τη
σωµατική καταπόνηση αµείβονται για τις υπηρεσίες που παρέχουν. Είναι εργαζόµενοι δηλαδή. Αυτό αποτελεί νοµολογία. Πρέπει να µπει. Δεν αφορά το σύνολο των εµπόρων, βεβαίως, δεν
αφορά το σύνολο των επαγγελµατιών, αλλά αφορά µία κατηγορία
που τα δικαστήρια έχουν αποφασίσει. Βεβαίως, υπάρχουν και δικαστήρια τα οποία λένε το αντίθετο. Πρέπει να γίνει νοµοθετική
πρωτοβουλία. Πρέπει να υπάρξει ρύθµιση για το θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Πρέπει να υπάρξει διεύρυνση για τα δάνεια του ΟΕΚ -ίσως σήµερα ή µε άλλη πρωτοβουλία- και για τα δάνεια µε εγγύηση του
δηµοσίου Ελληνοποντίων και άλλες ειδικές κατηγορίες.
Εγώ, όµως, δεν θα συµφωνήσω σε καµµία περίπτωση µε την
κατάργηση του εξωδικαστικού συµβιβασµού, διότι αυτή θα οδηγήσει σε περαιτέρω συσσώρευση στα Ειρηνοδικεία, στα δικαστήρια. Είναι δεδοµένο. Και, βεβαίως, αυτό δεν ενδιαφέρει τις
τράπεζες. Ενδιαφέρει, όµως, το δανειολήπτη. Διότι µε τη διάταξη
που βάζετε για το 10%, εξασφαλίζεται η τράπεζα, µακάρι να είναι
και δεκαπέντε χρόνια στα δικαστήρια η εκκρεµότητα. Ο δανειολήπτης, όµως, πληρώνει. Κι αν αποδειχθεί ότι έχει δίκιο σε αυτό
το οποίο λέει, τότε τα αποτελέσµατα θα είναι ήδη εις βάρος του.
Ολοκληρώνω, λοιπόν, λέγοντας ότι ορισµένες διατάξεις που
προτείνετε για την τροποποίηση του ν.3869, δεν τις αποδεχόµαστε. Εγώ προσωπικά δεν τις αποδέχοµαι.
Είχα την τιµή να είµαι αυτός που χειρίστηκε το νόµο από την
πρώτη µέρα εφαρµογής του, στις 4 Ιανουαρίου 2011. Και επειδή
είδα την απροθυµία των τραπεζών να δώσουν λύσεις, αλλά και
την υπονόµευση που έγινε στο νόµο -που τον υπονόµευαν παράλληλα και άλλες δυνάµεις, λέγοντας ότι είναι αναποτελεσµατικός και αποδείχθηκε στο τέλος ότι δεν ήταν έτσι τα πράγµαταέδινα τότε τη µάχη µόνος µου. Και όλοι έλεγαν ότι είναι αναποτελεσµατικός ο νόµος. Ο νόµος ήλθε και έχει τώρα τόσες χιλιάδες προστατευόµενους πολίτες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Τέλειωσα, κύριε Πρόεδρε.
Είναι πολύ σοβαρό το θέµα και νοµίζω ότι θα πρέπει να το
δούµε στην πραγµατική του διάσταση. Αφορά ένα συγκεκριµένο
κόσµο. Δεν αφορά το σύνολο. Είναι θετικό. Θα το ψηφίσουµε,
αλλά δεν λύνει το πρόβληµα στο σύνολό του.
Βεβαίως, θα έρθουν και άλλες νοµοθετικές πρωτοβουλίες από
την Κυβέρνηση. Πρέπει να έρθουν. Και αν δεν έρθουν από την
Κυβέρνηση, θα έρθουν από τα κόµµατα µε δική τους πρωτοβουλία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Έχει ζητήσει το λόγο ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Καµµένος.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Σήµερα, µέρα µη νοµοθετικού έργου, έρχεται ο νόµος για
τη διευκόλυνση των ενηµερωµένων νοικοκυριών στα δάνειά
τους. Δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Πρόκειται για ακόµα ένα νο-
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µοσχέδιο το οποίο επιβάλλεται από την τρόικα. Επιβάλλεται από
την τρόικα, προφανώς όχι για να διευκολύνει τους ενήµερους
δανειολήπτες, αλλά για να εξυπηρετήσει τις τράπεζες, οι οποίες
πρέπει να καταγράψουν στα οικονοµικά τους αποτελέσµατα τις
εµπράγµατες ασφάλειες που θα µπουν επάνω στα ακίνητα των
δανειοληπτών. Είναι προς όφελος των τραπεζών το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου.
Άκουσα προηγουµένως τον εισηγητή της Πλειοψηφίας να µιλάει για ένα εκατοµµύριο νοικοκυριά. Από πού προκύπτουν; Από
πού προκύπτει ότι αφορά ένα εκατοµµύριο Έλληνες πολίτες;
Υπάρχουν ένα εκατοµµύριο Έλληνες πολίτες, οι οποίοι έχουν
όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που προβλέπει το σχέδιο νόµου,
δηλαδή, µέχρι 180.000 ευρώ, µέχρι 10.000 ευρώ καταθέσεις, δεν
έχουν ατοµική περιουσία κ.ο.κ.; Όχι. Πρόκειται ξεκάθαρα για ένα
σχέδιο νόµου το οποίο εξασφαλίζει τους τραπεζίτες, παίρνει τις
εµπράγµατες ασφάλειες και οι εµπράγµατες αυτές ασφάλειες,
µαζί µε τις υπόλοιπες, περνάνε στον ΕFSF, δηλαδή στο Αγγλικό
Δίκαιο, υπό την αρµοδιότητα των λουξεµβουργιανών δικαστηρίων.
Εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταγράφεται ακόµα µια
φορά το ότι δεν υπάρχει βούληση να δοθεί δυνατότητα στους
δανειολήπτες που έχουν βάλει λουκέτο είτε είναι ιδιώτες είτε
είναι, όπως ανέφερε προηγουµένως ο συνάδελφος κ. Κεγκέρογλου, έµποροι είτε είναι µικροµεσαίες επιχειρήσεις είτε είναι µεσαίες επιχειρήσεις που κλείνουν κάθε µέρα.
Και επανέρχεται το ερώτηµα: Τι εξυπηρετεί η πολιτική των µνηµονίων;
Θυµίζω ότι εκείνοι οι οποίοι ήταν θιασώτες των µνηµονίων, µας
έλεγαν τρία πράγµατα:
Πρώτον, ότι τα µνηµόνια θα διασφαλίσουν τις καταθέσεις του
ελληνικού λαού. Είναι εγγυηµένες οι καταθέσεις του ελληνικού
λαού κάτω των 100.000 ευρώ; Υπάρχουν 120 δισεκατοµµύρια
ευρώ που είναι οι καταθέσεις κάτω των 100.000 ευρώ. Και ποιος
εγγυάται, όταν η ίδια η Ευρώπη πλέον αµφισβητεί την εγγύηση
που η ίδια θέσπισε;
Δεύτερον, τα µνηµόνια θα παρείχαν τη δυνατότητα επιβίωσης
των τραπεζών. Ποια είναι τα πραγµατικά νούµερα σήµερα, τα οικονοµικά στοιχεία των τραπεζών; Είναι βιώσιµες οι τράπεζες;
Προχωράνε οι ανακεφαλαιοποιήσεις; Ποιος εγγυάται γι’ αυτό;
Είδαµε σήµερα την εικόνα του Χρηµατιστηρίου, αλλά βλέπουµε
καθηµερινώς και την πορεία των τραπεζών.
Τρίτον, θα διασφάλιζαν τα µνηµόνια την ιδιοκτησία, η οποία
καταλύεται. Πάµε για δήµευση της ιδιωτικής και της δηµόσιας
περιουσίας. Οι εισπρακτικές εταιρείες είναι έτοιµες να αναλάβουν την είσπραξη των φόρων. Και µαζί µε τις εισπρακτικές εταιρείες των τραπεζών, οι οποίες καθηµερινώς επιτίθενται στα
ελληνικά νοικοκυριά, θα προχωρήσουν στη δεύτερη φάση αυτού
που προβλέπει το σηµερινό νοµοσχέδιο, στους πλειστηριασµούς
ακόµα και της πρώτης κατοικίας.
Εάν υπάρχει κράτος δικαίου, εάν πρέπει κάτι να διασφαλίσει
η δηµοκρατία, αυτό είναι η πρώτη κατοικία του Έλληνα πολίτη,
Για κανένα λόγο, ποτέ, δεν θα πρέπει η πρώτη κατοικία να είναι
αντικείµενο πλειστηριασµού, είτε για χρέη προς την εφορία είτε
για χρέη προς την τράπεζα. Το κεραµίδι στο σπίτι του Έλληνα
αποτελεί ιερό και όσιο και δεν µπορεί να παραδοθεί σε καµµία
τράπεζα, κατ’ εντολή καµµίας τρόικα!
Την ίδια στιγµή που οι τράπεζες έχουν πάρει ανακεφαλαιοποιήσεις σε µετρητά, αλλά και σε εγγυήσεις -320 δισεκατοµµύρια
ευρώ- προκειµένου να διασφαλίσουν 160 δισεκατοµµύρια καταθέσεις, το ερώτηµα είναι: Μετά τη διαγραφή του 50% της περιουσίας του ελληνικού λαού µε το PSI από τα ασφαλιστικά ταµεία,
από τα νοσοκοµεία, από τα Μετοχικά Ταµεία Στρατού και Αστυνοµίας, από τα πανεπιστήµια που έχουν καταρρεύσει, γιατί δεν
πάµε στο κούρεµα του 50% των στεγαστικών δανείων;
Μετά από την πρόταση που κάναµε χθες το βράδυ, άκουσα
κριτική σήµερα για το πού θα βρεθούν τα χρήµατα. Το σύνολο
των στεγαστικών δανείων που υπήρχαν µέχρι το 2010 καταγεγραµµένα, είναι 73 δισεκατοµµύρια ευρώ. Το 50% του συνόλου
των στεγαστικών δανείων είναι 35 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Και ερωτώ την Κυβέρνηση: Μέσα σε µια νύχτα, µε µία πράξη,
σε µια τράπεζα χαρίσατε 12 δισεκατοµµύρια.
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Όσον αφορά την Τράπεζα Πειραιώς, παίρνοντας την απόφαση
να αποκτήσει τα ελληνικά υποκαταστήµατα των κυπριακών τραπεζών µε 500 εκατοµµύρια που της δώσατε -η Κυβέρνηση- µέσω
του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, αγοράστηκαν
τα brands των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα µε καταθέσεις
13 δισεκατοµµύρια και δάνεια 25 δισεκατοµµύρια. Δώδεκα δισεκατοµµύρια βρήκατε σε µια νύχτα για τον κ. Σάλλα!
Τριάντα πέντε δισεκατοµµύρια, δηλαδή το 10% της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών µαζί µε τις εγγυήσεις, δεν µπορούµε
να τα δώσουµε για να ελαφρύνουµε τα στεγαστικά δάνεια, τα
οποία έτσι κι αλλιώς έχουν αποπληρωθεί τα περισσότερα πάνω
από 100% του ιδίου κεφαλαίου από το κεφάλαιο που δόθηκε από
τις τράπεζες, για να αφήσουµε τους Έλληνες να ζήσουν κάτω
από το σπίτι το οποίο αγόρασαν µε κόπο, µε πόνο και ιδρώτα;
Αυτή είναι η πρόταση την οποία κάναµε οι Ανεξάρτητοι Έλληνες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από λίγο, όµως, είχαµε και
µια άλλη εξέλιξη, την οποία εµείς προβλέψαµε στη Βουλή των
Ελλήνων. Η ρωσική εταιρεία «AZ ROM» απεσύρθη από το διαγωνισµό για τη ΔΕΠΑ και οι Ρώσοι απεσύρθησαν ταυτόχρονα από
το διαγωνισµό για τη ΔΕΣΦΑ. Για ποιον λόγο; Για το λόγο που
σας περιγράψαµε στις 15-5-2013, όταν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες
και η τοµεάρχης Βουλευτής, η κ. Μακρή, κατέθεσαν το ερώτηµα
για τις οφειλές των εταιρειών που εµφανίζονται ως ενδεχόµενοι
επενδυτές προς τη ΔΕΠΑ.
Η Ελληνική Κυβέρνηση κι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο οποίος
συνοµιλούσε µε τον Αντιπρόεδρο της «AZ ROM» για τη ΔΕΠΑ,
δεν δέχθηκε στο τίµηµα το οποίο δίνεται, να συµπεριληφθεί η
συµφωνία για τα 600 εκατοµµύρια που οφείλουν οι εξής: «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 53 εκατοµµύρια. «ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER» του Οµίλου «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ» 54
εκατοµµύρια. «PROTERGIA» του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 75 εκατοµµύρια. «ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ» -συµµετοχή της «EDISON»- 144 εκατοµµύρια. «MOTOR OIL» 34 εκατοµµύρια. «ΗΡΩΝ
ΙΙ», Θερµοηλεκτρικός Σταθµός της Βοιωτίας του Οµίλου «ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ» 6 εκατοµµύρια. Είναι 367 εκατοµµύρια αυτά που χρωστάνε στη ΔΕΠΑ οι καταναλωτές.
Και τι είπαν οι Ρώσοι; Είπαν: Εµείς αγοράζουµε την εταιρεία,
µε τεράστιο τίµηµα, δύο φορές και παραπάνω απ’ ό,τι προέβλεπε
το ελληνικό δηµόσιο. Αυτά τα χρήµατα, όµως, τα οποία οφείλουν
οι ελληνικές εταιρείες, δεν µπορεί να µην εγγυηθεί το ελληνικό
δηµόσιο, το οποίο πουλάει τη ΔΕΠΑ, ότι θα τα εισπράξει εκείνη.
Ήταν επίτηδες η πολιτική αυτή, την οποία άσκησε η συγκυβέρνηση κατ’ εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της τρόικα, προκειµένου να αποσυρθούν οι Ρώσοι από την αποκρατικοποίηση
της ΔΕΠΑ και της ΔΕΣΦΑ.
Εδώ, θέλω να καταθέσω στη Βουλή, για να υπάρχει, δηµοσίευµα του Βήµατος της 10ης Ιουνίου, το οποίο λέει: «Η αλλαγή
της στάσης της ρωσικής πλευράς φαίνεται ότι άλλαξε µετά την
επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Αζερµπαϊτζάν κατά
την επιστροφή του από την Κίνα και τις συνοµιλίες που είχε µε
τον Πρόεδρο Αλίεφ.
Το Μπακού επισκέφθηκε επίσης και ο σύµβουλος της εταιρείας που κατασκευάζει τον αγωγό TAP, πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Γερµανίας Χανς Ντίτριχ Γκένσερ. Η γερµανική
πολιτική που ορίζει ως επικυρίαρχο στα ελληνικά πράγµατα είναι
αυτή που ουσιαστικά επέβαλε το να φύγουν οι Ρώσοι επενδυτές
από την Ελλάδα που θα αγόραζαν τη ΔΕΠΑ και τη ΔΕΣΦΑ.
Το καταθέτω στη Βουλή.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Πάνος Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
άρθρο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είναι ξεκάθαρο, λοιπόν, ότι εδώ η Κυβέρνηση συνεχίζει να
εκτελεί τις εντολές των δανειστών, συνεχίζει να εκτελεί τις εντολές της γερµανικής επικυριαρχίας. Είναι ξεκάθαρο ότι σήµερα
µε την απώλεια των 2,2 δισεκατοµµυρίων από τον προϋπολογισµό του 2013 και την ακύρωση της συγκεκριµένης αποκρατικοποίησης τινάζεται στον αέρα ο προϋπολογισµός του 2013.
Οι επενδύσεις οι οποίες είχαν προγραµµατιστεί από τον κύριο
Πρωθυπουργό ποιες είναι; Επισκέφθηκε το Κατάρ και το αποτέ-
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λεσµα της επίσκεψης εκεί δεν ήταν οι επενδύσεις. Ήταν ο τούρκικος καφές που ήπιε µε τον κ. Ερντογάν, για να κάνει συνοµιλία,
απουσία διπλωµάτη και να συµφωνήσει τι; Να συµφωνήσει
µήπως τη νέα κοινή πολιτική στη Μεσόγειο, την ελληνοτουρκική
φιλία, τις κοινές επενδύσεις ή το ξεπούληµα των λιµανιών;
Εν συνεχεία, ήταν το ταξίδι στην Κίνα. Τι απέφερε το ταξίδι
στην Κίνα; Επενδύσεις; Υπάρχουν κινεζικές επενδύσεις στην Ελλάδα πέραν της COSCO; Καµµία. Ίσα-ίσα µε το ταξίδι στην Κίνα
αυτό που διασφαλίστηκε είναι ότι χρήµατα από τα χρήµατα της
ανακεφαλαιοποίησης, που χρεώνονται στον ελληνικό λαό, δόθηκαν από ελληνικές τράπεζες για να κτιστούν καράβια στα ναυπηγεία της Κίνας και όχι στο Πέραµα ή στην Ελευσίνα ή στο
Νεώριο, καράβια που δεν είναι σίγουρο και δεσµευτικό ότι θα
φέρουν και την ελληνική σηµαία.
Κάποιοι, λοιπόν, κάνουν µπίζνες εις βάρος του ελληνικού λαού,
χρεώνοντας τον ελληνικό λαό διά µέσου των τραπεζών. Την ίδια
στιγµή, πληρώνεται η επικοινωνία για τη στήριξη της Κυβέρνησης
και τη λάσπη κατά της Αντιπολίτευσης δίνοντας χορηγίες από τον
ΟΠΑΠ ή από το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο της τάξεως των 700 χιλιάδων ευρώ. Είδαµε το συγκρότηµα Λαµπράκη τι έλαβε. Πληρώνονται µε απόφαση της Βουλής των Ελλήνων και την απόφαση
της συγκυβέρνησης 100 εκατοµµύρια για το Μέγαρο Μουσικής,
για να πληρωθούν οι συγκεκριµένες κατασκευαστικές εταιρείες
του ιδιοκτήτη του συγκροτήµατος του ΔΟΛ, την ίδια στιγµή που
κόβονται 20 εκατοµµύρια από τις γραµµές του Αιγαίου, για να επικοινωνούν τα νησιά. Αυτή είναι η αλήθεια.
Η σηµερινή Κυβέρνηση, έχοντας οδηγήσει τη χώρα στο οικονοµικό αδιέξοδο, συνεχίζει να εξυπηρετεί «ηµετέρους», συνεχίζει
να ακυρώνει το οποιοδήποτε project, που θα µπορούσε να φέρει
την Ελλάδα ένα βήµα πιο κοντά στην έξοδο από αυτήν τη µέγγενη. Ακολουθεί και εκτελεί τις εντολές της γερµανικής επικυριαρχίας, οδηγώντας τον ελληνικό λαό στο αδιέξοδο. Την ίδια
στιγµή έρχεται να πει στον ελληνικό λαό «θα σου ελαφρύνω τα
δάνεια µε συγκεκριµένες προϋποθέσεις» και δεν παίρνει µια απόφαση να προχωρήσει στο άνοιγµα της αγοράς, να ρυθµίσει τα
δάνεια των µικροµεσαίων επιχειρήσεων σε εκατό, διακόσιες και
τριακόσιες δόσεις, να δοθεί ασφαλιστική ενηµερότητα, φορολογική ενηµερότητα, να βγουν από τον «Τειρεσία» οι µικροµεσαίες
επιχειρήσεις και να ξεκινήσει η ανάπτυξη, να αρχίσει να εισπράττει το κράτος και παράλληλα, µε κούρεµα 50% στα στεγαστικά
δάνεια των πολιτών, να δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσει η
οικοδοµή, να δώσει τη δυνατότητα να µπει µπροστά η µηχανή
του κράτους και να παράγουµε χρήµα.
Έτσι, όπως πάµε, σε λίγο καιρό το µόνο που θα βλέπουµε θα
είναι τις εισπρακτικές εταιρείες µε αγγλικό δίκαιο και µε αποφάσεις του λουξεµβουργιανού δικαστηρίου να προχωράνε σε δηµεύσεις της ελληνικής περιουσίας. Και τότε µην απορήσετε εάν
δείτε τον ελληνικό λαό να ξεσηκώνεται. Ο ελληνικός λαός, όµως,
θα ξεσηκωθεί ενωµένος. Δεν θα πέσουµε στην παγίδα της διχόνοιας. Θα ενωθούµε, για να φύγει από την Ελλάδα η ξένη κατοχή
των τραπεζιτών, για να σταµατήσουν τα µνηµόνια, να διαγραφούν τα απεχθή και επονείδιστα χρέη, να µπορέσει ξανά ο Έλληνας να εργαστεί, να µπορέσει να παράγει, να ξαναµπεί
µπροστά η πρωτογενής παραγωγή. Και θα δείτε τότε ότι τα συµφέροντα που σας υπηρετούν, θα είναι οι πρώτοι οι οποίοι θα σας
πολεµήσουν.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Το λόγο έχει ο κ. Κουίκ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Θα ήθελα το λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τι συνέβη, κύριε
Παππά;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Είναι επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ποιο προσωπικό; Ο
κ. Καµµένος ούτε αναφέρθηκε σε εσάς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Είναι προσωπικό για εσάς, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Για εµένα;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ναι, αφορά εσάς. Δώστε µου ένα λεπτό
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να σας το εξηγήσω. Είναι προσωπικό προς το Προεδρείο.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Μπορώ να µιλήσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, αφού είναι
προσωπικό για εµένα…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µόλις πριν από λίγο ρωτήσατε την Ολοµέλεια και εκφωνήσατε θα έλεγα, ένα αίτηµα
ενός Βουλευτή –για εµάς τουλάχιστον υποδίκου στη συνείδηση
του ελληνικού λαού- και ρωτήσατε εάν συναινεί η Ολοµέλεια να
του δοθεί άδεια.
Εγώ προσωπικά θίγοµαι και µόνο µε την εκφώνηση αυτού του
αιτήµατος. Το ίδιο θίγει και τους Βουλευτές της Χρυσής Αυγής.
Θέλω να θέσω εις γνώση σας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Παππά, δεν
είναι προσωπικό το θέµα αυτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Θέλω να θέσω εις γνώση σας ότι η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Χρυσής Αυγής δεν συναινεί στην άδεια
στον ανεκδιήγητο πρώην Πρωθυπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, ολοκληρώσατε. Δεν έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Θα έπρεπε και οι υπόλοιποι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι της Συµπολίτευσης και της Αντιπολίτευσης να
τοποθετηθούν. Είναι θέµα ηθικής τάξεως πλέον και σωστής λειτουργίας του Κοινοβουλίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώσατε, κύριε
Παππά.
Κύριε Κουίκ, έχετε το λόγο.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κύριε Πρόεδρε, σας
παρακαλώ για τη διασπορά του λόγου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, επειδή µόλις τώρα µίλησε ο Πρόεδρος, αν είναι να µιλήσουν
άλλοι δυο-τρεις συνάδελφοι από άλλα κόµµατα και να µιλήσω
αµέσως µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαρίστως, κύριε
Κουίκ.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Δηλαδή µεταξύ της κ.
Παπαδηµητρίου και του κ. Αποστόλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Θα µιλήσετε, εντάξει.
Ας µας επιτρέψετε όπως σας δίνουµε αυτό το δικαίωµα, να
δούµε πού θα σας βάλουµε. Και εννοείται ότι δεν θα σας δώσουµε το λόγο πολύ αργά.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Άµα είναι να µε πάτε
στο τέρµα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όχι, δεν θα σας πάµε
στο τέρµα.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Η κ. Ζαρούλια έχει το
λόγο.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είχα προετοιµαστεί να µιλήσω επί των άρθρων, αλλά τι να
πούµε για τα άρθρα, από τη στιγµή που το όλο νοµοσχέδιο είναι
µία παγίδα για τους ελάχιστους συµπατριώτες µας, οι οποίοι
έχουν κατορθώσει να τηρούν τις υποχρεώσεις τους «µε νύχια και
µε δόντια» στην εποχή του ΔΝΤ.
Το νοµοσχέδιο που ετοιµάζεστε να περάσετε είναι λίαν επιεικώς ύποπτο. Θέλετε να βάλετε στο χέρι και τα τελευταία ακίνητα
τα οποία δεν έχουν υποθηκευτεί και να τα παραδώσετε στους
τροϊκανούς. Θέλετε οι ενήµεροι δανειολήπτες να «τσιµπήσουν
το τυράκι» ότι δήθεν θα τους κάνετε διευκολύνσεις, µε την προϋπόθεση, όµως, να βάλουν υποθήκη το ακίνητό τους και σε πολλές περιπτώσεις αυτό το ακίνητο θα είναι η πρώτη κατοικία.
Είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε ότι θα βάλετε κι άλλους φόρους, θα µειώσετε κι άλλο τους µισθούς. Πώς θα ανταπεξέλθουν; Φυσικά και δεν θα ανταπεξέλθουν. Έτσι και τα τελευταία
ακίνητα θα περιέλθουν στους ξένους εργοδότες σας.
Αλγεινή εντύπωση µου έκανε ο λόγος του Εκπροσώπου του
ΠΑΣΟΚ. Ένας λόγος που νόµιζες ότι τον άκουγες από ένα κόµµα
το οποίο πρωτοεµφανίστηκε στην πολιτική σκηνή µόλις χθες.
Ενώ όλοι γνωρίζουµε ότι αυτό το κόµµα, µε τον Γεώργιο Παπανδρέου, που µας έσυρε στο ΔΝΤ και παλιότερα µε τον πατέρα
του, έφεραν την εξαθλίωση του ελληνικού λαού και τη µιζέρια
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στον τόπο µας.
Έτσι, στις επιτροπές, ακούσαµε τον κ. Μωραΐτη, εκτός όλων
των άλλων απερίγραπτων που µας είπε, να κόπτεται –όπως είναι
φυσικό άλλωστε- για την ασφάλεια του τραπεζικού συστήµατος.
Επιπροσθέτως, εντελώς ανερυθρίαστα, µας επισήµανε ότι πρέπει να βρούµε µια λύση και για τον ελεύθερο επαγγελµατία, ο
οποίος πήρε ένα σπίτι για την οικογένειά του και σήµερα παλεύει
να σώσει και το σπίτι του και την επιχείρησή του.
Σοβαρά; Σας πήρε ο πόνος; Αλήθεια γι’ αυτήν την κατάντια
ποιος φταίει; Ποιος κυβερνούσε όλα αυτά τα χρόνια. Μήπως και
γι’ αυτό φταίει η «κακή» Χρυσή Αυγή; Θα αποδοθούν επιτέλους
ευθύνες; Μήπως οι «κακοί» Χρυσαυγίτες έχουν κάνει εξοχικά,
βίλες από τον κρατικό κορβανά και δεν το γνωρίζουµε; Λίγη
αιδώς δεν βλάπτει.
Επίσης, έχετε φροντίσει και ψηφίσατε ειδικό νόµο για τα δάνεια των κοµµάτων σας, ούτως ώστε να µην διωχθεί κανένας καταχραστής. Αυτό είναι κράτος δικαίου ή κράτος εξαπάτησης των
Ελλήνων πολιτών;
Δεν υπάρχει εκεί έξω ένας εισαγγελέας, ένας τίµιος δηµόσιος
λειτουργός να επέµβει; Δεν υπάρχει κανείς; Τίποτα;
Για άλλη µια φορά ο ελληνικός λαός γίνεται πειραµατόζωο,
προκειµένου η τρόικα και το ΔΝΤ να εφαρµόσουν ένα σχέδιο
νόµου που αποτελεί, κατά τα λεγόµενά σας, «καινοτόµο εφαρµογή». Πουθενά στον κόσµο δεν έχε εφαρµοστεί και η αρχική
του διάρκεια θα είναι για διάστηµα έξι µηνών. Δηλαδή, εάν το νοµοσχέδιο αποτύχει, αναγκαστικά θα οδηγηθούµε σε καινούργιο
νοµοσχέδιο;
Είθισται οι διαβουλεύσεις να γίνονται εντός της Βουλής, µε τα
διάφορα πολιτικά κόµµατα και τους εµπλεκόµενους φορείς. Στην
προκειµένη περίπτωση η διαβούλευση του παρόντος νοµοσχεδίου έγινε µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Για άλλη µία
φορά, λοιπόν, βλέπουµε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καθορίζει την τύχη του ελληνικού λαού.
Όταν σχεδιάζουµε ένα νοµοσχέδιο τέτοιου τύπου, που αφορά
ανθρώπους εξαθλιωµένους σε µια περίοδο οικονοµικής κρίσεως,
οι παράµετροι που λαµβάνονται υπόψη πρέπει να είναι πολλοί.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, οι παράµετροι που ελήφθησαν
είναι ελάχιστοι, ήσσονος σηµασίας και απευθύνονται σε λίγους.
Το παρόν νοµοσχέδιο αποτελεί µία κοροϊδία, διότι δεν είναι δυνατόν την ανάγκη της ανακούφισης από τον τραπεζικό δανεισµό
να τον έχουν αποκλειστικά και µόνο οι ενήµεροι δανειολήπτες.
Αυτήν τη στιγµή που µιλάµε, οι τράπεζες είναι κερδοφόρες. Από
την ανακεφαλαιοποίση των τραπεζών οι τραπεζικοί οργανισµοί
έλαβαν το εξωφρενικό ποσό των 50 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες συµπολίτες µας, δηλαδή, δανείστηκαν από το ΔΝΤ δεκάδες δισεκατοµµύρια ευρώ για να καταλήξουν στα χέρια των τραπεζιτών και αντί οι τράπεζες να
φροντίσουν να ανακουφίσουν έµπρακτα όλες τις κατηγορίες πολιτών, απαιτούν να υποθηκευτούν όσα σπίτια δεν είναι ακόµη
υποθηκευµένα, ώστε να είναι σίγουροι ότι δεν θα µείνει τίποτε
χωρίς να το αξιοποιήσουν ορθολογικά, όπως µας είχε πει κάποτε
σε µία επίκαιρη ερώτηση ο κ. Καλογιάννης.
Και σας ερωτώ: Έως σήµερα υπήρχε η προστασία της πρώτης
κατοικίας από πλειστηριασµούς. Θα συνεχίσει να υπάρχει αυτή
η προστασία; Και βέβαια, όχι. Σύµφωνα µε την έκθεση του ΔΝΤ
ζητείται να προχωρήσουν από το τέλος Αυγούστου κιόλας οι
πλειστηριασµοί της πρώτης κατοικίας, ενώ –άκουσον, άκουσονοδηγούµεθα µέχρι και στην ιδιωτικοποίηση των εφοριών.
Στο άρθρο 5 του νόµου περιγράφονται οι παροχές του προγράµµατος διευκόλυνσης. Τι διευκόλυνση µπορεί να γίνει, αλήθεια, σε κάποιον που έχει χάσει τη δουλειά του και είναι άνεργος;
Η µόνη διευκόλυνση που µπορεί να γίνει, είναι να του χαρίσετε
το δάνειο, όπως πολύ καλά ξέρετε να χαρίζετε τα δάνεια σε ξένα
κράτη, στα κόµµατά σας και στους «ηµέτερους», τα κανάλια της
διαπλοκής. Αλήθεια, γι’ αυτά τα χρέη γιατί κανένας δηµοκράτης
πολιτικός δεν µιλάει; Γιατί, κανείς δεν βιάζεται να τα εισπράξει;
Πριν λίγο µας µίλησε ο κ. Βορίδης ότι γίνονται διεθνή γεγονότα
και πρέπει οπωσδήποτε να περάσει σήµερα το νοµοσχέδιο. Για
να πάρετε, όµως, τα χρέη από τα κανάλια δεν βιάζεται κανείς σας.
Επίσης, στην πρώτη παράγραφο του ίδιου άρθρου οµολογείται ότι η ακίνητη περιουσία των ανθρώπων που δεν µπορούν να
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πληρώσουν θα βρεθεί στα χέρια των ξένων τραπεζιτών. Στο
άρθρο 13 αναφέρεται ότι η συγκεκριµένη ρύθµιση θα αφορά τον
εκάστοτε πιστωτή. Δηλαδή, σε περίπτωση που ο αιτών έχει τρία,
τέσσερα ή και πέντε δάνεια, θα πρέπει να ρυθµίσει το κάθε ένα
ξεχωριστά µε ποσό όχι χαµηλότερο των 40 ευρώ. Άρα, το συνολικό ποσό που θα καταβάλει ο δανειστής µετά τη ρύθµιση µπορεί
να ανέρχεται στα 300 ευρώ ή 400 ευρώ, ανάλογα µε τα πόσα δάνεια έχει πάρει. Άρα, δεν προτείνετε µια συνολική ρύθµιση για
όλα τα δάνεια µε χαµηλό ποσό, αλλά εξασφαλίζετε το εκάστοτε
πιστωτικό ίδρυµα χωριστά.
Να υποθέσουµε ότι αυτό το νοµοσχέδιο είναι η ολοκλήρωση
του σχεδίου σας; Αφού δεν µπορώ να φανταστώ ότι έµεινε και
κάτι άλλο να αρπάξετε από τους Έλληνες φορολογούµενους.
Τους µειώσατε τους µισθούς και τις συντάξεις, τους αυξήσατε
τους φόρους και τώρα στο τελικό στάδιο τους παίρνετε και την
ακίνητη περιουσία τους. Κατ’ εντολή του ΔΝΤ θέλετε, επίσης, να
τοποθετηθούν ξένοι στο περίφηµο ΤΑΙΠΕΔ, στον Οργανισµό δηλαδή που έχει αναλάβει το ξεπούληµα της χώρας.
Με δύο λόγια, το ΔΝΤ ζητά την πλήρη κατάργηση του Ελληνικού κράτους. Είναι γνωστό άλλωστε ότι απ’ όπου πέρασε το ΔΝΤ
άφησε πίσω του ερείπια. Θα το αφήσουµε εµείς οι Έλληνες να
καταστρέψει την πατρίδα µας;
Σας καλούµε εδώ και τώρα -διότι η ιστορία δεν γράφεται από
αριθµούς- να αποσύρετε το παρόν νοµοσχέδιο, φέρνοντας ένα
σχέδιο νόµου, το οποίο θα ανακουφίζει πραγµατικά τους αιχµάλωτους πολίτες µέσα σε αυτήν τη δίνη της κρίσης, που πασχίζουν να σώσουν το σπίτι τους και την επιχείρησή τους.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Λαϊκού ΣυνδέσµουΧρυσή Αυγή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει η συνάδελφος, κ. Γιαννακάκη.
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το παρόν σχέδιο νόµου, παρά την καθυστέρηση υποβολής του και τις αδυναµίες του, µπορεί να χαρακτηριστεί ως µια πρώτη θετική τοµή.
Περιλαµβάνει ρυθµίσεις, που στόχο έχουν την ανακούφιση των
υπερχρεωµένων νοικοκυριών και τα στεγαστικά τους δάνεια και
εξορθολογίζει το ν.3869/2010. Η πρώτη µας, όµως, εκτίµηση
είναι ότι οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στο πρόγραµµα διευκόλυνσης, όπως και το εύρος εφαρµογής του, δηλαδή ενήµεροι οφειλέτες, εξαίρεση των ελεύθερων επαγγελµατιών,
µικροβιοτεχνών κ.λπ., περιορίζουν σε µικρό το πλήθος των νοικοκυριών και σε µικρή την ωφέλεια από αυτά.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, η Δηµοκρατική Αριστερά κατέθεσε µια σειρά από τροπολογίες, προκειµένου να διευρύνει και
τον αριθµό των ωφελούµενων νοικοκυριών και το πλήθος των
ωφελειών που προκύπτουν.
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του νοµοσχεδίου επιδιώκεται να θεσπιστεί ως σηµείο αναφοράς της αξίας της πρώτης
κύριας κατοικίας του δανειολήπτη, την εξαίρεση από τη ρευστοποίηση της οποίας ο τελευταίος ενδέχεται να αιτηθεί, η αντικειµενική αξία αυτής και όχι η εµπορική της αξία, όπως
προβλεπόταν µέχρι σήµερα.
Πιστεύουµε ότι αυτό είναι άστοχο, διότι δεν υπάρχουν αντικειµενικές αξίες για όλες τις περιοχές της χώρας. Εντούτοις, υπάρχουν κύριες πρώτες κατοικίες δανειοληπτών, που βρίσκονται σε
περιοχές για τις οποίες δεν έχουν οριστεί αντικειµενικές αξίες.
Άρα, τίθεται ευλόγως το ερώτηµα: Πώς θα προσδιορίζονται οι
τιµές σε αυτές τις περιοχές; Προφανές είναι ότι σε κάθε περίπτωση ο νόµος πρέπει να συµπληρωθεί, ώστε να δίνει απάντηση
σε αυτό το ερώτηµα. Αν για τις κατοικίες που εξαιρούνται της
ρευστοποίησης η αξία τους ορίζεται µε βάση τον αντικειµενικό
προσδιορισµό αυτής, εφόσον υπάρχει, τότε στις περιοχές που
δεν υπάρχει, τι θα επιλέγεται; Η εµπορική αξία;
Θα συµφωνήσετε µαζί µου ότι το ορθό και το δίκαιο είναι αυτό
που θα οριστεί να είναι εφαρµόσιµο σε όλες τις περιπτώσεις. Και
κατά τούτο πιστεύουµε ότι η µέχρι τώρα πρόβλεψη, που είχε ως
σηµείο αναφοράς την εµπορική αξία της κατοικίας, εξυπηρετούσε αυτόν το στόχο, που είναι και εύλογος και δίκαιος.
Σε κάθε περίπτωση, αν και εφόσον ισχύσει η οποιαδήποτε ανα-
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φορά στην αντικειµενική αξία του ακινήτου, θα πρέπει να προβλέπεται µε ποιον τρόπο θα αποδεικνύεται αυτή, προς διευκόλυνση της διαδικασίας και διασφάλιση της εγκυρότητας του
υπολογισµού.
Ας δούµε, λοιπόν, µερικές σκέψεις προκειµένου να ρυθµιστεί
αυτό το ζήτηµα.
Μια σκέψη, θα ήταν οι εφορίες να δίνουν αυτά τα πιστοποιητικά στους πολίτες. Αυτό, όµως, θα αύξανε τον γραφειοκρατικό
όγκο απ’ τον οποίο ευαγγελιζόµεθα ότι θέλουµε να απαλλάξουµε
τις δηµόσιες υπηρεσίες.
Πιο λειτουργική πιθανόν θα ήταν η σκέψη, αυτά τα πιστοποιητικά να δίνονται από τους συµβολαιογράφους και να συνοδεύονται από το φύλλο υπολογισµού της αντικειµενικής αξίας,
ώστε να είναι δυνατό να ελεγχθεί και η ορθότητα του υπολογισµού, τόσο από τους αντιδίκους, όσο και από τον ίδιο το δικαστή.
Αυτό, όµως, θα σήµαινε περαιτέρω οικονοµική επιβάρυνση για
τους ενδιαφερόµενους.
Τέλος, µια άλλη λύση θα ήταν να προβλέπεται ότι αρκεί για
την απόδειξη της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου δηµόσιο έγγραφο, όπως για παράδειγµα το συµβόλαιο αγοραπωλησίας του
ακινήτου, απ’ όπου να προκύπτει η αντικειµενική αξία του ακινήτου, εφόσον δεν έχουν γίνει αλλαγές στην αντικειµενική αξία από
την ηµέρα κατά την οποία συνετάχθη. Ή προσκόµιση εγγράφου
της εφορίας από το οποίο να προκύπτει η αντικειµενική αξία του
ακινήτου, όπως παραδείγµατος χάριν το ΕΤΑΚ. Πλην όµως πρέπει να επισηµανθεί ότι η συγκεκριµένη πρόταση ενέχει τον κίνδυνο του πληµµελούς υπολογισµού της αξίας του ακινήτου
καθότι, τουλάχιστον στο ΕΤΑΚ, ο υπολογισµός της αντικειµενικής
αξίας του ακινήτου γινόταν χοντρικά, χωρίς να λαµβάνονται
υπόψη ιδιαίτεροι συντελεστές που επηρεάζουν την αξία του,
όπως σε ποιον όροφο βρίσκεται, αν υπάρχει ασανσέρ, αν είναι
στη συµβολή δύο δρόµων.
Με την παράγραφο 3 του άρθρου 17 του νοµοσχεδίου επιχειρείται προσθήκη η οποία µπορεί να θεωρηθεί και ως ωρολογιακή
βόµβα στα θεµέλια του νόµου και να οδηγήσει στην πλήρη απαξίωσή του. Με την εφαρµογή αυτής της διάταξης θεωρείται πλέον
ή βέβαιον ότι η συντριπτική πλειονότητα των δανειοληπτών που
θα έχουν επιτύχει τη δικαστική ρύθµιση των οφειλών τους δεν θα
είναι σε θέση να την εξυπηρετήσουν, µε αποτέλεσµα να εκπίπτουν
αυτής και να πέφτει στο κενό η µέχρι τότε προσπάθειά τους.
Ας δούµε ένα απλό παράδειγµα. Έστω ότι ένας δανειολήπτης
καταθέτει την αίτησή του τον Ιανουάριο του 2014 στο Ειρηνοδικείο και παίρνει δικάσιµο για τον Ιανουάριο του 2021, πράγµα
απολύτως συνηθισµένο -µάλιστα, σήµερα µια φίλη µου µε ενηµέρωσε ότι πήρε δικάσιµο για το Σεπτέµβριο του 2023- και επιτυγχάνει προσωρινή διαταγή για αναστολή των καταδιωκτικών
µέτρων µέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής του, µε τον όρο να καταβάλει µέχρι τότε µηνιαίως το 10% της τελευταίας ενήµερης
δόσης του δανείου του που είναι 800 ευρώ, δηλαδή µε τον όρο
να καταβάλει µηνιαίως για επτά έτη το ποσό των 80 ευρώ. Δικάζεται η υπόθεσή του και η απόφαση ρυθµίζει τις οφειλές του,
υποχρεώνοντάς τον να καταβάλει 280 ευρώ το µήνα. Αν ισχύσει
η ανωτέρω προτεινόµενη ρύθµιση, το δικαστήριο θα πρέπει να
τον υποχρεώσει εντός ενός έτους από την έκδοση της απόφασης
να καταβάλει όλες τις διαφορές των δόσεων της προηγούµενης
επταετίας και µάλιστα εντόκως. Δηλαδή, θα πρέπει να τον υποχρεώσει εντός ενός έτους να καταβάλει συνολικό ποσό ανερχόµενο σε 16.800 ευρώ και µάλιστα εντόκως. Αυτό σηµαίνει ότι ο
οφειλέτης, για να µην εκπέσει από τη δικαστική ρύθµιση που έχει
επιτύχει, θα πρέπει για έναν ολόκληρο χρόνο από την έκδοση
της απόφασης να καταβάλει µηνιαία δόση, ανερχόµενη στο ποσό
των 1.400 ευρώ. Ίσως, µάλιστα, η νέα απόφαση δεν του δίνει περίοδο χάριτος και να πρέπει παράλληλα µε τα 1.400 ευρώ το
µήνα να καταβάλει και άλλα 280 ευρώ, που είναι η δόση που του
έχει επιβληθεί µε τη δικαστική ρύθµιση των χρεών του.
Αυτό όλοι συµφωνούµε ότι δεν είναι διευκόλυνση. Μπορούµε
όλοι να φανταστούµε πόσο παράλογο είναι ο δικαστής…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα κάνω και εγώ χρήση της ανοχής σας, όπως και οι προηγούµενοι οµιλητές.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εάν το ζητάτε κατ’
αυτόν τον τρόπο, δεν θα νοµίζω ότι πρέπει να τύχετε ανοχής. Εν
πάση περιπτώσει, θα έχετε την ανοχή του Προεδρείου.
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ: Ευχαριστώ πολύ.
Μπορούµε όλοι να φανταστούµε πόσο παράλογο είναι, ο δικαστής να υποχρεώνει τον υπερχρεωµένο δανειολήπτη για έναν
ολόκληρο χρόνο από την έκδοση της δικαστικής απόφασης να
πληρώνει 1.400 ευρώ. Είναι προφανές, λοιπόν, ότι πρέπει να αποφευχθεί η εν λόγω ρύθµιση.
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 επιχειρείται να οριστεί ότι
και ο οφειλέτης, ο οποίος ήδη έχει καταθέσει την αίτησή του για
υπαγωγή στο ν.3869/2010 και ο οποίος ενδεχοµένως έχει ήδη επιτύχει να του δοθεί προσωρινή διαταγή µέχρι την εκδίκαση της
υπόθεσής του µε ή χωρίς µηνιαίες καταβολές, πρέπει να επανέλθει µε δικόγραφο δια του οποίου να ζητά την τροποποίηση των
όρων της προσωρινής διαταγής που του έχει δοθεί, ώστε ο ειρηνοδίκης να επιβάλει για τη διατήρηση της προσωρινής διαταγής
τον όρο της µηνιαίας καταβολής, που θα προσδιορίζεται πλέον
σύµφωνα µε τις διατάξεις του τροποποιηµένου νόµου. Μπορεί,
λοιπόν, κανείς εύκολα να φανταστεί το µέγεθος του περαιτέρω
φόρτου µε τον οποίο θα επιβαρυνθούν οι ειρηνοδίκες, προκειµένου να προσδιορίσουν και να δικάσουν προσωρινές διαταγές για
όλες τις υποθέσεις, οι οποίες µέχρι σήµερα έχουν κατατεθεί.
Θα ήθελα να πω κάτι ακόµα, αναφορικά µε την τροπολογία µε
γενικό αριθµό 546 που αφορά τους υπαλλήλους οι οποίοι θα
αποσπαστούν είτε στο Γραφείο της Ελληνικής Προεδρίας είτε
στη Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εδώ βλέπουµε ότι το ανώτατο όριο είναι µέχρι την 31η Οκτωβρίου 2014, ενώ ως ανώτατο όριο λειτουργίας του Γραφείου έχει
οριστεί η 31η Ιουλίου 2014. Άρα, αυτό φαντάζοµαι ότι αφορά
µόνο αυτούς που θα αποσπαστούν στη Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, προβλέπει ότι θα
είναι ανεξαρτήτως θέσης, θα περιλαµβάνει και προϊσταµένους
οργανικών µονάδων, οι οποίοι δεν θα χάνουν και τη θέση τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ: Αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Θα µπορούσε κάποιος κακόπιστος να ισχυριστεί ότι πρόκειται
για µια τροπολογία η οποία είναι καθαρά φωτογραφική και
αφορά πολύ συγκεκριµένους ανθρώπους. Εµείς όµως, ως Δηµοκρατική Αριστερά δεν θέλουµε να είµαστε κακόπιστοι, θέλουµε
να είµαστε χρήσιµοι και αυτό που θέλω να τονίσω, όπως και για
κάθε περίπτωση, είναι ότι εµείς θα είµαστε εκεί για να διαπιστώσουµε µε πολύ µεγάλη χαρά ότι πραγµατικά εξυπηρετούνται
ανάγκες της ελληνικής προεδρίας και ότι δεν πρόκειται για φωτογραφικές διατάξεις.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πολύ,
κυρία Γιαννακάκη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, οκτώ µαθήτριες και µαθητές και ένας εκπαιδευτικός από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Σύρου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος Βουλευτής Αχαΐας κ. Νικόλαος
Νικολόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ο Υπουργός πριν λίγο µας θύµισε ποιος κυβερνά τη χώρα. Η
τρόικα λοιπόν αποφάσισε και η Κυβέρνηση απλά θυροκόλλησε
την καταδικαστική απόφαση για τους οφειλέτες και τα νοικοκυριά! Είναι εκπληκτικό οι Υπουργοί να παρουσιάζουν συχνά -το
καταφέρνουν δε- κάτι πραγµατικά κακό, σαν να είναι κάτι το πολύ
καλό, όπως συµβαίνει µε το νοµοσχέδιο που από όλους οµολογείται ότι κυρίως τις τράπεζες ανακουφίζει.
Μπορείτε να φανταστείτε τι θα συνέβαινε αν πραγµατικά εί-
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κοσι χιλιάδες πλειστηριασµοί αύριο κιόλας ικανοποιούνταν; Θα
κατέρρεαν τα πάντα, ακόµα κι οι ίδιες οι τράπεζες που είναι απ’
τους µεγαλύτερους ιδιοκτήτες ακινήτων και οι οποίες τα έχουν
συµπεριλάβει στο κεφάλαιό τους ως αξία στην τρέχουσα τιµή
τους. Αν οι αξίες κατακρηµνίζονταν τότε, θα είχαµε ένα ακόµα
πρόβληµα κεφαλαιοποίησης.
Τυπικά εµείς σήµερα τι έχουµε να ρυθµίσουµε; Τα αντικρουόµενα συµφέροντα οφειλετών, δανειστών, και έχουµε ένα νοµοσχέδιο που µόνο του δείχνει τι καταφέραµε: την ικανοποίηση των
τραπεζών παρά την ανακούφιση των δανειοληπτών, καθώς είναι
ζήτηµα κοινής λογικής ότι η σώρευση όλων αυτών των προϋποθέσεων που βάζει το νοµοσχέδιο αφήνει εκτός την πλειοψηφία
των δανειοληπτών.
Για να µπορέσουµε όµως να ανταποκριθούµε στις ανάγκες
των απελπισµένων δανειοληπτών θα πρέπει να γίνουµε πραγµατιστές. Δεν µπορούµε να κινηθούµε στο πεδίο της αναλγησίας.
Οφείλουµε να λάβουµε υπόψη τις ευθύνες όλων των εµπλεκόµενων µερών. Δεν µπορούµε να αντιµετωπίζουµε µια κατάσταση
που προέκυψε από την κρίση, σαν να µην υπήρχε η κρίση.
Όλοι οµολογούν ότι δεν υπήρξε ο λεγόµενος υπεύθυνος δανεισµός. Οι τράπεζες αλόγιστα παρέβησαν κάθε κανόνα συνετής
διαχείρισης. Τα επίπεδα µόχλευσης των διαθεσίµων τους ήταν
πρωτοφανή. Αν και υπήρχαν -και υπάρχουν- συγκεκριµένες οδηγίες της Τράπεζας της Ελλάδος προς τις εποπτευόµενες τράπεζες που έθεταν σαφείς προϋποθέσεις και όρια δανεισµού, τα ίδια
που το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο επαναφέρει, ουδείς τα τήρησε.
Η Τράπεζα της Ελλάδος το γνώριζε και δεν έκανε τίποτα.
Καταθέτω το άρθρο 8 της ΚΥΑ Ζ1-699/23-6-2010 που ενσωµατώνει την κοινοτική οδηγία 2008/48 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η Κυβέρνηση έπρεπε να ενηµερώσει τις ηγεσίες της Ευρωζώνης και του ΔΝΤ, ώστε να καταλήξουν σε µια λύση που θα βασίζεται στον σεβασµό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και στην
εξασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης.
Το Χριστιανοδηµοκρατικό Κόµµα Ελλάδος διαφωνεί πλήρως
µε τη φιλοσοφία του νοµοσχεδίου, γιατί η ρύθµιση είναι πετσοκοµµένη και αφορά πάρα πολύ λίγους. Αλήθεια, τι θα συµβεί
όταν τα «κόκκινα» δάνεια σκάσουν ως µια άλλη ωρολογιακή
βόµβα στη βασανισµένη κοινωνία; Όλοι θα τρέχουν και φοβόµαστε τότε για τα χειρότερα.
Η Κυβέρνηση σήµερα το µόνο που κάνει είναι µια προσπάθεια
για να κατευνάσει προσωρινά τις σφοδρές αντιδράσεις, παρατείνοντας µε ηµίµετρα µια εκρηκτική κατάσταση. Το φετινό καλοκαίρι θα είναι καυτό για τους δανειολήπτες, που έχουν δάνεια
και πιστωτικές κάρτες σε καθυστέρηση. Θα δεχτούν µπαράζ τηλεφωνικών κλήσεων από τις τράπεζες ή από τις εισπρακτικές
εταιρείες.
Οι ρυθµίσεις οφειλών πρέπει να έχουν δροµολογηθεί το αργότερο πριν από τη λήξη του Δεκεµβρίου. Οι τράπεζες, συστηµικές και µη, θα πρέπει να µπουν στο 2014 µε ρυθµισµένα δάνεια.
Σκεφθείτε µόνο ότι στο τέλος του 2012 τα προβληµατικά δάνεια
έφτασαν τα 66 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Το πρόβληµα είναι µεγαλύτερο στο κοµµάτι των επιχειρηµατικών δανείων και δη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Δεν αντιλαµβανόµαστε, λοιπόν, τη λογική του αποκλεισµού από τις
ρυθµίσεις των µικροεπαγγελµατιών και µικροεµπόρων. Το θέµα
είναι µείζον και οφείλονται εξηγήσεις. Το µόνο τελικά που κάνει
το νοµοσχέδιο που συζητάµε είναι να επιτείνει την αγωνία όσων
έχουν ένα δάνειο πάνω απ’ το κεφάλι τους.
Παρακαλώ, επιτέλους ξεκαθαρίστε µας: Θέλετε πραγµατικά
να δώσετε λύση ή προσποιείστε; Στο νοµοσχέδιο ορίζεται ότι
είναι αναγκαία η ύπαρξη εµπράγµατης εξασφάλισης στην κύρια
κατοικία του οφειλέτη, προκειµένου οι οφειλές του να υπαχθούν
στις διατάξεις του νόµου. Στην περίπτωση των στεγαστικών δανείων εκ των πραγµάτων αυτή υφίσταται.
Στην περίπτωση, όµως, πιστωτικών καρτών µε επιτόκιο που ξεπερνά το 18% και προσωπικών δανείων, για ποιο λόγο απαιτείται;
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Θα απεµπολήσουν την προστασία που τους παρέχει ο νόµος που
ορίζει ότι για οφειλές από πιστωτικές κάρτες και δάνεια κάτω των
20.000 ευρώ ανά κάρτα ή δάνειο και εφόσον δεν έχουν συναινετικά παράσχει εµπράγµατη εξασφάλιση επί ακινήτου, δεν επιτρέπεται σε καµµία περίπτωση κατάσχεση της κύριας κατοικίας;
Παγιδεύετε τους καλόπιστους πολίτες συνειδητά, κύριε
Υπουργέ, ή από άγνοια; Αν πρόκειται για δική σας παραπλάνηση
ή άγνοια, οφείλετε άµεσα να αποσύρετε το σχετικό όρο «ολοσχερώς».
Κύριε Υπουργέ, χωρίς γενική διαγραφή µέρους των χρεών και
καθορισµό επιτοκίων σε ρεαλιστικά επίπεδα, πολλοί συµπολίτες
που θα επιδιώξουν να υπαχθούν στη ρύθµιση θα διαπιστώσουν
µε οδυνηρή έκπληξη ότι µετά από τέσσερα χρόνια συνεπών καταβολών, όχι µόνο δεν µειώθηκαν οι οφειλές τους, αλλά πως θα
χρωστούν και περισσότερα απ’ όσα χρωστούσαν. Είναι θέµα
απλής αριθµητικής.
Για τούτο το ΧΡΙΚΕ προτείνει: Πρώτον, αναστολή πλειστηριασµών για τουλάχιστον τρία χρόνια, αφού άλλωστε αν επιτραπούν, θα οδηγήσετε τη χώρα σε κοινωνική έκρηξη και το
τραπεζικό σύστηµα σε οικονοµική κατάρρευση. Οι αριθµοί είναι
εύγλωττοι. Στην τριετία 2010-2012, µε ενεργή την απαγόρευση,
έγιναν πενήντα δύο χιλιάδες πλειστηριασµοί. Βέβαια, ελάχιστοι
απ’ αυτούς καρποφόρησαν.
Δεύτερον, βελτίωση του επονοµαζόµενου «νόµου Κατσέλη»
για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά.
Τρίτον, γενική διαγραφή µέρους των χρεών και µείωση των
επιτοκίων σε ρεαλιστικά επίπεδα. Δεν δύνανται να εξυπηρετηθούν οφειλές µε επιτόκιο στα επίπεδα του 18% και πλέον.
Θα καταθέσω για τα Πρακτικά επιστολή που µου έδωσε εδώ
εργαζόµενη της Βουλής τώρα που ερχόµουν.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η οποία
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τέταρτον, προσαρµογή των οφειλών στις τρέχουσες αξίες
των περιουσιακών στοιχείων.
Πέµπτον, δηµιουργία και λειτουργία δικτύου νοµικής και ψυχολογικής υποστήριξης υπερχρεωµένων πολιτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµε την Κυβέρνηση να
αποσύρει το συζητούµενο νοµοσχέδιο και αφού αφουγκραστεί
ουσιαστικά τις ανάγκες της κοινωνίας, τότε να προβεί στην
άµεση λήψη των µέτρων, που θα έχουν ως αποτέλεσµα την
πραγµατική ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών και
την αποφυγή των κοινωνικών εντάσεων και εκρήξεων.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε συνάδελφε, που ήσασταν ακριβής και στο χρόνο σας.
Το λόγο έχει ζητήσει ο Υπουργός κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προφανώς δεν είµαστε
καταδικασµένοι σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα όλοι να συµφωνούµε,
αλλά πάντοτε υπάρχει ένα περιθώριο να εκπλήσσεται κανείς από
τις τοποθετήσεις που ακούει, ορισµένες τοποθετήσεις.
Παραδείγµατος χάριν, µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον σηµείωσα την
τοποθέτηση συναδέλφων, που θεωρούσα ότι ήταν εναντίον των
ιδιωτικοποιήσεων για την εξέλιξη του διαγωνισµού στη ΔΕΠΑ.
Από τη µία µεριά, ορισµένοι είναι λάβροι εναντίον κάθε ιδιωτικοποίησης και από την άλλη καταγγέλλουν την Κυβέρνηση για τους
χειρισµούς της, που τάχα οδήγησαν σε µία εξέλιξη που δεν οδήγησε σε άµεση ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Έχουν όνοµα οι συνάδελφοι; Να
ξέρουµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Από
την άλλη πλευρά, πάλι στο πλαίσιο του νοµοσχεδίου, άκουσα από
πολλές και διαφορετικές πτέρυγες τοποθετήσεις ότι το νοµοσχέδιο αυτό είναι περίπου µια καταστροφή για τους δανειολήπτες,
κάτι το οποίο αν ισχύσει, θα οδηγήσει τα πράγµατα προς τα πίσω.
Δεν θα ήθελα να σχολιάσω ούτε αυτήν την τοποθέτηση. Νο-
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µίζω ότι εδώ υπάρχει κάποιο «διαζύγιο» από την κοινή λογική και
τους κανόνες της.
Θέλω όµως να τοποθετηθώ πάνω σε κάποιες άλλες θέσεις οι
οποίες πράγµατι πρέπει να τύχουν σαφούς απαντήσεως από την
πλευρά της Κυβέρνησης, διότι µπορεί να δηµιουργούν αµφιβολίες σε κάποιους καλόπιστους από τους συµπολίτες µας.
Άκουσα, παραδείγµατος χάριν, την τοποθέτηση από τη µεριά
του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ και οφείλω να πω ότι µε εξέπληξε. Είπε:
«Τι νόηµα έχει να κατατεθούν τροπολογίες σ’ αυτό το νοµοσχέδιο; Είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο εξελίσσεται στο πλαίσιο του
µνηµονίου και ως εκ τούτου, αφήστε το στην τύχη του».
Νοµίζω –και θα µε συγχωρέσετε γι’ αυτήν την τοποθέτηση- ότι
η θέση αυτή είναι κατεξοχήν δογµατική. Δηλαδή το µνηµόνιο εξ
ορισµού έχει µόνο δυσάρεστες ρυθµίσεις; Έχει ασφαλώς και δυσάρεστες ρυθµίσεις -αλίµονο, γιατί να το κρύψουµε; Νοµίζω ότι
επ’ αυτού δεν υπάρχει δεύτερη γνώµη. Υπάρχουν όµως και ρυθµίσεις οι οποίες είναι θετικές. Δηλαδή δεν είναι θετική η ρύθµιση
του µνηµονίου για τον περιορισµό της γραφειοκρατίας στις επενδύσεις ή στις αδειοδοτήσεις των επιχειρήσεων; Και αυτή η ρύθµιση είναι αυτού του περιεχοµένου και µπήκε µε επιµονή της
τρικοµµατικής Κυβέρνησης. Με επιµονή δική µας µπήκε αυτή η
ρύθµιση, διότι προφανώς µέσα στην πολιτική µας πρέπει να
υπάρχουν και µέτρα τα οποία θα απαλύνουν τον πόνο που αναµφισβήτητα προκαλεί η δηµοσιονοµική προσαρµογή. Τέτοιες δογµατικές τοποθετήσεις δεν περίµενα να ακούσω.
Άκουσα επίσης µία τοποθέτηση από πολλούς και διαφορετικούς συναδέλφους που συµπυκνώνεται περίπου στο εξής: «Τι
συζητάµε αυτό το νοµοσχέδιο; Είναι «ψίχουλα», δεν λέει τίποτα,
έχει δευτερεύουσες ρυθµίσεις για να περνάει η ώρα».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας προκάλεσα στην επιτροπή,
σας προκαλώ και τώρα και δεν είναι ρητορικό το ερώτηµα που
θέτω. Πείτε µου: Σε ποιες άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
υπάρχουν αυτή την ώρα θετικότερες ρυθµίσεις για τους δανειολήπτες σε σχέση µε τις ρυθµίσεις που εισάγει αυτό το νοµοσχέδιο; Να έλθετε και να µου πείτε ότι στην Πορτογαλία
προβλέπεται εκείνο, στην Ισπανία προβλέπεται το άλλο, στην Ιταλία προβλέπεται το δείνα. Να έλθετε και να το πείτε, για να µη
δηµαγωγούµε εκ του ασφαλούς.
Για να προχωρήσω αυτό το συλλογισµό που σας οδηγεί στο
συµπέρασµα ότι καταψηφίζετε το νοµοσχέδιο, ας υποθέσουµε
ότι όλοι µαζί, πειθόµενοι από τα επιχειρήµατά σας, καταψηφίζαµε
το νοµοσχέδιο. Με τι θα µέναµε; Θα µέναµε µ’ ένα πληρέστερο
σύστηµα προστασίας για τους δανειολήπτες; Αφού λοιπόν το νοµοσχέδιο αυτό δεν λέει τίποτα ή ακόµα περισσότερο προβλέπει
καταστροφικές ρυθµίσεις, τότε να ισχύσει το σηµερινό σύστηµα
το οποίο, κατά την άποψή σας, είναι πληρέστερο. Πείτε το αυτό
στους δανειολήπτες, πείτε το σ’ αυτούς που ωφελούνται απ’
αυτές τις ρυθµίσεις, για να δούµε πόσο συµπαθείς θα γίνετε µ’
αυτές τις ακραίες, λαϊκίστικες και δογµατικές τοποθετήσεις σας.
Ειπώθηκε επίσης κάτι άλλο, ότι «ξέρετε, τα στεγαστικά δάνεια
δεν καλύπτονται ούτε απ’ αυτό το νοµοσχέδιο διότι τα στεγαστικά
δάνεια είναι ύψους» -κατά τη θεωρία αυτή- «διακοσίων χιλιάδων
ευρώ το καθένα». Λάθος. Το µέσο στεγαστικό δάνειο είναι ύψους
εβδοµήντα χιλιάδων ευρώ το καθένα και εµείς εδώ πάµε σε ανεξόφλητες υποχρεώσεις µέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ.
Υπάρχει και κάτι άλλο που ειπώθηκε κατά κόρον. Ήλθαν ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης και είπαν: «Μα, γιατί
δεν κάνετε «κούρεµα» στα δάνεια;».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ν. 3869/2010 -τον οποίο επικαιροποιούµε και εκσυγχρονίζουµε- προβλέπει κατεξοχήν τέτοιου είδους ρυθµίσεις, προβλέπει µερικές διαγραφές ή και
ευρύτερες διαγραφές των δανείων. Περί αυτού πρόκειται. Είναι
άλλος ο ορισµός του «κουρέµατος» στο δικό σας λεξιλόγιο; Αυτό
είναι ξεκάθαρο. Ολοφάνερα πάει προς την κατεύθυνση της διαγραφής δανείων.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ.)
Από την άλλη πλευρά, πέραν αυτών των ρυθµίσεων, τώρα για
πρώτη φορά εισάγουµε και άλλες ρυθµίσεις που αφορούν τους
ενήµερους οφειλέτες. Περί αυτού πρόκειται σε αυτό το νοµοσχέδιο. Έχουµε δύο κεφάλαια ρυθµίσεων.
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Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στο πρόγραµµα διευκόλυνσης
για ενυπόθηκα δάνεια και το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στις
βελτιώσεις του ν.3869 για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά.
Ως προς τις ρυθµίσεις, λοιπόν, του πρώτου κεφαλαίου, του
προγράµµατος διευκόλυνσης: Για πρώτη φορά θεσπίζουµε υποχρέωση των τραπεζών να ρυθµίσουν τα δάνεια, στα οποία συντρέχουν συγκεκριµένες προϋποθέσεις και µάλιστα ακόµα και στα
δάνεια όπου καθυστερούν οι δόσεις, αρκεί αυτά να µην έχουν
καταγγελθεί. Υπάρχουν σαφείς προϋποθέσεις σε σχέση µε το οικογενειακό εισόδηµα και τη µείωση του ύψους του τα τελευταία
χρόνια.
Πάλι σε αυτό ειπώθηκε το εξής: «Μα, το κάνουν µόνες τους οι
τράπεζες». Όπως είπα και στην επιτροπή -το επαναλαµβάνω και
τώρα- οι τράπεζες σε κάποιο βαθµό ρυθµίζουν πράγµατι ορισµένα δάνεια, αλλά το κάνουν συνήθως για ένα ή δύο χρόνια και
σε αυτές τις περιπτώσεις ενίοτε αυξάνουν το επιτόκιο, αντί να το
µειώνουν.
Εδώ πρόκειται για συνολική ρύθµιση τετραετούς διαρκείας, µε
νοµοθετική ισχύ και µε µείωση του επιτοκίου σε κάποιες κατηγορίες των συµπολιτών µας.
Παίρνοντας αφορµή από αυτό, θα ήθελα να πω ότι στις ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου αυτού υπάρχει και µια διαβάθµιση ανάλογα µε το πρόβληµα που έχει ο κοινωνικά ασθενής συµπολίτης
µας, παρά την κριτική σας ότι είναι οριζόντιες οι ρυθµίσεις και
χωρίς διαβάθµιση: Οι τρίτεκνοι, οι πολύτεκνοι, τα άτοµα µε αναπηρία και όσοι έχουν προστατευόµενα άτοµα µε αναπηρία υπάγονται ευκολότερα στο πρόγραµµα. Όσοι έχουν εισόδηµα κάτω
από 15.000 ευρώ ετησίως, έχουν µειωµένο επιτόκιο. Θέλετε στον
αντιπολιτευτικό σας οίστρο να τα αποκρύψετε όλα αυτά, αλλά
το ξέρουν οι αµέσως ωφελούµενοι και δεν θα µπορέσετε µε κανέναν τρόπο να αποκρύψετε αυτές τις διατάξεις από τους Έλληνες πολίτες.
Προτάθηκε από συναδέλφους –και συναδέλφους που στηρίζουν την Κυβέρνηση- η συµπερίληψη, όχι µόνο των µισθωτών και
των συνταξιούχων, αλλά και των ελεύθερων επαγγελµατιών. Το
ακούµε µε προσοχή αυτό το επιχείρηµα και αυτήν τη θέση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όµως, ας υποθέσουµε ότι µε τα σηµερινά δεδοµένα αποφασίζουµε να βάλουµε µέσα στις ρυθµίσεις
διάφορους ελεύθερους επαγγελµατίες και σπεύσουν –ας πούµεγιατροί του Κολωνακίου να υπαχθούν σε αυτές τις ρυθµίσεις,
διότι ενίοτε δηλώνουν χαµηλότερο εισόδηµα από ό,τι δηλώνει
ένας µισθωτός. Τι θα µας πείτε; Θα γίνουµε προσωρινά ευχάριστοι για ένα µήνα και στη συνέχεια θα έρθουµε όλοι µαζί -οµοφώνως φαντάζοµαι- να διορθώνουµε τέτοιου είδους ρυθµίσεις.
Εποµένως, η γραµµή µας είναι ξεκάθαρη και είναι γραµµή ευθύνης: «Ναι» στην κοινωνική ευαισθησία -χωρίς καµµία αµφιβολία- αλλά κοινωνική ευαισθησία, λαµβάνοντας υπ’ όψιν µας
κάποια πραγµατικά και µετρήσιµα δεδοµένα.
Σε ό,τι αφορά το δεύτερο κεφάλαιο, τις ρυθµίσεις για το
ν.3869, το «νόµο Κατσέλη», για τους συµπολίτες µας δηλαδή που
δεν µπορούν να πληρώσουν, εκεί πράγµατι προβλέπεται «κούρεµα» δανείων. Η εµπειρία των τελευταίων ετών εφαρµογής του
νόµου κατέδειξε την ανάγκη βελτιώσεων, τόσο στη διαδικασία,
όσο και στους όρους προστασίας των υπερχρεωµένων συµπολιτών µας, προκειµένου να είναι οι ρυθµίσεις πιο αποτελεσµατικές.
Συγκεκριµένα, µε το σχέδιο νόµου αντικαθίσταται ο θεσµός
του «εξωδικαστικού συµβιβασµού» µε τον «προδικαστικό συµβιβασµό», δηλαδή δεν καταργείται η εξωδικαστική διαδικασία,
αλλά αλλάζει και επιταχύνεται, διότι µέχρι τώρα είχαµε αρνητικά
δείγµατα στην εφαρµογή του.
Με τις διατάξεις που εισάγουµε δίνουµε πολύ µεγαλύτερη έµφαση στον προδικαστικό συµβιβασµό γιατί θέλουµε να κόψουµε
δρόµο. Η διαδικασία του προδικαστικού συµβιβασµού είναι πιο
σύντοµη και οι πιστωτές έχουν εξαρχής όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την οικονοµική και περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη. Παράλληλα -και αυτό είναι σηµαντικό- αρκεί το 50% συν
ένα των πιστωτών, για να επέλθει ο συµβιβασµός, κάτι το οποίο
δεν ίσχυε στο σηµερινό καθεστώς.
Επίσης, ενώ εισάγουµε το θεσµό της διαµεσολάβησης, αυτό
γίνεται µε τέτοιον τρόπο ώστε να µην είναι υποχρεωτική.
Έχω δεχθεί και προσωπικά κριτική γι’ αυτό από συναδέλφους

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δικηγόρους. Όµως εδώ κανένας δεν είναι για να εκπροσωπεί την
επαγγελµατική οµάδα από την οποία προέρχεται. Εδώ εκπροσωπούµε το Έθνος, όπως το ορίζει η συνείδησή µας. Εποµένως και
απ’ αυτό το Βήµα θα επιµείνω σ’ αυτήν την αντιδηµοφιλή άποψη
στους δικηγόρους διότι θεωρώ ότι αυτό που µετράει είναι το
εθνικό συµφέρον -επαναλαµβάνω, όπως το εννοεί ο καθένας. Και
δε νοµίζω ότι θα ήταν λυσιτελής ρύθµιση σε ανθρώπους που
πραγµατικά πονάνε, διότι δεν µπορούν να πληρώσουν τα δάνειά
τους, να έρθουµε να τους φορτώσουµε από πάνω και ένα βάρος
για τους δικηγόρους.
Μια δεύτερη βελτίωση που εισάγεται έχει να κάνει µε την εισαγωγή της υποχρέωσης για καταβολή του 10% σε όλες τις δόσεις που πρέπει να πληρώνει ο υπαγόµενος στο πρόγραµµα.
Γιατί υπάρχει αυτή η καταβολή του 10%;
Υπάρχει διότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως έχει δείξει
η πείρα, στα ειρηνοδικεία τα 2/3 µέχρι τώρα στατιστικά δικαιώνονται και το 1/3 δεν δικαιώνεται. Εποµένως, στο τέλος του δρόµου αυτοί που έχουν αρνητική απόφαση από τα ειρηνοδικεία και
µάλιστα µετά από πέντε, έξι, επτά χρόνια από την ώρα της προσφυγής τους καλούνται να πληρώσουν το σύνολο του δανείου
τους. Η ρύθµιση αυτή δεν είναι δίκαιη, δεν είναι ορθή. Γι’ αυτό
τη διορθώνουµε. Υπάρχει αυτό το ελάχιστο ποσοστό καταβολής
του 10% από το οποίο κάποιος θα γλιτώσει, αν δικαιωθεί στο
τέλος. Και γι’ αυτούς που πραγµατικά δεν έχουν τη δυνατότητα
να πληρώσουν καθόλου υπάρχει ρητή εξαίρεση στο νόµο και απ’
αυτό το 10%. Έτσι έχει η κατάσταση και δεν πρέπει να δηµιουργούνται παρεξηγήσεις ως προς το συγκεκριµένο ζήτηµα.
Με τις ρυθµίσεις που φέρνουµε προς ψήφιση ένα τρίτο σηµείο
που βελτιώνεται είναι η διάρκεια της προστασίας, η οποία γίνεται
πιο ευέλικτη και επεκτείνεται από τα τρία ως τα πέντε έτη, ανάλογα µε την οικονοµική δυνατότητα του δανειολήπτη. Μέχρι
τώρα ήταν αποκλειστικά τέσσερα χρόνια. Ταυτόχρονα, αυξάνεται το απώτατο χρονικό διάστηµα αποπληρωµής από είκοσι σε
τριάντα πέντε έτη σε περίπτωση που υπάρχει αίτηµα διάσωσης
της πρώτης κατοικίας, γεγονός που συνεπάγεται ότι ο δικαστής
θα µπορεί να προσδιορίσει χαµηλότερες δόσεις σ’ αυτήν την περίπτωση.
Περαιτέρω, µε την πρόβλεψη ότι παραλειφθέντες πιστωτές
µπορούν να ενταχθούν στην ρύθµιση µέσω κύριας παρέµβασης
στο δικαστήριο και µε τη χορήγηση στο δικαστή της δυνατότητας να ρυθµίζει και την οφειλή προς τον παραλειφθέντα πιστωτή,
αποφεύγεται η δηµιουργία δανειστών δυο ταχυτήτων δηλαδή,
πιστωτών ενταγµένων στη διαδικασία και εκτός αυτής.
Παράλληλα, αντιµετωπίζουµε, στο µέτρο του δυνατού, το ζήτηµα µε τους εγγυητές. Δηλαδή, για την περίπτωση των εγγυητών θεσπίσαµε την υποχρεωτική κοινοποίηση της αίτησης και σε
αυτούς, ώστε να ενηµερωθούν για την κατάσταση του πρωτοφειλέτη και να είναι έτοιµοι να ασκήσουν τα νόµιµα δικαιώµατά
τους απέναντι στους δανειστές.
Δεν αλλάζουµε τις βασικές διατάξεις γύρω από τους εγγυητές,
διότι αυτό θα δηµιουργούσε πρόβληµα στην ίδια τη λειτουργία
του τραπεζικού συστήµατος και στην ασφάλεια των συναλλαγών,
αλλά αντιµετωπίζουµε τέτοιες περιπτώσεις, έτσι ώστε να µην
υπάρχει αιφνιδιασµός των εγγυητών.
Αυτές είναι οι βασικές ρυθµίσεις αυτού του νοµοσχεδίου, που
θα συµπληρωθούν σύντοµα και από κάποιες άλλες επιµέρους
παρεµβάσεις στον «Τειρεσία». Επειδή έγινε αναφορά στον «Τειρεσία» από τους συναδέλφους θέλω να σηµειώσω ότι η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει βασικά συστατικά στοιχεία του βρετανικού
συστήµατος. Δηλαδή, δεν θα αρκεί από εδώ και πέρα µια κακή
φωτογραφία της στιγµής, έτσι ώστε οποιοσδήποτε να υπάγεται
µε µαύρο χρώµα στον «Τειρεσία», αλλά θα υπάρχει ένα σύστηµα
βαθµολόγησης κατά τα πρότυπα –επαναλαµβάνω- του βρετανικού µοντέλου, έτσι ώστε µε καλύτερο και πιο αντικειµενικό τρόπο
να αποτυπώνεται η κατάσταση του δανειολήπτη. Αυτή είναι η
ρύθµιση την οποία έχουµε προαναγγείλει. Και σε συνεργασία µε
την Τράπεζα της Ελλάδας και όλους τους αρµόδιους φορείς θα
προχωρήσουµε σύντοµα προς αυτήν την κατεύθυνση.
Εποµένως, αυτές είναι οι παρεµβάσεις που κάνουµε µε το νοµοσχέδιο αυτό. Και κάθε καλόπιστος, νοµίζω, παρατηρητής αναγνωρίζει ότι έχουµε να κάνουµε µε ένα νοµοσχέδιο που κάνει
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βήµατα µπροστά, τόσο στο ζήτηµα του ν.3869, αντιµετωπίζοντας
διάφορες δυσχέρειες στην εφαρµογή του, όσο και µε την εισαγωγή ρυθµίσεων -για πρώτη φορά, επαναλαµβάνω- για τους ενήµερους οφειλέτες.
Γι’ αυτό το νοµοσχέδιο διαπραγµατευτήκαµε έξι µήνες µε την
τρόικα. Και οι διαπραγµατεύσεις δεν ήταν απλές.
Βεβαίως, εδώ ο καθένας λέει την άποψή του. Θα µπορούσα
να πω, «Όποιος είναι έξω από το χορό, πολλά τραγούδια ξέρει».
Δεν το λέω, γιατί θέλω να επιµείνω στο ότι οι περισσότερες, τουλάχιστον, από τις παρατηρήσεις έγιναν µε καλόπιστο τρόπο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και ο κ. Σκορδάς και ο κ. Στεργίου –ο αρµόδιος Γενικός Γραµµατέας- κι εγώ ξέρουµε τις δυσκολίες αυτής της διαπραγµάτευσης. Δεν θέλουµε να
κοµπάσουµε σε καµµία περίπτωση γι’ αυτό το νοµοσχέδιο, γιατί
ξέρουµε τον πόνο που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Ξέρουµε,
όµως, κιόλας ότι πετύχαµε ό,τι καλύτερο µπορούσαµε να πετύχουµε και κυρίως ότι οι ρυθµίσεις αυτές είναι καλύτερες συγκριτικά µε οποιεσδήποτε άλλες ρυθµίσεις που υπάρχουν σε χώρες
που είναι σε πρόγραµµα. Αυτό δεν επιδέχεται δεύτερης αναγνώσεως. Και αυτό νοµίζω ότι πρέπει να πιστωθεί στην Κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ο
αγώνας φυσικά συνεχίζεται. Το κοινωνικό πρόβληµα είναι πολύ
µεγάλο. Δεν το υποτιµούµε, σε καµµία περίπτωση. Και να ξέρετε
πως κάθε µέρα θα κάνουµε ό,τι καλύτερο γίνεται, για να αντιµετωπίσουµε όλα τα κοινωνικά ζητήµατα.
Βεβαίως, η βασική προϋπόθεση είναι η χώρα να µπει στο
δρόµο της ανάκαµψης και της ανάπτυξης. Και προς τα εκεί κατατείνουν, τόσο οι προσπάθειες του Πρωθυπουργού, του κ. Σαµαρά, όσο και οι προσπάθειες όλων των συναδέλφων στην
Κυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε.
Απ’ ό,τι θα είδατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήµουν πολύ
ακριβής στο χρόνο ακόµα και στον κύριο Υπουργό, διότι είδα ότι
είναι εγγεγραµµένοι να οµιλήσουν σαράντα τρεις συνάδελφοι.
Έχουν µιλήσει έξι, οπότε είναι άλλοι τριάντα επτά συνάδελφοι.
Υπολογίζοντας τους χρόνους, µε τις δευτερολογίες Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων και ειδικών αγορητών και εισηγητών, θέλουµε τουλάχιστον εξίµισι ώρες. Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι η
συνεδρίαση θα παραταθεί περίπου µέχρι τις τρεις παρά. Θα
έλεγα, λοιπόν, σε αυτό το σηµείο –και λυπάµαι, κυρία Παπαδηµητρίου, που πέφτει σε εσάς ο κλήρος- να µειώσουµε το χρόνο
από επτά λεπτά σε πέντε για τους οµιλητές.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ ΚΟΥΙΚ: Όχι, κύριε Πρόεδρε,
δεν το δεχόµαστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν µε αφήνετε να πω
αυτό που θέλω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ ΚΟΥΙΚ: Με συγχωρείτε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ήθελα να πω, ειδικά για
τον κ. Κουίκ ο οποίος ήταν τέταρτος και άφησε τη σειρά του για
να µιλήσει ο Αρχηγός του…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Θα το έλεγα. Βιαστήκατε συνάδελφε.
Βέβαια, είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι των εγγεγραµµένων
είναι παρόντες. Αυτή, όµως, την απόφαση πρέπει να την πάρουµε.
Το Σώµα αποδέχεται την πρόταση του Προεδρείου;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς, το Σώµα απεδέχθη την πρόταση.
Κυρία Παπαδηµητρίου, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ζήτησα το λόγο, κύριε Πρόεδρε.
Ξέρετε τη διαδικασία. Μίλησε ο Υπουργός και οφείλουµε να
απαντήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν σας είδα. Ας µιλήσει
η κ. Παπαδηµητρίου και µετά θα µιλήσετε οι Κοινοβουλευτικοί.
Ορίστε, κυρία Παπαδηµητρίου, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά.
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ΑΝΝΑ ΜΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συµπληρώνονται πέντε χρόνια από το ξέσπασµα της διεθνούς οικονοµικής κρίσης ύστερα από την κατάρρευση πολλών
τραπεζικών οργανισµών. Πολύ γρήγορα η κρίση έλαβε παγκόσµιες διαστάσεις, πλήττοντας µεταξύ άλλων και τη χώρα µας.
Έκτοτε η πατρίδα µας εισήχθη σε ένα πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής, στο πλαίσιο του οποίου οι ελληνικές κυβερνήσεις κλήθηκαν να πάρουν µία σειρά από αυστηρά µέτρα για
την αποφυγή της ελληνικής χρεοκοπίας.
Ωστόσο, στη δεδοµένη οικονοµική συγκυρία που διέρχεται η
χώρα, όλοι µας οφείλουµε να επιδείξουµε ρεαλισµό και τη δέουσα υπευθυνότητα, σεβόµενοι παράλληλα τις θυσίες του ελληνικού λαού.
Για το λόγο τούτο, σήµερα η Ελληνική Κυβέρνηση, υπό τις παρούσες συνθήκες όπου τα εισοδήµατα των συµπολιτών µας
έχουν υποστεί µεγάλες µειώσεις, προβαίνει στη θέσπιση του
προγράµµατος διευκόλυνση των δανειοληπτών. Για πρώτη φορά
σε ευρωπαϊκό –αν όχι σε παγκόσµιο- επίπεδο, η πολιτεία παρεµβαίνει νοµοθετικά σε καταρτισµένες ιδιωτικές δανειακές συµβάσεις µεταξύ πιστωτικών ιδρυµάτων και πολιτών.
Το πρόγραµµα διευκόλυνσης των ενήµερων δανειοληπτών, το
ποσοστό των οποίων αγγίζει το 80%, αποτελεί µια πρωτοπόρα
και ανατρεπτική για τα παγκόσµια δεδοµένα ρύθµιση. Σε καµία
άλλη χώρα, ούτε καν σε εκείνες τις οποίες η οικονοµική κρίση
έπληξε σε µεγάλο βαθµό, όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Ιρλανδία, το κράτος δεν έχει αναλάβει αντίστοιχη πρωτοβουλία. Πρόκειται για µια πρωτοβουλία όπου λαµβάνονται υπόψη
εισοδηµατικά, κοινωνικά και περιουσιακά κριτήρια και η οποία
αφενός µεν θα βοηθήσει νοικοκυριά που εµφανίζουν προβλήµατα στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών τους και αφετέρου
θα αποτρέψει την αποδυνάµωση της εύθραυστης κεφαλαιακής
βάσης των ελληνικών τραπεζών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µεταξύ άλλων το υπό συζήτηση
πρόγραµµα διευκόλυνσης θέτει ως προϋπόθεση και την εγγραφή συναινετικής προσηµείωσης υποθήκης µεταξύ των πιστωτικών ιδρυµάτων και των δανειοληπτών.
Επειδή και σ’ αυτήν την Αίθουσα και στην επιτροπή έγινε αρκετή συζήτηση για την εν λόγω προϋπόθεση, πρέπει ο κόσµος
να γνωρίζει την πραγµατικότητα, να γνωρίζει την αλήθεια. Εδώ
θα πρέπει να επισηµάνουµε, κατ’ αρχάς, ότι ήδη το µεγαλύτερο
µέρος των δανείων είναι εξασφαλισµένο µε εµπράγµατες ασφάλειες και συγκεκριµένα µε προσηµείωση υποθήκης. Συνεπώς, µιλάµε για ένα πολύ µικρό ποσοστό δανείων που πρέπει, για την
υπαγωγή στο πρόγραµµα, να καλυφθούν µε εµπράγµατο βάρος.
Το πιο σηµαντικό είναι ότι η συγκεκριµένη προϋπόθεση µπορεί
µεν να εξασφαλίζει την υγιή λογιστική παρακολούθηση των δανείων εκ µέρους των τραπεζών, κυρίως, όµως, τίθεται προς προστασία των δανειοληπτών. Διότι η τράπεζα σε κάθε περίπτωση
και σε περίπτωση καθυστέρησης δόσεων, έχει την δυνατότητα
να κλείσει τους λογαριασµούς, να καταγγείλει την σύµβαση του
δανείου, να εκδώσει διαταγή πληρωµής και να εγγράψει αναγκαστική προσηµείωση υποθήκης.
Τη δυνατότητα αυτήν, κύριοι συνάδελφοι, δεν την έχουν µόνο
οι τράπεζες. Την έχει κάθε Έλληνας πολίτης ο οποίος έχει την
ιδιότητα του δανειστή. Και αυτό του το δίνει η εδώ και πολλές
δεκαετίες κείµενη νοµοθεσία.
Στην περίπτωση, µάλιστα, της αναγκαστικής προσηµείωσης
υποθήκης ο δανειολήπτης θα λάβει γνώση για την εγγραφή βάρους επί του ακινήτου του, επί της κατοικίας του, εκ των υστέρων
και µάλιστα µε όλες τις επακόλουθες δυσµενείς συνέπειες, όπως
είναι επιπλέον δαπάνες για αναγκαστική εκτέλεση, δηλαδή κατάσχεση, εγγραφή στον «Τειρεσία» και πολλά άλλα.
Η ρύθµιση, εποµένως, προστατεύει τους δανειολήπτες, αφού
η τράπεζα οφείλει πρωτίστως να ενηµερώσει το δανειολήπτη για
το ύψος των ληξιπρόθεσµων οφειλών του κι εν συνεχεία από κοινού να προβούν στην εγγραφή προσηµείωσης υποθήκης. Έτσι,
ο δανειολήπτης θα αντιµετωπίζει πλέον µια ελεγχόµενη κατάσταση.
Επιπλέον, το νέο πρόγραµµα διευκόλυνσης των δανειοληπτών
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περιλαµβάνει ειδικές ρυθµίσεις για τις οικογένειες των οποίων
τα εισοδήµατα έχουν αποδεδειγµένα µειωθεί την τελευταία τριετία, αλλά και για ευπαθείς κοινωνικές οµάδες. Η περίοδος χάριτος κατά την οποία ο οφειλέτης θα καταβάλει το 30% του
µηνιαίου καθαρού εισοδήµατος του νοικοκυριού του, φτάνει
τους σαράντα οκτώ µήνες. Με αυτόν τον τρόπο παρατείνεται η
συµβατική διάρκεια του δανείου, ενώ η αποπληρωµή του, µετά
το πέρας της περιόδου χάριτος, πραγµατοποιείται µε βάση τους
αρχικούς όρους, προϋπόθεση ιδιαίτερα σηµαντική, χωρίς καµµία
άλλη επιβάρυνση.
Το πρόγραµµα περιλαµβάνει, επίσης, ευνοϊκές ρυθµίσεις για
ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, όπως οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι, τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και οι πάσχοντες από κάποια
άλλη σοβαρή ασθένεια.
Καθίσταται, λοιπόν, σαφές ότι µε τις παραπάνω ρυθµίσεις
προσδιορίζεται εκ νέου το πρόγραµµα διευκόλυνσης των ενήµερων δανείων.
Όσον αφορά τον ισχύοντα νόµο για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά, επέρχονται σηµαντικές βελτιώσεις προς όφελος των δανειοληπτών µε τη ρύθµιση για τον εξωδικαστικό συµβιβασµό,
αφού δεν θα υφίσταται πλέον η υποχρέωση αναµονής έκδοσης
δικαστικής απόφασης.
Μέχρι σήµερα υπήρχε ένα καθεστώς οµηρίας για τους αιτούντες οφειλέτες, αφού κατά το διαδραµόντα χρόνο από την υποβολή της αίτησης στο δικαστήριο µέχρι και την εκδίκαση της
υπόθεσής τους υπήρχε επιβάρυνση του κεφαλαίου της οφειλής
µε πολυετείς τόκους, διότι αυτό ήταν τοκογόνο και στην περίπτωση που η απόφαση δεν δικαίωνε τον οφειλέτη, αυτός υποχρεούτο να καταβάλει όλο το ποσό προσαυξηµένο και µε τους
τόκους.
Με τη ρύθµιση θα επιτευχθεί επίσης και αποσυµφόρηση των
πινακίων των ειρηνοδικείων κυρίως των µεγάλων αστικών πόλεων, αφού εξαιτίας των χιλιάδων αιτήσεων δανειοληπτών έχει
αυξηθεί δραµατικά ο χρόνος αναµονής της εκδίκασής τους. Αφετέρου θα µειωθεί σηµαντικά ο χρόνος εκδίκασης και των υπολοίπων υποθέσεων, συµβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο και στην
ταχύτητα απονοµής της δικαιοσύνης.
Στις καινοτοµίες του, βέβαια, σε σχέση µε τον προηγούµενο
νόµο, συγκαταλέγεται και η πρόβλεψη, κατά βούληση, ελάχιστης
δόσης ύψους 10% σε σχέση µε την τελευταία καταβληθείσα.
Από τη στιγµή που ο οφειλέτης υποβάλει την αίτηση στο αρµόδιο ειρηνοδικείο, το τραπεζικό ίδρυµα έχει επιπλέον την υποχρέωση εντός δέκα εργασίµων ηµερών να τον ενηµερώσει για
το σύνολο των οφειλών του.
Αµέσως µετά την ενηµέρωση, ο αιτών δύναται να επιλέξει
εκουσίως να καταβάλει την ελάχιστη δόση κάθε µήνα, ώστε να
µην κληθεί πέντε ή έξι χρόνια αργότερα, λόγω εκκρεµοδικίας, να
καταβάλει αναδροµικά όλες τις δόσεις που µέχρι τότε δεν είχε
πληρώσει και µάλιστα µε τους τόκους.
Είναι άλλωστε γνωστό, κύριοι συνάδελφοι, πως µόνο το 1/3
µέχρι σήµερα όσων υποθέσεων κατέφευγαν στις αρµόδιες δικαστικές αρχές δικαιωνόταν κι είχε τη δυσάρεστη συνέπεια να καταβάλλεται εκ των υστέρων όλο το ποσό. Κάτι που δεν είναι
ευρέως γνωστό είναι ότι σε πολλές από αυτές τις υποθέσεις,
όταν έφταναν να εκδικαστούν σε δεύτερο βαθµό, οι δανειολήπτες δεν δικαιώνονταν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, κυρία
συνάδελφε.
ΑΝΝΑ ΜΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
Θα πρέπει να παραλείψω κάτι, κύριε Πρόεδρε.
Με βάση τα προαναφερθέντα, το συγκεκριµένο πρόγραµµα
αποτελεί µία τοµή που ανοίγει νέους δρόµους στο πολιτικό, κοινωνικό και οικονοµικό γίγνεσθαι, που εντοπίζεται για πρώτη φορά
σε παγκόσµιο επίπεδο.
Συµπερασµατικά, λοιπόν, προβάλει επιτακτικό το καθήκον µας
και οφείλουµε θεσµικά να συµπαρασταθούµε στους δεινοπαθούντες συµπολίτες µας, στηρίζοντάς τους έτσι στη δύσκολη
συγκυρία που διέρχονται. Γι’ αυτό και καλώ όλους µας να υπερψηφίσουµε το παρόν σχέδιο νόµου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κυρία
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συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ...
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κύριε Πρόεδρε, δεν
προηγούµαι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όχι, κύριε συνάδελφε.
Θα µιλήσει ο κ. Λαφαζάνης και µετά εσείς.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ας προηγηθεί, κύριε Πρόεδρε.
Να έρθει και ο κύριος Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ειδοποιήστε τον κύριο
Υπουργό παρακαλώ. Θα µιλήσει ο Εκπρόσωπος της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης µετά.
Αφού παραχωρεί τη θέση του ο κ. Λαφαζάνης, το λόγο έχει ο
κ. Τέρενς Κουίκ.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Σας ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε. Με «ρουµπώσατε» προηγουµένως, αλλά βλέπετε
«Κουίκ» µε λένε, «γρήγορος», οπότε βιάζοµαι πολλές φορές.
Ελάτε τώρα να κουβεντιάσουµε ορισµένα πράγµατα, τα οποία
θεωρώ πολύ σηµαντικά, κύριε Υφυπουργέ.
Κατ’ αρχήν, να ξεκινήσω από την αναστολή των πλειστηριασµών. Εδώ πρέπει να µπουν και όλοι οι πλειστηριασµοί οι οποίοι
τρέχουν τώρα. Όχι οι προηγούµενοι, αλλά και αυτοί που τρέχουν
τώρα.
Θα σας πω και κάτι και αφήστε αυτό το «ναπολεόντειο ύφος»
σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας µιλάει ένας Βουλευτής. Κάντε
µου τη χάρη. Ένας Βουλευτής σας µιλάει. Αυτό το υφάκι δεν µου
αρέσει καθόλου. Ακούτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ένα λεπτό. Τι συµβαίνει; Τι πρέπει να κάνει; Να κουνάει το κεφάλι του συνέχεια και να
λέει «ναι»; Σας παρακαλώ!
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Ακούστε, κύριε Υφυπουργέ. Μιλάµε πάντοτε για πρώτη κατοικία. Μπορούµε να συνειδητοποιήσουµε ότι πρέπει να έχουµε την πρώτη ιδιοκτησία;
Διότι µπορεί κάποιος να έχει πάρει ένα δάνειο να φτιάξει ένα
σπίτι στο οποίο µένει ο γιος του µέσα, µπορεί να έχει πάρει ένα
δάνειο για να φτιάξει ένα σπίτι το οποίο έχει κάνει σε µία περιοχή
έξω από την περιοχή της κατοικίας του, σε ένα οποιοδήποτε
χωριό της Ελλάδας για να πάει να µείνει όταν πάρει τη σύνταξή
του. Γι’ αυτό λέω «πρώτης ιδιοκτησίας» κι όχι «πρώτης κατοικίας». Έχει σηµασία αυτός ο προσδιορισµός.
Για τους εγγυητές: Το να ενηµερώνονται απλά και µόνο οι εγγυητές ότι «ξέρεις το δάνειο βάρεσε κόκκινο», δεν είναι τίποτα.
Οι εγγυητές θα πρέπει να έχουν και αυτοί, κύριε Υφυπουργέ, τα
οφέλη που έχει και εκείνος ο οποίος πήρε το δάνειο σε ό,τι
αφορά τις ρυθµίσεις. Διότι ο εγγυητές, δυστυχώς, παραδίδονται
στην πυρά.
Τρίτον, τα «κόκκινα δάνεια». Να µπουν όλα µέσα. Να µπουν και
τα στεγαστικά.
Εγώ πραγµατικά θα περίµενα από την Κυβέρνηση να θέλει να
απαλλάξει τους πολίτες. Και ο κάθε Βουλευτής -είναι βέβαιοακόµα κι αν δεν αντιµετωπίζει ο ίδιος το πρόβληµα, σίγουρα µέσα
στο περιβάλλον του -ακόµα και στο πολιτικό του- θα έχει αυτό το
πρόβληµα προς αντιµετώπιση. Δεν είναι µόνο τα στεγαστικά δάνεια. Είναι και τα αγροτικά, χωρίς να ξέρουµε τι γίνεται µε το θέµα,
για παράδειγµα, των δανείων που έχουν περάσει στην «κακή» ΑΤΕ.
Έχουµε τα καταναλωτικά. Έχουµε τις πιστωτικές κάρτες και µάλιστα µε τόκους απαράδεκτους, τοκογλυφικούς, τους υψηλότερους που υπάρχουν στον ευρωπαϊκό χώρο. Έχουµε τις
επιχειρήσεις. Έχουµε τους ελεύθερους επαγγελµατίες.
Ξέρετε, το Σύνταγµα µιλάει για ισονοµία. Το Σύνταγµα δεν
λέει: οι µισοί θα ωφελούνται και οι άλλοι µισοί θα µένουν απ’ έξω.
Και µην ξεχνάτε ότι έχουµε την τελευταία τριετία τους περισσότερους νεόπτωχους, ανθρώπους που κάποτε έφτιαξαν και είχαν
ένα σπίτι τριακοσίων τετραγωνικών και που η κρίση τους κατέρρευσε και τώρα δεν µπορούν ούτε τα παιδιά τους να συντηρήσουν.
Αυτοί, δηλαδή, γιατί θα πρέπει να εξαιρεθούν; Και γιατί θα πρέπει να βάλουµε το περσινό φορολογικό τους µητρώο και όχι και
το φετινό, όταν µέχρι πέρυσι µπορεί να δήλωναν ένα άλφα εισόδηµα και τώρα πια αυτό δεν το έχουν; Γιατί αυτοί να εξαιρεθούν;
Ελάτε τώρα να µιλήσουµε και για το πώς οι τράπεζες συµπεριφέρονται στις δίκες. Τις έχω ζήσει, κύριε Υφυπουργέ. Δεν ξέρω
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πόσο καιρό έχετε να πάτε σε ένα δικαστήριο, αλλά εγώ τα έχω
ζήσει αυτά. Τους λες δηλαδή: «Πόσους τόκους έχω πληρώσει;
Δώστε µου σας παρακαλώ πολύ τους καταλόγους του τι έχω
δώσει και το τι έπρεπε να είχα δώσει.» Και σου αρνούνται. Έχω
περίπτωση καραµπινάτη, µε χαρτιά, κύριε Υφυπουργέ, όπου γύρευε ο δανειστής να πληρώσει για ένα διάστηµα δύο ετών µόνο
τους τόκους, για να πουλήσει το σπίτι ακόµα και στους Ρώσους
και η τράπεζα αρνήθηκε να του κάνει και αυτή καν τη διευκόλυνση. Γιατί;
Γιατί, λοιπόν, δεν βάζετε µέσα και αυτές τις ρήτρες, εάν πληρώνει µόνο τους τόκους για ένα διάστηµα συγκεκριµένο, που θα
προσδιορίσουµε, να µπορεί να έχει την όποια απαλλαγή; Η άρνηση στοιχείων είναι κολάσιµη.
Πάω παρακάτω:
Κύριε Υπουργέ και κύριε Υφυπουργέ, ξέρετε ότι ο κόσµος πιστεύει ότι σπίτια-φιλέτα σε καλές περιοχές ή σε λιγότερο καλές
περιοχές, οι µαφίες των τραπεζών θέλουν ντε και καλά -όταν λέω
οι «µαφίες των τραπεζών», αναφέροµαι σε αυτά τα γνωστά κυκλώµατα που κινούνται γύρω από τις τράπεζες, τα λεγόµενα «κοράκια»- να βγουν σε πλειστηριασµό για να τα πάρουν µισοτιµής
µε πληροφορίες που έχουν «από µέσα»; Αυτό δεν πρέπει να αντιµετωπιστεί;
Και πάµε παρακάτω, στο κούρεµα των δανείων. Επειδή ακούστηκαν σχόλια για την πρόταση που έκανε ο Πρόεδρός µας, ο
Πάνος Καµµένος, χαίροµαι που εσείς ο ίδιος, κύριε Υπουργέ, είπατε ότι το νοµοσχέδιο προχωράει και προς την κατεύθυνση του
κουρέµατος των δανείων. Όταν έχουµε ανακεφαλαιοποιήσεις
τραπεζών, ναι, πρέπει να κουρευτούν και τα δάνεια. Κουρέψατε
µέσα σε µία νύχτα ταµεία, νοσοκοµεία, ΤΕΙ, ΑΕΙ, µικροοµολογιούχους. Δεν τους σεβαστήκατε, τους σακατέψατε. Αυτοί δεν
είχαν από πουθενά αλλού την ανακεφαλαιοποίηση. Οι τράπεζες,
όµως, την έχουν.
Γιατί, λοιπόν, δεν µπαίνετε πραγµατικά στη λογική µέσα στο
νοµοσχέδιο να πείτε: Κουρεύονται τα δάνεια τόσο τις εκατό; Εγώ
δεν σας λέω 50%. Κάντε το 10%, κάντε το 5%. Το κάνετε; Όχι.
Γιατί όχι; Διότι θα έρθει ο κ. Τόµσεν ή οι υπόλοιποι της παρέας
της τρόικας να σας πουν: «απαγορεύεται». Για να αποδειχθεί για
µία ακόµη φορά το ποιος διοικεί αυτόν τον τόπο.
Επίσης, να µιλήσουµε και για το θέµα το πολύ σηµαντικό, το
οποίο ακούγεται απ’ όλες τις καταναλωτικές οργανώσεις, από
εκείνες οι οποίες πραγµατικά είναι στο πλευρό των καταναλωτών, ότι αυτό το νοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, θα δηµιουργήσει
µεγαλύτερο πρόβληµα σε αυτούς που υποτίθεται ότι πάτε από
δίπλα να υπερασπιστείτε. Θα τους ρίξετε πιο βαθιά µέσα στο
πρόβληµα. Θα τους στείλετε πολύ πιο γρήγορα στα χέρια των
κατασχετηρίων των τραπεζών. Δεν θα τους διευκολύνετε, διότι
η ύφεση κάθε µήνα προχωράει.
Επίσης, πότε θα δώσετε τον πρώτο λόγο στις εφορίες έναντι
των τραπεζών στις περιπτώσεις των κατασχέσεων; Γιατί το κράτος έρχεται δευτερότριτο στις απαιτήσεις έναντι των εµπράγµατων εξασφαλίσεων των τραπεζών; Γιατί ούτε καν αυτό δεν θέλετε
να κάνετε;
Να σας πω κάτι; Εγώ λέω ότι δεν σας το έγραψαν οι τράπεζες
το νοµοσχέδιο, ούτε σας το υπαγόρευσαν, ούτε τους ρωτήσατε.
Όµως ο κόσµος, κύριε Υπουργέ, λέει ότι αυτό γίνεται. Ο κόσµος
λέει ότι σας είπαν: «Εντάξει, πάρτε το και δώστε το στη Βουλή».
Υπάρχει ένα στοιχείο. Αντώνης Παλιός. «Εκδόσεις Α.Π.»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Με αυτό ολοκληρώνετε,
έτσι;
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Βεβαίως.
Τον κυνηγάει η Εµπορική Τράπεζα, τώρα ALPHA BANK. Στη
δίκη που πήγε να γίνει, απείλησαν ότι θα κλείσουν όλα τα καταστήµατα. Όλος ο Εµπορικός Σύλλογος και το Επιµελητήριο. Ο
κόσµος ήταν µαζεµένος απ’ έξω. Η Εµπορική αναγκάστηκε να
ζητήσει να µην γίνει το δικαστήριο, ζήτησε αναβολή. Αυτό σηµαίνει ότι ο κόσµος είναι στο τσακ σε κάθε τέτοια περίπτωση να
βγαίνει στα δικαστήρια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κι ένα τελευταίο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν υπάρχει τελευταίο.

12889

ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Εγώ το δικηγόρο από
τη Ρόδο, το µάγκα, θα τον αξιοποιήσω. Θα τον αξιοποιήσω, διότι
ως εδώ η υπόθεση και της Εµπορικής και της ALPHA BANK και
όλων των τραπεζών, κύριε Υπουργέ!
Ευχαριστώ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε.
Ήµουν λίγο ελαστικός στους δύο πρώτους οµιλητές από τη
µείωση του χρόνου. Από εδώ και πέρα θα είµαι σχεδόν αµείλικτος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Κύριε
Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θέλετε να κάνετε κάποια παρέµβαση, προτού µιλήσει ο κ. Λαφαζάνης;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Θα
ήθελα να πω κάτι για να διευκολύνω τον κ. Λαφαζάνη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Αν είναι να διευκολύνετε, ασφαλώς να πάρετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων):
Επειδή προηγουµένως αναφέρθηκα προφορικά στις τροπολογίες, έτσι όπως γίνονται δεκτές από την Κυβέρνηση, θα µου επιτρέψετε να αναγνώσω το κείµενο, για να είναι σαφές και γνωστό
σε όλους. Το κείµενο είναι σύντοµο. Πρόκειται για δύο τροπολογίες και µια νοµοτεχνική βελτίωση που κάνουµε σε µια κυβερνητική τροπολογία.
Γίνονται δεκτές οι εξής τροπολογίες:
Η υπ’ αριθµ. 550/80 τροπολογία γίνεται αποδεκτή ως εξής:
Απαιτήσεις από καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα είναι ακατάσχετες µέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ και των 2.000 ευρώ σε
περίπτωση κοινού λογαριασµού. Από το προηγούµενο εδάφιο
εξαιρείται ως δανειστής το δηµόσιο, για το οποίο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν.δ. 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων). Με δήλωση του καταθέτη προς ένα εκ των
πιστωτικών ιδρυµάτων προσδιορίζεται ο λογαριασµός για τον
οποίο θα ισχύει το ακατάσχετο. Καταθέσεις που αφορούν σε µισθούς ή συντάξεις ή ασφαλιστικές παροχές προσδιορίζονται
υποχρεωτικά ως τέτοιες και κατά το υπερβάλλον του ποσού του
ανωτέρου εδαφίου α’ καταλαµβάνονται από τις διατάξεις του άρθρου 982 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Αυτή είναι η τροπολογία που έχει κατατεθεί από Βουλευτές των τριών κοµµάτων
που στηρίζουν την Κυβέρνηση.
Έρχοµαι στην τροπολογία του κ. Τζαµτζή και του κ. Καρανάσιου. Η υπ’ αριθµ. 563/91 τροπολογία γίνεται αποδεκτή ως εξής:
Ειδικά για τη χρήση που έληξε στις 31-12-2012, οι προθεσµίες
που ορίζονται στο άρθρο 25 του κ.ν. 2190, στην παράγραφο 3
του άρθρου 10 του ν. 3190 και στην παράγραφο 2 του άρθρου
69 του ν. 4072 για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης παρατείνονται µέχρι τις 31-07-2013.
Είναι οι δυσλειτουργίες του ΓΕΜΗ, του Γενικού Εµπορικού Μητρώου.
Επίσης, γίνεται νοµοτεχνική βελτίωση σε σχέση µε την κυβερνητική τροπολογία για το «πόθεν έσχες». Στην υπ’ αριθµ. 545/75
τροπολογία η παράγραφος 2 διαγράφεται.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Παρουσίασα τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Υπουργέ, να τις
δώσετε να γίνει ανατύπωση και να διανεµηθούν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ναι,
κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες
νοµοτεχνικές βελτιώσεις οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Είπατε ότι αποσύρεται
όλη η παράγραφος 2;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Διαγράφεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Διαγράφεται; Είστε σίγουρος; Πώς θα υποβάλουν δηλώσεις, όταν οι δηλώσεις της
εφορίας παρατάθηκαν µέχρι τον Αύγουστο; Πώς µέχρι τις 30 Ιουνίου οι Βουλευτές θα προλάβουν να καταθέσουν τις δηλώσεις
πόθεν έσχες, αφού δεν θα έχουν καταθέσει τη φορολογική τους
δήλωση; Πρέπει να το ξαναδείτε αυτό.
Κύριε Λαφαζάνη, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είχαµε µια εξέλιξη στο διαγωνισµό εκποίησης της ΔΕΠΑ και
της ΔΕΣΦΑ. Τελικώς, η «GAZPROM» δεν υπέβαλε πρόταση.
Ναυάγησε ο διαγωνισµός. Και, βεβαίως, το Χρηµατιστήριο, αφού
ζητάει αίµα από το ξεπούληµα του εθνικού πλούτου, κατέρρευσε.
Θα ήθελα να µε ακούσετε, γιατί σπεύδετε να επικρίνετε τους
πάντες σ’ αυτήν την Αίθουσα, την ώρα που η Κυβέρνησή σας,
απ’ ό,τι φαίνεται, παίζει τα πιο βρώµικα παιχνίδια που έχουν εµφανιστεί ποτέ τουλάχιστον από τη Μεταπολίτευση.
Σας ρωτώ λοιπόν: Μετά το ναυάγιο αυτό θα κάνετε και καινούργιο διαγωνισµό για να αναζητήσετε, υποτίθεται, ένα καινούργιο αγοραστή; Αυτό θα κάνετε;
Σας προτείνουµε εµείς, αλλά ξέρουµε ότι µιλάµε σε ώτα µη
ακουόντων γιατί έχετε κάνει τις επιλογές σας και τις προωθείτε
µε τον πιο βρώµικο και παρασκηνιακό τρόπο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρασκηνιακό, όχι
βρώµικο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είναι αρκετά βρώµικος, διότι
αυτά τα παιχνίδια έχουν φοβερό παρασκήνιο απ’ ό,τι φαίνεται.
Δεν µπορώ και δεν είµαι σε θέση αυτήν τη στιγµή να µιλήσω πιο
συγκεκριµένα. Έχουν ένα παρασκήνιο που συνδέεται µε πάρα
πολλές παραµέτρους, οι οποίες δεν είναι µόνο οικονοµικές. Είναι
και πολιτικές και γεωστρατηγικές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παραµένει το παρασκήνιο. Βγαίνει το «βρώµικο»…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Η πρότασή µας, λοιπόν, είναι
µετά από αυτό το ναυάγιο να µη συνεχίσετε το ξεπούληµα. Να
διατηρήσετε στο δηµόσιο και τη ΔΕΠΑ και τη ΔΕΣΦΑ και να τις
ανασυγκροτήσετε, για να παίξουν ένα θετικό ρόλο σε όφελος
της χώρας, της ανάπτυξης και του ελληνικού λαού, όπως επιβάλλει το εθνικό συµφέρον, γιατί µιλάµε για στρατηγικότατης σηµασίας επιχειρήσεις.
Βεβαίως, ξέρω ότι µιλάω σε ώτα µη ακουόντων, αλλά πάει
πολύ να επικρίνετε και την αντιπολίτευση εσείς για το ρόλο που
παίζετε ως Κυβέρνηση στο ξεπούληµα του εθνικού πλούτου.
Η Ελλάδα αντιµετωπίζει ένα δίδυµο πρόβληµα, το κατ’ εξοχήν
πρόβληµα. Δεν είναι µόνο το δηµόσιο χρέος που είναι γάγγραινα
για τον τόπο. Ίσως ακόµη µεγαλύτερη γάγγραινα είναι το ιδιωτικό χρέος. Αυτό το δίδυµο πρόβληµα αν η Ελλάδα δεν το αντιµετωπίσει µε ριζοσπαστικό και τολµηρό τρόπο, δεν πρόκειται να
βγει από την κρίση. Θα βαδίζει και θα βουλιάζει από το κακό στο
χειρότερο σε ένα σπιράλ ύφεσης, χωρίς τέλος, όπως το βλέπουµε να εκτυλίσσεται παρά τα success story που µας σερβίρετε
κατά καιρούς.
Το λεγόµενο δηµόσιο χρέος –γιατί δηµόσιο χρέος µε την αυθεντική έννοια του όρου δεν έχουµε- χρειάζεται και χρειαζόταν
από την πρώτη στιγµή, όπως τώρα λέει και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, να είχε προχωρήσει σε µία διαδικασία διαγραφής.
Δεν το διεκδικήσατε τότε, δεν το διεκδικείτε και τώρα. Και µιλώ
για την τότε κυβέρνηση και για την σηµερινή Κυβέρνηση. Βλέπετε παθητικά την κατάσταση, ενώ η Ελλάδα καταστρέφεται και
ρηµάζει.
Το ιδιωτικό χρέος. Το ίδιο και αυτό. Χρειάζεται µία τολµηρή
και ριζοσπαστική αντιµετώπιση. Όσο την αναβάλλετε, καταστρέφετε την ελληνική οικονοµία και τους πολίτες χωρίς καµµία διέξοδο. Και όταν λέµε τολµηρή και ριζοσπαστική λύση όσον αφορά
το ιδιωτικό χρέος, αναφερόµαστε σε γενναίες και τολµηρές ρυθµίσεις οι οποίες θα φτάνουν µέχρι τη διαγραφή του χρέους για
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τις πιο ευάλωτες και ανήµπορες κοινωνικές κατηγορίες που η
κρίση τις εξαθλίωσε.
Αν δεν το αντιληφθείτε αυτό, κύριε Βορίδη –το λέω και για
εσάς- θα ανακυκλώνεται ένα πρόβληµα σε όλο και µεγαλύτερη
διάσταση. Και σ’ αυτό δεν δίνεται απάντηση, στην απαίτηση για
την τολµηρή και ριζοσπαστική αντιµετώπιση και του ιδιωτικού
χρέους µε τις γενικές αναφορές που έκανα. Βεβαίως, αυτή για
να γίνει χρειάζεται και ριζική αλλαγή πολιτικής, ριζική αλλαγή
προσανατολισµού στην πορεία της χώρας. Πρέπει να αλλάξει
συνολικά ο προσανατολισµός για να υπάρξουν τέτοιες λύσεις.
Όσο λοιπόν, δεν προχωράτε, το πρόβληµα, όπως σας είπα, θα
βαδίζει από το κακό στο χειρότερο και δεν µπορούν να απαντήσουν σ’ αυτό νοµοσχέδια είτε σαν αυτά της κ. Κατσέλη –το είχαµε πει από τότε- ούτε χειρότερες εκδόσεις των νοµοσχεδίων
της κ. Κατσέλη σαν και αυτές που φέρνετε ούτε ρυθµίσεις, οι
οποίες δεν λένε τίποτε, άσφαιρα πυρά που κάνουν µία τρύπα στο
νερό, όπως είναι το νοµοσχέδιό σας.
Πολύ φοβούµεθα ότι επειδή δεν απαντάνε στο πρόβληµα, δεν
µπορούν να απαντήσουν στο πρόβληµα, στο άµεσο µέλλον τα
«κόκκινα δάνεια» θα πολλαπλασιαστούν. Τα 50 δισεκατοµµύρια
ανακεφαλαιοποίησης, που είναι δάνεια του ελληνικού λαού προς
τους τραπεζίτες, δεν θα αρκούν και θα χρειάζεται νέα ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Και τότε πού θα πάτε; Θα πάτε σε κούρεµα καταθέσεων, το
οποίο πολύ φοβούµαι ότι το φέρνετε όλο και πιο κοντά. Διότι
σύµφωνα και µε τις νέες ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, ανακεφαλαιοποίηση µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
υπάρχει. Θα υπάρχει µόνο κούρεµα. Γι’ αυτό σπεύδετε κιόλας
να προχωρήσετε στους πλειστηριασµούς πρώτης κατοικίας.
Σας πιέζει και η τρόικα να το κάνετε. Και ξέρετε γιατί το κάνετε
αυτό και δεν δεσµεύεστε τώρα; Διότι ήδη τα δηµοσιεύµατα είναι
γνωστά: από το 2014 θα αρχίσει η σταδιακή άρση για τους πλειστηριασµούς και οι τράπεζες να παίρνουν τις πρώτες κατοικίες.
Ξέρετε γιατί το κάνετε αυτό; Το κάνετε σε µια µάταιη προσπάθεια να αποφευχθεί το κούρεµα.
Προσπαθείτε µε τα σπίτια, δηλαδή, των οικογενειών των Ελλήνων να διασώσετε κεφαλαιακά τις τράπεζες. Γι’ αυτό δεν δεσµεύεστε τώρα στο θέµα των πλειστηριασµών. Γι’ αυτό δεν
καθησυχάζετε τους πολίτες και τις ελληνικές οικογένειες. Φτάσατε στο σηµείο να επικρέµεται πάνω από το κεφάλι κάθε ελληνικής οικογένειας που χρωστάει η «δαµόκλειος σπάθη» να χάσει
το σπίτι της! Εκεί καταντήσατε τη χώρα.
Λέγατε προεκλογικά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα τους πάρει τα σπίτια.
Ποιος παίρνει τα σπίτια; Ορίστε. Ο ορίζοντας είναι το τέλος του
2013. Έπρεπε και οι «πέτρες» να έχουν ξεσηκωθεί.
Είπε κάποιες αλήθειες ο κ. Σκορδάς δίπλα σας, υποτίθεται τις
πήρε πίσω και έρχεστε εσείς και στην ουσία βγάζετε στη φόρα
το σενάριο. Στην ώρα της θα γίνει η εξαγγελία. Ξέρετε τι σηµαίνει
αυτό; Σηµαίνει «βόµβα» στα θεµέλια της ελληνικής οικογένειας.
Έχετε βάλει χαράτσια στα σπίτια καταστρέφοντας και την οικοδοµική δραστηριότητα, η οποία είναι ήδη κατεστραµµένη. Έρχεστε τώρα να µας πείτε ότι το σπίτι και οι πλειστηριασµοί στην
πρώτη κατοικία έχουν ορίζοντα το 2013, την ώρα που έπρεπε δια
παντός το σπίτι, η πρώτη και κύρια κατοικία του Έλληνα να είναι
προφυλαγµένη, όχι µόνο από τις τράπεζες αλλά και από το δηµόσιο και από άλλους οφειλέτες.
Εδώ αφήνετε, µε το νοµοσχέδιό σας, ένα µεγάλο πεδίο δανειοληπτών στο απυρόβλητο. Δεν κάνετε την παραµικρή κίνηση
προς αυτούς. Ποιοι είναι αυτοί οι δανειολήπτες; Μιλάµε για τους
ελεύθερους επαγγελµατίες. Δεν κάνετε καµµία ρύθµιση εκεί, λες
και δεν υπάρχουν, λες και δεν υπάρχει πρόβληµα εκεί. Δεν κάνετε καµµία ρύθµιση για τις πολύ µικρές επιχειρήσεις.
Κι όµως το πρόβληµα της υπερχρέωσης και της αδυναµίας
αποπληρωµής δανείων προκύπτει κυρίως από αυτές τις δύο
πηγές, ιδιαίτερα από τη πολύ µικρή επιχείρηση που κλείνει σήµερα. Κλείνοντας η µικρή επιχείρηση αφήνει «κόκκινα» δάνεια
πίσω της, όχι µόνο ο επιχειρηµατίας αλλά και οι άνθρωποι που
δουλεύουν στη µικρή επιχείρηση και µένουν στο δρόµο.
Αυτό είναι σήµερα το µεγάλο πρόβληµα το οποίο βλέπουµε
στην αγορά να έχει ξεσπάσει µε φοβερή ένταση. Αντί εδώ να κάνετε µία συνολική ρύθµιση, γενναία, όπως σας είπα και τολµηρή,
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ούτε καν θίγετε αυτές τις πλευρές οι οποίες είναι θεµελιώδεις,
αν θέλουµε στοιχειωδώς να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα.
Βεβαίως, δεν µας λέτε το βασικό και το κύριο: Πόσους αφορά
αυτό το νοµοσχέδιο, εν δυνάµει; Πόσους αφορά; Δεν έχετε κάνει
καµµιά µελέτη επ’ αυτού; Τι µας φέρνετε, γουρούνι στο σακί;
Βάλατε ρυθµίσεις όπου τις µετρήσατε εσείς αυθαίρετα. Ήρθατε και καταθέσατε εδώ αριθµούς χωρίς να γνωρίζετε σε ποιους πολίτες, σε ποιες κατηγορίες πολιτών αναφέρεστε. Ποιο
είναι το σύνολο; Ποιοι µπορούν να κάνουν χρήση; Ποια ωφέλεια
µπορεί να υπάρξει; Τίποτα; Κενό γράµµα;
Αυτές οι ρυθµίσεις τις οποίες κάνετε, αφορούν τελικά ελάχιστους. Και αν έχετε άλλα στοιχεία -µε µελέτη όµως, όχι να µας
λέτε απλά αριθµούς- να µας το πείτε.
Και ακόµη πιο ελάχιστοι θα κάνουν χρήση, διότι εδώ η χρήση
δεν είναι σε όφελος του δανειολήπτη. Όταν ο άλλος έχει πάνω
από 9.000 ετήσιο εισόδηµα και θα πληρώσει τόκο τα µαλλιά της
κεφαλής του µπαίνοντας στη ρύθµιση, µε συγχωρείτε αλλά πώς
θα µπει σε αυτήν τη ρύθµιση και τι νόηµα έχει αυτή η ρύθµιση
για αυτόν; Τι νόηµα έχει όταν µετά την τετραετία θα έχει ένα δάνειο το οποίο δεν θα πληρώνεται µε τίποτα; Ξέρει ότι έχει πνίξει
όχι µόνο τον εαυτό του, αλλά την οικογένειά του και τα παιδιά
του, το µέλλον του. Έχει καταστραφεί πλήρως. Αυτού του είδους
οι ρυθµίσεις ούτε ασπιρίνη δεν είναι. Δεν θα αντιµετωπίσουν κανένα πρόβληµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και ερχόσαστε βεβαίως και χειροτερεύετε το νόµο της Κατσέλη, ο οποίος βεβαίως απεδείχθη ανεπαρκής για να αντιµετωπίσει το πρόβληµα, γιατί το πρόβληµα έγινε ακόµα πιο εκρηκτικό
από τότε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Και τι βάζετε εδώ; Εάν δεν επέλθει συµβιβασµός µε τις τράπεζες µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, τότε θα πληρώνει ο
οφειλέτης το 10% της κανονικής µηνιαίας δόσης. Αυτό είναι καινούργια διάταξη. Γιατί βάζετε αυτήν τη διάταξη; Διότι έτσι προσπαθείτε, επιβαρύνοντας µάλιστα καταθλιπτικότατα τον
δανειολήπτη, να αντιµετωπίσετε το πρόβληµα των επισφαλειών
των τραπεζών, οι οποίες µε αυτό το 10% θα µπορούν να ωραιοποιούν τα λογιστικά τους βιβλία, ότι δήθεν καταβάλλονται κανονικά οι δόσεις και τα δάνεια είναι ενήµερα και δεν χρειάζονται
διαγραφή. Αυτό κάνετε µε το άρθρο 13 και την προσθήκη την
οποία θέτετε.
Τέτοιου είδους, όµως, διατάξεις είναι προφανές ότι δυσχεραίνουν ακόµα περισσότερο τους δανειολήπτες και στην ουσία µειώνουν ακόµα περισσότερο τον αριθµό αυτών που µπορούν να
κάνουν χρήση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε παρακαλώ. Βέβαια, θα κρατήσω το χρόνο σας από τη δευτερολογία
σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και σας προτείνουµε να αφαιρέσετε αµέσως αυτό το 10% και να επιστρέψουµε στην προηγούµενη διάταξη. Η διάταξη αυτή όχι ότι αντιµετώπιζε τα
προβλήµατα, αλλά τουλάχιστον δεν έφτανε στο σηµείο αυτός ο
οποίος είναι σε αδυναµία να αποπληρώσει, βρίσκεται σε έσχατη
ανάγκη, µέχρι να ληφθεί η δικαστική απόφαση, να πληρώνει και
το 10%! Και εάν δικαιωθεί, τι θα γίνει; Θα έχει πληρώσει στην
ουσία παραπάνω το δάνειο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώσατε και ευχαριστώ πολύ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτά είναι πράγµατα τα οποία
είναι απίστευτα. Δεν θα αντιµετωπίσει κανένα πρόβληµα το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Το πρόβληµα θα οξυνθεί το επόµενο διάστηµα. Βαδίζουµε σε έναν πραγµατικό εφιάλτη, τον οποίο εσείς
δεν θέλετε καν να τον δείτε. Παραπέµπει ο κάθε Υπουργός, η
κάθε κυβέρνηση, τα προβλήµατα στο µέλλον.
Ποιος θα τα λύσει, όµως, τα προβλήµατα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώσατε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Η λύση στο τέλος είναι σαφής
και είναι µακάβρια για τον ελληνικό λαό, εκτός εάν σας ανατρέ-
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ψει, εάν φύγετε από την Κυβέρνηση, εάν έρθει µία κυβέρνηση
της Αριστεράς που είναι η µόνη σήµερα που µπορεί να παλέψει
για µια θετική διέξοδο της χώρας από την κρίση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Προειδοποιώ τους κυρίους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους ότι ο χρόνος τον οποίο
υπερβαίνουν στην πρωτολογία τους, θα παρακρατείται από τη
δευτερολογία. Δεν γίνεται αλλιώς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι οι Υπουργοί Οικονοµικών, Εσωτερικών, Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Τουρισµού και Επικρατείας κατέθεσαν
σχέδιο νόµου: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/16/Ε.Ε, Ρύθµιση
θεµάτων της ΕΛΤΕ, Αναµόρφωση Οργανισµού του ΝΣΚ και
άλλες διατάξεις».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Επίσης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε άρθρο 86 του
Συντάγµατος και το ν.3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν:
Στον διατελέσαντα Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου και στον διατελέσαντα Υπουργό Πολιτισµού κ. Παύλο Γερουλάνο και:
Στους διατελέσαντες Υπουργούς Οικονοµικών από 18-4-2011
έως 1-8-2012 κυρίους Ευάγγελο Βενιζέλο, Φίλιππο Σαχινίδη, Γεώργιο Ζανιά και Ιωάννη Στουρνάρα.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ,
συνάδελφος κ. Χρυσοχοΐδης.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σηµερινό νοµοσχέδιο που
κατατέθηκε από την Κυβέρνηση στη Βουλή αφορά µια πολύ σηµαντική πρωτοβουλία που, κατά τη γνώµη µου, είναι πράξη ευθύνης της Κυβέρνησης απέναντι σε µια κοινωνία που υποφέρει.
Είναι πράξη ευαισθησίας για τους συµπολίτες µας, που την
έχουν ανάγκη αυτήν την ευαισθησία. Είναι πράξη οικονοµικά
επωφελής και για τα νοικοκυριά και για τις τράπεζες, διότι θα εισπράξουν έσοδα οι τράπεζες και ταυτόχρονα θα δοθεί η δυνατότητα να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους τα νοικοκυριά.
Και βεβαίως, µια παρόµοια ρύθµιση γίνεται και από την πλευρά
του κράτους, του δηµοσίου, σε ό,τι αφορά τα φορολογικά χρέη.
Επειδή γίνεται µεγάλη κουβέντα -και ακούστηκε κυρίως από
τους εισηγητές- κατά πόσο είναι χρήσιµη και πόσους αφορά
αυτή η υπόθεση, είναι χρήσιµο εδώ στη Βουλή σήµερα, να ενηµερώσουµε και τους συναδέλφους αλλά και τον ελληνικό λαό
περί τίνος πρόκειται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο συνολικός δανεισµός της
χώρας, ο ιδιωτικός δανεισµός προς τους πολίτες είναι 228 δισεκατοµµύρια. Απ’ αυτά τα 124 δισεκατοµµύρια περίπου είναι για
επιχειρηµατικά και τα 104 δισεκατοµµύρια περίπου είναι για τα
νοικοκυριά. Απ’ αυτά τα 104 δισεκατοµµύρια τα 73 δισεκατοµµύρια, δηλαδή τα 2/3 περίπου, είναι στα στεγαστικά δάνεια. Άρα,
γι’ αυτά µιλάµε. Επειδή άκουσα προηγουµένως να λέγονται διάφορα, όπως ότι αφορά το 5%, ότι δεν αφορά κανέναν. Τα 73,2
δισεκατοµµύρια είναι στεγαστικά δάνεια, δηλαδή τα 2/3. Τα 6,2
δισεκατοµµύρια είναι κάρτες και τα καταναλωτικά δάνεια είναι
23 δισεκατοµµύρια.
Εδώ έχει ενδιαφέρον να δούµε λίγο που βρίσκονται οι καθυστερήσεις. Οι καθυστερήσεις, λοιπόν, για τα νοικοκυριά στα στεγαστικά είναι 20% και αφορούν επαναλαµβάνω το 70%, στα
καταναλωτικά δάνεια που αφορούν µικρό ποσοστό, δηλαδή το
20%, είναι 36,3% και τα επιχειρηµατικά δάνεια είναι σε καθυστέρηση 20,8%.
Προσέξτε, στο πρώτο τρίµηνο του 2013 έχουµε µια αύξηση
στα καταναλωτικά δάνεια που δεν πληρώνονται 43%. Τα στεγαστικά 22,9%, περίπου έχουν παραµείνει όσο έχουν. Αυτό σηµαίνει ότι οι άνθρωποι, οι συµπολίτες µας κάνουν µια µεγάλη
προσπάθεια να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στα στεγαστικά δάνεια, ενώ τα καταναλωτικά δάνεια δεν εξυπηρετούνται,
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προφανώς διότι εκεί υπάρχουν δαπάνες από το παρελθόν οι
οποίες ανάγονται σε µια άλλη εποχή, σε µια πολύ κακή, κατά τη
γνώµη µου εποχή, µε καταναλωτισµό ο οποίος οδήγησε, εξαιτίας
και της συµπεριφοράς των τραπεζών, σε έναν υπερδανεισµό
πολλές φορές ανώφελο.
Ωστόσο, αυτό που πρέπει να δούµε εµείς σήµερα είναι αν µε
τη ρύθµιση αυτή βοηθάµε τους συµπολίτες που πραγµατικά
έχουν αντικειµενικά ανάγκη και όχι όλους γενικώς, όπως ακούω
εδώ. Διότι το «όλους γενικώς», που πάτε να πείτε ορισµένοι από
εσάς της Αντιπολίτευσης, είναι πάρα πολύ άδικο. Διότι υπήρξαν
συµπολίτες µας τις καλές εποχές που αγόραζαν µε εβδοµήντα
δόσεις δυστυχώς αυτοκίνητα πολυτελείας. Υπήρχαν τα διακοποδάνεια, υπήρχαν µια σειρά από κακές καταναλωτικές συνήθειες,
που δυστυχώς οι τράπεζες µε τις πρακτικές τους, τις συµπεριφορές τους, έθιζαν του πολίτες. Έτσι δηµιουργήθηκε µια εκρηκτική κατάσταση στα νοικοκυριά.
Άρα, λοιπόν, µην χαϊδεύετε ούτε αυτιά ούτε πλάτες. Πρέπει να
υπηρετήσουµε τα συµφέροντα των ανθρώπων που έχουν πραγµατική ανάγκη -και αυτοί που έχουν πραγµατική ανάγκη είναι οι
άνεργοι, είναι οι άνθρωποι που έχει µειωθεί το εισόδηµά τους
σηµαντικά- κυρίως να εκπληρώσουν τα δάνεια που αφορούν την
κατοικία τους, το στεγαστικό τους δάνειο. Αυτή τη λύση τη δίνει
σήµερα το νοµοσχέδιο που έρχεται από την Κυβέρνηση.
Δεν µπορώ, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να µην απαντήσω, να µην τοποθετηθώ σε κάποια πράγµατα που άκουσα όλες
αυτές τις ώρες εδώ µέσα από ορισµένους συναδέλφους, διότι
είναι χρέος µας να ενηµερώνουµε τους πολίτες σ’ αυτήν την Αίθουσα για όσα αποκαλυπτικά υποκριτικά ακούγονται, όπως και
προχθές που είχαµε την προηγούµενη συζήτηση.
Ο κ. Λαφαζάνης κλαίει και οδύρεται για τη µη ιδιωτικοποίηση
της ΔΕΠΑ. Το Χρηµατιστήριο κατέρρευσε…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν ακούσατε;
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Στεναχωριέστε; Αν στεναχωριέστε,
είστε δηλαδή υπέρ της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ; Πείτε το, για
να το ξέρουµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα, δεν ακούσατε;
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Έχετε συνηθίσει να είστε οι Κασσάνδρες του εσωτερικού. Βέβαια, τις τελευταίες ηµέρες έχουµε και
τις Κασσάνδρες του εξωτερικού. Σήµερα, οι «FINANCIAL TIMES»
γράφουν ότι η χώρα θα βγει από το ευρώ, θα πάει στη δραχµή
και συνεχίζετε και εσείς εδώ ακριβώς στον ίδιο ρυθµό το ίδιο τροπάριο και γίνεστε µάντης κακών. Μας είπατε, µάλιστα, ότι υπάρχουν και γεωστρατηγικές και γεωπολιτικές παράµετροι.
Παραµύθια, δηλαδή, και µάλιστα παραµύθια του Αισώπου! Τα
παλιά παραµύθια είναι αυτά. Ίσως, ζείτε σε έναν άλλον κόσµο,
διότι ο σύγχρονος κόσµος δεν έχει ανάγκη και δεν έχει σχέση µε
όλα αυτά τα οποία εσείς αναφέρατε.
Εάν πραγµατικά, θέλετε να είστε προοδευτικό κόµµα ή όσοι
από εσάς ενδιαφέρεστε για την ελληνική οικονοµία, την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και το καλό του ελληνικού λαού,
το θέµα δεν είναι εάν έχουµε δηµόσια ή ιδιωτική ΔΕΠΑ, δεν είναι
αν θα έχουµε ιδιωτική ή δηµόσια ΔΕΗ, αλλά εάν θα έχουµε
φθηνή ηλεκτρική ενέργεια, για να µπορούµε να δίνουµε και στα
νοικοκυριά φθηνή ενέργεια και κυρίως να δώσουµε φθηνή ενέργεια στη βιοµηχανία, για να γίνει ανταγωνιστική και να κάνουµε
εξαγωγές. Αυτή είναι η καθαρή κουβέντα που πρέπει να πούµε
εδώ µέσα.
Πρέπει να απαντήσετε και εσείς και εµείς, όλοι µας εδώ, γιατί
η χώρα µας αυτήν τη στιγµή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει
50% ακριβότερη ενέργεια από όλους τους ανταγωνιστές µας
στην περιοχή. Δείτε για λίγο τις δαπάνες της ΔΕΠΑ. Κάντε µια
έρευνα, για να δείτε πού είναι αυτές οι δαπάνες και γιατί είναι
τόσο ακριβή η ενέργεια στην Ελλάδα.
Αυτά είναι τα µεγάλα ζητήµατα. Εάν θέλετε να µιλάτε για γενναίες και τολµηρές αποφάσεις, όπως λέτε ότι είναι η διαγραφή
του χρέους, θα πρέπει να αποφασίσετε τι θέλετε.
Πριν από λίγες ηµέρες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ΣΥΡΙΖΑ στο Κερατσίνι, αν δεν κάνω λάθος…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Στη Δραπετσώνα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν είναι Κερατσίνι,
είναι ενιαίος δήµος.
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ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Συγγνώµη, στη Δραπετσώνα ο κ.
Τσίπρας κατέθεσε οκτώ σηµεία για την αντιµετώπιση της ανεργίας. Μάλιστα, ο κ. Λαφαζάνης ήταν αυτός που προσεφώνησε
τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστηκαν ορισµένες προτάσεις.
Κοιτάξτε πώς έρχονται σε αντίφαση αυτά που λέει σήµερα ο κ.
Λαφαζάνης µε αυτά που έλεγε προχθές ο κ. Τσίπρας.
Η πρώτη πρόταση αφορά διαγραφή χρεών, τη νέα «σεισάχθεια» και απαγόρευση πράξεων αναγκαστικής είσπραξης για
όσους ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας κ.λπ.. Αναρωτιέµαι:
Ποιος θα τα πληρώσει αυτά; Θα γίνει νέα ανακεφαλαιοποίηση
τραπεζών; Ποιος θα πληρώσει τη νέα ανακεφαλαιοποίηση; Ο ελληνικός λαός; Πρέπει να πείτε αυτά τα δισεκατοµµύρια τα οποία
εσείς θα διαγράψετε από πού θα τα πάρετε. Υπάρχουν κάποιοι
που θα τα δώσουν; Ποιους κοροϊδεύετε; Θα µας πείτε;
Δεύτερον, λέτε «καµµία φορολογική ή άλλη υποχρέωση, χαράτσια κ.λπ., πάγωµα εξυπηρέτησης των χρεών για οικογένειες
χωρίς εισόδηµα και άµεση ελάττωση του συντελεστή ΦΠΑ». Πού
θα βρείτε τα υπόλοιπα έσοδα; Η χώρα πρέπει να οδηγηθεί σε
πλεόνασµα, πρέπει να µειώσει τα ελλείµµατά της. Εσείς πού θα
βρείτε τα εισοδήµατα αυτά; Τα έσοδα πού θα τα βρείτε; Δεν
απαντάτε σε αυτά.
Ή επίσης λέτε κάτι πρωτοφανή πράγµατα, για τα οποία ορισµένες φορές καταλαβαίνει κανείς πόσο ώριµος είναι ο ελληνικός λαός και σας γυρνάει την πλάτη. Λέει, λοιπόν, κάποια στιγµή
σε µια τρίτη παράγραφο «απαγόρευση πλειστηριασµών και κατασχέσεων πρώτης κατοικίας και έναρξη ενός φιλόδοξου προγράµµατος µε την ονοµασία “Σπίτι για όλους”, όπως έκανε ο
Λούλα στη Βραζιλία».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για όνοµα του Θεού! Μην είµαστε τόσο εκτός πραγµατικότητας. Στην Ελλάδα έχουµε ιδιοκατοίκηση 80%. Στη Βραζιλία έχουµε 12-13% ιδιοκατοίκηση. Τι
συγκρίνετε τώρα, µπορείτε να µου πείτε; Τι συγκρίνετε την Ελλάδα µε τη Βραζιλία; Εµείς έχουµε 80% ιδιοκατοίκηση και περίπου 45% των ανθρώπων έχουν διπλή κατοικία και θέλετε να
κάνετε το πρόγραµµα του Λούλα; Μα, δεν παίρνετε από τον
Λούλα, από τον πολύ σηµαντικό αυτόν ηγέτη, τουλάχιστον, ορισµένα διδάγµατα για το πώς ο άνθρωπος αυτός έκανε ανταγωνιστική την οικονοµία του, πώς έκανε ευέλικτη την αγορά
εργασίας, πώς µπόρεσε και πουλούσε φθηνή ηλεκτρική ενέργεια
στους πολίτες και στις επιχειρήσεις ιδιωτικοποιώντας τις µεγάλες κρατικές επιχειρήσεις;
Επιτέλους ήρθε η ώρα να πούµε στον ελληνικό λαό κάθε µέρα
όλο και περισσότερο την αλήθεια για να µπορέσουµε, έτσι, να
γίνουµε αξιόπιστοι.
Τέλος, λέτε και κάτι άλλο πρωτοφανές. Λέτε εδώ –προσέξτε!ότι θα απαλλάξετε από την υποχρέωση πληρωµής λογαριασµών
για τις πλέον ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού, µιλάτε για εγγυηµένη δωρεάν πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια, πετρέλαιο
θέρµανσης, νερό, τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, για µείωση του
τιµολογίου ενέργειας, του νερού, των τηλεπικοινωνιών για οµάδες πολιτών κ.λπ. Οι πιο πολλές απ’ αυτές είναι ιδιωτικές εταιρείες. Εσείς πού θα τα βρείτε τα χρήµατα; Θα δώσετε εσείς τα
χρήµατα; Θα βάλετε εσείς τιµολόγιο σε ιδιωτικές εταιρείες; Θα
λέτε στον ΟΤΕ ή στη «VODAFONE» «ξέρεις, δεν θα παίρνεις
λεφτά από αυτούς τους πολίτες»; Μα, σοβαρολογείτε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μήπως έχετε κάνει λάθος στο
νοµοσχέδιο; Δεν θα ψηφίσουµε την οµιλία του ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, κύριε Λαφαζάνη. Εσείς προηγουµένως ζητήσατε, επειδή δεν σας κοιτούσε ο Υφυπουργός, να έχετε την προσοχή του. Σας παρακαλώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Είναι δυνατόν να έρχεστε µε τέτοιες
προτάσεις εν µέσω κρίσης; Όταν ο ελληνικός λαός, άνθρωποι
φτωχοί, µεγάλης ηλικίας, περιµένουν ώρες ολόκληρες να πάνε
να δώσουν είκοσι ευρώ στην εφορία, τη δόση τους, τους λέτε
εσείς ότι δεν θα πληρώνουν το τηλέφωνο εάν έρθετε εσείς στην
εξουσία, γιατί θα είστε τόσο πολύ φιλολαϊκοί; Ε, ας σοβαρευτούµε!
Πιστεύω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η σηµερινή προσπάθεια που κάνει η Κυβέρνηση είναι ένα πρώτο βήµα -το οποίο
δεν αρκεί- για να στηρίξουµε τα νοικοκυριά κυρίως των άνεργων
και φτωχών ανθρώπων. Πιστεύω ότι πολύ σύντοµα, µέχρι τέλος
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του χρόνου, θα έρθει ένα άλλο νοµοσχέδιο που θα επεκτείνει περαιτέρω αυτές τις ρυθµίσεις.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστώ πάρα πολύ,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βορίδης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πρώτο ερώτηµα το οποίο νοµίζω ότι ανακύπτει είναι κατά πόσον θεωρεί κανείς, ανεξαρτήτως
του πόσο πλήρες είναι αυτό το νοµοσχέδιο, ότι έχει µέσα θετικές
ρυθµίσεις.
Δηλαδή, κατ’ αρχάς το γεγονός ότι παρέχεται -σε αυτούς που
παρέχεται- µία δυνατότητα εντάξεως σε ευεργετικές διατάξεις
για τη ρύθµιση των δανείων, µε ό,τι προβλέπει, είναι θετικό ή αρνητικό; Αυτό είναι το πρώτο βασικό ερώτηµα. Μπορεί κάποιος να
πει -το ακούω ως κριτική, θα έρθω σε αυτό αργότερα- ότι σε τελευταία ανάλυση έπρεπε να είναι πιο διευρυµένες οι ρυθµίσεις
ή έπρεπε να είναι αλλιώς διατυπωµένες. Λέω όµως: Κατ’ αρχάς
αυτό είναι αρνητικό; Δηλαδή το ότι έρχεται ένα νοµοσχέδιο και
εντάσσονται ορισµένοι άνθρωποι σε αυτήν τη ρύθµισή του και
αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν µια ευνοϊκή αντιµετώπιση σε σχέση
µε την αποπληρωµή των δανείων τους, αυτό είναι αρνητικό;
Έτσι θα το πάµε, δηλαδή να λέτε «όχι, αυτό δεν είναι αρνητικό,
αλλά εµείς θα θέλαµε κάτι παραπάνω και γι’ αυτό καταψηφίζουµε, γιατί θα θέλαµε κάτι παραπάνω»; Δηλαδή, φανταστείτε
τώρα µία ανάλογη επιχειρηµατολογία: Αν αύριο το πρωί, κύριε
Υπουργέ, φέρει ενδεχοµένως η Κυβέρνηση µία διάταξη εισοδηµατικής πολιτικής –λέω- µε την οποία θα αυξάνονται οι µισθοί
µετά από καιρό, θα την καταψηφίσει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση
γιατί δεν αυξήθηκαν αρκετά, γιατί θέλει να αυξηθούν περισσότερο! Αυτό είναι λογική για να συζητάµε σ’ αυτήν την Αίθουσα;
Είναι άλλο και τελείως διαφορετικό το ζήτηµα –εκεί να ανοίξουµε
µία συζήτηση- του ότι θα µπορούσε κάποιος να πει «ξέρετε, εγώ
θέλω καλύτερες ρυθµίσεις» ή «εύχοµαι να πάµε σε µια πιο γενναιόδωρη προσέγγιση». Αυτό ακούγεται. Όµως όσον αφορά το
να καταψηφίζεται επί της αρχής ένα τέτοιο νοµοσχέδιο, µε συγχωρείτε αλλά θα πω ότι θεωρώ πως έχουµε αρχίσει και χάνουµε
το µέτρο.
Δεύτερον, σας διαφεύγει νοµίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάτι εξαιρετικά σηµαντικό. Δεν το άκουσα σ’ αυτήν την Αίθουσα. Αφορά τη ρύθµιση ενήµερα δάνεια. Γιατί αυτό είναι
εξαιρετικά σηµαντικό; Είναι εξαιρετικά σηµαντικό, γιατί οι τράπεζες µέχρι σήµερα σε όσους είναι ενήµεροι και πάνε και λένε
στις τράπεζες «δυσκολεύοµαι, δεν µπορώ να συνεχίσω να τηρώ
τους όρους του δανείου, γιατί έχει αλλάξει η οικονοµική µου κατάσταση» οι τράπεζες απαντούν «Δεν µπορώ να δεχθώ τροποποίηση των όρων των συµβάσεων. Εφόσον είσαι ενήµερος, να
περάσεις στα καθυστερούµενα -άρα να «κοκκινίσεις», άρα να
µπεις στα επισφαλή- και µετά θα σου κάνω τροποποίηση των
όρων της συµβάσεως».
Οι τράπεζες αρνούνται σήµερα στον ευσυνείδητο οφειλέτη, σ’
αυτόν που δεν θέλει να καθυστερήσει την αποπληρωµή της οφειλής του, που όµως δυσκολεύεται και βλέπει ότι δεν θα µπορέσει
να συνεχίσει να τηρεί τις πληρωµές, την τροποποίηση των όρων
των συµβάσεων. Και ερχόµαστε εδώ και το καθιστούµε αυτό
υποχρεωτικό γι’ αυτούς –ξαναλέω- ειδικώς τους ανθρώπους που
σήµερα δεν είχαν καµµία προστασία, γι’ αυτούς τους ανθρώπους
οι οποίοι είναι οι ευσυνείδητοι οφειλέτες, είναι αυτοί που πληρώνουν, µατώνουν για να πληρώσουν, κι είναι χωρίς καµµία προστασία. Ερχόµαστε, λοιπόν, εδώ και το ρυθµίζουµε αυτό.
Και ακούω εν συνεχεία –κι έρχοµαι λίγο να το εξετάσω- τις κριτικές που ακούστηκαν: «Είναι ψίχουλα», «είναι δευτερεύουσες
ρυθµίσεις και µάλιστα –όπως λέει ο κ. Σταθάκης,- θα έπρεπε να
πάµε σε µία ρύθµιση που θα λαµβάνει υπ’ όψιν τα νοµολογιακά
µας δεδοµένα». Και ποια είναι τα νοµολογιακά µας δεδοµένα; Τα
νοµολογιακά µας δεδοµένα είναι ότι κατά µέσο όρο έχουµε µία
απόσβεση των οφειλών της τάξης του 50% ή µάλλον µία αποδοχή των αιτήσεων και µία αντίστοιχη ρύθµιση σε ποσοστό 50%.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«Γιατί δεν το βάλατε µέσα;»
Απάντηση: Διότι αν είναι σωστό το στατιστικό –δεν το ξέρω,
αλλά να το δεχθώ, διότι ο κ. Σταθάκης ως έγκριτος καθηγητής
δεν θα µας έλεγε λάθος στατιστικά- προφανώς πρόκειται για
µέσο όρο και εφόσον πρόκειται για µέσο όρο, τότε επίσης είναι
προφανές ότι τα δικαστήρια δέχονται σε άλλες περιπτώσεις µείωση του 90% και σε άλλες περιπτώσεις µείωση του 10%. Εµείς,
λοιπόν, δεν έχει κανένα νόηµα να νοµοθετήσουµε µεσοσταθµικά.
Γιατί; Διότι ακριβώς πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν εξατοµικευµένα
η κάθε περίπτωση, που άλλη µπορεί να χρειάζεται το 90% κι άλλη
µπορεί να χρειάζεται το 10%. Ποιος κάνει αυτήν την εξατοµίκευση στο πλαίσιο του νόµου για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά;
Μπορεί να το κάνει ο νοµοθέτης; Αν το έκανε ο νοµοθέτης, κάποιον θα αδικούσε. Αντιθέτως, σωστά επαφίεται εδώ στην κρίση
του δικαστή, γιατί ο δικαστής θα δει την ατοµική περίπτωση και
ο νοµοθέτης πρέπει να θέσει το πλαίσιο. Κι αυτό είναι εκείνο το
οποίο κάνει. Άρα, προφανώς δεν έχει νόηµα µία τέτοια πρόταση.
Ακούω έπειτα µία κριτική παραδείγµατος χάριν για τις σωρευτικές προϋποθέσεις. Προσέξτε: Λέει ο κ. Σταθάκης προσφυώς
«και γιατί παραδείγµατος χάριν να µην εντάσσονται αυτοί που
έχουν καταθέσεις πάνω από 15.000 και να εντάσσονται αυτοί που
έχουν καταθέσεις 14.000;»
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: 10.000 ευρώ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: 10.000. «Ποιος θέτει αυτό το όριο;»
Απάντηση: Σε κάθε όριο είναι προφανές ότι κάποιος πάει πάνω
και κάποιος πάει κάτω. Το ερώτηµα των ορίων δεν έχει κανένα
νόηµα. Γιατί η «ενηλικίωση» είναι στα δεκαοχτώ; Γιατί κάποιος
έχει πλήρη πολιτικά δικαιώµατα όταν είναι δεκαοχτώ και µίας
ηµέρας, ενώ δεν έχει πολιτικά δικαιώµατα όταν είναι δεκαοχτώ
µείον µία ηµέρα; Διότι προφανώς κάπου µπαίνει ένα όριο. Είπαµε
λοιπόν ότι αυτά είναι τα αριθµητικά όρια. Κάτι θα αφήσεις πάνω,
κάτι θα αφήσεις κάτω. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος προκειµένου να ορίσουµε προϋποθέσεις και να κάνουµε τις υπαγωγές στις ρυθµίσεις.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Λέω να το πάµε στα σαράντα
αντί για δεκαοκτώ. Καλά θα είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας παρακαλώ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Είναι µία ιδέα και αυτή, κύριε Λαφαζάνη.
Εγώ λοιπόν λέω το εξής: Στο συγκεκριµένο νόµο έχουν γίνει
σταθµίσεις και αυτός δεν είναι ένας νόµος αποκοµµένος από ένα
γενικότερο πλαίσιο προστασίας. Έµποροι, πτωχευτική διαδικασία: Καλύπτονται µέσα από το Πτωχευτικό Δίκαιο και µέσα από
τη διαδικασία του άρθρου 99. Ελευθεροεπαγγελµατίες: Μπαίνουν
στις ρυθµίσεις που κάνει ο ν. 3869, όπως και όλα τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά και έρχεται τούτη εδώ η παρέµβαση η οποία
πλέον καλύπτει αυτούς οι οποίοι είναι ενήµεροι. Οι άλλοι δεν
έπρεπε να είναι ενήµεροι. Άρα, αυτό θα το δείτε ενταγµένο µέσα
σ’ ένα πλαίσιο προστασίας που παρέχει πια η πολιτεία για κατηγορίες πολιτών και νόµους που έχουν ψηφιστεί κατά τη διάρκεια
της κρίσης που φτιάχνουν ακριβώς µία συνολική «οµπρέλα».
Ας µπούµε σε µία άλλη συζήτηση: Το ακούω αυτό, παραδείγµατος χάριν, από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, το ακούω σ’ έναν
ορισµένο βαθµό από το ΣΥΡΙΖΑ: «Προχωρήστε συνολικά σε κούρεµα των δανείων, δηλαδή αποµειώστε όλα τα δάνεια, όχι βέβαια
τα µη εξυπηρετούµενα, όχι τα καθυστερούµενα, αλλά κάθε δάνειο». Μάλιστα. Δηµιουργεί κανένα πρόβληµα κατά τη γνώµη σας
αυτό το οριζόντιο κούρεµα; Δηµιουργεί κανένα πρόβληµα στις
τράπεζες; Ουσιαστικά θα πάµε εµείς και θα αποµειώσουµε το
50% -λέω εγώ- του ενεργητικού των τραπεζών, γιατί τα δάνεια
είναι το ενεργητικό των τραπεζών. Με τα δάνεια καλύπτεται το
παθητικό των τραπεζών που είναι οι καταθέσεις. Αν πάµε εµείς
λοιπόν εν τη µεγαθυµία µας τη νοµοθετική και κουρέψουµε τα
δάνεια στο σύνολό τους στο 50%, αυτό δηµιουργεί κανένα πρόβληµα για το τραπεζικό σύστηµα ή συνεχίζει το τραπεζικό σύστηµα µια χαρά;
Αυτό, λοιπόν, είναι το βασικό ερώτηµα που πρέπει να απαντήσετε µ’ αυτές τις ωραίες προτάσεις, διότι είναι πολύ εύκολο και
ευχάριστο να πεις «αύριο το πρωί κουρεύουµε τα δάνεια κατά
50%», µόνο που θα δηµιουργηθεί προφανώς ένα νέο πρόβληµα
ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.
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Άρα, εκείνο το οποίο λέτε στην πραγµατικότητα είναι ότι οι φορολογούµενοι πρέπει να κληθούν να πληρώσουν ακόµα περισσότερα χρήµατα για µία νέα ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών
και αυτό γεννά και ένα ερώτηµα για τη θέση που ανέπτυξε ο κ.
Λαφαζάνης, το πρόβληµα του ιδιωτικού χρέους. Να κουρέψουµε,
λέει ο κ. Λαφαζάνης, το ιδιωτικό χρέος εν γένει. Μάλιστα. Το
ερώτηµα είναι ποιος το πληρώνει αυτό το ιδιωτικό χρέος, εκτός
και αν µαζί µε την πρόταση του κ. Λαφαζάνη…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Σε ασθενείς και ευάλωτες κοινωνικές οµάδες. Να κουρέψουµε όλους…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όχι διάλογο, κύριε Λαφαζάνη. Δεν σας διέκοψε κανένας, αν και έβλεπα από τις εκφράσεις τους ότι διαφωνούσαν µ’ αυτά που λέγατε. Σας παρακαλώ.
Συνεχίστε, κύριε Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δυο λεπτά, κύριε Λαφαζάνη. Εγώ
δεν σας αδικώ ποτέ.
Ας πάµε λοιπόν στην εκδοχή που παρουσιάζει ο κ. Λαφαζάνης,
στις πιο ευάλωτες κατηγορίες που προφανώς βρίσκονται σε µία
αντικειµενική οικονοµική δυσκολία να αποπληρώσουν. Καλά τα
λέω; Μα, τότε γιατί δεν σας καλύπτει ο ν. 3869; Ο ν. 3869 βάζει
αυτές τις προϋποθέσεις και δίνει τη δυνατότητα αποµείωσης της
οφειλής. Γιατί δεν σας καλύπτει ο ν. 3869; Αυτό κάνει, πολλώ δε
µάλλον που έρχεται τούτος εδώ ο νόµος, ο οποίος τι λέει; «Τέσσερα χρόνια γι’ αυτές τις κατηγορίες ενήµερων». Ο νόµος πάει
παραπέρα: όχι καθυστερούµενα, ενήµερων, όχι «κόκκινα», αλλά
κανονικά δάνεια. Κάνουµε κάτι περισσότερο απ’ αυτό που λέτε.
Αν όµως εννοείτε ότι θα πάτε αύριο το πρωί και θα «τραβήξετε» ένα γενικό κούρεµα, τότε προφανώς στην πραγµατικότητα
δεν έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε στα ερωτήµατα που έρχονται αµέσως µετά για τα ζητήµατα τού πού βρίσκει κανείς τα
χρήµατα, ποιος πληρώνει τελικά αυτά τα χρήµατα και πώς µπορεί να υλοποιηθεί αυτή η πολιτική.
Θεωρώ ότι σιγά-σιγά µέσα από αυτόν τον επίπονο διάλογο όλα
αυτά τα χρόνια, ο κόσµος δεν τα ακούει εύκολα αυτά γιατί αρχίζει και καταλαβαίνει τις συνέπειες αυτών των εύκολων πολιτικών.
Όταν του χαρίζουν πολλά λεφτά αρχίζει κι αναρωτιέται σιγά-σιγά
από πού βρίσκονται αυτά τα λεφτά που του χαρίζουν. Και επειδή
για πολλά χρόνια του χαρίζανε πολλά λεφτά και κατέληξε στη
σηµερινή κρίση, γι’ αυτό τώρα θέλει περισσότερες εξηγήσεις
από όποιον του χαρίζει πολλά λεφτά.
Έρχοµαι όµως στο τελευταίο θέµα και κλείνω. Άκουσα να επιχαίρει και ο Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων αλλά και η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση για το ζήτηµα της αποσύρσεως της
«GAZPROM» από τη διαδικασία αποκρατικοποίησης της ΔΕΠΑ.
Το πρώτο µου ερώτηµα, για να είµαστε συνεπείς µε την κριτική
µας, είναι: Κόπτονται για την αποκρατικοποίηση αυτοί που στεναχωριούνται τώρα ή όχι; Διότι έχετε πάρει θέση κατ’ επανάληψη
εναντίον της αποκρατικοποιήσεως.
(Θόρυβος από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας παρακαλώ, γιατί
διακόπτετε;
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Έχετε µπερδέψει τους όρους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Είµαι σίγουρος ότι ο κ.
Βορίδης δεν έχει µπερδέψει τους όρους.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Τους έχει µπερδέψει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εσείς δεν έχετε καταλάβει.
Κύριε Βορίδη, µη δίνετε σηµασία στις διακοπές.
(Θόρυβος από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
Σας παρακαλώ. Μη µε υποχρεώσετε σε δυσάρεστα µέτρα. Σας
παρακαλώ!
Ορίστε, κύριε Βορίδη, έχετε το λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τώρα, λοιπόν, αρχίζει µια δεύτερη
συζήτηση από αυτούς όµως που έχουν µία βασική θέση εναντίον
της αποκρατικοποιήσεως, γιατί οι όροι της αποκρατικοποιήσεως
προφανώς αφορούν αυτούς που είναι υπέρ της αποκρατικοποιήσεως. Όσον αφορά αυτούς που για λόγους ιδεολογικούς ή για
λόγους αρχής είναι εναντίον της αποκρατικοποιήσεως, η συζήτηση για τους όρους είναι σχετικώς πολυτελής, είναι εκ περισσού.
Πάµε τώρα για το δεύτερο κοµµάτι. Διερωτώµαι: δεν είναι σηµαντικό να ακολουθήσουµε -σε µια οποιαδήποτε διαδικασία απο-
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κρατικοποιήσεως- µια διαδικασία ανοιχτή, καθαρή και διαφανή;
Αυτό δεν είναι το µείζον σε µια διαδικασία αποκρατικοποιήσεως;
Ή θέλετε να µπαίνετε σε συζητήσεις των µερών, υιοθετώντας
µάλιστα τη θέση του άλφα ή του βήτα µέρους σε αυτή τη συζήτηση; Έχει αποφασίσει κάποια πτέρυγα της Βουλής να εκπροσωπεί εδώ επιχειρηµατικά συµφέροντα;
Εµείς ενδιαφερόµαστε να γίνει αποκρατικοποίηση. Εµείς ενδιαφερόµαστε να προχωρήσουµε στη διαδικασία µε τρόπο καθαρό και διαφανή. Το ποιος επιχειρηµατίας θα συµµετάσχει αυτό
είναι κάτι στο οποίο δεν θέλουµε και δεν πρέπει να παρέµβουµε.
Εσείς θέλετε να πάρετε θέση σ’ αυτήν τη συζήτηση; Διότι να
ξέρετε ότι µε τον ίδιο τρόπο που λέτε και υιοθετείτε κάποιους
ισχυρισµούς, αυτό σηµαίνει ότι εµπλέκεστε, αποφασίζετε να εµπλακείτε στους ανταγωνισµούς επιχειρηµατικών συµφερόντων.
Είναι δικαίωµά σας, αλλά εµείς δεν σας ακολουθούµε σε αυτό.
Μας ενδιαφέρει η αποκρατικοποίηση, µας ενδιαφέρουν οι
ιδιωτικοποιήσεις µε τρόπο διάφανο και καθαρό. Αυτό διασφαλίζει
η Κυβέρνηση, σε αυτό προχωράει και αυτό θα υλοποιήσει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας ευχαριστούµε. Θα
κρατηθεί και ο δικός σας χρόνος από τη δευτερολογία σας, κύριε
Βορίδη.
Το λόγο έχει ο κ. Μαριάς για έξι λεπτά. Επειδή όµως θα πάρει
και χρόνο από τη δευτερολογία του, ας έλθει στο Βήµα. Διότι,
όπως γνωρίζετε, οκτώ λεπτά δικαιούται κάποιος για να µιλήσει
από του Βήµατος.
Ορίστε, κύριε Μαριά, έχετε το λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι
Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, να δούµε λίγο πώς έχουν τα θέµατα
γιατί πρέπει να έχουµε µια κεντρική εικόνα όταν συζητούµε.
Θα ξεκινήσω µε την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και να
θυµηθούµε ορισµένα δεδοµένα: Πρώτον, γιατί το ποσό της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών έχει προσδιοριστεί στα πενήντα
δισεκατοµµύρια ευρώ; Γιατί δεν είναι σαράντα ή τριάντα δισεκατοµµύρια ευρώ;
Δεύτερον, προτού γίνει η πρόταση, η σκέψη και η απόφαση
για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, έγινε –ναι ή όχι;έλεγχος από την «BLACKROCK» και από άλλες εταιρείες, σε
σχέση µε την ικανότητα των τραπεζών να αντιµετωπίσουν τα
«κόκκινα» δάνεια;
Τρίτη παρατήρηση. Πόσο ποσό προσδιορίστηκε από τα 50 δισεκατοµµύρια ότι αφορά τα «κόκκινα» δάνεια; Είναι ή δεν είναι
16 δισεκατοµµύρια ευρώ; Δηλαδή, τι έγινε; Ο ελληνικός λαός θα
πληρώσει 50 δισεκατοµµύρια ευρώ για να γίνει ανακεφαλαιοποίηση, µε τον όρο ότι οι ολιγάρχες θα παραµείνουν στη διοίκηση
και θα βάλουν και το 10% στην ανακεφαλαιοποίηση.
Σ’ αυτά τα 50 δισεκατοµµύρια περιλαµβάνονται και 16 δισεκατοµµύρια «κόκκινα» δάνεια. Δηλαδή, περιλαµβάνεται η απόφαση
ότι ούτως ή άλλως δεν θα πληρωθούν τα «κόκκινα» δάνεια, γι’
αυτό γίνεται η ανακεφαλαιοποίηση. Υπάρχει λοιπόν στο κεφάλαιο ένα ποσό 16 δισεκατοµµύρια.
Άρα, δεν είναι λογικό, εφόσον ο ελληνικός λαός θα πληρώσει
τα 50 δισεκατοµµύρια εκ των οποίων τα 16 δισεκατοµµύρια είναι
«κόκκινα» δάνεια, να υπάρξει κούρεµα των δανείων; Διότι τι θα
γίνει τώρα; Θα µπούνε τα 50 δισεκατοµµύρια µέσα. Τα 16 αφορούν τα «κόκκινα» δάνεια. Οι ολιγάρχες κρατούν τη διοίκηση, βάζουν το 10%, σώζονται και µετά από λίγα χρόνια παίρνουν και τις
τράπεζες ξανά, ενώ έχουν πάρει και 16 δισεκατοµµύρια. Γιατί;
Διότι θα υποστούν ζηµιές από τα δάνεια. Άρα, δεν θα πρέπει να
πάρουµε αυτό το ποσό, τουλάχιστον τα 16 δισεκατοµµύρια που
είναι οι ζηµιές των τραπεζών για τα «κόκκινα» δάνεια που θα υποστούν στο µέλλον -όχι που υπέστησαν- τα επόµενα χρόνια οι τράπεζες; Θα υποστούν, λοιπόν, κατά τις µελέτες της Τράπεζας της
Ελλάδας 16 δισεκατοµµύρια ζηµιά. Γιατί; Διότι 16 δισεκατοµµύρια δεν θα τους πληρώσουν οι δανειολήπτες. Άρα, λοιπόν; Θα
πάρουν λοιπόν το παραδάκι και στο τέλος δεν θα έχουν και τη
ζηµιά;
Δεν πρέπει να δούµε τη λύση στο ζήτηµα αυτό; Για να µην τα
ξεχνάµε. Έτσι µπαίνει το θέµα, αν θέλουµε να τα λέµε όλα αναλυτικά.
Δεύτερον, -δεν υπάρχει και πολύς χρόνος- ακούµε για τα στοι-
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χεία. Θα µείνω µόνο σ’ αυτό. Πότε έρχεται το νοµοσχέδιο; Έρχεται αφού έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Εγκρίθηκε στις 25-5. Είναι ένα νοµοσχέδιο κοµµένο και ραµµένο
σ’ αυτά που θέλουν οι τράπεζες. Γιατί η ανακεφαλαιοποίηση προϋποθέτει και κάτι άλλο.
Τα 50 δισεκατοµµύρια ανακεφαλαιοποίηση είναι χαρτιά του
EFSF. Μη νοµίζετε ότι είναι ρευστό. Είναι οµόλογα του EFSF που
έρχονται. Με τα χαρτιά του EFSF κάνει κουµάντο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην επόµενη φάση της ανακεφαλαιοποίησης πρέπει να εµφανίσουν µια λογιστική κατάσταση οι τράπεζες. Τα
«κόκκινα» δάνεια πρέπει να τιµολογηθούν. Τα υπόλοιπα δάνεια,
τα οποία είναι σε καθυστέρηση, πρέπει να τιµολογηθούν. Γιατί;
Διότι οι τράπεζες θέλουν να κάνουν αυτό που ονοµάζεται «τιτλοποίηση δανείων», δηλαδή, να κάνουν οµόλογο τα δάνεια που έχει
πάρει ο ελληνικός λαός -securitization στα αγγλικά, για να µην
µπερδευόµαστε- και αυτά να τα πουλήσουν ή να τα δώσουν εγγύηση ή να τα δώσουν σε ξένα funds, τα οποία θα µπορούν να
έρθουν να τα εισπράξουν αντ’ αυτών και να επιβάλουν κατασχέσεις στον ελληνικό λαό.
Γι’ αυτό έχει µια ειδική διάταξη µέσα στο νοµοσχέδιο που λέει
ότι αν τα δάνεια έχουν δοθεί στο εξωτερικό, τότε πρέπει να οριστεί αντίκλητος εν Ελλάδι, γιατί τα έχουν πουλήσει ή θα τα πουλήσουν.
Άρα, µε ένα σµπάρο πολλά τρυγόνια! Δηλαδή και οι τράπεζες
θα εµφανίσουν καλύτερη λογιστική κατάσταση και θα έχουν τη
δυνατότητα να τα πουλήσουν και όλα αυτά έχοντας πάρει και τα
50 δισεκατοµµύρια από τον ελληνικό λαό. Αυτό είναι το θέµα.
Αυτή είναι η µεγάλη εικόνα που πρέπει να έχουµε. Αν λοιπόν είναι
έτσι τα πράγµατα, γιατί να µην µπούµε στη διαδικασία της σεισάχθειας;
Λέτε ότι αφορά όλους. Μα εδώ έχω ένα έγγραφο της ΕΚΠΟΙΖΩ που το έδωσα στην επιτροπή και στο οποίο λέει ότι η συγκεκριµένη ρύθµιση αφορά περιορισµένο αριθµό δανειοληπτών.
Ποια, λοιπόν, είναι η κατάσταση;
Πρώτον, το δηµόσιο χρέος είναι 310 δισεκατοµµύρια ευρώ το
Μάρτιο του 2013. Το ιδιωτικό χρέος, µε βάση αυτήν εδώ την Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος στη σελίδα 113, προσδιορίζεται
στα 228,3 δισεκατοµµύρια ευρώ. Οι επιχειρήσεις έχουν 103,2 δισεκατοµµύρια ευρώ οφειλές. Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι
αγρότες και οι ατοµικές επιχειρήσεις, που µας ενδιαφέρουν,
έχουν χρέος 13,6 δισεκατοµµύρια. Οι ιδιώτες έχουν χρέος 104,6
δισεκατοµµύρια ευρώ. Περιλαµβάνει µέσα και αυτούς που είναι
νοικοκυριά. Εξ αυτών, τα 73,5 δισεκατοµµύρια ευρώ είναι στεγαστικά δάνεια και τα 29,5 δισεκατοµµύρια ευρώ είναι καταναλωτικά.
Πού είναι το πρόβληµα; Ότι στα καταναλωτικά οι καθυστερήσεις είναι της τάξεως του 38%, δηλαδή 12 δισεκατοµµύρια ευρώ
περίπου, στα επιχειρηµατικά είναι 24 δισεκατοµµύρια ευρώ και
στα στεγαστικά είναι 15 δισεκατοµµύρια ευρώ. «Κόκκινα» δάνεια
αξίας 15 δισεκατοµµυρίων ευρώ! Σεισάχθεια 50% πόσα είναι;
Είναι 7 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Έχουµε, ήδη, δεχθεί ότι υπάρχει ποσό ύψους 16 δισεκατοµµυρίων ευρώ από την ανακεφαλαιοποίηση για τη διαχείριση
«κόκκινων» δανείων.
Άρα, ήδη µε την πρόταση που εµείς καταθέτουµε, όσα «κόκκινα» δάνεια υπάρχουν σήµερα, µπορούν να µπουν σε µία διαδικασία σεισάχθειας της τάξης του 50% και να παραµείνουν από
το ποσό πρόβλεψης της ανακεφαλαιοποίησης άλλα 11 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αν δεν είχατε δώσει και τα 7 δισεκατοµµύρια
ευρώ «προίκα» στην Τράπεζα Πειραιώς για να πάρει την Αγροτική Τράπεζα και είχε αξιοποιηθεί µέρος -µόνο 5 δισεκατοµµύρια
ευρώ- για την ανακεφαλαιοποίηση, θα υπήρχε η άνεση δύο και
τριών δισεκατοµµυρίων ακόµη.
Εποµένως, η πρότασή µας είναι πολύ συγκεκριµένη. Και αν θα
πρέπει να πάµε και στα επιχειρηµατικά δάνεια της τάξης των 24
δισεκατοµµυρίων ευρώ, πρέπει να δούµε πόσο ποσοστό σεισάχθειας µπορεί να έχουµε εκεί και µε ποιες προϋποθέσεις.
Άρα, λοιπόν, εµείς έχουµε πολύ συγκεκριµένη πρόταση, η
οποία στηρίζεται σε δεδοµένα. Δηλαδή, τα 16 δισεκατοµµύρια
ευρώ που πλήρωσε ήδη ο ελληνικός λαός, θα τα πάρει πίσω µε
τη µορφή της σεισάχθειας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δεν µπορούν να γίνουν οριζόντιες ρυθµίσεις για όλους; Φυσικά. Πρέπει να δούµε υπό ποιες προϋποθέσεις. Πρέπει να
δούµε όρους.
Να σας πω, όµως, και κάτι άλλο; Συζητάµε µε νόµο τι πρέπει
να κάνουν οι τράπεζες, όταν η κυριότητα πλέον των µετοχών των
τραπεζών και η πλειοψηφία ανήκει στο ελληνικό δηµόσιο. Τι θα
έκανε κάποιος; Θα έβγαζε έξω από τη διοίκηση τους ολιγάρχες,
στη συνέχεια θα έβαζε διοίκηση εποπτευόµενη από το κράτος,
θα έκανε λογιστικό έλεγχο να δούµε ποιοι πήραν δάνεια και παραδάνεια και τα κόµµατα και οι ηµέτεροι και αφού ήλεγχε την
ιστορία, µόνο τότε θα προχωρούσε στην ανακεφαλαιοποίηση,
κάνοντας και τη σεισάχθεια του 50%.
Γιατί δεν το κάνετε αυτό; Ορίστε η διαδικασία η οποία πρέπει
να γίνει. Και δεν χρειάζεται να γίνει καµµία εθνικοποίηση, ούτε
κρατικοποίηση, διότι σήµερα ιδιοκτήτης των τραπεζών είναι το
ελληνικό δηµόσιο. Έχει βάλει το 90% του κεφαλαίου.
Άρα, λοιπόν, θα ασκήσουµε τα δικαιώµατά µας από το νόµο
περί ανωνύµων εταιρειών και τραπεζών και θα τελειώσει η ιστορία. Και θα υπάρχουν διοικήσεις που θα ελέγχονται από το κράτος και θα δουλέψουν πράγµατι για την ανακούφιση του
χειµαζόµενου ελληνικού λαού, τον οποίο πραγµατικά έχετε διαλύσει µε τα µέτρα που πήρατε.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Και για να καταλάβουµε ή να καταλάβετε την πολιτική σας,
σας το είπαµε ήδη από αυτό το Βήµα: Πληρώσατε προχθές οµόλογο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας µε αέρα κοπανιστό
και δώσατε στο Ντράγκι 2.240.000.000 ευρώ «αέρα». Ακόµη κι
αν πωλούνταν η ΔΕΠΑ και η ΔΕΣΦΑ, ξέρετε πόσο θα ήταν η είσπραξη; Θα ήταν 1,6 δισεκατοµµύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε; Με
µία κίνηση, µε µία διαπραγµάτευση, θα είχαµε διασώσει την
όποια πώληση -που δεν έγινε, αλλά εσείς τη θέλατε- το «ξεπούληµα» κατ’ εµάς, της ΔΕΠΑ και της ΔΕΣΦΑ.
Να, λοιπόν, πώς γίνεται η διαχείριση. Είναι πολύ απλά τα πράγµατα, αν θέλετε να κάνετε τη διαχείριση.
Τώρα έχουµε και άλλη γενιά δανειοληπτών, οι οποίοι είναι οι
εγκλωβισµένοι. Διότι αυτοί που πήραν στεγαστικά δάνεια και
αγόρασαν σπίτια από το 2006 µέχρι το 2008, τα αγόρασαν µε ένα
τεράστιο ποσό κι έχουν εγκλωβιστεί. Γι’ αυτούς θα υπάρξει µία
συγκεκριµένη µέριµνα;
Γι’ αυτό λέµε ότι εάν έχεις τη διοίκηση των τραπεζών, αν µπεις
σε µία διαδικασία ελέγχου, αν διαθέσεις τα 16 δισεκατοµµύρια
ευρώ γι’ αυτό, τότε θα δεις και τις προϋποθέσεις και τους όρους
για διάφορες περιπτώσεις όπως είναι αυτοί εδώ οι εγκλωβισµένοι,
όπως είναι άλλοι που έχουν πάρει καταναλωτικά και λέτε, «Καταναλωτικά πήραν, να τα πληρώσουν». Επειδή, όµως, ξέρετε και
ασχολείστε µε την αγορά, θα γνωρίζετε ότι µέρος των καταναλωτικών δανείων στην ουσία είναι στεγαστικά. Επειδή δεν έβγαινε
το ποσό του στεγαστικού, έβαζαν κι ένα µέρος µε καταναλωτικό.
Γι’ αυτό, λοιπόν, τα πράγµατα είναι απλά. Εµείς έχουµε συγκεκριµένη πρόταση που λέει ότι χρειάζεται αυτήν την στιγµή διαγραφή του επονείδιστου χρέους. Αυτό είναι το βασικό. Και θα
πείτε: Μα γίνεται;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα σας πω, λοιπόν, έναν άλλο τρόπο που εσείς µπορείτε να
το κάνετε και τελειώνω µ’ αυτό, κύριε Πρόεδρε. Το ΔΝΤ παραδέχτηκε ότι έχει λάθος συνταγή και ζηµίωσε την χώρα. Το ίδιο
και οι υπόλοιποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή, λοιπόν, η εφαρµογή του µνηµονίου οδήγησε σε οικονοµική καταστροφή της Ελλάδας. Χάθηκε το 25% του ΑΕΠ. Έκλεισαν εκατό χιλιάδες
επιχειρήσεις. Ενάµιση εκατοµµύριο άνεργοι. Αυτοκτονίες. Διάλυση της χώρας. Τι θα έκανε ένας σοβαρός άνθρωπος, αυτός
που έχει υποστεί τη ζηµία από τους δανειστές που του επέβαλαν
το µνηµόνιο;
Θα έλεγε, λοιπόν: Να στείλω την υπόθεση στην Τράπεζα της
Ελλάδος, να µου υπολογίσει την ζηµιά της ελληνικής οικονοµίας,
να το αναθέσω στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους µε ποιους
όρους θα εισπράξω την αποζηµίωση από τη ζηµιά και να φωνάξω
τους δανειστές µε βάση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε σας παρακαλώ.
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ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Τελειώνω σε µισό λεπτό,
κύριε Πρόεδρε.
…και τη δανειακή σύµβαση που λέει ότι οι διαφορές µεταξύ
των δανειστών λύονται στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την πρώτη σύµβαση και στα δικαστήρια του Λουξεµβούργου
για τη δεύτερη και τρίτη. Και αφού προσδιορίζαµε τη ζηµιά, που
πιθανότατα να φτάνει και τα 200 δισεκατοµµύρια, θα λέγαµε:
«Κύριοι, η ζηµιά που έχουµε υποστεί είναι 200 δισεκατοµµύρια.
Φέρτε τα. Δεν τα έχετε; Γίνεται συµψηφισµός µε το δάνειο που
µας δώσατε, 230 δισεκατοµµύρια.»
Και για να θυµόµαστε και την υπόθεση Παπακωνσταντίνου, θα
πω το εξής: Αν ένας Υπουργός Οικονοµικών µπορεί να το κάνει
αυτό και δεν το κάνει, έχει πρόβληµα διότι θα πρέπει να εξετάσουµε την απιστία περί την υπηρεσία, γιατί έτσι ζηµιώνει την ίδια
την χώρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει ξανά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτή είναι η πολιτική, µια πρόταση που δεν είναι διαγραφή του
χρέους. Θέλετε; Τολµάτε; Δεν νοµίζω ότι το κάνετε αυτό.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Να υπενθυµίσω ότι πήρατε και το χρόνο της δευτερολογίας σας.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Τριτολογία για ένα
λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν υπάρχει τριτολογία.
Δεν θα προλάβουµε για τριτολογία. Θα έχει πάει 3.00’ η ώρα.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής ο κ. Ματθαιόπουλος, έχει το λόγο.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το θέµα που συζητούµε σήµερα αφορά ένα ακόµα ζήτηµα οικονοµικής φύσεως και συγκεκριµένα ένα σχέδιο νόµου που προβλέπει τη διευκόλυνση των ενήµερων δανειοληπτών.
Η Χρυσή Αυγή εδώ και χρόνια φώναζε ότι η οικονοµική πολιτική που ακολουθεί η συγκυβέρνηση, θα οδηγήσει κάποτε σε
σύγχυση και στα πρόθυρα του χάους την ελληνική κοινωνία, έτσι
ώστε θα έρθει η στιγµή που κάποτε θα πρέπει το κράτος να µεριµνήσει για τους πολίτες του. Αυτό το κενό υποτίθεται ότι καλύπτεται σήµερα µε το σχέδιο νόµου. Θα δούµε, όµως, στη
συνέχεια αν πράγµατι είναι έτσι.
Βέβαια, στα όσα επιχειρήµατα παραθέσαµε γι’ αυτό που µόλις
προείπα, πολλοί ήταν αυτοί που µας αντιµετώπισαν µε καχυποψία ή και µε αδιαφορία. Το µέγεθος, όµως, της υποκρισίας εξαντλήθηκε σε αυτό το τελευταίο ανέκδοτο που ακούσαµε όλοι από
τα χείλια του ίδιου του Πρωθυπουργού, το περίφηµο «success
story», σύµφωνα µε το οποίο η Ελλάδα µέσα σε λίγους µήνες θα
καταφέρει να µπει σε τροχιά ανάκαµψης, θα µπορέσει να παγιώσει τη θέση της στις διεθνείς αγορές και σιγά – σιγά να γίνει µια
ισχυρή οικονοµία.
Βέβαια, ήρθε η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία για να επιβεβαιώσει αυτά που εµείς λέγαµε ως Χρυσή Αυγή όλο αυτόν τον καιρό
και να διαψεύσει τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
Επιγραµµατικά θα αναφέρω, µε τυχαία σειρά, µερικά από τα
στοιχεία τα οποία παρέθεσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή: Ύφεση
µεγέθους 5,6% για το πρώτο τρίµηνο του 2013. Συρρίκνωση του
ΑΕΠ στις τρέχουσες τιµές. Εξαγωγές µειωµένες κατά 2,6%. Αύξηση του πληθωρισµού και εκτίναξη του δηµοσίου χρέους.
Με λίγα λόγια, η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία επιβεβαιώνει
την πλήρη αποτυχία της οικονοµικής σας πολιτικής.
Τι µας λένε όλα αυτά και γιατί παρέθεσα τα στοιχεία που µόλις
διάβασα; Για το λόγο ότι υπό αυτές τις συνθήκες θα πρέπει να
λειτουργήσει το τραπεζικό σύστηµα, έτσι ώστε να εξυπηρετήσει
τις ανάγκες των ενήµερων δανειοληπτών.
Βέβαια, αυτό που µόλις διάβασα δεν είναι παρά το πραγµατικό
έργο της Κυβέρνησης και όχι το ιδεατό. Διότι πολλές φορές
ακούµε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, αλλά και από συνεργάτες του, να λέει: «Μα, δεν έχετε πάρει είδηση ότι φέραµε την
επένδυση, ότι έχουµε διασχίσει τα µήκη και τα πλάτη της γης για
να φέρουµε και να προσελκύσουµε επενδυτές;»
Ας δούµε, λοιπόν, ποια είναι η δική µας έννοια της επένδυσης
και ποια είναι η δική σας.
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Εµείς θεωρούµε ότι η παραχώρηση των πηγών πλούτου σε ξένους επενδυτές ή σε ξένους επιχειρηµατίες, είναι κάτι το οποίο
θα οδηγήσει σε πολύ µεγάλα προβλήµατα. Αντιθέτως, θα έπρεπε
να γίνει εκµετάλλευση από τον ίδιο τον ελληνικό λαό για όφελος
του ιδίου.
Ακόµα, όµως, και µε την έννοια που µόλις τώρα έδωσα, η Νέα
Δηµοκρατία απέτυχε ακόµα και στο αυτονόητο.
Μίλησαν προηγουµένως κάποιοι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι για φιάσκο, για µία ακόµα µεγάλη ήττα στον τοµέα της ενέργειας σε ό,τι αφορά τις ρώσικες εταιρείες που απέσυραν το
ενδιαφέρον τους, αν και είχαν συµφέρουσες προτάσεις και τιµές
σχετικά µε την εξαγορά της ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ. Όχι ότι εµείς δεχόµαστε σαν ιδεατή λύση το συγκεκριµένο. Σε σύγκριση, όµως, µε
την εταιρεία του Αζερµπαϊτζάν, η οποία αποτελεί χώρα - φυσικό
δορυφόρο της Τουρκίας, είναι σαφώς καλύτερη. Ακόµη, όµως,
αυτό δεν µπόρεσε να το κάνει πράξη η Νέα Δηµοκρατία και η
συγκυβέρνηση.
Πολλές φορές εµείς έχουµε κατηγορηθεί ότι βάζουµε εµπόδια
στο κυβερνητικό σας έργο, ότι δεν έχουµε προτάσεις κ.ο.κ..
Βέβαια, θα πρέπει εδώ να ανοίξουµε µία παρένθεση και να έρθουµε στο σχέδιο νόµου που αφορά το τραπεζικό σύστηµα και
τους δανειολήπτες και να δούµε επιγραµµατικά, στο µέτρο του
δυνατού, όσο µου επιτρέπει ο χρόνος, τι σηµαίνει τραπεζικό σύστηµα και πώς λειτουργεί αυτό σήµερα στην Ελλάδα.
Κατά πρώτον, θα ήθελα να απαντήσω στον Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας που απουσιάζει τώρα τον κ.
Βορίδη, ο οποίος µίλησε για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Είχα την τιµή να εκπροσωπήσω τη Χρυσή Αυγή σε µία πρότερη συζήτηση που είχαµε κάνει για το ίδιο θέµα και είχα
παραθέσει κάποια στοιχεία, τα οποία, δυστυχώς, επιβεβαιώθηκαν.
Κατ’ αρχάς, η ανακεφαλαιοποίηση δεν έγινε επειδή θέλουµε
να διασώσουµε το τραπεζικό σύστηµα. Ουδέποτε κανείς έφερε
µία πειστική απόδειξη για να µας πείσει ότι οι τράπεζες κινδυνεύουν. Αντιθέτως, δώσαµε περίπου 35 δισεκατοµµύρια ευρώ σε
χρεοκοπηµένα ιδιωτικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, διότι δεν
είχαν µεγάλη κερδοφορία σε σχέση µε προηγούµενες χρονιές.
Αυτό τι συνεπάγεται; Ότι δεν έκλεβαν αρκετά τον ελληνικό
λαό. Κι επειδή ήθελαν να αυξήσουν τα χρέη τους, ζήτησαν ανακεφαλαιοποίηση.
Επιπλέον µίλησε –προφανώς έχει κάνει κάποια µαθήµατα λογιστικής- για το ενεργητικό και το παθητικό των τραπεζών, λέγοντας ότι οι µεν καταθέσεις είναι στο παθητικό κι αν κουρευτούν
αυτές οριζόντια, θα καταρρεύσει το τραπεζικό σύστηµα. Τότε,
µε ποια λογική οριζόντια πρέπει να πληρώνει ο ελληνικός λαός
35 δισεκατοµµύρια ευρώ φέσι για τράπεζες οι οποίες τόσα χρόνια λειτουργούν τοκογλυφικά εις βάρος του;
Ένα πολύ απλό ερώτηµα, το οποίο πρέπει κάποτε να απαντηθεί: Οι τράπεζες είναι αιώνιες; Είναι ισόβιες; Μιλάω για τις ιδιωτικές. Ποια διαφορετική τύχη πρέπει να έχει ένας επιχειρηµατίας
στον ιδιωτικό τοµέα, που δεν πηγαίνει καλά η δουλειά του και
βάζει λουκέτο και ενδεχοµένως να καταλήξει στη φυλακή, από
µία ιδιωτική τράπεζα, η οποία καταχράται τις καταθέσεις των καταθετών ή πολλές φορές βγάζει τα χρήµατα σε άλλες τράπεζες
ή υπεράκτιες εταιρείες κι όχι µόνο δεν βάζει λουκέτο και δεν
µπαίνει φυλακή, αλλά αντιθέτως ανακεφαλαιοποιούνται µε 35 δισεκατοµµύρια ευρώ, σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία;
Άρα, λοιπόν, δεν µας φταίει το τραπεζικό σύστηµα. Φταίει ο
τρόπος διαχείρισης, ο οποίος παραµένει, δυστυχώς, διεφθαρµένος σε όλα τα επίπεδα διοίκησης.
Εδώ, όµως, θα πρέπει να κάνω και µία άλλη παρένθεση, καθώς
θεωρώ ίσως τη µοναδική ευκαιρία να δώσω κάποια στοιχεία,
γιατί έχω καταθέσει µε τη µορφή επίκαιρης ερώτησης τέσσερις
ολόκληρες φορές ένα ερώτηµα το οποίο τότε ήταν επίκαιρο θεωρώ ότι παραµένει και σήµερα επίκαιρο- σχετικά µε την εγγύηση των καταθέσεων της τάξεως των 100.000 ευρώ των
Ελλήνων καταθετών.
Αν µου απαντήσει ο κύριος Υπουργός ότι ο προϊστάµενός του
ήταν ο πρώτος που είπε ότι δεν διατρέχει κίνδυνο, θα του απαντήσω ότι για µένα είναι η πρώτη αιτία να ανησυχήσω, γιατί είναι
ο πιο αποτυχηµένος Υπουργός Οικονοµικών των τελευταίων
ετών. Είναι, όµως, και πρόσφατο το παράδειγµα της Κύπρου,
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όπου τα ίδια έλεγαν οι Κύπριοι εκεί, ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος και ξαφνικά κουρεύτηκαν οι καταθέσεις ετσιθελικά.
Αν ανατρέξετε, όµως, στο Σύνταγµα, θα δείτε ότι η απαλλοτρίωση –έτσι ονοµάζεται η συγκεκριµένη πράξη- γίνεται µόνο για
περιπτώσεις για τις οποίες πρέπει να διασφαλιστεί το δηµόσιο
συµφέρον.
Εποµένως, θα πρέπει να οµολογήσετε ένα και µόνο πράγµα:
Ότι για εσάς δηµόσιο συµφέρον είναι η µε κάθε τρόπο επένδυση
των τραπεζών σε βάρος του κυπριακού ή αντίστοιχα του ελληνικού λαού.
Παρακαλώ η σχετική ερώτηση να κατατεθεί στη Βουλή.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αρτέµιος Ματθαιόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα ερώτηση, η οποία
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επιπλέον, έχουµε την εντύπωση ότι εδώ υπάρχει ένα ιδιαίτερο
πελατειακό καθεστώς. Υπάρχει ένα αφεντικό κι ένας υπηρέτης.
Και θα δούµε ποιο ρόλο παίζει το κράτος και ποιο ρόλο παίζει η
τράπεζα.
Θεωρούµε, λοιπόν, ότι το κράτος δικαίως είναι τόσο πλουσιοπάροχο απέναντι στις τράπεζες, γιατί και αυτές µε τη σειρά τους
-η κάθε ιδιωτική τράπεζα- δίνουν κάποια µπόνους, να το πω έτσι
απλά.
Πρώτον, οι τράπεζες είναι αυτές οι οποίες µε την ανοχή της
πολιτείας προβαίνουν σε κατ’ εξακολούθηση και κατά συνείδηση
πράξεις φοροδιαφυγής. Είναι ένα έγκληµα για το οποίο ο µέσος
Έλληνας µεροκαµατιάρης θα καταλήξει στη φυλακή, ενδεχοµένως, για φοροδιαφυγή της τάξεως των 500 ή 1.000 ευρώ. Όσον
αφορά, όµως, τα δισεκατοµµύρια που µπαίνουν σε λογαριασµούς και µε το πρόσχηµα των απορρήτων πληροφοριών, η δικαιοσύνη δεν µπορεί να βρει ούτε έναν τέτοιο φοροφυγά. Η
λεηλασία του πλούτου, όπως αυτή περιγράφηκε πάρα πολύ εµπεριστατωµένα από τον ειδικό αγορητή, το συναγωνιστή Παναγιώταρο, και πρακτικές τοκογλυφίας, κατά τις οποίες οι τράπεζες
χρεώνουν πάνω από το τραπεζικό επιτόκιο το οποίο είναι σήµερα
6%, είτε σε καταναλωτικά δάνεια είτε σε στεγαστικά. Και, όµως,
καµµία νοµοθεσία δεν ήταν ικανή να αγγίξει τις τράπεζες οι
οποίες κάνουν τέτοια εγκλήµατα.
Οι τράπεζες, όµως, δεν είναι αυτές οι οποίες «µπουκώνουν»
µε µπόλικο ζεστό χρήµα τα κόµµατά σας; Πόσα δισεκατοµµύρια
ευρώ χρωστάει η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ συνολικά; Διακόσια ογδόντα δισεκατοµµύρια ευρώ. Άρα, για ποιο λόγο να πειράξετε τους προστάτες σας; Αυτοί σας ταΐζουν.
Στην ίδια µοίρα, επίσης, βρίσκονται και τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, που είναι άνθρωποι οι οποίοι εκπέµπουν παράνοµα πανελλαδικά, οι οποίοι χρωστάνε δισεκατοµµύρια ευρώ στις
τράπεζες και στο δηµόσιο, δεν δίνουν Βήµα στη Χρυσή Αυγή, αν
και αυτή εκπροσωπεί, σύµφωνα µε τις τελευταίες µετρήσεις,
πάνω από ένα εκατοµµύριο Έλληνες, αλλά δίνουν Βήµα -όποτε
το θελήσουν αυτοί- σε κόµµατα της τάξεώς του 1% -1,5% κ.ο.κ..
Οι µεγαλοεργολάβοι είναι µια ξεχωριστή περίπτωση, οι οποίοι
έχουν µια άλλου είδους σχέση µε τις τράπεζες. Δεν χρειάζεται
να αναλύσουµε περαιτέρω το συγκεκριµένο γεγονός.
Με λίγα λόγια, κόµµατα, Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, µεγάλες
και εξέχουσες προσωπικότητες τρώνε στο ίδιο τραπέζι µε τους
τραπεζίτες και όλα βαίνουν καλώς. Και, φυσικά, ο λογαριασµός
πάει στο κορόιδο, τον Έλληνα πολίτη.
Αλλά φτάσαµε πλέον στο σηµείο να λέµε ότι οι τράπεζες όχι
µόνο δεν µας κλέβουν, αλλά είναι και θύµατα.
Επαναφέρω ξανά το ζήτηµα που έθιξε ο κ. Βορίδης ότι ο δανειολήπτης ο οποίος θα πάει να κάνει µια ρύθµιση, δεν έχει τη
δυνατότητα να την κάνει γιατί το κράτος δεν του παρέχει αυτήν
τη δυνατότητα. Τώρα, µε αυτό το νοµοσχέδιο, θα είναι στην ευχάριστη θέση να πει στην τράπεζα: «Όχι µόνο θα µου εξυπηρετήσεις το συµφέρον µου, αλλά είναι και κατοχυρωµένο δικαίωµα,
επειδή έτσι αποφάσισε η Βουλή των Ελλήνων». Δηλαδή, δεν έχει
ακούσει ο κ. Βορίδης και οι υπόλοιποι εδώ µέσα όσον αφορά τα
στεγαστικά δάνεια ότι εάν κάποιος δεν πληρώσει φερ’ ειπείν δύο
ή τρεις δόσεις και η δόση αντιστοιχεί συνολικά στο ποσό των
1.000 ευρώ, η τράπεζα προβαίνει σε διαταγή πληρωµών για το
ποσό αυτό συν τις άληκτες δόσεις, δηλαδή όλες τις υπόλοιπες
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µελλοντικές δόσεις που δεν έχουν πληρωθεί; Αυτό είναι κάτι το
οποίο το γνωρίζει ο κάθε ένας που έχει πάρει ένα στεγαστικό δάνειο. Δηλαδή, η τράπεζα ζητάει πράγµατα τα οποία δεν έπρεπε
να ζητάει. Προφανώς, όµως, δεν έχετε ακούσει ούτε και αυτό το
µεγάλο σκάνδαλο!
Για να κλείσω σιγά- σιγά, λοιπόν, θεωρώ ότι το παρόν σχέδιο
νόµου σαφώς και βρίσκεται στη λάθος κατεύθυνση, ακριβώς
γιατί δεν προασπίζεται τα πραγµατικά συµφέροντα του ελληνικού λαού. Ο τίτλος «ευνοϊκή ρύθµιση» είναι πραγµατικά ειρωνικός και για γέλια, γιατί εάν φτάσουµε στο σηµείο να λέµε ότι θα
µας κλέβουν οι τραπεζίτες και θα λέµε «ευχαριστώ, είναι ευνοϊκή
µεταχείριση», τότε δεν τολµώ να σκεφτώ πώς θα ήταν η δυσµενής µεταχείριση εκ µέρους των τραπεζών.
Δεν είµαστε συµµέτοχοι και συνένοχοι στη νοµιµοποίηση του
εγκλήµατος που διαπράττουν κατ’ εξακολούθηση τα τραπεζικά
ιδρύµατα. Και για το λόγο ότι διαφωνούµε, θα πρέπει να προτείνουµε και ως Χρυσή Αυγή κάποιες συγκεκριµένες προτάσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Η Χρυσή Αυγή καταθέτει τροπολογία µε αριθµό 562 –θα αναλυθεί αργότερα- σχετικά µε το κούρεµα της οφειλής των ανδρών
και γυναικών που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάµεις και στα Σώµατα Ασφαλείας και το κούρεµα των οφειλών των καταθέσεων
των συγγενών σε πρώτο βαθµό.
Εποµένως, κλείνοντας, υπερθεµατίζουµε και τονίζουµε για
πολλοστή φορά ότι θα πρέπει να γίνει ανακεφαλαιοποίηση των
νοικοκυριών και όχι των τραπεζών. Αυτό είναι το τουλάχιστον µικρότερο ηθικό που έχετε να κάνετε ως Κυβέρνηση, αν θέλετε να
λέγεστε Κυβέρνηση του ελληνικού λαού.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ κ. Τσούκαλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε την εικόνα της Ολοµέλειας, η Αντιπολίτευση καταψηφίζει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο µε το βασικό
επιχείρηµα ότι δεν περιλαµβάνει περισσότερους στη ρύθµιση,
ότι θα θέλαµε να είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που περιέχονται
στη ρύθµιση.
Έτσι, λοιπόν, ένα πολυαναµενόµενο νοµοσχέδιο, το οποίο
ήταν αποτέλεσµα µιας διαπραγµάτευσης, έρχεται σήµερα να
αξιολογηθεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει, όµως, να έχουµε υπ’
όψιν µας ότι όταν τοποθετούµαστε επί τέτοιων νοµοσχεδίων, θα
πρέπει να έχουµε γνώση του πλαισίου µέσα στο οποίο το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο έχει διαµορφωθεί. Κι αυτό δεν αφορά µόνο
την Αντιπολίτευση. Αφορά και την Κυβέρνηση.
Σαν Δηµοκρατική Αριστερά επιθυµούµε όποιος Υπουργός τοποθετείται επί συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, να θέτει το πλαίσιο.
Παραδείγµατος χάριν, ας λείπουν εκφράσεις όπως «ρηξικέλευθο», «θεσµικά προωθηµένο», «ανατρεπτικό». Υπάρχουν τέτοιες εκφράσεις στην αιτιολογική έκθεση. Τα πράγµατα πρέπει
να ειπωθούν απλά, γιατί όταν λέγονται απλά έρχονται σε δύσκολη θέση κι αυτοί οι οποίοι το αρνούνται.
Τα πράγµατα, λοιπόν, είναι συγκεκριµένα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υφυπουργέ, όλα τα κόµµατα έχουν καταθέσει τις προτάσεις τους για το µεγάλο θέµα
του ιδιωτικού χρέους στη χώρα. Έχουν καταθέσει τις προτάσεις
τους και προεκλογικά και µετά τις εκλογές. Οι προτάσεις αυτές
έχουν τεθεί σε διαβούλευση. Γνωρίζει ο καθένας τι έχει πει. Όλοι
οι πολίτες το γνωρίζουν αυτό. Έχει καταθέσει και η Νέα Δηµοκρατία. Έχει καταθέσει και το ΠΑΣΟΚ και η Δηµοκρατική Αριστερά δύο προτάσεις νόµου.
Σας το λέω ευθέως: Όσες προτάσεις κατατέθηκαν από την Αντιπολίτευση, η Δηµοκρατική Αριστερά τις αποδέχεται. Είναι προτάσεις οι οποίες θα έλυναν το πρόβληµα του ιδιωτικού χρέους.
Μήπως, όµως, θα πρέπει να είµαστε πιο ρεαλιστές και πιο προσγειωµένοι;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από αυτό εδώ το Βήµα το µήνα
Σεπτέµβριο σε οµιλία µου για το θέµα αυτό είχα αναφέρει -είναι
γραµµένο στα Πρακτικά- ότι σε όλες τις κοινωνικές επαναστά-
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σεις, σε όλες τις κοινωνικές ανατροπές, η ενέργεια που προηγήθηκε των κοινωνικών ανακατατάξεων ήταν η σεισάχθεια. Δεν
χρειάζεται να αναφέρω συγκεκριµένες ιστορικές περιόδους. Σεισάχθεια, λοιπόν, έχει τεθεί εκ των πραγµάτων.
Και επειδή δεν ακούστηκε από κανέναν, να θυµίσω ότι κούρεµα του ιδιωτικού χρέους έχει θέσει και το Διεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο και το προτείνει και πιέζει και την Ευρώπη. Έτσι δεν είναι;
Έτσι ακριβώς. Έχει τεθεί. Μήπως, όµως, θα πρέπει, για να είµαστε ρεαλιστές, να δούµε και το πλαίσιο µέσα στο οποίο θα γίνει
όλο αυτό;
Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών στην Επιτροπή κοστολόγησε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για το κούρεµα και
την αναδιάρθρωση των ιδιωτικών δανείων στα 16 δισεκατοµµύρια. Αυτό είναι το ποσό.
Ο κ. Μαριάς, βέβαια, ως σύγχρονος Μέγας Αλέξανδρος, κατάφερε και έκοψε το γόρδιο δεσµό. Δεν τον έλυσε, τον έκοψε.
«Τρεις στο λάδι, τρεις στο ξύδι, έξι στο λαδόξυδο»!
Οικονοµολόγοι µίλησαν προηγουµένως. Μίλησε ο κ. Σταθάκης. Δεν είχε, όµως, αυτήν τη αντίληψη, ότι µπορεί µε τόσο εύκολο τρόπο να λύσει αυτό το γόρδιο δεσµό. Μιλάµε, λοιπόν, για
ένα γόρδιο δεσµό.
Αυτήν τη στιγµή θέλω να επαναφέρω στη µνήµη κάποιων µια
κρίσιµη αναφορά του κ. Σταθάκη στην επιτροπή, ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο έχει διαµορφωθεί υπό το βάρος του τραπεζικού
συστήµατος. Ναι, έχει διαµορφωθεί υπό το βάρος του τραπεζικού
συστήµατος. Είναι γεγονός. Το θετικό είναι, βεβαίως, ότι στη συζήτηση που έχει γίνει, λίγο - πολύ όλη η Αντιπολίτευση -σχεδόν
όλη η Αντιπολίτευση, γιατί δεν θέλω να παρεξηγηθώ- πλέον έχει
προσχωρήσει στην κοινή άποψη ότι πρέπει να γίνει ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Με ποιους όρους και µε τι συνεπακόλουθα, είναι άλλο θέµα. Συµφωνεί, όµως, ότι πρέπει να γίνει
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Διότι πρέπει να θυµίσω µια
συζήτηση που είχαµε εδώ το µήνα Οκτώβριο όπου αµφισβητείτο
και αυτό.
Έτσι, δεν υπάρχει δικαιολογία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
στην άρνηση του νοµοσχεδίου µόνο και µόνο επειδή δεν περιλαµβάνει όλους αυτούς τους οποίους εµείς θέλαµε. Εµείς τους
θέλαµε όλους. Το είχαµε προτείνει. Με καλή διάθεση λέµε ότι ο
αρµόδιος Υπουργός έκανε τη διαπραγµάτευση. Αυτό είναι το
αποτέλεσµα. Μπορούµε, όµως, να απαντήσουµε στις εκατόν πενήντα χιλιάδες παραδείγµατος χάριν που ίσως να εξυπηρετεί η
συγκεκριµένη ρύθµιση, ότι εµείς καταψηφίζουµε αυτήν τη ρύθµιση επειδή θέλαµε να είναι κι άλλοι;
Η Δηµοκρατική Αριστερά κατέθεσε προτάσεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι οποίες είναι αυτονόητες. Όµως, θα πρέπει
να καταλάβει και η Κυβέρνηση και όλοι οι Υπουργοί ότι κάποια
στιγµή θα πρέπει στο επίπεδο των διαπραγµατεύσεων να θυµίζουν σε κάποιους από την τρόικα ότι υπάρχουν και κάποια πράγµατα αυτονόητα που άπτονται και της εφαρµογής του
Συντάγµατος. Κανένας δεν µπορεί να πείσει κανέναν από εµάς
για ποιο λόγο, παραδείγµατος χάριν, οι επαγγελµατίες δεν πρέπει να είναι σ’ αυτήν τη ρύθµιση.
Και θα ήθελα εδώ να µου επιτρέψει ο απών αυτήν τη στιγµή κ.
Χατζηδάκης, να πω ότι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες δεν είναι
µόνο οι γιατροί του Κολωνακίου. Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες
επαγγελµατίες οι οποίοι κινούνται στο πλαίσιο των προλεταρίων.
Δεν είναι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες ίδιοι. Για ποιον λόγο
ένας ελεύθερος επαγγελµατίας, ο οποίος έχει πάρει ένα δάνειο
παραδείγµατος χάριν στεγαστικό, πρέπει να έχει δυσµενέστερη
µεταχείριση από έναν µισθωτό του ιδιωτικού τοµέα που έχει
πάρει δάνειο; Και γιατί παραδείγµατος χάριν, ο συνταξιούχος
είτε του ιδιωτικού είτε του δηµοσίου τοµέα –εάν δεν κάνω λάθος,
έτσι είναι- να έχουν κοινή ρύθµιση αλλά ο δηµόσιος υπάλληλος
ο οποίος πιθανόν να χάσει τη δουλειά του, να µην µπορεί να ενταχθεί; Ή γιατί να µην µπορούν να ενταχθούν τα δάνεια του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων; Ποια είναι η διαφορά;
Θέλετε να δείτε και τον άλλον παραλογισµό σε σχέση µε τους
εµπόρους, τους µικροεπιχειρηµατίες, τους µικροβιοτέχνες; Ένας
έµπορος πήρε ένα δάνειο, ενώ ήταν µισθωτός και στη συνέχεια
έγινε έµπορος. Ε, δεν µπορεί να ενταχθεί στη ρύθµιση, επειδή
τη στιγµή που εντάσσεται στη ρύθµιση είναι έµπορος, ενώ όταν
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πήρε το δάνειο ήταν µισθωτός. Ένας έµπορος όµως που πήρε
το δάνειο ως έµπορος, ολοκλήρωσε πριν από ένα χρόνο την
επαγγελµατική του σταδιοδροµία, περάτωσε τη δραστηριότητά
του κανονικότατα, χωρίς να χρωστάει, θα µπορέσει να ενταχθεί.
Και ποια είναι η δικαιολογία για το ότι ένας έµπορος δεν µπορεί να ενταχθεί επειδή, λέει, προβλέπεται γι’ αυτόν η διαδικασία
της πτώχευσης; Μα, αυτό που προτείνεται είναι πρόταση για να
διασώσει το ακίνητό του και αν θέλετε -για να το προχωρήσω και
να µιλήσω πιο κυνικά- να το διασώσει για να το βρει πιθανόν ο
άλλος κατά τη διάρκεια της πτωχευτικής διαδικασίας. Αυτοί είναι
παραλογισµοί.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Συζητάµε γι’ αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί δυστυχώς αυτή εδώ η χώρα δεν έχει στοιχεία. Ακόµα, µέχρι αυτήν τη
στιγµή δεν γνωρίζουµε στοιχεία. Και το παράδοξο, για να δείτε
ποιο είναι το πρόβληµα του ελληνικού δηµοσίου, το οποίο διαχειρίζεται και η ίδια η Κυβέρνηση, είναι ότι µας παρουσίασε στοιχεία η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών τα οποία δεν περιείχοντο
στην αιτιολογική έκθεση, στοιχεία τα οποία ίσως να ήταν ενδεικτικά για όλη την εξέλιξη της συγκεκριµένης ρύθµισης.
Θέλω να σταθώ λίγο στο δεύτερο κεφάλαιο, για τη µεταρρύθµιση, βελτίωση του νόµου Κατσέλη.
Επειδή τυχαίνει και λόγω επαγγέλµατος να γνωρίζω όλη αυτήν
τη διαδικασία, η οποία ουσιαστικά µετεξελίχθη για ένα πολύ µεγάλο µέρος οφειλετών στην Κολυµβήθρα του Σιλωάµ προκειµένου να απολαύσουν τα προνόµια, θα πρέπει να είµαστε πάρα
πολύ προσεκτικοί στην κριτική που κάνουµε για τις συγκεκριµένες ρυθµίσεις.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία τα οποία διαθέτουµε, από τις αποφάσεις που βγήκαν το 50% επέτυχαν την ένταξή τους στη συγκεκριµένη ρύθµιση. Το 50% απορρίφθηκε λόγω έλλειψης τυπικών
στοιχείων, το οποίο σηµαίνει ότι ακόµα και αυτοί οι οποίοι δεν
είχαν τις προϋποθέσεις, εντάσσονται στη συγκεκριµένη διαδικασία ενώ περίµεναν έξι-επτά χρόνια µέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία προκειµένου να πετύχουν τη ρύθµισή τους.
Αυτά πρέπει να τελειώνουν. Οριζόντιες ρυθµίσεις δεν µπορούν
να υπάρχουν. Και δεν µπορεί κανένα κόµµα και κυρίως κόµµατα
της Αριστεράς, να υιοθετούν οριζόντιες ρυθµίσεις. Επίσης, δεν
µπορεί να υιοθετηθεί ως ρύθµιση η οριζόντια περικοπή δανείων.
Αυτό είναι αδύνατον να συµβεί. Είναι άδικο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Γι’ αυτό, λοιπόν, η διαδικασία του
νόµου Κατσέλη πρέπει να βελτιωθεί, πρέπει να τύχει ιδιαίτερης
προσοχής, γιατί η διακαιοδοτική κρίση είναι αυτή η οποία πραγµατικά προσφέρει όλα τα προνόµια αυτά µε δίκαιο τρόπο. Αυτό,
λοιπόν, το οποίο πρέπει να γίνει κατανοητό, κύριε Υφυπουργέ –
και αυτό περίµενα από εσάς να πείτε- είναι ότι αυτό το νοµοσχέδιο δεν κλείνει το θέµα. Απλώς δίνει, προσφέρει, µια ανακούφιση,
µια ανάσα σε ένα µικρό αριθµό συµπολιτών µας. Μένουν πολλά
να γίνουν ακόµα. Πρέπει να γίνει αναδιάρθρωση µε δίκαιο τρόπο,
µε συγκεκριµένα κριτήρια, τα οποία θα ανακουφίσουν και θα προσφέρουν πραγµατικά τη «Σεισάχθεια» αυτή που όλοι επιθυµούµε.
Δεν έκλεισε το θέµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αυτό το
οποίο πρέπει να πούµε µε τον πλέον κατηγορηµατικό τρόπο είναι
ότι αµέσως µετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, τα θέµατα πρέπει να επανέλθουν. Οι τράπεζες οφείλουν σε πολλούς δανειολήπτες και δεν πρέπει να
ξεχνάµε ότι µέχρι το 2009 ουσιαστικά, διαµόρφωσαν αυτήν την
ασύδοτη κατάσταση, για την οποία έχει πληρώσει πολλά ο ελληνικός λαός και ολόκληρη η Ελλάδα.
Επί της αρχής είµαστε θετικοί, όσον αφορά το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο και θα τοποθετηθούµε επί των άρθρων.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ο κύριος Υπουργός δεν είναι
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εδώ;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Είναι εδώ,
έξω από την Αίθουσα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Πείτε του αν θέλει να έρθει.
Ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή µου γιατί αποσύρθηκε η
παράγραφος 2, της κυβερνητικής τροπολογίας για τον έλεγχο
των «πόθεν έσχες» και τον αναδροµικό έλεγχο των διατελεσάντων Πρωθυπουργών, Αρχηγών κοµµάτων κ.λπ..
Όπως είπα, η προθεσµία που ορίζετο για την ολοκλήρωση του
έργου της επιτροπής, δεν είναι αποκλειστική. Κατά συνέπεια δεν
χρειαζόταν η παράταση. Εν πάση περιπτώσει, εφόσον το ζητάει η
επιτροπή, ας γίνει µέχρι 30 Ιουνίου, όπως είναι η παράγραφος 1.
Από εκεί και πέρα, εφόσον τίθενται ζητήµατα συγκέντρωσης
στοιχείων, δηλώσεων κ.λπ. των ελεγχοµένων, µόνο παράταση
από 30 Ιουνίου του 2013 µέχρι 30 Σεπτεµβρίου του 2013, εάν ο
Υπουργός συµφωνήσει. Μόνο σε αυτό. Δηλαδή, η παράγραφος
1 µένει, η παράγραφος 2 διαγράφεται και προστίθεται µετά την
παράγραφο 1 πως «η προθεσµία της 30ης Ιουνίου για την υποβολή δηλώσεων των ελεγχοµένων, παρατείνεται µέχρι 30ης Σεπτεµβρίου 2013».
Επιµένω στην κατάργηση αυτής της διάταξης - όπως ίσχυσε
πρώτα µε τροπολογία που κατέθεσα- µε την οποία ορίζεται ότι
δεν συνιστά απιστία η δανειοδότηση νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, ιδιωτικού δικαίου, του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα,
όπως αυτός οριοθετείται από το νόµο. Αυτή η διάταξη διαδόθηκε
-και δυστυχώς και εδώ µέσα στη Βουλή καταγγέλθηκε- ότι
αφορά τα κόµµατα. Διαπιστώνεται τώρα ότι δεν αφορά κόµµατα,
αλλά εκκρεµούν στις εισαγγελικές αρχές στη χώρα πολλές υποθέσεις απιστίας για δάνεια που έχουν δοθεί σε νοµικά πρόσωπα,
όπως δήµους που είναι στον δηµόσιο τοµέα.
Εγώ περίµενα ότι αυτή η τροπολογία θα υποστηρίζετο και από
όσους φώναζαν εκείνο το βράδυ, αλλά τους βλέπω απόντες..
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εδώ υπάρχει ο µεγάλος µύθος ότι τα κόµµατα λεηλάτησαν τη
χώρα. Αλλά, εάν τα κόµµατα οφείλουν στις τράπεζες, πάει να πει
ότι όπου υπήρξαν άνθρωποι που έβαλαν το δάκτυλο στο µέλι, το
έβαλαν για τον εαυτό τους. Όχι, τα κόµµατα γενικά ώστε να αυτοκατηγορούνται τα εκατοµµύρια των οπαδών των διαφόρων κοµµάτων που δεν ασχολούνται µε τη διαχείριση των οικονοµικών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εάν, λοιπόν, η Κυβέρνηση κρίνει ότι αυτό το θέµα πρέπει να απασχολήσει τη Βουλή, δεν πρέπει να γίνει εκ πλαγίου, όπως έγινε. Και ιδού που οδήγησε, στο
αντίθετο αποτέλεσµα και στη διευκόλυνση διαφόρων που είναι
στο εδώλιο ή θα κάτσουν για απιστία. Ας έρθει εδώ και ας προτείνει να συζητήσουµε τα οικονοµικά των κοµµάτων και η Βουλή
να αποφασίσει αναλόγως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Πρόεδρε.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νίκος Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Βεβαίως, διαφορετικά είχα σκοπό να ξεκινήσω, αλλά µε την
τελευταία παρέµβαση, θα καταφύγω σε µια θρησκευτική διδαχή.
«Ουαί υµίν, γραµµατείς και Φαρισαίοι υποκριτές».
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Συµφωνώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτή είναι η βασική διδαχή και πρέπει να βγάλουµε συµπέρασµα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Πού το απευθύνετε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ, δεν σας διέκοψα. Επιτρέψτε µου.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αφού το λέτε, κάπου το απευθύνετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Και από αυτήν την
άποψη, λοιπόν, για να µην υπάρχει παρεξήγηση, το ΚΚΕ δηλώνει
ότι την εισηγµένη τροπολογία την οποία υπογράφετε, εµείς την
στηρίζουµε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εντάξει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Να είµαστε καθαροί.
Ένα ζήτηµα όµως είναι αυτό και άλλο ζήτηµα είναι αυτή η θρησκευτική διδαχή.
Δεύτερο ζήτηµα. Επιτρέψτε µου έναν σχολιασµό µε βάση και
τις εξελίξεις της επικαιρότητας για την υπόθεση του διαγωνισµού ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ. Εµείς ως ΚΚΕ –το γνωρίζετε πάρα πολύ
καλά- είµαστε αντίθετοι στις ιδιωτικοποιήσεις συνολικά και των
συγκεκριµένων δύο επιχειρήσεων, χωρίς ταυτόχρονα να καλλιεργούµε αυταπάτες στον κόσµο και τους εργαζόµενους για το χαρακτήρα και το ρόλο µιας δηµόσιας επιχείρησης, οποιασδήποτε
δηµόσιας επιχείρησης, η οποία λειτουργεί σε συνθήκες απελευθέρωσης της αγοράς, ανταγωνιστικότητας και καπιταλιστικού
κέρδους και της οποίας ο βασικός σκοπός και αποστολή δεν
µπορεί να είναι άλλος παρά η ικανοποίηση των στρατηγικών επιλογών του καπιταλιστικού κράτους ως συλλογικού καπιταλιστή,
δηλαδή των επιλογών αυτών που εξυπηρετούν τις ανάγκες των
µονοπωλιακών οµίλων, των ιδιωτικών µονοπωλιακών οµίλων και
των πολυεθνικών.
Γιατί –βεβαίως, θα µου πείτε- είστε αντίθετοι στις ιδιωτικοποιήσεις ως ΚΚΕ; Γιατί, θεωρούµε πρώτον ότι µέσα από αυτήν τη
διαδικασία θα επιδεινωθεί περαιτέρω η θέση των εργαζόµενων
όπως άλλωστε έχει επιβεβαιωθεί από την ίδια τη ζωή -γιατί ιδιωτικοποιήσεις έχουµε γνωρίσει τα προηγούµενα χρόνια ουκ ολίγεςκαι δεύτερον γιατί αυτές οι ιδιωτικοποιήσεις θα επιδεινώσουν, θα
χειροτερέψουν δηλαδή τους όρους κάτω από τους οποίους ικανοποιούνται οι λαϊκές ανάγκες.
Βεβαίως, όµως, υπάρχει και ένα άλλο ζήτηµα. Η εξέλιξη αυτή
σε σχέση µε τους διαγωνισµούς, επιβεβαίωσε αυτό το οποίο
έλεγε το ΚΚΕ, την προειδοποίηση την οποία απηύθυνε, ότι η
στρατηγική επιλογή της αστικής τάξης της χώρας µας για να µετατραπεί η Ελλάδα σε ενεργειακό κόµβο και η ταυτόχρονη διαδικασία ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ και της ΔΕΣΦΑ, θα εµπλέξει
την Ελλάδα στο κουβάρι των ιµπεριαλιστικών ανταγωνισµών και
αντιθέσεων.
Διότι η εξέλιξη αυτή, σε σχέση µε το διαγωνισµό, δεν αφορά
τον ανταγωνισµό των µονοπωλιακών οµίλων, αλλά των ιµπεριαλιστικών κέντρων. Αφορά, δηλαδή, το σφοδρότατο ανταγωνισµό
ανάµεσα στις Ηνωµένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη
Ρωσία στην προκειµένη περίπτωση.
Άλλωστε, δεν είναι τυχαία η σφοδρότατη, δηµόσια αντίδραση
της κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών για την ιδιωτικοποίηση
των συγκεκριµένων επιχειρήσεων και βεβαίως πολύ περισσότερο
για την προοπτική οι επιχειρήσεις αυτές να περάσουν στον
έλεγχο ρωσικών επιχειρηµατικών οµίλων. Απ’ αυτήν την άποψη,
αν κάτι προκύπτει απ’ αυτήν την εξέλιξη είναι ότι για τη ΔΕΣΦΑ
ενδιαφέρθηκε τελικά µόνο η αζέρικη «SOCAR» η οποία δεν κρύβει την άµεση διασύνδεσή της µε τα αµερικανικά οικονοµικά, πολιτικά και γεωστρατηγικά συµφέροντα.
Να έρθουµε, όµως, στο προκείµενο νοµοσχέδιο το οποίο συζητάµε.
Ο κύριος Υπουργός, µιλώντας πριν, αναφέρθηκε σε ένα πολύ
µεγάλο κοινωνικό πρόβληµα: Η κατάσταση την οποία βιώνουν τα
υπερχρεωµένα λαϊκά νοικοκυριά. Και είπε ότι «Επιδίωξη και φιλοδοξία της Κυβέρνησης είναι να απαλύνουµε τον πόνο». Βεβαίως, δεν πρωτοτύπησε. Δεν ήταν ο µοναδικός σε αυτήν την
Αίθουσα που είχε αυτήν την αντιµετώπιση. Σχεδόν το σύνολο των
οµιλητών, για να µην µιλήσουµε απόλυτα. Περίσσεψε ο πόνος
για την κατάσταση την οποία βιώνουν τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά. Περίσσεψε ο πόνος για το ζήτηµα του ιδιωτικού χρέους.
Και όλα αυτά, λες και είναι ένας κεραυνός εν αιθρία η συγκεκριµένη εξέλιξη, λες και πρόκειται για ένα φυσικό φαινόµενο. Και
τονίσανε σε προηγούµενες περιπτώσεις, το είχαµε συζητήσει και
υπάρχει αυτή η αντίληψη, ότι αυτή η κατάσταση του ιδιωτικού
χρέους, της ιδιωτικής υπερχρέωσης οφείλεται στην αλόγιστη
ατοµική ευθύνη για κατανάλωση, λέει, του κόσµου πάνω από τις
δυνατότητες. Όπως το περιλαµβάνατε και στο σύνθηµα «ζούσαµε πάνω από τις δυνατότητες». Αλλά είναι έτσι τα πράγµατα;
Βεβαίως, υπάρχουν και τέτοια παραδείγµατα, αλλά αυτή είναι η
εξαίρεση. Ο κανόνας είναι άλλος.
Εµείς, πρώτα και κύρια, για να κρίνουµε ένα πράγµα βάζουµε
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τη βάση στις ανάγκες τις λαϊκές, δηλαδή στην ικανοποίηση των
σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Από πού και ως πού θεωρείτε ότι
είναι πολυτέλεια να διασφαλίσεις στα νέα ζευγάρια, στη λαϊκή
οικογένεια τη στέγη τους; Είναι ζήτηµα πολυτέλειας; Είναι ζήτηµα πολυτέλειας ο λαϊκός άνθρωπος, ο νέος άνθρωπος από τα
λαϊκά στρώµατα να µπορεί να έχει παιδεία και να µην πρέπει να
πάρει φοιτητοδάνεια για να σπουδάσει; Είναι πολυτέλεια ο εργαζόµενος, ο συνταξιούχος, ο αυτοαπασχολούµενος, ο άνεργος
να έχει την υγεία του, να µπορεί να έχει τα φάρµακά του και την
ιατροφαρµακευτική του περίθαλψη και να µην πρέπει να πάρει
δάνειο για να κάνει εγχείρηση, για λόγους υγείας; Ακόµα, αν το
θέλετε, είναι πολυτέλεια στις σηµερινές συνθήκες να λες σε κάποιον «διακοπές δεν µπορείς να κάνεις µε την οικογένειά σου,
να ξεκουραστείς»; Γιατί αυτά είναι πολυτέλειες στις σηµερινές
συνθήκες του εικοστού πρώτου αιώνα; Και στο κάτω-κάτω της
γραφής, για να µη µας λέτε και αιθεροβάµονες, αντικειµενικά,
δεν υπάρχουν όλες αυτές οι δυνατότητες, µε βάση την ανάπτυξη
των παραγωγικών δυνάµεων, της τεχνολογικής προόδου, για να
ικανοποιηθεί το σύνολο αυτών των αναγκών; Βεβαίως. Υπάρχουν
όλες αυτές οι δυνατότητες. Ποιος µπορεί να πει στον εικοστό
πρώτο αιώνα ότι δεν µπορείς να έχεις λαϊκή στέγη; Ποιος µπορεί
να το ισχυριστεί; Κανείς!
Αν το θέλετε, ακόµη και αυτό το καπιταλιστικό σύστηµα έχει
αποδείξει, µε τις πεντακόσιες χιλιάδες απούλητα σπίτια τα οποία
υπάρχουν, ότι θα µπορούσε να έχει αντιµετωπίσει το σύνολο των
στεγαστικών αναγκών όλων των νέων ζευγαριών. Γιατί δεν το
κάνει αυτό; Διότι ακριβώς την ανάγκη για στέγαση τη µετατρέπει
σε εµπόρευµα, την εµπορευµατοποιεί. Άρα κάποιος ο οποίος δεν
µπορεί, δεν έχει. Και αν κάποιος έβαλε και δάνειο για να αποκτήσει µία στέγη, µια κατοικία, στις σηµερινές συνθήκες τον αναγκάζετε να την πουλήσει ή τον οδηγείτε στην κατάσχεση από τις
τράπεζες.
Έτσι λοιπόν αυτό είναι το πρόβληµα, ότι ενώ υπάρχουν όλες
οι δυνατότητες, δεν ικανοποιούνται οι ανάγκες για έναν και µόνο
λόγο, γιατί η διανοµή του κοινωνικά παραγόµενου πλούτου που
υπάρχει, εξαιτίας της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας, γίνεται σε ατοµική βάση και όχι σε συλλογική κοινωνική βάση.
Αυτό είναι λοιπόν το πρόβληµα και ας µην κρυβόµαστε. Είναι
δηλαδή παιδί του καπιταλισµού η κατάσταση την οποία βιώνει
σήµερα η λαϊκή οικογένεια και στο ζήτηµα που αφορά τα υπερχρεωµένα λαϊκά νοικοκυριά και όχι η αλόγιστη χρήση. Τους αναγκάσατε, δηλαδή συνειδητά τους οδηγήσατε εκεί, γιατί την
προηγούµενη δεκαετία ήταν πολιτική σας επιλογή να µπορέσει
η λαϊκή οικογένεια να καλύψει τις ανάγκες µέσα από την υπερχρέωση, γιατί η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας επιβεβαίωσε για µια ακόµη φορά ότι δεν πήγε, για να καλυφθούν οι
λαϊκές ανάγκες, αλλά για να αυγατίσουν τα κέρδη των καπιταλιστών.
Και για έναν ακόµη λόγο υπήρξε αυτή η υπερχρέωση, γιατί
µέσα από αυτήν τη διαδικασία βρήκαν προσωρινή διέξοδο τα
υπερσυσσωρευµένα κεφάλαια, καθυστέρησε να εκδηλωθεί η καπιταλιστική κρίση και βεβαίως αυτή η καθυστέρηση οδήγησε στο
να εκδηλωθεί µε ακόµη µεγαλύτερη σφοδρότητα.
Εµείς λοιπόν το λέµε καθαρά. Από απολογητές του καπιταλιστικού συστήµατος θεωρούµε ότι το ενδιαφέρον σας είναι υποκριτικό για τα προβλήµατα των χρεωµένων νοικοκυριών, ενός
συστήµατος που εµπορευµατοποιεί τις ανάγκες, ενώ αυτές οι
δυνατότητες υπάρχουν. Και αυτό δεν είναι µόνο ελληνικό φαινόµενο. Θα το δείτε παντού. Στο σύνολο των αναπτυγµένων καπιταλιστικών οικονοµιών υπάρχουν αυτά τα προβλήµατα µε τους
αστέγους, µε τα υπερχρεωµένα, µε τις φούσκες της κτηµαταγοράς και των ενυπόθηκων δανείων.
Αυτό και µόνο αυτό αποτελεί το πιο τρανταχτό παράδειγµα,
που αναδεικνύει την τεράστια υπεροχή του σοσιαλιστικού συστήµατος, το οποίο βεβαίως αυτά τα ζητήµατα τα είχε λύσει. Παρείχε στο σύνολο, ανεξαρτήτως χρώµατος και κοινωνικής
κατάστασης των πολιτών του, στέγαση για όλους, εργασία πάνω
απ’ όλα για όλους, παιδεία, υγεία, πολιτισµό, αθλητισµό, διακοπές. Και τα είχε λύσει όλα αυτά ποιο; Το σοσιαλιστικό σύστηµα.
Αυτές τις κατακτήσεις του σοσιαλισµού ούτε µε τα κιάλια ο καπιταλισµός δεν πρόκειται να τις δει. Δεν µπορούσε στο παρελ-
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θόν, πολύ περισσότερο σήµερα, δεν µπορεί µε τίποτα να κάνει
αυτά τα πράγµατα.
Βεβαίως αυτή η εξέλιξη της ανατροπής του καπιταλιστικού συστήµατος δεν έγινε λόγω ακριβώς αυτών των τεράστιων επιτευγµάτων για την εργατική τάξη και τη λαϊκή οικογένεια, αλλά γιατί
αµφισβητήθηκαν και στο τέλος αναιρέθηκαν οι κανόνες της σοσιαλιστικής οικονοµίας και οικοδόµησης προς όφελος του καπιταλισµού. Απ’ αυτήν την άποψη, όποιος όχι µόνο από τα κόµµατα
της συγκυβέρνησης, αλλά και από την Αντιπολίτευση ισχυρίζεται
σήµερα ότι µπορούµε να ξαναγυρίσουµε στον τρόπο διαβίωσης
των προηγούµενων χρόνων, λέει στο λαό ψέµατα και µάλιστα καραµπινάτα, γιατί αυτή η προηγούµενη περίοδος αποτέλεσε ένα
διάλειµµα στην κοινωνική εξέλιξη, ένα διάλειµµα που προετοίµασε τη σηµερινή κατάσταση, την οποία βιώνουν η εργατική τάξη
και τα λαϊκά στρώµατα.
Απ’ αυτήν την άποψη, η πορεία επιδείνωσης της θέσης της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωµάτων θα συνεχιστεί. Θα είναι
µια πορεία διαρκείας, ανοίγµατος της ψαλίδας ανάµεσα στις
σύγχρονες ανάγκες και στις δυνατότητες που έχουν να ικανοποιηθούν αυτές οι ανάγκες, που καµµία κυβέρνηση µε οποιοδήποτε χρώµα και προσανατολισµό και αν έχει, δεν πρόκειται να
τις αντιµετωπίσει. Γι’ αυτό δεν είναι τυχαία η αγωνιώδης προσπάθεια που κάνουν όλα τα κόµµατα εντός των τειχών να υποβαθµίσουν το επίπεδο των διεκδικήσεων και των απαιτήσεων.
Αυτό είναι, για παράδειγµα, η τοποθέτηση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, που είπε
για κούρεµα µόνο για τα πιο φτωχά και εξαθλιωµένα στρώµατα.
Είναι µια πρόταση εντός των τειχών. Όµως πρέπει να πούµε καθαρά τι; Ότι δεν µπορεί να θες και την πίτα ολάκερη και το σκύλο
χορτάτο. Στην προκειµένη περίπτωση ο σκύλος είναι τα συµφέροντα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και η πίτα ολάκερη
είναι τα συµφέροντα της λαϊκής οικογένειας. Δεν µπορείς και τα
δυο να τα ικανοποιήσεις ταυτόχρονα.
Γι’ αυτό η δική µας πρόταση, που καταθέσαµε ως ΚΚΕ, έβγαινε
έξω από αυτά τα τείχη. Λέγαµε ότι πρέπει να αµφισβητηθούν τα
συµφέροντα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, για να ικανοποιηθούν τα συµφέροντα των λαϊκών οικογενειών και των υπερχρεωµένων νοικοκυριών, χωρίς ταυτόχρονα να καλλιεργούµε
αυταπάτες ότι αυτό θα λύσει το πρόβληµα. Ανακούφιση είναι,
δεν είναι η ανατροπή.
Απ’ αυτήν την άποψη η πρόταση η δική µας είναι εξαιρετικά
ρεαλιστική, γιατί ουτοπία είναι τα δικά σας συνθήµατα, ότι όλοι
θα περάσουν καλά σε έναν κόσµο όµορφο, ηθικό και αγγελικά
πλασµένο. Στις σηµερινές συνθήκες λοιπόν φτάνει µια κυβερνητική αλλαγή. Η πρόταση του ΚΚΕ είναι ρεαλιστική, δεν είναι ουτοπία. Γιατί; Διότι υπάρχουν όλες οι αντικειµενικές προϋποθέσεις
για να υλοποιηθεί. Και το µοναδικό ζητούµενο είναι ένα: να αποφασίσει ο λαός, η πλειοψηφία, να αλλάξει ρότα, µέσα από την
οργάνωση της πάλης, για να εµποδίσει την κλιµάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης, να διεκδικήσει µέτρα ανακούφισης, όπως τα
πρόβαλε κι ο εισηγητής του ΚΚΕ πάρα πολύ αναλυτικά -και γι’
αυτό ακριβώς και δεν ψηφίζουµε τη συγκεκριµένη πρόταση, τα
ανέφερε πολύ αναλυτικά ο εισηγητής µας-...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε Καραθανασόπουλε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ:...και ταυτόχρονα να
ανατρέψει συνολικά την κατάσταση, να την αλλάξει ριζικά, να
πάρει στα χέρια του την εξουσία, για να οργανώσει µε αυτόν τον
τρόπο την οικονοµία, µε κριτήριο την ικανοποίηση των λαϊκών
αναγκών και όχι του καπιταλιστικού κέρδους, δηλαδή µέσα από
την κοινωνικοποίηση των µονοπωλιακών οµίλων, τον εργατικό
έλεγχο, τον κεντρικό σχεδιασµό, που θα οδηγήσει και στην εξάλειψη της ανεργίας και στην ισόρροπη ανάπτυξη των κλάδων και
των περιφερειών, την αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και τους λοιπούς ιµπεριαλιστικούς οργανισµούς και τη µονοµερή
διαγραφή του χρέους.
Αυτή είναι η ρεαλιστικότητα, αυτή πρέπει να είναι και η σηµαία
την οποία πρέπει να υψώσει το λαϊκό κίνηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε.
Ο κύριος Υπουργός έχει ζητήσει το λόγο.
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Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Σας
ταλαιπωρώ νοµίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αλλά δεν µπορεί να γίνει διαφορετικά. Πρόκειται για κάποιες νοµοτεχνικές
βελτιώσεις.
Πρώτον, ο τίτλος του νοµοσχεδίου θα πρέπει να αλλάξει από
«Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες και
τροποποιήσεις στο ν.3869/2010». Λόγω των τροπολογιών που γίνονται δεκτές, θα πρέπει να προστεθεί και η φράση «και άλλες
διατάξεις».
Δεύτερον, επανέρχοµαι στη νοµοτεχνική βελτίωση της κυβερνητικής τροπολογίας σε σχέση µε το «πόθεν έσχες». Προηγουµένως, όπως θυµάστε, η Κυβέρνηση είχε κάνει δεκτό το αίτηµα
να απαλειφθεί η παράγραφος 2. Εν συνεχεία, αφού η Κυβέρνηση
έκανε δεκτό το αίτηµα το οποίο είχε υποβληθεί από διάφορους
συναδέλφους, άλλοι συνάδελφοι επανήλθαν, λέγοντας ότι ήταν
υπερβολική αυτή η ρύθµιση. Το ξαναείδαµε λοιπόν το θέµα και
γι’ αυτό καταθέτω την ακόλουθη νοµοτεχνική βελτίωση:
Στην τροπολογία υπ’ αριθµόν 545/75 προστίθεται παράγραφος 2, ως εξής:
Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003
προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για το έτος πρώτης εφαρ-
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µογής του ν.4065/2012, η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου
παρεκτείνεται µέχρι την 30η Σεπτεµβρίου 2013.», µε βάση όσα
είπε προηγουµένως και ο κ. Κακλαµάνης.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, πείτε «η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου παρατείνεται µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου».
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Μα αυτό λέει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ, συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ε,
τώρα θα πρέπει να αναζητώ τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργικού Συµβουλίου. Δεν µπορεί να κατατεθεί διαφορετικά, όπως καταλαβαίνετε.
Ως προς την άλλη τροπολογία του κ. Κακλαµάνη, η Κυβέρνηση
δεν έχει να πει σήµερα κάτι συγκεκριµένο. Εάν θεωρηθεί ότι
υπάρχει κάποια κίνηση να γίνει επ’ αυτού, θα επανέλθουµε, αλλά
όχι στο σηµερινό νοµοσχέδιο.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα
νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Το λόγο έχει τώρα ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Αθανάσιος Σκορδάς για εννέα λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Να µιλήσουν και οι Βουλευτές κάποια στιγµή!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Η κριτική που ασκήθηκε µέχρι σήµερα, ήταν, όσον αφορά το
γιατί καθυστερεί η Κυβέρνηση να φέρει σχέδιο νόµου για τους
δανειολήπτες. Σήµερα που ήρθε, η κριτική άλλαξε και έγινε
«αυτό είναι σχέδιο νόµου που υπαγορεύθηκε από την τρόικα και
τις τράπεζες». Νοµίζω ότι αυτό δεν µπορεί να καλύψει την απουσία επιχειρηµάτων από την πλευρά όσων θέλουν να αντιπολιτευτούν στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Το νοµοσχέδιο που τίθεται σήµερα στη συζήτηση, έχει τρία
κύρια πολιτικά χαρακτηριστικά:
Πρώτον, είναι ουσιαστικό, διότι δίνει µία ανάσα σε µία µεγάλη
µερίδα όσων συµπολιτών µας έχουν πραγµατικά ανάγκη.
Δεύτερον, αποτελεί προϊόν διαβούλευσης, αφού έχει τη σύµφωνη γνώµη της µεγάλης πλειοψηφίας των κοινωνικών φορέων
και τρίτον, χαρακτηρίζεται από πολιτική συνέπεια.
Επιτρέψτε µου πιο αναλυτικά να παρουσιάσω αυτά τα χαρακτηριστικά και ξεκινώ µε τον ουσιαστικό του χαρακτήρα. Ασκήθηκε έντονη κριτική από όλες τις πλευρές, ακόµη και από
πολλούς Βουλευτές των κοµµάτων που στηρίζουν την Κυβέρνηση για το περίγραµµα των προϋποθέσεων υπαγωγής. Πόσους
αφορά, ήταν το ερώτηµα που ετίθετο σε µόνιµη σχεδόν βάση.
Κοιτάξτε, κοινή συνισταµένη όλης της κριτικής ήταν ότι η πρωτοβουλία µας αφορά σε λίγους δανειολήπτες. Θα αποδείξω ότι
ο ισχυρισµός αυτός δεν ευσταθεί. Το εισοδηµατικό κριτήριο που
θέσαµε για 25.000 καθαρό οικογενειακό εισόδηµα, δηλαδή
33.000 µε 37.000 µεικτό ετήσιο εισόδηµα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων για
τα εισοδήµατα του έτους 2011, αντιστοιχεί στο 78% των φορολογικών δηλώσεων που υπεβλήθησαν.
Αντιλαµβάνεστε ότι το 2012, για προφανείς λόγους, το ποσοστό όσων νοικοκυριών είναι µέσα σε αυτό το εισοδηµατικό κριτήριο είναι µεγαλύτερο. Η Αντιπολίτευση αυτήν τη ρύθµιση τη
λέει «ρύθµιση για λίγους». Και επειδή ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ µάς προέτρεψε να τα λέµε απλά, θα το
πω όσο πιο απλά γίνεται, για να µας καταλάβουν όλοι.
Κοιτάξτε τι συµβαίνει µε το όριο των 180.000 ευρώ αντικειµενικής αξίας, το οποίο επίσης βρίσκετε µικρό, διότι ασκείτε µία
κριτική, κρύβοντας στην ουσία την αλήθεια από τον πολίτη ή µην
έχοντας µελετήσει τα στοιχεία. Όµως ο πολίτης αξίζει να γνωρίζει αυτά τα οποία αγνοεί η Αντιπολίτευση.
Ο πολίτης του Αιγάλεω και του Ταύρου, για παράδειγµα, πρέπει να γνωρίζει ότι η ρύθµιση που φέρνουµε για τις 180.000 αντικειµενική αξία, καλύπτει την αξία πρώτης κατοικίας του, αν
αυτή είναι έως διακόσια δώδεκα τετραγωνικά. Νοµίζετε ότι είναι
λίγο; Πείτε το ευθέως.
Ο συνδηµότης µου στο Περιστέρι ξέρει ότι καλύπτουµε την
πρώτη κατοικία του, αν είναι µέχρι διακόσια είκοσι τέσσερα τετραγωνικά µε τις 180.000 ευρώ. Ξέρετε εσείς να υπάρχουν στο
Περιστέρι πολλά λαϊκά νοικοκυριά µε κατοικία µεγαλύτερη από
διακόσια είκοσι τέσσερα τετραγωνικά; Τα λέτε σοβαρά αυτά;
Ο πολίτης στο Μαρούσι και το Παλαιό Φάληρο καλύπτεται στα
µέχρι εκατόν είκοσι τέσσερα τετραγωνικά. Και πώς θα πάτε να
µιλήσετε στο Βύρωνα, όταν εκεί καλύπτουµε έως εκατόν
ογδόντα εννέα τετραγωνικά; Στο Γαλάτσι και στη Νέα Σµύρνη το
όριο καλύπτει εκατόν εξήντα τέσσερα τετραγωνικά, στου Ζωγράφου, στο Χαλάνδρι, στο Χολαργό και στην Ηλιούπολη έως εκατόν
είκοσι εννέα, στη Γλυφάδα εκατόν δεκαέξι, στην Καισαριανή και
στη Νέα Ιωνία εκατόν ογδόντα τετραγωνικά, στην Καλλιθέα και
στο Μοσχάτο εκατόν πενήντα επτά. Όµως ακόµη και στην Κηφισιά καλύπτουµε έως εκατόν σαράντα τέσσερα τετραγωνικά
µέτρα, ενώ στη Νέα Φιλαδέλφεια και το Χαϊδάρι έως διακόσια.
Και να πάµε και στις φτωχογειτονιές του Πειραιά, εκεί όπου
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πραγµατικά οι άνθρωποι δοκιµάζονται;
Στο Κερατσίνι και στη Δραπετσώνα, καλύπτουµε πρώτη κατοικία έως διακόσια πενήντα επτά τετραγωνικά µέτρα, στη Νίκαια
έως διακόσια είκοσι πέντε, στου Ρέντη έως διακόσια εβδοµήντα
επτά, ενώ στο Πέραµα και στη Σαλαµίνα το παρόν νοµοσχέδιο
καλύπτει πρώτη κατοικία έως τριακόασια τετραγωνικά µέτρα. Τι
θα πάτε να πείτε σε όλους αυτούς; Ότι είναι µία ρύθµιση για λίγους, που δεν τους αφορά; Πραγµατικά, θα ήθελα να δω, πώς
θα σας αντιµετωπίσουν σ’ αυτές τις γειτονιές, αν επαναλάβετε
αυτά που λέτε εδώ, διότι –µε συγχωρείτε που θα το πω- δικαιώνετε όσους λένε ότι, αντί να κάνετε αντιπολίτευση επιχειρηµατολογούντες, κάνετε αντιπολίτευση φαιδρώς αλαλάζοντες, πάντες
εν αφροσύνη.
Ως προς το όριο των 150.000 ανεξόφλητου υπολοίπου -το ανέφερε και ο Υπουργός στη δική του τοποθέτηση, αλλά έκανε µεγάλη κουβέντα σε όλες τις τοποθετήσεις του και ο κ. Σταθάκηςθα πω και εγώ ότι το µέσο στεγαστικό δάνειο, κύριε Σταθάκη,
είναι 70.000 ευρώ. Τη διαίρεση να κάνετε, θα το βρείτε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Δεν είναι έτσι. Όποτε θέλετε, το συζητάµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Εν πάση
περιπτώσει, εµείς δεν πήγαµε µόνο στο «κατιτίς παραπάνω», πήγαµε στο υπερδιπλάσιο.
Ως προς τις δέκα χιλιάδες καταθέσεις, το εξήγησα και στην
επιτροπή, ο καθένας αντιλαµβάνεται ότι είναι το πλέον εύκαµπτο
κριτήριο.
Το δεύτερο χαρακτηριστικό του νοµοσχεδίου είναι, ότι αποτελεί προϊόν διαβούλευσης και συναίνεσης, όπως είχατε όλοι την
ευκαιρία να διαπιστώσετε κατά τη συζήτησή του στην επιτροπή.
Καταρρέει έτσι ένας ακόµη αστήρικτος ισχυρισµός ότι δήθεν η
Κυβέρνηση ήθελε να περάσει ως κατεπείγον το νοµοσχέδιο, γιατί
δεν θέλαµε συζήτηση επί της ουσίας και φοβόµαστε την κριτική
των φορέων.
Κατά την ακρόαση των φορέων όχι µόνο απεδείχθη το ακριβώς αντίθετο, αλλά σας είπαν και οι περισσότεροι εξ αυτών ότι
υιοθετήσαµε τις περισσότερες θέσεις που είχαν καταθέσει στη
διαδικασία της διαβούλευσης. Κι όταν οι εκπρόσωποι τοποθετήθηκαν υπέρ του νοµοσχεδίου, ορισµένοι τους επιτεθήκατε µε το
ερώτηµα αν εκπροσωπούν αυθεντικά το φορέα τους. Κι όσοι
ελαφρά τη καρδία µάς κατηγόρησαν για προϊόν δήθεν κακής διαπραγµάτευσης, καλό είναι να θυµούνται ότι αντίστοιχη δική τους
προσπάθεια, που προφανώς νοµίζουν ότι ήταν καλύτερης διαπραγµάτευσης, δεν κατάφερε ποτέ να παραγάγει αποτελέσµατα,
διότι απερρίφθη µετά πολλών επαίνων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Το τρίτο χαρακτηριστικό του νοµοσχεδίου, κυρίες και κύριοι,
είναι ότι είναι συνεπές µε όσα είχαµε δεσµευτεί, όταν εξαγγείλαµε την πρωτοβουλία µας ως προς το πεδίο εφαρµογής, τις
ρυθµίσεις και την ανάγκη βελτιώσεων του ν. 3869 και τους άξονες που είχαµε θέσει και τους οποίους επαναλαµβάνω: Ουσιαστική παρέµβαση υπέρ των πλέον αδυνάτων, βιωσιµότητα του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και αίσθηµα δικαίου έναντι
όσων συµπολιτών µας µε θυσίες εξυπηρετούν τις δανειακές τους
υποχρεώσεις.
Απ’ όλα τα παραπάνω, που µια στοιχειώδης ενασχόληση µε το
θέµα τα κάνει προφανή, η Αντιπολίτευση δεν είδε τίποτα. Αντίθετα εξαντλείται σε άσφαιρα πυρά, τα οποία θα αποδείξω στη
συνέχεια γιατί είναι άσφαιρα.
Το πρώτο σηµείο κριτικής που τίθεται, είναι: Γιατί η πρόταση
αφορά µόνο στα δάνεια που έχουν συναφθεί προ της 30ης Ιουνίου 2010; Η απάντηση είναι προφανής, κυρίες και κύριοι, διότι
αυτά και µόνο τα δάνεια συνήφθησαν χωρίς ο δανειολήπτης να
έχει γνώση ή συναίσθηση, αν θέλετε, ότι βρισκόµαστε σε περιβάλλον κρίσεως και ότι συνεπώς µπορεί να µεταβληθούν εξωγενώς οι αντικειµενικές συνθήκες εξυπηρέτησης των δανείων του.
Το δεύτερο σηµείο της κριτικής διατυπώθηκε ως εξής: Γιατί
προστατεύετε µόνο τους ενήµερους δανειολήπτες; Πρώτον,
επαναλαµβάνω ότι οι υπαγόµενοι στη ρύθµιση µπορεί να είναι
πέρα των ενήµερων κι όλοι όσοι δεν είναι ενήµεροι, αλλά δεν
έχουν καταγγελθεί οι δανειακές τους συµβάσεις. Καλό είναι να
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µην ξεχνά κανείς ότι το νοµοσχέδιο αυτό δηµιουργεί µία ελάχιστη βάση υποχρεωτικής εφαρµογής των διατάξεών του, που
ωστόσο µπορεί κάλλιστα να χρησιµεύσει ως πυξίδα για ευρύτερες ρυθµίσεις µεταξύ πιστωτικών ιδρυµάτων και δανειοληπτών.
Το τρίτο σηµείο κριτικής είναι ότι το νοµοσχέδιο εξυπηρετεί
κυρίως τις τράπεζες. Διαβάζω επί λέξει από την τοποθέτηση του
εισηγητή της Αντιπολίτευσης στην επιτροπή: «Επαναλαµβάνω,
γίνεται µε έναν τρόπο αποτίµησης που εξυπηρετεί τις τράπεζες».
Και λίγο παρακάτω συνεχίζει ο κ. Σταθάκης: «Η κεντρική ιδέα του
νοµοσχεδίου παραµένει σε ένα πνεύµα και το πνεύµα αυτό εκπορεύεται από την ίδια τη διαµεσολάβηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία λέει ότι επιδιώκουµε και προστατεύουµε την ιδέα της µείωσης, διαγραφής ή αποσυµπίεσης των
«κόκκινων» δανείων των τραπεζών, γιατί είναι πολλά χρήµατα.
Αυτή είναι η πρωταρχική µέριµνα αυτήν τη στιγµή, όµως δεν είναι
ο ασφαλής τρόπος να προσεγγίσουµε το θέµα. Είναι ο ασφαλής
τρόπος από την πλευρά των τραπεζών».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Θα ήθελα λίγο την ανοχή σας, κυρία Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι έχω αποδείξει ήδη µε τα παραπάνω ότι δίνουµε µια
ανάσα σε πολλούς συµπολίτες µας που πραγµατικά έχουν
ανάγκη και όχι στις τράπεζες ή σε κάποιον από τους «ανεµόµυλους», που ως νέοι Δον Κιχώτες κατασκευάζουν τα στελέχη της
Αντιπολίτευσης.
Επειδή όµως από την επιτροπή πέρασαν και εκπρόσωποι φορέων, όπως η Ένωση Τραπεζών, είδα για άλλη µια φορά -κι είναι
η τρίτη ή η τέταρτη φορά που το επισηµαίνω εδώ- τον εισηγητή
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να είναι ιδιαιτέρως –πώς να το
πω;- συγκαταβατικός, φιλικός να πω, προσεκτικός µε τις τράπεζες. Αξίζει να ακούσετε τι ρώτησε. Θα διαβάσω από τα Πρακτικά
τις τέσσερις ερωτήσεις που έθεσε ο εισηγητής της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης επί λέξει.
Η πρώτη ερώτηση αφορά ένα στατιστικό δεδοµένο κι αυτό
είναι: Μέχρι στιγµής οι ελληνικές τράπεζες στο σύνολό τους τι
ρυθµίσεις έχουν κάνει, αναφορικά µε τα στεγαστικά δάνεια από
µόνες τους; Ποια έκταση έχει το φαινόµενο και τι ρυθµίσεις
έχουν προβλεφθεί στη διαδικασία αυτή;
Η δεύτερη ερώτηση εκπορεύεται από το εάν το νοµοσχέδιο
για τους δανειολήπτες, που είναι ενήµεροι, είναι περαιτέρω ή
υποδεέστερο της ίδιας τακτικής των τραπεζών.
Η τρίτη ερώτηση είναι, εάν έχουµε αποτύπωση των αποφάσεων των δικαστηρίων για τη δεύτερη κατηγορία.
Για να µην πολυλογώ, η τέταρτη ερώτηση είναι διαδικαστική,
όπως λέει ο εισηγητής, δηλαδή αν η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών
αισθανόταν ή αισθάνεται ότι πρέπει να ενηµερώνει κατά περιόδους το σύνολο των κοµµάτων της Βουλής για τα θέµατα τα
οποία βρίσκονται στο επίκεντρο της ελληνικής κοινωνίας. Τόσο
σκληρές ερωτήσεις κάνατε εσείς, οι εχθροί των τραπεζών, και
τόσο σκληρές κάνουµε εµείς που είµαστε –υποτίθεται- από την
άλλη µεριά.
Κυρίες και κύριοι, η διανοµή ρόλων στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ξεκάθαρη
και θεωρούµε χρέος µας να την επισηµαίνουµε σε κάθε ευκαιρία.
Ας υποθέσουµε όµως ότι προς στιγµήν κάποιος προσχωρεί στη
λογική που έθεσε η Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Τι λέει στην επιτροπή ο εισηγητής και πάλι; Διαβάζω επί λέξει: «Η παρούσα πρόταση της Κυβέρνησης δεν απαντά στο πραγµατικό πρόβληµα,
που είναι τα νοικοκυριά των φτωχών». Μιλάτε δηλαδή µόνο για
τους φτωχούς, όπως ορίζονται εισοδηµατικά µε το όριο των
15.000 ευρώ ετησίως, για να είναι στο όριο της φτώχειας. Εµάς
δηλαδή µας εγκαλείτε γιατί λέµε για εισοδηµατικό όριο µέχρι
25.000 ευρώ, εσείς την πρότασή σας την περιορίζετε στα 15.000
ευρώ κι εσείς είστε καλοί κι εµείς είµαστε κακοί!
Υπολογίζει ο κ. Σταθάκης το κόστος της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ
στα δέκα έως δεκαπέντε δισεκατοµµύρια ευρώ. Από πού θα βρεθούν αυτά τα χρήµατα; Διαβάζω πάλι από τα Πρακτικά πού τα
βρίσκει ο κ. Σταθάκης: «Για να καλυφθεί αυτό, υπάρχουν δύο
τρόποι. Το ισοζύγιο των τραπεζών έχει δύο κατηγορίες: καταθέσεις και δανεισµό. Εάν ισχύει η αύξηση της ροής των καταθέσεων και αν ισχύει ότι υπάρχει διασφάλιση ενός σταθερού
σχετικά δανεισµού από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τότε
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ακυρώνεται σε µεγάλο βαθµό το άλλοθι ότι τα νοµισµατικά µεγέθη των τραπεζών είναι απαγορευτικά στο να προσπαθήσουµε
να ασκήσουµε µία σοβαρή πολιτική πάνω σ’ ένα τόσο κρίσιµο
θέµα», λέει ο κ. Σταθάκης.
Εδώ ακριβώς, κύριε Σταθάκη, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
βρίσκεται ο πυρήνας της πολιτικής διαφοράς µας. Εµείς λέµε η
αύξηση των καταθέσεων, η ενδυνάµωση του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος να διοχετευθεί στις επενδύσεις, να κινήσει την
αγορά, να δηµιουργήσει βιώσιµες θέσεις εργασίας, να στηρίξει
το νέο αναπτυξιακό κύκλο της χώρας και να βοηθήσει ουσιαστικά
τους πολίτες υπέρ της κοινωνικής συνοχής και της αλληλεγγύης.
Εσείς λέτε να πάρουµε ό,τι προκύπτει στην αύξηση του σκέλους
των καταθέσεων στις τράπεζες και να το ρίξουµε «στον πίθο των
Δαναΐδων» µε µία κίνηση, µια κι έξω, χωρίς αυτό να κλείνει ούτε
τη µαύρη τρύπα οριστικά και µε τον κίνδυνο, αν τώρα η οικονοµία
δεν πάρει µπροστά, σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα η τρύπα να
είναι πάλι εδώ.
Επειδή δεν υπάρχει χρόνος, δεν θα πω ποιες άλλες βελτιώσεις
επέρχονται στο ν. 3869. Τις έχει καλύψει η τοποθέτηση του κυρίου Υπουργού. Επειδή πραγµατικά για πολύ καιρό και επί πολλές ώρες έχουµε συζητήσει εδώ µε διάφορες αφορµές για τους
δανειολήπτες, θα πω ότι έστω και την υστάτη ώρα της συζήτησης όλες οι πολιτικές δυνάµεις πρέπει να αφήσουµε κατά µέρος
τις όποιες διαφορές µας και να στηρίξουµε µία ρεαλιστική πρόταση, που πρώτοι εµείς έχουµε πει ότι δεν λύνει συνολικά το πρόβληµα, αλλά ασφαλώς δίνει µία ανάσα σ’ εκείνους που έχουν
πραγµατική ανάγκη. Ό,τι έχετε επικαλεστεί στην κριτική δεν στέκεται. Ο πολίτης δοκιµάζεται, αλλά ο πολίτης επιδεικνύει πρωτοφανή ωριµότητα και σ’ αυτήν την προσπάθειά του θα πάρει, κατά
τη γνώµη µου, θάρρος και κουράγιο αν βλέπει τις πολιτικές δυνάµεις ενωµένες να τον στηρίζουν όσο και όπως επιτρέπει η δύσκολη συγκυρία στην οποία ζούµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
τον κύριο Υπουργό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, πότε θα µπορέσω να
λάβω το λόγο, για να απαντήσω στον κύριο Υπουργό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Στη δευτερολογία σας θα απαντήσετε, κύριε Σταθάκη.
Επανερχόµαστε στον κατάλογο των οµιλητών.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ευάγγελος Αποστόλου.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, ασφαλώς και
είναι ζήτηµα του Κανονισµού η οργάνωση της νοµοθετικής εργασίας στη Βουλή, αλλά επιτρέψτε µου να σας πω -δεν απονέµω
ευθύνες σε εσάς, αλλά γενικότερα στο Προεδρείο- ότι κάποια
στιγµή το Προεδρείο πρέπει να οργανώνει τις συζητήσεις κατά
τρόπο, που να δίνει τη δυνατότητα στους Βουλευτές να συµµετέχουν στη νοµοθετική εργασία. Με τον τρόπο που οργανώνονται οι συζητήσεις, πραγµατικά αποθαρρύνονται οι Βουλευτές
από τη συγκεκριµένη διαδικασία.
Κύριε Υπουργέ, στην προσέγγισή σας, όσον αφορά το πρόβληµα του «Τειρεσία», είπατε ότι θα αντικαταστήσετε την εικόνα
της στιγµής µ’ ένα σύστηµα βαθµολογίας της συµπεριφοράς του
συναλλασσόµενου µε τις τράπεζες.
Κύριε Υπουργέ, µην το παραπέµπετε στις καλένδες, το πρόβληµα είναι άµεσο. Η οικονοµική δραστηριότητα της χώρας πάσχει σήµερα. Μέχρι να έρθει η συγκεκριµένη ρύθµιση, τελικά θα
έχουν καταλήξει όλοι στον «Τειρεσία»!
Κύριε Υφυπουργέ, επιτρέψτε µου να σας πω ότι δεν είµαστε
εδώ για να νοµοθετούµε µόνο προς τη θετική κατεύθυνση. Είµαστε εδώ, κυρίως, για να λύνουµε προβλήµατα. Ποια προβλήµατα
προσεγγίζουµε µε τη συγκεκριµένη ρύθµιση; Τα προβλήµατα
αυτών οι οποίοι έχουν νικηθεί ουσιαστικά από τις δανειοδοτήσεις, δηλαδή έχουν καταλήξει –αυτό που λέµε- υπερήµεροι ή των
άλλων που ενδέχεται αύριο-µεθαύριο να είναι υπερήµεροι;
Δεν αντιλαµβάνεστε ότι η κοινωνία αυτήν την ώρα έχει φοβερά
προβλήµατα; Δεν θέλω να περιγράψω τραγωδίες. Μόνο αυτό θα
σας πω: Η κατάθλιψη σήµερα έχει γίνει κύριο χαρακτηριστικό
της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό είναι το πρόβληµα που πρώτιστα
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θα έπρεπε να προσεγγίσουµε.
Ειπώθηκε στην επιτροπή από τον εκπρόσωπο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών ότι περίπου το 20% των στεγαστικών δανείων
και το 38% των καταναλωτικών δανείων είναι αυτήν την ώρα ληξιπρόθεσµα και απαιτητά. Εκεί δεν προσεγγίζουµε καθόλου το
πρόβληµα.
Εγώ σας λέω ότι δεν είναι ακριβώς τα νούµερα αυτά, αλλά
είναι µεγαλύτερα, γιατί αυτήν την ώρα τουλάχιστον ένα στα τέσσερα στεγαστικά και δύο στα τέσσερα καταναλωτικά δάνεια είναι
ληξιπρόθεσµα.
Τι κάνουµε στην προκειµένη περίπτωση, όσον αφορά τα στεγαστικά δάνεια; Τα αφήνουµε καθώς από τη µεριά του, ο Υφυπουργός προχθές µίλησε µε αοριστολογίες, όσον αφορά την
άρση του πλειστηριασµού για την πρώτη κατοικία.
Εσείς κύριε Υπουργέ, σήµερα απλώς είπατε ότι τουλάχιστον
µέχρι το τέλος του 2013 είµαστε εξασφαλισµένοι και από εκεί και
πέρα θα δούµε.
Ήδη όµως υπάρχουν δηµοσιεύµατα –και διογκώνονται- που
µιλάνε για µείωση του ποσού. Μήπως το 2014 το πάτε στα
150.000 ευρώ, αργότερα στα 100.000 ευρώ, φτάσετε στα 50.000
ευρώ και έπειτα στο µηδέν; Κάτι τέτοιο φαίνεται ότι έχετε στο
νου σας, γι’ αυτό και δεν ξεκαθαρίζετε τη θέση σας στο συγκεκριµένο ζήτηµα.
Έρχοµαι στο θέµα των άλλων δανείων που είναι αυτό το 38%,
για το οποίο µίλησε ο εκπρόσωπος των τραπεζών και που εγώ
σας είπα ότι είναι πολύ περισσότερα. Πώς έχουν δηµιουργηθεί
αυτά, κύριε Υπουργέ; Το ξέρετε; Η πλειοψηφία αυτών των δανείων είναι δάνεια, τα οποία πήραν οι πιστούχοι, προσκοµίζοντας
συγκεκριµένη βεβαίωση αποδοχών και συγκεκριµένο εκκαθαριστικό σηµείωµα. Με βάση αυτά τους δόθηκαν τα συγκεκριµένα
δάνεια. Άρα όταν αυτοί βρίσκονται µετά από ένα-δύο χρόνια σε
µια µείωση των αποδοχών τους, οι οποίες ουσιαστικά ήταν ένα
κριτήριο για να πάρουν τη συγκεκριµένη δανειοδότηση, τι κάνουµε στην προκειµένη περίπτωση; Είναι ένα τεράστιο ζήτηµα.
Πώς είναι δυνατόν να µιλάµε για ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήµατος; Και από τη στιγµή που δεχόµαστε ότι αυτή
η ανακεφαλαιοποίηση έρχεται εξαιτίας της ύφεσης, εξαιτίας
όλων αυτών των επιπτώσεων που υπάρχουν στην οικονοµική
δραστηριότητα, γιατί στην προκειµένη περίπτωση δεν προσεγγίζετε το συγκεκριµένο ζήτηµα µε ένα κούρεµα ανάλογο;
Ειπώθηκε, ιδιαίτερα από τον κύριο Υπουργό, ότι δεν µπορούµε
εµείς να το κάνουµε αυτό, επειδή τα ειρηνοδικεία βγάζουν ένα
µέσο ποσοστό. Βάλτε στις προϋποθέσεις σας ότι αντίστοιχα –
δεν σηµαίνει ότι σώνει και καλά πρέπει να πιάσετε το µέσο όρουπάρχουν προϋποθέσεις που µπορούν να προσεγγίζουν το συγκεκριµένο ζήτηµα, για να δοθεί και εκεί µια λύση.
Το ζήτηµα λοιπόν αυτήν την ώρα είναι, πώς θα ανακουφίσουµε
τους συγκεκριµένους και µετά να πάµε στο πιο πέρα, που είναι
ένα ενδεχόµενο πρόβληµα που η ύφεση πραγµατικά θα φέρει.
Όταν εµείς φέραµε συγκεκριµένη πρόταση νόµου και µιλούσαµε για αυτό το αντίστοιχο κούρεµα, το 30%, που ήταν αυτό
που αντιστοιχούσε κατά ένα µέρος, στη µείωση γενικά της οικονοµικής δραστηριότητας και των αποδοχών των συγκεκριµένων
πιστούχων, εσείς µας µιλήσατε για προχειρότητα.
Μας µιλήσατε και για κάτι άλλο. Το είπατε και σήµερα. Κύριε
Στουρνάρα, σας το έχω ξαναπεί: Δεν είναι σωστό να προσεγγίζετε άλλες προτάσεις µε υπεροπτική συµπεριφορά .
Υπάρχει πρόβληµα λοιπόν στην ελληνική κοινωνία. Υπάρχει
πρόβληµα στους δανειολήπτες και πρέπει να το αντιµετωπίσουµε όλοι µαζί.
Αλλά εσείς, δέσµιοι τώρα συγκεκριµένων πολιτικών, δεν µπορείτε να προχωρήσετε. Εξάλλου η συγκεκριµένη ρύθµιση έχει
τεθεί προς έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και µε
την παραµικρή της λεπτοµέρεια. Γι’ αυτό λοιπόν, εµείς καταψηφίζουµε τη συγκεκριµένη ρύθµιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Διονύσιος Σταµενίτης έχει το λόγο.
Όσοι συνάδελφοι θέλετε, µπορείτε να µιλάτε και από τη θέση
σας, επειδή υπάρχει το πεντάλεπτο.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα, αφορά ένα
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µεγάλο κοµµάτι της ελληνικής κοινωνίας. Κινείται στην κατεύθυνση της ελάφρυνσης και διευκόλυνσης των πολιτών που έχουν
δάνεια. Οι ρυθµίσεις που προβλέπονται στο παρόν σχέδιο νόµου,
είναι µια ακόµα απόδειξη ότι η σηµερινή Κυβέρνηση κατανοεί το
µεγάλο βάρος που έχουν σηκώσει οι συµπολίτες µας τα τελευταία χρόνια. Γνωρίζουµε όλοι ότι η οικονοµική κρίση ανέτρεψε
τη συνολική κατάσταση της οικονοµίας και άλλαξε σηµαντικά την
καθηµερινότητα των Ελλήνων.
Πρώτο µέληµα της σηµερινής Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά ήταν η αποκατάσταση και η αξιοπιστία της
χώρας και η σταθεροποίηση της οικονοµίας. Τα κατάφεραν ένα
χρόνο µετά: και η χώρα έχει νοµισµατική και πολιτική σταθερότητα
και η παραµονή της στη Ζώνη του ευρώ δεν αµφισβητείται.
Αυτό ήταν το πρώτο αποφασιστικό βήµα που έπρεπε να γίνει,
ώστε η χώρα να είναι σε θέση και να αντιµετωπίσει και να διαχειριστεί το οικονοµικό της πρόβληµα, αλλά και να προχωρήσει στις
απαραίτητες δοµικές αλλαγές και µεταρρυθµίσεις όχι µόνο για
να βγούµε από την κρίση, αλλά και να διορθώσουµε όλες τις αιτίες που έφεραν τη χώρα και τους πολίτες σ’ αυτήν την κατάσταση.
Κανείς δεν αµφιβάλλει ότι η αποκατάσταση της αξιοπιστίας
της χώρας και τα επόµενα βήµατα της οικονοµικής σταθεροποίησης έγιναν µε τη συµβολή, µε τις θυσίες µισθωτών και συνταξιούχων και µιας µεγάλης µερίδας του λαού. Είναι άνθρωποι που
µε βάση τα µέχρι τώρα δεδοµένα είχαν προγραµµατίσει τη ζωή
τους και το µέλλον τους εντελώς διαφορετικά.
Η ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας απέναντι σ’ αυτό το κοµµάτι
της κοινωνίας µας ήταν να ληφθούν αποφάσεις, στο πλαίσιο φυσικά των δυνατοτήτων της οικονοµίας, ώστε να προχωρήσουµε
σταθερά και µε σχεδιασµούς στην αποκατάσταση των κοινωνικών αδικιών.
Το παρόν σχέδιο νόµου αποτελεί µέρος αυτής της προσπάθειας που γίνεται από την πλευρά της Κυβέρνησης, ώστε να µικρύνει το κόστος που επωµίζονται οι συµπολίτες µας.
Οι δυο βασικοί άξονες του νοµοσχεδίου στοχεύουν στην ελάφρυνση των συµπολιτών µας και αφορούν, πρώτον, στη διευκόλυνση των κοινωνικών οµάδων, τα εισοδήµατα των οποίων έχουν
υποστεί µεγάλες µειώσεις. Αφορά ανέργους, συνταξιούχους, µισθωτούς και ευπαθείς κοινωνικές οµάδες. Θα πρέπει ενδιάµεσα
το Υπουργείο να φροντίσει και να καταθέσει κάτι ανάλογο για
τους ελεύθερους επαγγελµατίες, τις επιχειρήσεις και τους αγρότες.
Το δεύτερο και σηµαντικότερο αφορά στη νοµοθέτηση των
σχέσεων ανάµεσα στις τράπεζες και τους δανειολήπτες, µε συγκεκριµένο θεσµικό πλαίσιο, προκειµένου οι τράπεζες να υποχρεούνται µε βάση νόµο να προχωρήσουν σε ρύθµιση οφειλών.
Νοµίζω ότι δεν αξίζει σχολιασµού η άποψη που ακούστηκε από
την Αντιπολίτευση, ότι οι τράπεζες από µόνες τους προχωρούν
σε ευνοϊκότερες ρυθµίσεις απ’ αυτές του νοµοσχεδίου. Μάλλον
ζούµε σε διαφορετικές χώρες.
Δίνεται λοιπόν, η δυνατότητα για ρύθµιση δανείων σε όλους
όσοι ήθελαν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, αλλά η οικονοµική συγκυρία δεν τους επιτρέπει σήµερα να αντεπεξέλθουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι διαθέσεις της Κυβέρνησης
είναι συγκεκριµένες και εκφράζονται µε ξεκάθαρο τρόπο. Βήµαβήµα προχωρούµε στη σταθεροποίηση της οικονοµίας, που φυσικά δεν είναι κάτι εύκολο και απλό, γιατί απαιτεί αναδιάρθρωση,
εκσυγχρονισµό και µεγάλες αλλαγές. Σήµερα δηµιουργούµε τις
κατάλληλες συνθήκες για µια νέα Ελλάδα µε επίκεντρο τον πολίτη, µε βιώσιµη οικονοµία και ανάπτυξη. Οι πολίτες αντιλαµβάνονται ότι ο δρόµος που διανύουµε είναι δύσκολος και µακρύς.
Γι’ αυτό και σηκώνουν το βάρος του µέλλοντος της πατρίδας που
τους αναλογεί, αλλά πολλές φορές είναι δυσανάλογος των δυνατοτήτων τους.
Σε αυτήν την αδικία καλούµαστε να απαντήσουµε σήµερα µε
αυτό το σχέδιο νόµου και αύριο, όταν οι συνθήκες βελτιωθούν
και είναι καλύτερες, µε άλλους νόµους, µε άλλες ενέργειες και
µε άλλες δράσεις.
Οι συµπολίτες µας αντιλαµβάνονται πολύ καλά την αναγκαιότητα δοµικών αλλαγών και ξέρουν ότι πρέπει να προχωρήσουµε
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µπροστά και µόνο µπροστά. Η Αντιπολίτευση όµως, συνεχίζει να
ποντάρει στην αποτυχία όχι µόνο της Κυβέρνησης αλλά και της
χώρας.
Γι’ αυτήν την Αντιπολίτευση, η εθνική προσπάθεια, οι θυσίες
όλων των Ελλήνων δεν έχουν καµµία απολύτως σηµασία, γιατί η
επανεκκίνηση της οικονοµίας, η ελάφρυνση των βαρών που σηκώνουν οι πολίτες της, στερούν την προοπτική κατάληψης της
εξουσίας. Δεν παρουσιάζει καµµία υπευθυνότητα, καµµία απολύτως συµφωνία, καµµία ρεαλιστική πρόταση. Αποφασιστική εµφανίζεται η Αντιπολίτευση µόνο στο να απορρίπτει κάθε πρόταση
της Κυβέρνησης µε ένα όχι και στο να αρνείται κάθε συµµετοχή
δική της στην προσπάθεια για έξοδο από την κρίση.
Το έχουµε πει όµως και θα το επαναλάβουµε: Οι θυσίες δεν
θα πάνε χαµένες. Θα βρείτε αντιµέτωπους και την Κυβέρνηση
και τα κόµµατα που τη στηρίζουν, αλλά και τον ελληνικό λαό απέναντι σε κάθε υπονόµευση της προσπάθειας για έξοδο από την
κρίση, σε κάθε προσπάθεια να παραµείνουµε και να επιστρέψουµε σε µία κρατικοδίαιτη χώρα των συντεχνιών και της αναξιοκρατίας.
Εµείς, όπως και η πλειονότητα των Ελλήνων, ξέρουµε ότι πρέπει να πάµε µπροστά και µόνο µπροστά και ότι αυτήν την πορεία
δεν θα την ανακόψει κανείς.
Οι Έλληνες έχουν αντιληφθεί πάρα πολύ καλά ποια είναι η
µόνη ρεαλιστική πορεία στο αύριο. Η µέχρι τώρα επιτυχία της
Κυβέρνησης είναι αποτέλεσµα σκληρής δουλειάς και βαθιάς πίστης ότι η Ελλάδα µπορεί να τα καταφέρει. Και θα τα καταφέρει!
Οι καλές αξιολογήσεις, οι θετικοί δείκτες, έχουν αλλάξει τη
ψυχολογία, επαναφέρουν τη σταθερότητα και δηµιουργούν
κλίµα εµπιστοσύνης, κάτι που η οικονοµία µας το έχει ανάγκη
τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό. Βέβαια µας δίνουν
τη δυνατότητα να µεριµνήσουµε και για την ίδια την κοινωνία, να
διαπραγµατευόµαστε µε τους εταίρους καλύτερες συνθήκες και
όρους. Μας δίνουν τη δυνατότητα να καταθέτουµε σήµερα ένα
νοµοσχέδιο που είναι προς όφελος των πολιτών και των αδύναµων κοινωνικών οµάδων.
Ως εκ τούτου, νοµίζω ότι είναι υποχρέωσή µας να το υπερψηφίσουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Σταµενίτη.
Η κ. Σταυρούλα Ξουλίδου έχει το λόγο.
Στη συνέχεια να ετοιµάζεται η κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη, για να
µη χάνουµε χρόνο, καθώς υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι να µιλήσουν.
Έχετε το λόγο, κυρία Ξουλίδου.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η οικονοµική ύφεση που µαστίζει σήµερα τη χώρα, οφείλεται –όπως έχουν πια παραδεχτεί όλοι
εδώ στην Αίθουσα- στην πολιτική του µνηµονίου, της απαξίωσης
και της εξαθλίωσης.
Ο αριθµός των νοικοκυριών στη χώρα µας που έρχεται αντιµέτωπος καθηµερινά µε την οικονοµική δυσπραγία, την απώλεια
της αγοραστικής και διαπραγµατευτικής τους δύναµης, την τραγική κατάσταση της κοινωνικής υποβάθµισης, στην οποία περιήλθαν εξαιτίας της βίαιης και αναίτιας ανατροπής της οικονοµικής
τους κατάστασης, αυξάνεται δραµατικά και ωθείται µέσα στη
δίνη της απόλυτης οικονοµικής, κοινωνικής και ηθικής καταστροφής.
Η απορρύθµιση της αγοράς και η απουσία προληπτικών µέτρων επεκτείνουν και βαθαίνουν τη φτώχεια και τον αποκλεισµό
και επηρεάζουν συθέµελα ολόκληρο το κοινωνικό οικοδόµηµα.
Για να µη γίνει λόγος, βεβαίως, ότι ένα µεγάλο ποσοστό πολιτών,
λόγω αδυναµίας πρόσβασης σε νόµιµες πηγές πίστωσης, γίνεται
λεία επιτήδειων, που µε παράνοµα µέσα εκµεταλλεύονται τη δυσµένειά τους.
Ποιο το αποτέλεσµα όλης αυτής της κατάστασης; Κάποιες
από αυτές τις οικογένειες να ζουν στις παρυφές ενός παρασιτικού συστήµατος που καλλιεργεί την τοκογλυφία.
Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί η λειτουργία των εισπρα-
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κτικών εταιρειών που λυµαίνεται το πιστωτικό σύστηµα, µε άνωθεν ευλογίες φυσικά.
Χαρακτηριστικά, ο Συνήγορος του Καταναλωτή κατήγγειλε ότι
λαµβάνει τακτικά και συστηµατικά παράπονα από πολίτες καταναλωτές, οι οποίοι αν και κανονικώς έχουν υπαχθεί στο νόµο για
τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά, εντούτοις γίνονται αδιάκοπα αποδέκτες οχλήσεων από εκπροσώπους εταιρειών, στις οποίες έχει
ανατεθεί το έργο της ενηµέρωσής τους για την ύπαρξη ληξιπρόθεσµων οφειλών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες εδώ
και δυόµισι χρόνια, υπογραµµίζουµε όλη αυτήν τη δυσάρεστη
κατάσταση και προειδοποιούµε για τις απαράδεκτες τακτικές
των εισπρακτικών εταιρειών που έχουν βάλει στο στόχαστρο το
βασικό πυρήνα της ελληνικής κοινωνίας, την οικογένεια.
Δεν πράξατε όµως αυτά που έπρεπε για την προστασία των
νοικοκυριών, γιατί δεν εξυπηρετούσε τα συµφέροντα των τραπεζιτών. Τώρα καλείται το κράτος να αποδείξει το κοινωνικό του
πρόσωπο, κατόπιν εορτής και να διαχειριστεί τις κοινωνικές συνέπειες των εξώσεων και της διάλυσης των οικογενειών.
Είναι γνωστό ότι η ελληνική κοινωνία χαρακτηρίζεται διαχρονικά, εκτός των άλλων, για την τάση να κατοχυρώσει το ζωτικό
της χώρο. Ως εκ τούτου, η γονική συµβουλή «να έχεις παιδί µου
ένα κεραµίδι πάνω από το κεφάλι σου», µετουσιώνει τη βασική
επιδίωξη της ελληνικής οικογένειας να εξασφαλίσει τα µέλη της,
αποκτώντας ιδιοκτησιακό καθεστώς κατοικίας.
Εν συνεχεία, ο ορθός προγραµµατισµός της ελληνικής οικογένειας είχε γνώµονα την απόκτηση της πρώτης, τουλάχιστον,
κατοικίας µε άµεση συνέπεια το αίσθηµα ασφάλειας και σταθερότητας που έτσι κι αλλιώς χαρακτηρίζει διαχρονικά το κύτταρο
της ελληνικής κοινωνίας.
Ο τρόπος ωστόσο που αντιµετωπίζεται αυτή η ροπή της ελληνικής οικογένειας, µαρτυρά µια γενικότερη οργανωµένη δράση
να δηµιουργηθεί µια κοινωνία νεοαστέγων. Η ελληνική κοινωνία
όχι µόνο δεν προστατεύεται, αλλά αντιθέτως γίνεται έρµαιο των
τραπεζών και των εισπρακτικών εταιρειών που εργολαβικά αναλαµβάνουν την εξόφληση των οφειλών µέχρι του τελευταίου
ευρώ µε παράνοµες µεθόδους.
Ποιος θα µπορέσει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ανταποκριθεί στην εξόφληση των οφειλών του, όταν στην πλειοψηφία
τους τα νοικοκυριά αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασµούς και κυρίως τη ΔΕΗ και τα χαράτσια που τους έχουν επιβληθεί παράνοµα και καταχρηστικά;
Είναι η τραγική πραγµατικότητα δυστυχώς, ότι όλο και περισσότερες οικογένειες δεν µπορούν να ανταποκριθούν ούτε στην
αγορά των βασικών ειδών διατροφής.
Συγκεκριµένα, οι οριζόντιες, σκληρές, πολλές φορές κοινωνικά
άδικες και απάνθρωπες περικοπές που υπέστησαν µισθοί και
συντάξεις, η επιβολή χαρατσιών, η αύξηση ΦΠΑ και γενικότερα
η επιβολή όλων των δραµατικών µέτρων, που έχουν ως στόχο
την εξαθλίωση της ελληνικής οικογένειας και όχι την ανάκαµψη
της ελληνικής οικονοµίας, όπως η τρικοµµατική Κυβέρνηση εξαγγέλλει, δεν συνοδεύτηκαν από αντίστοιχο γενναίο κούρεµα στην
αποπληρωµή των δανείων. Ζητήσαµε κούρεµα του ελληνικού
χρέους και αδιαφορούµε µπροστά στις δυσκολίες των Ελλήνων
δανειοληπτών να αποπληρώσουν τα δικά τους χρέη.
Ας αναλογιστούµε, κυρίες και κύριοι, ποιου το συµφέρον καλούµαστε να προασπίσουµε: Του ελληνικού λαού που µας εξέλεξε σε αυτήν τη θέση ή των τραπεζιτών;
Η κατ’ εξακολούθηση κώφευση στα προβλήµατα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας δεν µας ταιριάζει, κύριοι συνάδελφοι.
Δεν γίνεται να αδιαφορούµε, όταν κάθε έννοια της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας καταρρακώνεται ή τουλάχιστον θυσιάζεται στο
βωµό του κέρδους των τραπεζών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Η κατάσχεση της πρώτης κατοικίας δεν είναι ηθικά σωστό και
κοινωνικά δίκαιο να εκτελεστεί. Και σε τελική ανάλυση δεν αποτελεί ίδιον ενός κράτους που θέλει να αποκαλείται ευνοµούµενο.
Για ποια ηθική όµως µιλάµε, όταν η ίδια η Κυβέρνηση γίνεται
υποχείριο των τραπεζών, των τραπεζών που δύο χρόνια πριν,
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απέφευγαν τις κατασχέσεις λόγω της έλλειψης ρευστότητας εκ
µέρους τους και καλούσαν τους πελάτες τους για διακανονισµό,
ενώ τώρα, µε την αναχρηµατοδότηση τους, επανακάµπτουν και
χαρακτηρίζουν ως άµεσα απαιτητά τα χρωστούµενα των δανειοληπτών;
Οι τράπεζες που υπέρµετρα έχουν χρηµατοδοτηθεί για την
ανακεφαλαίωση µε τις πλάτες των φορολογουµένων, οφείλουν
και αυτές να αποδείξουν τον κοινωνικό τους χαρακτήρα και να
συνδράµουν το κράτος στην καλύτερη ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων δανείων, όπως άλλωστε βοηθούνται και αυτές στην ανακεφαλαίωση, καθώς επίσης να ανακαλούν ανάλογες εντολές που
έχουν δοθεί για απαιτήσεις, που αποδεδειγµένα τίθενται προς
ρύθµιση µελλοντικά.
Ξέρετε τι αντιλαµβάνονται τελικά, κύριοι της Κυβέρνησης, όσοι
µας παρακολουθούν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
σας παρακαλώ, την πρότασή σας και κλείστε.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
Αντιλαµβάνονται ότι δεν επιθυµείτε ένα κράτος δικαίου και
πρόνοιας για όλους τους Έλληνες. Θέλετε την ελληνική οικογένεια να δυσπραγεί και να ταλανίζεται, εγκλωβισµένη µέσα σε δαιδαλώδεις νοµοθετικές ρυθµίσεις, διακανονισµούς που
εξυπηρετούν συµφέροντα τραπεζιτών, επιχειρήσεων και αφήνουν απροστάτευτο τον ελληνικό λαό.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θα γίνουµε η ανθρώπινη ασπίδα, που
θα ανακόψει κάθε επίδοξη βούληση των τραπεζιτών να διαλύσουν τις οικογενειακές εστίες. Σας εγγυώµαστε πως δεν θα σας
περάσει!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Ξουλίδου.
Το λόγο έχει η κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, «συζητούµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο, που όµοιο του
δεν έχει υπάρξει ποτέ στην ιστορία του κόσµου». Τη βαρύγδουπη
αυτή δήλωση την κάνει ο ίδιος ο αρµόδιος Υπουργός, κ. Χατζηδάκης, στην αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου: «Αναφέρεται
σε ένα πρόγραµµα διευκόλυνσης δανειοληπτών…», διαβάζω από
την πρώτη σελίδα του δικού σας κειµένου, «…το οποίο…», όπως
αναγράφεται, «…θεσπίζεται πρώτη φορά παγκοσµίως.».
Κύριε Υπουργέ, εδώ θα συµφωνήσουµε µαζί σας. Πράγµατι
δεν έχει ξαναγίνει ποτέ άλλοτε στα παγκόσµια χρονικά η θεσµοθέτηση ενός τόσο ασύλληπτου εµπαιγµού των δανειοληπτών,
στους οποίους υπόσχεστε ανύπαρκτες διευκολύνσεις, αλλά και
εαυτών και αλλήλων και µέσα στην ίδια τη συγκυβέρνηση.
Σας το είπαν πρώτοι απ’ όλους οι δικοί σας εταίροι -το ΠΑΣΟΚ
και η ΔΗΜΑΡ- ότι το κατεπείγον που επικαλεστήκατε ανεπιτυχώς,
για να το περάσετε µε διαδικασίες εξπρές από τη Βουλή, ήταν
παραµύθι, όπως το ίδιο ήταν και η εκλογίκευση που κάνατε
έναντι του ακροατηρίου σας στη Νέα Δηµοκρατία, ότι δήθεν το
παρόν νοµοσχέδιο υπαγορεύτηκε από τις ανάγκες της κοινωνίας
και όχι της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.
Οι δήθεν διευκολύνσεις όµως, που κάνει σήµερα η συγκυβέρνηση, αύριο θα έχουν εξατµιστεί επικοινωνιακά, ακριβώς όπως
έγινε µε τις ρυθµίσεις που κάνατε πρόσφατα, στους οφειλέτες
του δηµοσίου, που, σηµειωτέον, δεν έχουν τεθεί ακόµα σε εφαρµογή.
Η µη αποπληρωµή βεβαιωµένων φόρων εισοδήµατος και η συνεχιζόµενη απροθυµία των πολιτών να ενταχθούν σε οποιοδήποτε
ψευδεπίγραφο πρόγραµµα ρύθµισης µε δόσεις, δείχνουν ότι δεν
µπορείτε πλέον να εµπαίξετε κανέναν -και σίγουρα όχι την ελληνική κοινωνία- για τις δήθεν µεγάλες υπηρεσίες που προσφέρετε,
όχι βέβαια στους δανειολήπτες. Εξαιρείτε από κάθε υποθετική διευκόλυνση όλους τους ελεύθερους επαγγελµατίες και τους ανεξάρτητα απασχολουµένους. Αυτοί, κατά τη γνώµη σας, µάλλον
δεν πήραν ποτέ δάνειο υποθηκεύοντας το σπίτι τους.
Εξαιρείτε όλα τα καταναλωτικά δάνεια. Και για όσα υποτίθεται
ότι ρυθµίζετε, θέτετε ουσιαστικά απαγορευτικές προϋποθέσεις
υπαγωγής στο νόµο της πλειοψηφίας των δανειοληπτών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Για παράδειγµα, απαιτείτε να έχουν οικογενειακό εισόδηµα όχι ατοµικό, το υπογραµµίζω- κάτω των 15.000 ευρώ, για να δικαιούνται επιτόκιο ύψους 1,25%, που θα ήταν και η µόνη
ουσιαστική ελάφρυνση γι’ αυτούς.
Ποιοι είναι όµως εκείνοι που µπορούν να υπαχθούν στη συγκεκριµένη ρύθµιση; Σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ είναι µόνο όσοι βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας. Εποµένως όχι µόνο δεν
κάνετε καµµία διαγραφή κεφαλαίου, όπως προτείνουµε εµείς για
τµήµα των εν λόγω χρεών, αλλά υποχρεώνετε ακόµα και τους
φτωχούς να συνεχίζουν να πληρώνουν τόκους στις τράπεζες.
Για όσους δε, δανειολήπτες θέλουν να διαπραγµατευτούν τη
ρύθµιση του χρέους τους µε τις τράπεζες, καταργείτε την υποχρεωτική παρουσία δικηγόρου στη διαδικασία, ως διαµεσολαβητή, η οποία αυτονόητα θα αποτελούσε εγγύηση για τα
συµφέροντα του οφειλέτη απέναντι στα ψιλά γράµµατα των δανειακών συµβάσεων.
Εσείς προφανώς προτιµάτε ο µόνος συµµετέχων νοµικός σύµβουλος να είναι αυτός της εκάστοτε τράπεζας, που βέβαια δεν
πρόκειται σε καµµία περίπτωση να φροντίσει για το συµφέρον
του δανειολήπτη.
Εύλογα λοιπόν θα αναρωτηθεί κανείς: Ποιον αφορούν, τελικά,
οι περίφηµες αυτές διευκολύνσεις. Η απάντηση δυστυχώς είναι:
Και πάλι τις τράπεζες. Και λέω πάλι, γιατί µέχρι τώρα έχουµε δει
τη συγκυβέρνηση να µην κάνει τίποτε άλλο, παρά να παρέχει
αφειδώς δώρα στους τραπεζίτες.
Θυµίζω µόνο τα πιο πρόσφατα: Απαλλαγή τους από ποινικές
ευθύνες για θαλασσοδάνεια, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών
προς τα κόµµατα, φοροαπαλλαγές και βέβαια τα περίφηµα 50
δισεκατοµµύρια της ανακεφαλαιοποίησης των εµπορικών τραπεζών.
Έτσι λοιπόν σήµερα, οι ιδιωτικές τράπεζες εµφανίζονται να
αδιαφορούν για την κοινωνία, για τους δανειολήπτες, για τα νοικοκυριά, για όλους τους άλλους εκτός από τους πολιτικούς τους
φίλους. Εκεί η σχέση στοργής συνεχίζει να είναι τόσο ειλικρινής
και αµοιβαία, ώστε βλέπουµε να ταυτίζονται απροσχηµάτιστα πια
οι δύο πλευρές, διότι µε την ολοκλήρωση και της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών τελειώνει η βασική δουλειά που είχαν
να κάνουν και µαζί µε αυτήν και τα προσχήµατα.
Έτσι πλέον γίνεται ακριβώς αυτό που λέγαµε παλιά, στις τράπεζες, «µετά την αποµάκρυνση από το ταµείο, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται».
Πρόκειται όµως, όντως, περί ενός απλού λάθους; Έκανε η Κυβέρνηση Σαµαρά µε το παρόν νοµοσχέδιο µία ακόµα λανθασµένη διαπραγµάτευση µε τις τράπεζες, µε τον ίδιο τρόπο που
µας είπε προχθές το ΔΝΤ ότι έγιναν λάθη, κατά τη συµφωνία για
το πρώτο µνηµόνιο µε την κυβέρνηση Παπανδρέου;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες δεν πιστεύουµε ότι πρόκειται για τυχαίες διατάξεις, όπως δεν πιστέψαµε το τελευταίο λάθος του
Υπουργού κ. Σκορδά, που ανακάλεσε τη δήλωσή του για ξεκίνηµα των πλειστηριασµών πρώτης κατοικίας στο ορατό µέλλον.
Επ’ αυτού, παραπέµπω σε δηµοσιεύµατα κυριακάτικων εφηµερίδων, που περιγράφουν ένα σχέδιο σταδιακής άρσης της
απαγόρευσης των πλειστηριασµών, το οποίο εκπονείτε µαζί µε
την τρόικα.
Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, ο Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Πάνος Καµµένος δεσµεύθηκε χθες, ότι το κίνηµά µας θα
αντιδράσει δυναµικά σε κάθε τέτοιο ενδεχόµενο. Θα µας βρείτε
απολύτως απέναντι σε κάθε κατάσχεση πρώτης κατοικίας. Η
ασπίδα της κοινωνίας θα µπαίνει µπροστά, για να προστατεύσει
µε κάθε τρόπο τις οικογένειες που θέλετε να πετάξετε στο
δρόµο.
Μάλιστα οι γνωστοί «παπαγάλοι» των τραπεζιτών έσπευσαν να
επιτεθούν στον Πάνο Καµµένο και στη δέσµευσή του περί διαγραφής του 50% των «κόκκινων» στεγαστικών δανείων. Οι ίδιοι
βέβαια δεν αντέδρασαν, όταν διάφορες τράπεζες αποφάσισαν
να καλύψουν, µέσω των λεγόµενων προβλέψεών τους, τα επισφαλή δάνεια που έδωσαν σε επιχειρηµατίες, µέσα ενηµέρωσης
και βέβαια σε γνωστούς πολιτικούς τους φίλους.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Τελειώνω.
Σε όλους λοιπόν αυτούς δηλώνουµε το εξής: Οι Ανεξάρτητοι
Έλληνες µπήκαµε συνειδητά σε αυτήν τη µάχη και θα συνεχίσουµε έτσι µέχρι το τέλος. Πολεµάµε δίπλα στην ελληνική κοινωνία για το µέλλον της Ελλάδος, το οποίο δεν θα αφήσουµε να
καθορίσει κανένας διαπλεκόµενος τραπεζίτης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Χρυσοβελώνη.
Η κ. Νίκη Φούντα έχει το λόγο. Οι γυναίκες στο προσκήνιο, λοιπόν.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Προς χαρά των ανδρών!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το αν είναι
προς χαρά να το πιστέψουµε;
Έχετε το λόγο, κυρία συνάδελφε.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Είπα και στην επιτροπή ότι η λέξη αυτού του νοµοσχεδίου θα
έπρεπε να είναι µία: Αξιοπρέπεια. Ο τίτλος άλλωστε αυτού του
νοµοσχεδίου είναι: «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους
δανειολήπτες». Το αυτονόητο ερώτηµα που προκύπτει από
αυτόν τον τίτλο είναι: Θέλουµε περισσότερους ενήµερους, σωστούς δανειολήπτες; Νοµίζω ότι η απάντηση θα ήταν σε όλους
µας αυτονόητη: Θέλουµε περισσότερους σωστούς δανειολήπτες.
Και προχωρώ παραπέρα: Επ’ ουδενί δεν πρέπει να κάνουµε τα
λάθη που είχε κάνει, ας πούµε, η προηγούµενη κυβέρνηση µε
την αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση στο 23%, όπως και στην εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα καύσιµα. Αξιοπρέπεια λοιπόν. Γυρίζω στη λέξη-κλειδί, νοµίζω, αυτού του
νοµοσχεδίου.
Κύριε Υφυπουργέ, δυστυχώς θα ήθελα παρά πολύ να αλλάξω
την τοποθέτησή µου σε σχέση µε την επιτροπή, αλλά κι εσείς δεν
αλλάξατε τίποτα σε σχέση µε τις προτάσεις που κάναµε. Οι τροπολογίες που καταθέσαµε, είναι µια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά
και είχαν πάρα πολλές ουσιαστικές προτάσεις. Να ρωτήσω γιατί
δεν προχωρούµε, παραδείγµατος χάριν, στο κούρεµα των επιτοκίων στα καταναλωτικά δάνεια και στις πιστωτικές κάρτες; Δεκαεπτά τοις εκατό (17%) σε µια χώρα που περνάει αυτά που
περνάει; Την παραφιλολογία για τις κατασχέσεις πρώτης κατοικίας γιατί δεν τη σταµατάµε; Και ως πότε αυτές οι εξαιρετικές
προτάσεις δεν θα υιοθετούνται, αλλά θα µας ζητείται αντίστροφα
να στηρίξουµε προτάσεις χωρίς βελτίωση;
Θέλουµε τη διαφύλαξη της κυβερνητικής σταθερότητας, αλλά
θέλουµε και διαβούλευση µε αποτέλεσµα.
Κύριε Σκορδά, αναφερθήκατε στην πρόταση της ΔΗΜΑΡ για
αύξηση του κριτηρίου της αξίας της πρώτης κατοικίας. Οι αντικειµενικές αξίες έχουν διάφορους συντελεστές. Οι αντικειµενικές
αξίες που αναφέρατε δεν µπορούν να ισχύουν. Στα Εξάρχεια που
µένω εγώ, το διαµέρισµα εκατό τετραγωνικών έχει αντικειµενική
αξία 170.000 ευρώ. Το δάνειο που θα έχω πάρει γι’ αυτά τα εκατό
τετραγωνικά στα Εξάρχεια -όχι στην Εκάλη- µπορεί να είναι άνω
των 150.000 ευρώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Δεν ξέρω
γιατί το αµφισβητείτε.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Τα νούµερα δεν τα αµφισβητώ. Και σίγουρα
δεν αµφισβητώ εσάς. Αµφισβητώ όµως, ίσως αυτούς που σας
έδωσαν τα στοιχεία, γιατί δεν είναι ορθά. Και πιστέψτε µε, οι προτάσεις µας ήρθαν µετά από πολλή σκέψη και πολύ µεγάλη διαχείριση.
Επιστρέφω λοιπόν στο αυτονόητο ερώτηµα: Θέλουµε περισσότερους ενήµερους δανειολήπτες; Και επίσης, θα σταµατήσουµε να νοµοθετούµε µε εξαιρέσεις;
Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες έχει ειπωθεί σχεδόν απ’
όλες τις πλευρές αυτού του Κοινοβουλίου. Στην ανεργία φέτος
έχει να προστεθεί ένα νέο στοιχείο. Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες
από φέτος µόνο, µπορούν να δηλώσουν ότι είναι άνεργοι. Θέλουµε να στρέψουµε και αυτούς τους ανθρώπους να σταµατήσουν να δίνουν τις εισφορές τους στα ασφαλιστικά τους ταµεία;
Είναι µε αυτό το νοµοσχέδιο σαν να τους αναγκάζουµε να δηλώ-
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σουν άνεργοι. Έτσι θα µπορούν να µπουν σε αυτό το νοµοθέτηµα. Και γιατί οι ελεύθεροι επαγγελµατίες πρέπει να ταυτίζονται
µε τη φοροδιαφυγή;
Άκουσα από τον ίδιο τον Υπουργό να λέει ότι είναι οι γιατροί
του Κολωνακίου. Δεν είναι οι γιατροί του Κολωνακίου ελεύθεροι
επαγγελµατίες. Γιατί θέλουµε σε µια κοινωνία που βράζει να προωθούµε την κοινωνική αντιπαλότητα;
Ψηφίζουµε επί της αρχής αυτό το νοµοσχέδιο, γιατί είναι ένα
νοµοσχέδιο το οποίο περιµέναµε πάρα πολύ καιρό. Το ζητάγαµε
και το περιµέναµε από το Γενάρη. Σκοπός του είναι να προστατεύσει. Το αναγνωρίζουµε, το βλέπουµε. Αφορά περισσότερο
κόσµο σε σχέση µε αυτόν φυσικά, στον οποίο συνεχίζει να αναφέρεται ο νόµος Κατσέλη, καθώς και ο πτωχευτικός νόµος, αλλά
δεν παύει να είναι ελλιπές, να είναι λίγο.
Θα είχε ανεκτίµητη αξία λοιπόν, αντί να είναι τόσο λίγο, να ερχόταν για να διορθώσει τα κακώς κείµενα στις σχέσεις των τραπεζών µε τους πολίτες, τους δανειολήπτες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα ολοκληρώσω, γιατί ουσιαστικά έχει γίνει περικοπή του χρόνου.
Θεωρούµε αυτονόητη την αναστολή των πλειστηριασµών
πρώτης κατοικίας µέχρι τις 31-12-2015, που είναι ουσιαστικά η
επίσηµη ηµεροµηνία ισχύος του µνηµονίου.
Η «πρώτη κατοικία» είναι ένας όρος που χρησιµοποιείται µόνο
στην Ελλάδα, την Ιρλανδία και εν µέρει την Ιταλία, διότι, υπάρχει
στο DNA και τη φιλοσοφία µόνο αυτών των τριών λαών. Δεν νοείται στις βόρειες χώρες πρώτη κατοικία και γι’ αυτό ίσως να µη
γίνεται αντιληπτό από κάποιους αυτό.
Εποµένως, σχετικά µε τη διαβεβαίωση του Υπουργού που
έγινε στην επιτροπή ότι αυτό το νοµοσχέδιο διαµορφώνει µια δυναµική ουσιαστικά κατάσταση και ότι θα δούµε µε πολύ ουσιαστικό διάλογο, σε µετέπειτα στάδιο, ουσιαστικές βελτιώσεις, η
Δηµοκρατική Αριστερά θα στηρίζει και θα ενισχύει κάθε βήµα
που γίνεται προς αυτήν την κατεύθυνση. Παρ’ όλα αυτά θέλουµε
πάντα να λέµε ότι θέλουµε περισσότερα. Επειδή είµαστε απαιτητικοί και θέλουµε αυτή η Κυβέρνηση πραγµατικά να ανακουφίζει και να δίνει ένα άλλο στίγµα, θα είµαστε εδώ για να
επισηµαίνουµε τα λάθη, όπως και τα σωστά.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Φούντα.
Η κ. Έλενα Κουντουρά έχει το λόγο.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση φέρνει σήµερα
εδώ ένα νοµοσχέδιο για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά, το οποίο
αφήνει απ’ έξω τα περισσότερα νοικοκυριά. Για να συµπεριληφθεί µια οικογένεια σ’ αυτές τις ευνοϊκές διατάξεις του νοµοσχεδίου, θα πρέπει να ανταποκρίνεται ταυτόχρονα σε πάρα πολλά
κριτήρια. Είναι άλλος ένας νόµος πρόχειρος, άλλος ένας νόµος
πραγµατικά αποσπασµατικός και κατ’ εµέ γεµάτος υποκρισία.
Για να µπει κανένας στο νόµο που προτείνετε, θα πρέπει
πρώτα απ’ όλα το δάνειό του να είναι ενήµερο. Δεν καταλαβαίνετε ότι δεν µπορείτε να αφήνετε απ’ έξω νοικοκυριά που έχουν
ήδη κάνει στάση πληρωµής των οφειλών τους, λόγω πραγµατικής αντικειµενικής αδυναµίας;
Ειπώθηκε πριν, ότι εξυπηρετούνται οι τράπεζες. Ναι, αυτό
είναι. Ειπώθηκε όµως, από τον Υπουργό κάτι ακόµα χειρότερο,
ότι αυτό το νοµοσχέδιο είναι µνηµονιακή δέσµευση, απλά γιατί
πρέπει να πάρουµε οπωσδήποτε τη δόση.
Ο νόµος αυτός αφορά µισθωτούς, συνταξιούχους ιδιωτικού
και δηµόσιου τοµέα και όλους εκείνους που έχουν µια εξαρτηµένη εργασία. Εξαιρούνται όλοι: ελεύθεροι επαγγελµατίες και
επιχειρηµατίες, όλοι αυτοί που πραγµατικά έχουν σοβαρό πρόβληµα µε τη δουλειά τους, µε τα εισοδήµατά τους, λόγω της οικονοµικής κρίσης την οποία εσείς δηµιουργήσατε µε την
ανεπαρκή και ανίκανη πολιτική σας.
Η ανεργία επίσηµα είναι στο 27%, ενώ ανεπίσηµα είναι πάνω
από το 30%. Στους νέους και τις γυναίκες κοντεύει το 65% και
παραπάνω.
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Δεν καλύπτετε τους εγγυητές.
Κύριε Σκορδά, έχουµε µιλήσει µαζί επανειληµµένως από το Φεβρουάριο. Και αυτό το νοµοσχέδιο είναι έτσι ακριβώς όπως ήταν
και το Φεβρουάριο. Δεν υπήρχε καµµία βελτίωση και όσον αφορά
τους εγγυητές που οι τράπεζες αντιµετωπίζουν όπως τους πρωτοφειλέτες, δεν τους καλύπτετε. Μου είχατε πει ότι το εξετάζατε
και ότι όταν θα ερχόταν αυτό το νοµοσχέδιο, θα κάλυπτε και τους
εγγυητές, οι οποίοι αυτήν τη στιγµή σφαγιάζονται στην κυριολεξία.
Σχετικά µε την ΕΚΠΟΙΖΩ και το ΙΝΚΑ, τους καλέσατε, και καλά
δεκαεννέα ώρες πριν, χωρίς να τους έχετε πει τις αλλαγές, σε
µια προσχηµατική πρόσκληση για διαβούλευση.
Όπως ξέρετε, το ΙΝΚΑ -η Γενική Οµοσπονδία Καταναλωτών
Ελλάδας- και η ΕΚΠΟΙΖΩ είναι δύο φορείς που ασχολούνται αποκλειστικά µε όλους αυτούς τους δεκάδες εκατοντάδες ανθρώπους, οι οποίοι έχουν δανειστεί.
Θα έπρεπε να τους συµβουλευθείτε, γιατί οι δικές τους οι προτάσεις είναι πραγµατικές και ρεαλιστικές. Δεν το κάνατε.
Τα καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Έλενα Κουντουρά καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Πέρσι το
καλοκαίρι…
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Δεν το κάνατε. Οι διατάξεις οι δικές
σας δεν έχουν καµµία σχέση…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): …στην επιτροπή…
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Οι ίδιοι στην επιτροπή είπαν ότι αυτό
το νοµοσχέδιο δεν καλύπτει παρά ένα ελάχιστο ποσοστό. Το ποσοστό είναι πραγµατικά τόσο µικρό, που είναι τελείως υποκριτικό
το νοµοσχέδιο.
Δεν θα µπω σε λεπτοµέρειες, να πω όλα αυτά που είπαν και οι
προηγούµενοι οµιλητές, γιατί, όπως ξέρετε, ο χρόνος έχει µειωθεί. Αυτό όµως που θα πω, είναι ότι από την αρχή της κρίσης
µέχρι σήµερα, οι τράπεζες έχουν πάρει για ρευστότητα και ανακεφαλαιοποίηση πάνω από 300 δισεκατοµµύρια. Αυτό είναι δηµόσιο χρέος που βαραίνει τους πολίτες. Το έχουν πάρει οι
τράπεζες από τη δική µας φορολογία. Πού πήγαν όλα αυτά τα
λεφτά; Τι έγιναν; Ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος κ. Μαριάς έκανε µία ανάλυση για τα 50 δισεκατοµµύρια και είπε ότι τα
16 δισεκατοµµύρια ήταν για τα «κόκκινα» δάνεια. Γι’ αυτό λοιπόν,
εµείς, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες λέµε να υπάρξει προστασία από
τους πλειστηριασµούς µέχρι να λάβει τέλος η κρίση.
Και θέλω να πω εδώ στον ελληνικό λαό ότι για χρέη στο δηµόσιο και στην Εφορία δεν προστατεύεται η πρώτη κατοικία. Η
πρώτη κατοικία προστατεύεται µόνο σε όσους έχουν στεγαστικά
δάνεια στις τράπεζες µέχρι 31-12-2013, που πρόλαβε ο κύριος
Υπουργός να µας πει ότι θα φροντίσουν να αρθεί.
Λέµε λοιπόν να γίνει κούρεµα 50% στα δάνεια των νοικοκυριών, γιατί αυτή είναι η µείωση των εισοδηµάτων τους από το
2009 µέχρι σήµερα και φυσικά η µηνιαία δόση να µην υπερβαίνει
το 30% του µηνιαίου εισοδήµατος όλων αυτών που σήµερα υποφέρουν και που φυσικά δεν έκαναν το παραµικρό, για να φτάσουν σε αυτήν την κατάσταση. Είναι καθαρά ευθύνη της
οικονοµικής πολιτικής της τρικοµµατικής Κυβέρνησης η εξαθλίωση του ελληνικού λαού.
Πρέπει λοιπόν να πάρουµε γενναίες αποφάσεις προς όφελος
των συµπατριωτών µας τώρα και όχι µε ελλιπή και προβληµατικά
νοµοσχέδια, σαν και αυτό που φέρνετε, να κάνετε διαχείριση εντυπώσεων, χωρίς πραγµατική λύση επί της ουσίας. Δώστε λύση
σαν αυτή που προτείνουµε εµείς. Δεν υπάρχει άλλη οδός, γιατί
σε λίγο θα βλέπουµε πολλαπλάσιους συµπατριώτες µας οικογενειάρχες να πηδούν από τα µπαλκόνια. Μακάρι πρώτα απ’ όλα
να ακούσετε τη συνείδησή σας και όχι τους τροϊκανούς, τους
τραπεζίτες και τους δανειστές.
Αυτό το νοµοσχέδιο είναι υποκρισία. Κοροϊδεύετε τον κόσµο.
Εµείς το καταψηφίζουµε και προτείνουµε να το αποσύρετε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ,
κυρία Κουντουρά.
Το λόγο έχει η κ. Τσαµπίκα Ιατρίδη που χειροκροτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, πώς πάει η
σειρά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τι θέλετε, κύριε
Σκρέκα; Θέλετε να φωνάξω την κ. Τζάκρη που δεν είναι εδώ; Τι
να κάνει το Προεδρείο; Πάει µε τη σειρά που είναι γραµµένοι,
τουλάχιστον όπως τους έχω µπροστά µου από τους συνεργάτες
της Έδρας.
Το λόγο έχει η κ. Τσαµπίκα Ιατρίδη.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση προσπάθησε για
µία ακόµα φορά να εκβιάσει την ελληνική Βουλή, να εκβιάσει
τους Έλληνες πολίτες, επικαλούµενη την επικείµενη συνεδρίαση
του Eurogroup και την εκταµίευση της επόµενης δόσης. Και προχώρησε σ’ αυτόν τον εκβιασµό, γιατί το νοµοσχέδιο αυτό δεν ανταποκρίνεται στο ελάχιστο, στα προβλήµατα του κόσµου,
προβλήµατα που έχει προκαλέσει η πολιτική του µνηµονίου µε
τα εξοντωτικά φορολογικά µέτρα, τα χαράτσια, την εκρηκτική
ανεργία, τη ραγδαία µείωση των εισοδηµάτων και όσων έχουν
αποµείνει να δουλεύουν.
Αποδεικνύεται, όπως άλλωστε παραδέχθηκε και η ίδια η Κυβέρνηση, ότι το νοµοσχέδιο είναι γραµµένο σύµφωνα µε τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όχι βεβαίως για να
προστατευθούν οι Έλληνες πολίτες, αλλά για να εξασφαλισθούν
οι ίδιες οι τράπεζες. Για µία ακόµα φορά, πέρα από κάθε αµφιβολία αποδεικνύεται ότι η τρόικα αποφασίζει και η συγκυβέρνηση απλά εκτελεί. Συνεχίζουν οι τροϊκανοί ακάθεκτοι να
συµπεριφέρονται, ως σουλτάνοι και η συγκυβέρνηση να παρακαλά για τα αυτονόητα, όπως για τη µείωση του ΦΠΑ στην
εστίαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς ως Ανεξάρτητοι Έλληνες
είχαµε πει ήδη πριν τις περσινές εκλογές, στην εθνική µας αντιπρόταση ότι πρέπει να υπάρξει κούρεµα έως και 30% των δανείων και των ιδιωτών και των επιχειρηµατιών. Το ίδιο λέει
άλλωστε στην πρόσφατη έκθεσή του και το ίδιο το ΔΝΤ. Και βέβαια αυτό το κούρεµα µπορεί και πρέπει να φτάσει έως και το
50%, γιατί οι συνθήκες είναι ακόµα χειρότερες.
Αυτό δεν είναι ούτε µαξιµαλιστικό ούτε αντιπολιτευτικό. Είναι
µια ουσιαστική ανάγκη και είναι µια πολιτική που έχει εφαρµοστεί
και σε άλλες χώρες. Άλλωστε εκατοντάδες αποφάσεις πρωτοδικείων έχουν δείξει ήδη το δρόµο.
Η ουσία αυτού του νοµοσχεδίου είναι, ότι για να ενταχθείς στη
ρύθµιση, θα πρέπει να βάλεις υποθήκη. Δυστυχώς αυτή είναι η
ουσία. Είναι γεγονός ότι οι δανειστές µας δεν στοχεύουν µόνο
στη δηµόσια, έχουν βάλει στο µάτι και την ιδιωτική περιουσία των
Ελλήνων. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Ήδη, διά στόµατος του κ. Σκορδά και ουσιαστικά µε τις πράξεις της Κυβέρνησης, έχει τεθεί ως ζήτηµα –αν δεν έχει αποφασιστεί βέβαια ήδη- η άρση των πλειστηριασµών για την πρώτη
κατοικία. Το τελευταίο καταφύγιο του Έλληνα θέλουν να το πάρουν και αυτό.
Και βέβαια αυτή η εξέλιξη θα πρέπει να συνδυαστεί µε την τροποποίηση του άρθρου 2, του νόµου Κατσέλη, στην οποία γίνεται
σαφής αναφορά για εκχώρηση των απαιτήσεων του πιστωτή, δηλαδή των τραπεζών, σε τρίτους, ακόµα και σε εκδοχή που δεν
έχει κύρια έδρα ή κατοικία στην Ελλάδα, όπου στην περίπτωση
αυτή θα πρέπει να ορισθεί αντίκλητος.
Αυτή η προσθήκη στο άρθρο 2 φωτογραφίζει τα διάφορα
funds που θα θελήσουν να αγοράσουν τα διάφορα δάνεια των
Ελλήνων. Όσο κι αν το διαψεύδει η Κυβέρνηση, όλοι γνωρίζουν
πολύ καλά ότι τα συγκεκριµένα funds ζουν από τέτοιος καταστάσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο αυτό αφορά ελάχιστο αριθµό δανειοληπτών, αφορά ελάχιστο αριθµό Ελλήνων
πολιτών. Αφορά µόνο τους ενήµερους. Καµµία µέριµνα για τους
πολύτεκνους, καµµία απολύτως µέριµνα, ρύθµιση, ούτε καν αναφορά για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, που µε τη µνηµονιακή
αυτή πολιτική έχουν δει τις επιχειρήσεις τους να κλείνουν.
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Ακόµα και για όσους εκ των δανειστών δεν έχει καταγγελθεί η
δανειακή σύµβαση, οι ωφελούµενοι πάλι είναι λίγοι. Τι θα γίνει
µε τα ήδη υπάρχοντα «κόκκινα» δάνεια; Κανείς δεν ξέρει. Το µόνο
σίγουρο είναι, ότι η Κυβέρνηση γνωρίζει ότι µε την πολιτική που
ήδη εφαρµόζει, µε δική της ευθύνη, ακόµα και όσοι µπορούν
ακόµη να είναι συνεπείς στις δανειακές υποχρεώσεις τους, σύντοµα δεν θα µπορούν να είναι.
Εµείς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες έχουµε πει από την αρχή ότι
πρέπει να υπάρξει µείωση-κούρεµα των δανείων. Αυτή είναι µία
λύση που την υπαγορεύει η ίδια η πραγµατικότητα. Ως νέος άνθρωπος και ως νέα Βουλευτής, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι το συγκεκριµένο θέµα δεν µπορεί να ενταχθεί σε κοµµατικές
σκοπιµότητες είτε από την Κυβέρνηση είτε από την Αντιπολίτευση. Η κατάσταση µε τα δάνεια είναι εξαιρετικά σοβαρή, όπως
και η άρση των πλειστηριασµών στην πρώτη κατοικία. Φοβάµαι
ότι αν δεν δοθεί συνολική λύση στο πρόβληµα, ο κόσµος θα
στραφεί συνολικά ενάντια στο πολιτικό µας σύστηµα, µε όποιους
κινδύνους κρύβει µια τέτοια εξέλιξη για τη χώρα συνολικά.
Αν πραγµατικά, κύριοι της Κυβέρνησης, ενδιαφέρεστε για
τους Έλληνες πολίτες, µπορείτε έστω και την υστάτη στιγµή, να
εφαρµόσετε αυτό που είχε κάνει ο Σόλωνας στην αρχαία Ελλάδα. Να εφαρµόσετε το κούρεµα των δανείων, γνωστή και ως
σεισάχθεια ή ρύθµιση του Σόλωνα, ο οποίος την εφάρµοσε, προκειµένου να απελευθερώσει του Αθηναίους από τους δανειστές
τους.
Νοµίζω ότι έχετε υποχρέωση απέναντι σε όλους µας να το
πράξετε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Ιατρίδη.
Η κ. Ευγενία Ουζουνίδου έχει το λόγο.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα το νοµοσχέδιο για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά, ένα νοµοσχέδιο που στην
πραγµατικότητα έχει να κάνει µε ένα πρόγραµµα πίεσης στους
δανειολήπτες, ώστε να δοθούν βορά στις τράπεζες.
Η Κυβέρνηση επιµένει να ρυθµίζει τα δάνεια των υπερχρεωµένων νοικοκυριών και επιχειρήσεων µε βάση τις προτεραιότητες
των τραπεζών και ονειρεύεται κατασχέσεις σπιτιών «αλά ισπανικά». Η υπερφορολόγηση των νοικοκυριών, η ακρίβεια της καθηµερινής ζωής, η ανεργία και η συρρίκνωση των εισοδηµάτων
συνθέτουν ένα πλέγµα που οδηγεί στην αύξηση των επισφαλών
δανείων. Τα νοικοκυριά δεν πληρώνουν, γιατί προφανώς δεν
έχουν, ενώ την ίδια ώρα η Κυβέρνηση φαντάζει σαν να ζει σε παράλληλο σύµπαν και να πλέει πελάγη ευτυχίας.
Με την επελαύνουσα ύφεση υπολογίζεται ότι το πρώτο εξάµηνο φέτος, τα «κόκκινα» δάνεια θα ξεπεράσουν το 30%. Μέσα
σε αυτήν την εφιαλτική κατάσταση, η Κυβέρνηση προωθεί νοµοσχέδιο για τα χρέη των νοικοκυριών, µε το οποίο τίθενται πολλές
και σωρευτικές προϋποθέσεις, για να υπαχθεί κάποιος στις ευνοϊκές ρυθµίσεις.
Πρόκειται για νοµοσχέδιο δώρον άδωρον. Ακόµα και το στάδιο
της εξωδικαστικής συνεννόησης γίνεται µε όρους που ευνοεί τις
τράπεζες. Την ίδια στιγµή που το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλληλοκαρφώνονται για το ποιον βαραίνει η ευθύνη για το αποτυχηµένο πείραµα της χώρας µας και
ετοιµάζονται για νέες θανατηφόρες συνταγές διάσωσης, ήρθε
στη δηµοσιότητα η απαίτηση του ΔΝΤ για πλειστηριασµούς.
Η αγορά των ακινήτων στη χώρα µας και γενικότερα στη Νότια
Ευρώπη µε την πτώση των τιµών που παρουσιάζει, άνοιξε την
όρεξη των διεθνών αρπακτικών. Έχουν ήδη δηµιουργηθεί funds
τα οποία προσανατολίζονται στην αγορά φθηνών ενυπόθηκων
«κόκκινων» δανείων από τράπεζες.
Είναι εµφανές ότι το νοµοσχέδιο, που κατ’ επίφαση τιτλοφορείται και δηλώνει υπέρ των ενήµερων δανειοληπτών, λειτουργεί
ουσιαστικά υπέρ των πιστωτών τραπεζών, υπερασπιζόµενο
ακραιφνώς τα συµφέροντά τους. Είναι ένα βαθιά άτολµο νοµοσχέδιο, που ούτε καν αποπειράθηκε να αντιµετωπίσει τη ζοφερή
οικονοµική και κοινωνική πραγµατικότητα στην οποία έχουν περιέλθει εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες, οι οποίοι αδυνατούν
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να πληρώσουν ακόµη και µέρος της δόσης και των οποίων τα
στεγαστικά δάνεια έχουν ήδη χαρακτηριστεί «κόκκινα».
Είναι ένα νοµοσχέδιο που δεν λαµβάνει υπ’ όψιν του ούτε τις
µέχρι σήµερα υπέρ των δανειοληπτών δικαστικές αποφάσεις για
κούρεµα δανείων - που αυτές οι αποφάσεις διαµορφώνουν από
µόνες τους µια νοµολογία- ούτε φυσικά και τη διεθνή πρακτική.
Ακόµη και το έγγραφο του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου
αναγνωρίζει ότι δεν είναι δυνατόν να σχεδιαστεί πάνω σε µια
υπερχρεωµένη κοινωνία η επανεκκίνηση της οικονοµίας.
Είναι ένα νοµοσχέδιο, το οποίο λες και υπαγορεύτηκε από τις
τράπεζες, ένα νοµοσχέδιο που επιχειρεί να τακτοποιήσει το ενεργητικό των τραπεζών και όχι να αντιµετωπίσει το µείζον οικονοµικό, κοινωνικό και ηθικό πρόβληµα της υπερχρέωσης των
νοικοκυριών.
Όπως φαίνεται και από την τροπολογία που κατατέθηκε, κανείς σε αυτήν την Αίθουσα δεν πιστεύει ότι η ρύθµιση για τους
ανέργους, για τη δυνατότητα µηδενικών καταβολών µε πλήρη
απαλλαγή τόκων για έξι µήνες, επιλύει κανένα πρόβληµα σε περιόδους βαθιάς ύφεσης.
Ειπώθηκε επίσης από το σύνολο σχεδόν των Βουλευτών,
ακόµη και της συγκυβέρνησης ότι δεν λαµβάνει µέριµνα για τους
ελεύθερους επαγγελµατίες, τους αυτοαπασχολούµενους, τους
αγρότες, για την αδειοδότηση των σπιτιών τους. Όσο και αν ο
κύριος Υφυπουργός προσπάθησε να χρυσώσει το χάπι µε το επιχείρηµα ότι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες υπάγονται στο Πτωχευτικό Δίκαιο, το επιχείρηµα αυτό κατέπεσε, δεδοµένου ότι στον
πτωχευτικό νόµο δεν καλύπτεται η πρώτη κατοικία.
Στην επιτροπή, βέβαια, µας είπε ότι θα φέρει τροπολογία γι’
αυτό το πράγµα. Πότε; Αδυνατούσε ο εκπρόσωπος της Ένωσης
Τραπεζών να µας δώσει στοιχεία τού πόσο εκτιµάται έστω, αυτό
το πλήθος των δανειοληπτών. Δεν µας δόθηκε καν µελέτη. Σήµερα µας αναφέρατε στοιχεία. Γιατί δεν µας τα είπατε στην επιτροπή;
Ας δούµε όµως και το δεύτερο µέρος του σχεδίου. Είναι επί
τα χείρω. Πρώτον, προωθείτε τον εξωδικαστικό συµβιβασµό
χωρίς κριτήρια. Δεύτερον, δίνετε τη δυνατότητα εκχώρησης
απαίτησης πιστωτή στον εκδοχέα που δεν έχει κύρια κατοικία ή
έδρα στην ελληνική επικράτεια και την υποχρέωσή του να ορίσει
αντίκλητο στην ελληνική επικράτεια.
Τρίτον, προωθείτε τη συντηρητικότερη ρύθµιση από τις µέχρι
τώρα αποφάσεις των δικαστηρίων, δηλαδή µηνιαία καταβολή
10% κατ’ ελάχιστο και συµπληρωµατικά εάν τρεις φορές δεν καταφέρει να αντεπεξέλθει, αυτοµάτως εκπίπτει του προγράµµατος διευκόλυνσης, χωρίς να λαµβάνεται υπ’ όψιν η πραγµατική
δυνατότητα των δανειοληπτών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Καταληκτικά, κυρίες και κύριοι, πρόκειται, όπως προείπα, για
ένα άτολµο νοµοσχέδιο, υποδεέστερο της τραγικής πραγµατικότητας, ανίκανο να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα της υπερχρέωσης και να δώσει έστω και κατ’ ελάχιστον, ανακούφιση,
τουλάχιστον σε µια µερίδα υπερχρεωµένων συµπολιτών µας.
Η εξυγίανση του τραπεζικού συστήµατος µπορεί να επιτευχθεί
µόνο µε τη διαγραφή επισφαλών δανείων. Αυτό σηµαίνει ότι θα
ληφθούν και νέα µέτρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ έχει προτείνει τέτοια, τα
οποία εσείς απορρίψατε. Παραδείγµατος χάριν ολική διαγραφή
υποχρεώσεων δανειοληπτών που βρίσκονται κάτω από το όριο
της φτώχειας, εκλογίκευση επιτοκίων, τοκοχρεολύσια στο ύψος
του 30% του καθαρού µηνιαίου εισοδήµατος.
Κυρίες και κύριοι, πρόκειται -εάν επιβεβαιωθεί- για την τελευταία πράξη της εσωτερικής υποτίµησης που απειλεί µε εξαθλίωση τα νοικοκυριά. Να είστε βέβαιοι όµως, ότι αυτό θα
αποδειχθεί καταλύτης για µορφές κοινωνικής αντίστασης και αλληλεγγύης, για αγώνες για τη δηµοκρατία και την ανατροπή σας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Ουζουνίδου.
Το λόγο έχει ο κ. Ευστάθιος Μπούκουρας.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ζούµε στην εποχή του µνηµονίου, σε µια εποχή που η καθη-

12912

µερινότητα έχει γίνει ένας αδυσώπητος αγώνας επιβίωσης για
τον ελληνικό λαό, σε µια εποχή που η βοήθεια στους εξαθλιωµένους Έλληνες θα έπρεπε να αποτελεί αυτονόητη κρατική υποχρέωση. Η πολιτεία όµως, εξακολουθεί να αναζητά νέα µέτρα
αφαίµαξης της κοινωνίας, προκειµένου να ικανοποιηθούν οι
ανάλγητοι δανειστές, τα κοράκια της διεθνούς τοκογλυφίας.
Ο κλάδος των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας ήταν από τους πρώτους που βίωσαν τα αποτελέσµατα της
µνηµονιακής πολιτικής σας: µειώσεις σε µισθούς, συντάξεις και
επιδόµατα και ένα κράτος από αδιάφορο έως εχθρικό πολλές
φορές, απέναντι στους ανθρώπους που µε κίνδυνο της ζωής
τους υπερασπίζουν ,έµπρακτα, σε καθηµερινή βάση, την πατρίδα.
Όλες αυτές οι περικοπές έχουν οδηγήσει σε κατάσταση ένδειας τους άντρες και τις γυναίκες που βρίσκονται στην πρώτη
γραµµή του αγώνα για την εξασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας
και την επιβολή της δηµόσιας τάξης. Στον αγώνα αυτό πολλά
στελέχη του Στρατού, των Σωµάτων Ασφαλείας, του Λιµενικού
Σώµατος, της Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώµατος
έχουν δώσει την ίδια τους τη ζωή, εν ώρα υπηρεσίας, πιστοί στον
όρκο να προασπίζουν, µέχρι τελευταίας ρανίδας του αίµατός
τους, αυτήν τη γη.
Αυτήν τη γη, κύριε Υπουργέ, που εσείς σήµερα ξεπουλάτε.
Ο θάνατός τους οδήγησε στην απελπισία και τη στέρηση κάθε
οικονοµικού πόρου τις οικογένειές τους, πολλές εκ των οποίων
αναγκάστηκαν να προσφύγουν σε δανεισµό από τράπεζες, για
να µπορέσουν να επιβιώσουν στις βιοτικές τους ανάγκες. Επιπλέον σε πολλές περιπτώσεις, οι οικογένειες των ηρώων αυτών
επωµίστηκαν και το βάρος της αποπληρωµής των δανείων που
είχαν συνάψει οι θανόντες, όσο ήταν εν ζωή.
Δυστυχώς µέχρι σήµερα η πολιτεία δεν έχει λάβει τα απαραίτητα µέτρα ώστε να τιµήσει εµπράκτως τους ανθρώπους αυτούς,
βοηθώντας τις οικογένειές τους να αντιµετωπίσουν τα ζωτικά
προβλήµατα που ο θάνατος, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
τους, τους δηµιούργησε.
Στο πλαίσιο λοιπόν της συζήτησης του παρόντος σχεδίου
νόµου: «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες
και τροποποιήσεις στο ν.3869/2010», η Χρυσή Αυγή κατέθεσε
τροπολογία για τη λήψη ορισµένων µέτρων ανακούφισης των οικογενειών αυτών, την οποία και ζητά να κάνει δεκτή η Κυβέρνηση.
Συγκεκριµένα, ζητάµε την περικοπή κατά 70% του οφειλοµένου κατά την 31-5-2013 ποσού, από παντός είδους δάνειο, που
έλαβαν από κάθε πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί νόµιµα στην
Ελλάδα, όσο ζούσαν οι πεσόντες των Ενόπλων Δυνάµεων, τα
στελέχη των Σωµάτων Ασφαλείας, του Λιµενικού Σώµατος, της
Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώµατος, που
έχασαν τη ζωή τους µέχρι την 7-6-2013 εν ώρα υπηρεσίας, σε
καιρό ειρήνης και κατά την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας,
καθώς και οφειλές από πιστωτικές κάρτες.
Επίσης την αντίστοιχη περικοπή ύψους 50% για τα χρέη από
δάνεια και πιστωτικές κάρτες των συζύγων των πεσόντων. Για
τους γονείς των πεσόντων ζητούµε την αντίστοιχη περικοπή κατά
40% για τα στεγαστικά δάνεια. Οµοίως και για τα στεγαστικά δάνεια των τέκνων ζητούµε την αντίστοιχη περικοπή κατά 40%.
Θεωρούµε πως τα ανωτέρω είναι εκτός από αναγκαία και εφικτά, καθώς οι τράπεζες έχουν στην ουσία, ήδη πληρωθεί για τα
ποσά αυτά, µέσω της ανακεφαλαιοποίησής τους, µε τα χρήµατα
του ελληνικού λαού. Η ψήφιση της τροπολογίας αυτής είναι για
εµάς µια αναγκαιότητα. Μια αναγκαιότητα που επιβάλλουν οι σηµερινές δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες. Μα πάνω απ’ όλα, το
επιβάλλει η ηθική υποχρέωση του κράτους να σταθεί αρωγός
στα αγαπηµένα πρόσωπα όλων αυτών που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος. Η αποδοχή της τροπολογίας αυτής θα στείλει ένα ηχηρό
µήνυµα σε όλους και σε όλες που υπηρετούν στο Στρατό και στα
Σώµατα Ασφαλείας, πως η πολιτεία θα είναι δίπλα σε αυτούς και
στις οικογένειές τους.
Κύριε Υφυπουργέ, επειδή απουσιάζει αυτήν τη στιγµή ο
Υπουργός, θα απευθυνθώ σε εσάς. Στην πρωτολογία του ο κύριος Υπουργός έκανε λόγο για κοινωνική ευαισθησία. Ιδού πεδίον
δόξης λαµπρόν! Αποδείξτε την ευαισθησία της Κυβέρνησής σας,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κάνοντας αποδεκτή την τροπολογία του Λαϊκού ΣυνδέσµουΧρυσή Αυγή, τιµώντας έτσι τους ήρωες που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος και υπέρ βωµών και εστιών.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Eυχαριστούµε
και εµείς.
Το λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Γεωργαντάς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Στο ξεκίνηµα της σηµερινής συνεδρίασης εκφράστηκε αίτηµα
απ’ όλες τις παρατάξεις να υπάρξει συζήτηση του νοµοσχεδίου
και την αυριανή ηµέρα, καθώς πραγµατικά αγγίζει ζητήµατα, τα
οποία αφορούν το σύνολο σχεδόν του ελληνικού λαού και θα
έπρεπε να ακουστούν και να διατυπωθούν οι όποιες σκέψεις,
προτάσεις ή ενστάσεις.
Κατά τη διάρκεια της εγγραφής των οµιλητών, από το κόµµα
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ενεγράφησαν τέσσερις µόλις
οµιλητές και από το κόµµα της Νέας Δηµοκρατίας ενεγράφησαν
είκοσι ένας οµιλητές. Μετά από εµένα, ύστερα από δύο-τρεις συναδέλφους που είναι από κάποια άλλα κόµµατα για να οµιλήσουν, ακολουθεί µία σειρά δέκα στελεχών της Νέας
Δηµοκρατίας, που έχουν εγγραφεί για να οµιλήσουν. Ο ζήλος
που επέδειξε η Αξιωµατική Αντιπολίτευση στην αρχή αυτής της
συζήτησης, τελικά αποδεικνύεται κατά τη διάρκειά της, µε την
εγγραφή τεσσάρων µόνο οµιλητών, ότι δεν ανταποκρίνεται στις
πραγµατικές της προθέσεις και διαθέσεις.
Είναι αναπόφευκτο σήµερα, καθώς ουσιαστικά συζητούµε και
τροποποιήσεις στο ν.3869/2010, τον περίφηµο νόµο Κατσέλη, να
θυµηθούµε τη στάση των κοµµάτων εκείνης της περιόδου και
των κοµµάτων που σήµερα, βρίσκονται σε αυτήν την Αίθουσα.
Διαβάζω από τα Πρακτικά της συνεδρίασης του Ιουλίου του
2010, όταν συζητιόταν ο ν.3869/2010, την τοποθέτηση του
Υπουργού Κωνσταντίνου Χατζηδάκη, που τότε, µιλώντας εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας, ανέφερε: «Κύριε Πρόεδρε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, εµείς ψηφίζουµε επί της αρχής το νοµοσχέδιο που σήµερα συζητάµε, σε αντίθεση µε το ΠΑΣΟΚ, που τα
προηγούµενα χρόνια αντίστοιχες πρωτοβουλίες της Νέας Δηµοκρατίας τις είχε καταψηφίσει, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα τη
ρύθµιση σε σχέση µε τη µη κατάσχεση της πρώτης κατοικίας.
Αυτό φυσικά, δεν σηµαίνει ότι δεν έχουµε ενστάσεις γι’ αυτό το
νοµοσχέδιο».
Έλεγε παρακάτω ο Υπουργός εκείνη την ηµέρα, κάτι που νοµίζω ότι είναι επίκαιρο να το πούµε και σήµερα, που ο λαϊκισµός
υπερχείλισε σε αυτήν την Αίθουσα: «Η βασική µας ένσταση συνίσταται στο εξής: Η κυβέρνηση» -εννοώντας εκείνη την κυβέρνηση- «ακόµη και πριν από τις εκλογές, όταν ήταν ακόµη στην
Αντιπολίτευση, είχε επενδύσει σε αυτήν τη νοµοθετική πρωτοβουλία, για να δηµιουργήσει την εντύπωση ότι περίπου σχεδόν
όλοι αυτοί που χρωστούν στις τράπεζες και αισθάνονται µόνοι
τους υπερχρεωµένοι τώρα, θα γλυτώσουν από τα χρέη τους. Με
τη βοήθεια και ορισµένων λαϊκίστικων µέσων ενηµέρωσης, µάλιστα, αυτή η εντύπωση είναι εξαιρετικά διαδεδοµένη. Όµως είναι
βέβαιο ότι αυτό απέχει από την πραγµατικότητα».
Αυτή είναι η σοβαρή στάση ενός κόµµατος. Αυτή είναι η σοβαρή στάση ενός στελέχους µίας παρατάξεως από το 2010 έως
το 2013. Ακούσατε την τοποθέτηση του Υπουργού. Πείτε µου εάν
στο περίγραµµα και στην ουσία της τοποθέτησής του έχει διαφορά, σε σχέση µε αυτά που έλεγε, όταν ήταν στην Αντιπολίτευση. Μιλά και τότε για τη σωστή κατεύθυνση στην οποία
βρισκόταν αυτός ο νόµος, µια σωστή κατεύθυνση την οποία ερχόµαστε σήµερα εµείς να την πάµε λίγο παραπέρα, ίσως όχι εκεί
που θα ήθελαν όλοι, αλλά σίγουρα λίγο παραπέρα και συγχρόνως, βάζουµε ένα φρένο σε κάθε λαϊκίστικη φωνή, η οποία πολύ
εύκολα µπορεί να µιλά για κουρέµατα 50% ή 70%, κουρέµατα
οριζόντια, χωρίς καµµία διάκριση, χωρίς κανένα κριτήριο, κουρέµατα τα οποία είναι ανέφικτο να γίνουν, αλλά ακόµη και αν
µπορούσαν να γίνουν, θα δηµιουργούσαν πολύ περισσότερα
προβλήµατα απ’ αυτά που δήθεν έρχονται να επιλύσουν.
Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, κύριοι συνάδελφοι, καλύπτει περίπου το 80% των Ελλήνων δανειοληπτών. Καλύπτει, µε βάση τα
κριτήρια τα οποία τίθενται, έστω σωρευτικά, µε τις δύο ουσιαστικά πτυχές τις οποίες έχει, είτε σε σχέση µε αυτούς που θέ-
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λουν να προσφύγουν στα δικαστήρια είτε µε αυτούς που είναι
ενήµεροι και θέλουν να προσφύγουν απευθείας στις τράπεζες
κάνοντας χρήση των άρθρων του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου,
το 80% των Ελλήνων δανειοληπτών. Επίσης τους δίνει την προστασία εκείνη, η οποία είναι αναγκαία στη δύσκολη αυτή περίοδο, για να αισθανθούν την ασφάλεια που χρειάζονται, έτσι
ώστε να διασώσουν την περιουσία τους αλλά να ξέρουν και τι
τους περιµένει το επόµενο διάστηµα, το διάστηµα που καλύπτεται µέσα από τις διατάξεις του νόµου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μία µόνο κουβέντα θα πω, κυρία Πρόεδρε. Κάνω πάντα περιορισµένη χρήση του χρόνου ο οποίος µου δίδεται.
Κάθε φθινόπωρο ακούγεται ότι σταµατάει η προστασία της
πρώτης κατοικίας. Από το 2009 ακούγεται αυτό. Ακούγεται για
µία ακόµη φορά. Ακουγόταν και πέρυσι το φθινόπωρο. Ακουγόταν και πρόπερσι το φθινόπωρο. Ακουγόταν πριν από µερικούς
µήνες ότι η προστασία του ποσού στις τράπεζες από 1.000 ευρώ
που ήταν θα γίνει 600 ευρώ. Σήµερα έρχεται η Κυβέρνηση και το
κάνει 1.500 ευρώ για τον ατοµικό λογαριασµό και 2.000 ευρώ για
τον κοινό λογαριασµό.
Νοµίζω ότι από τη στιγµή που θέλουν κάποιοι να διαψεύδονται
συνεχώς, εµείς θα τους διαψεύδουµε µε τη στάση µας, µε τις κινήσεις µας και µε τις αποφάσεις µας.
Ψηφίζω το νοµοσχέδιο µαζί µε όλους τους συναδέλφους της
Νέας Δηµοκρατίας αλλά και των κοµµάτων της συγκυβέρνησης,
γιατί νοµίζω ότι πραγµατικά δίνει µια µεγάλη «ανάσα» στους Έλληνες δανειολήπτες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Γεωργαντά.
Ο κ. Νικόλαος Σταυρογιάννης έχει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Οι µεγάλες µειώσεις εισοδηµάτων, µισθών και συντάξεων, η
έκρηξη της ανεργίας, οι αβάσταχτοι φόροι για τη µεσαία τάξη
και τους οικονοµικά ασθενέστερους έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδα
και ανυπέρβλητες δυσκολίες πολλούς, που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις. Κάποιοι µε περισσότερες οικονοµικές δυνατότητες τα καταφέρνουν ακόµη,
καταφέρνουν να κρατούν ενήµερα τα δάνειά τους. Όµως η κατάσταση βαίνει επιδεινούµενη και γι’ αυτούς.
Η Κυβέρνηση αντιλαµβανόµενη τα αδιέξοδα και µε την πίεση
και την προτροπή της τρόικας, κυρίως για χάρη των τραπεζών
φέρνει ένα νοµοσχέδιο µε τη γνωστή διαδικασία για να λύσει ένα
γνωστό πρόβληµα, χωρίς όµως να λαµβάνει υπ’ όψιν της σοβαρά
προτάσεις που έχουν ακουστεί.
Η τρόικα ενδιαφερόµενη πρωτίστως για τις τράπεζες, που
αποτελούν συστηµικό κίνδυνο για το ευρώ, δίνει το «πράσινο
φως» για µια πρόσκαιρη και επιφανειακή αντιµετώπιση του ζητήµατος.
Μετά από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, η µεγαλύτερη πρόκληση και για το τραπεζικό σύστηµα αλλά και για την
οικονοµία και την κοινωνία θα είναι τα «κόκκινα», τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια. Το ελλιπές αυτό νοµοσχέδιο αναφέρεται µόνο
στα ενυπόθηκα στεγαστικά και ενήµερα δάνεια. Καµµία άλλη
πρόβλεψη ούτε για τους επαγγελµατίες, τα καταναλωτικά, τους
εµπόρους!
Τα οικονοµικά κριτήρια πρέπει σίγουρα να διευρυνθούν, όσον
αφορά το εισόδηµα, τις αντικειµενικές αξίες, τα περιουσιακά
στοιχεία, χωρίς προαπαιτούµενα και δεσµεύσεις, και πρέπει να
δοθεί πραγµατική ανάσα στην κοινωνία και στην οικονοµία. Το
κρυφό σχέδιο για την άρση της απαγόρευσης των πλειστηριασµών πρέπει επιτέλους να σταµατήσει.
Το νοµοσχέδιο αυτό δεν αντιµετωπίζει κι άλλα ζητήµατα, όπως
είναι η ανακεφαλαιοποίηση της διαφοράς των δόσεων που θα
προκύψει µετά από την περίοδο χάριτος. Τα µη εξυπηρετούµενα,
τα «κόκκινα δάνεια», που αποτελούν βόµβα στα θεµέλια της κοινωνίας και της οικονοµίας, πρέπει να αντιµετωπιστούν και πρέπει, κύριε Υφυπουργέ, να βλέπετε το συµφέρον του κοινωνικού
συνόλου και της οικονοµίας και όχι το συµφέρον, πρόσκαιρα και
βραχυπρόθεσµα, των τραπεζών.
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Η κρίση βαθαίνει, οι δυνατότητες των δανειοληπτών θα µειώνονται, τα µη ενήµερα δάνεια θα αυξάνονται και µαζί θα πνίγουν
τις τράπεζες, την οικονοµία και την κοινωνία και οι τράπεζες θα
χρειάζονται ολοένα και περισσότερα κεφάλαια. Πού θα βρεθούν;
Οι πιστωτές µας έχουν δηλώσει πως αυτά θα καλυφθούν µε νέα
µέτρα, κούρεµα καταθέσεων, κατασχέσεις και τα λοιπά.
Οι σχεδιαζόµενοι, λοιπόν, πλειστηριασµοί στην πρώτη κατοικία, που θα βάλουν φωτιά στην κοινωνία, δεν πρέπει σε καµµία
περίπτωση να γίνουν πράξη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η διαχείριση κρίσεων χρέους
απαιτεί ρεαλισµό, αίσθηση κοινωνικής ευθύνης αλλά και ευελιξία
και οι κυβερνήσεις και τα πιστωτικά ιδρύµατα πρέπει να προβλέπουν τη δυνατότητα και αναδιάρθρωσης και κουρέµατος του
εσωτερικού χρέους, ανάλογα µε την οικονοµική κατάσταση των
δανειοληπτών.
Η σύσταση µιας ενδιάµεσης εταιρείας από την Ένωση Τραπεζών που θα αναλάβει τα «κόκκινα» δάνεια για την αποπληρωµή
τους σε χαµηλότερες τιµές, σε αυτά που δεν έχουν υποθήκες,
είναι η καλύτερη λύση στο πρόβληµα για όλους: τράπεζες, οικονοµία και κοινωνία. Οι τράπεζες µε τα µεγάλα τους λάθη και τις
πελατειακές σχέσεις µε κόµµατα, µε την µιντιακή και επιχειρηµατική ελίτ, φρόντισαν να γίνουν µετά τα δηµόσια οικονοµικά, ο
µεγάλος ασθενής της ελληνικής οικονοµίας, απορροφώντας τεράστιους πόρους και µη δυνάµενες να βοηθήσουν µε ρευστότητα την ελληνική οικονοµία. Σίγουρα στις καλές εποχές τα
κέρδη θα πηγαίνουν στις τράπεζες, στους µεγαλοµετόχους και
τα στελέχη. Και στις άσχηµες, στην πραγµατική οικονοµία και
στην κοινωνία µόνο; Αυτό δεν είναι σωστό, δεν είναι αποδεκτό.
Το ζητούµενο σήµερα και για να έχουµε παραγωγική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη, πρέπει οι τράπεζες να έχουν τη δυνατότητα να χρηµατοδοτήσουν την οικονοµία. Η ανάπτυξη, όµως, και
η παραγωγική ανασυγκρότηση δεν µπορεί να συµβεί µε τη συνεχή µείωση εισοδηµάτων και µε την υπερφορολόγηση των εντίµων φορολογουµένων.
Τα όσα συνέβησαν την προηγούµενη εβδοµάδα εδώ σε αυτή
την Αίθουσα κατά τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου εναντίον
του κ. Παπακωνσταντίνου και τα όσα είδαν το φως της δηµοσιότητας πριν και µετά µιλούν για τις διαδοχικές ευθύνες όλων των
κυβερνήσεων που δεν αξιοποίησαν τα στοιχεία για την καταπολέµηση της διαφθοράς, της παραοικονοµίας και της φοροδιαφυγής. Το έγκληµα κατά της κοινωνίας, λοιπόν, είναι διαρκές και η
σηµερινή Κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της. Δεν
µπορεί να σιωπά, να µην κάνει τίποτε. Πρέπει να απαντήσει για
το πώς αξιοποίησε αυτά τα στοιχεία. Δεν είναι µόνο οι προηγούµενες κυβερνήσεις που είναι υπεύθυνες. Υπάρχει µεγάλη ευθύνη
και στη σηµερινή Κυβέρνηση. Μιλώ για τις γνωστές λίστες µε τα
χιλιάδες ονόµατα και τα πολλά δισεκατοµµύρια ατόµων που συσσώρευσαν παράνοµο πλούτο βγάζοντάς τον έξω, για να τον διασφαλίσουν και µη εκπληρώνοντας τις φορολογικές τους
υποχρεώσεις. Χρειάζεται εδώ να επισηµανθεί ότι είναι αναγκαία
και άµεση η ανάκληση της εγκυκλίου για το «ξέπλυµα» από το
Υπουργείο Οικονοµικών.
Αν δεν υπάρξει δικαιοσύνη στην κατανοµή των βαρών µε ανελέητο κυνήγι της διαφθοράς και της παραοικονοµίας και ελάφρυνση από την παράλογη και καταστροφική βαριά φορολογία
των ακινήτων που φθάνει στα όρια της µερικής δήµευσής τους
και εάν η Κυβέρνηση του κ. Σαµαρά συνεχίσει να αρκείται στο
ρόλο του φοβισµένου και καλού µαθητή, αντί να αδράξει την ευκαιρία από τη διχογνωµία των δανειστών µας και να ζητήσει επαναδιαπραγµάτευση, τότε αυτοί µε µοχλό το δηµόσιο χρέος που
παραµένει µη βιώσιµο θα αξιώνουν συνεχώς καινούργια µέτρα
που θα βαθαίνουν την ύφεση, θα διαλύουν την οικονοµία και θα
εξαθλιώνουν την κοινωνία.
Η χώρα έχει ανάγκη από ένα σχέδιο που θα καταστεί εθνικό
σχέδιο παραγωγικής και θεσµικής ανασυγκρότησης. Θα µπει
µπροστά, πέρα και έξω από τα µνηµόνια, τα λανθασµένα και αποτυχηµένα κατά δήλωσή τους, συνθέτοντας και συµπαρατάσσοντας κοινωνικές, οικονοµικές αλλά και πολιτικές δυνάµεις που δεν
θα είναι δέσµιες στο σύστηµα παρακµής της χώρας, δεν θα λαϊκίζουν και δεν θα έχουν ιδεοληψίες. Αυτό το νοµοσχέδιο δεν είναι
προς αυτήν την κατεύθυνση και γι’ αυτό το καταψηφίζω.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Σταυρογιάννη.
Ο συνάδελφος κ. Ηλίας Βλαχογιάννης έχει το λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Θα προσπαθήσω να είµαι σύντοµος έτσι ώστε να διευκολύνουµε και τους επόµενους συνοµιλητές.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο που πολύ καιρό το περιµέναµε και πιστεύω
ότι το περιµένουν όλοι οι δανειολήπτες, γιατί πραγµατικά θα ανακουφίσει πάρα πολλά νοικοκυριά που βρίσκονται στη δυσάρεστη
θέση να θέλουν να είναι συνεπείς και να µην µπορούν.
Πολλοί θα αναρωτηθούν: Είναι αυτό το καλύτερο το οποίο µπορούσε να φέρει αυτή η Κυβέρνηση; Πάντα εχθρός του καλού είναι
το καλύτερο, αλλά πάντα τα µεγέθη είναι συγκρίσιµα και πάντα
κρίνουµε µε αυτά που µπορεί τη δεδοµένη στιγµή να δώσει ο κρατικός προϋπολογισµός και µπορεί να αντέξει η οικονοµία.
Υπό αυτό το πρίσµα πραγµατικά αυτό το νοµοσχέδιο είναι
πάρα πολύ καλό και φαίνεται ότι είναι καλό, γιατί καλύπτει περίπου το 80% των δανειοληπτών αυτής της κατηγορίας -των ενήµερων δανειοληπτών- και αυτών εναντίον των οποίων δεν έχει
κινηθεί η διαδικασία καταγγελίας της σύµβασης από τις πιστώτριες τράπεζες και τα σχετικά ιδρύµατα.
Ακούστηκαν εδώ, σ’ αυτήν την Αίθουσα επιµέρους ενστάσεις
και γενικότερες ενστάσεις. Για τις επιµέρους ενστάσεις µπορεί
κανείς να συµφωνήσει, µπορεί και να διαφωνήσει, για παράδειγµα για το εάν το ατοµικό εισόδηµα των 15.000 ευρώ ή το οικογενειακό εισόδηµα των 25.000 ευρώ είναι επαρκές. Θα
µπορούσε κανείς να πει ότι θα έπρεπε να είναι ίσως µεγαλύτερο.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, οι αδύναµες κοινωνικά τάξεις, οι τρίτεκνοι, οι πολύτεκνοι έχουν ιδιαίτερη µεταχείριση, ευνοϊκότερη
µεταχείριση έναντι των πολλών δανειοληπτών και µε αυτήν την
κατεύθυνση που κινείται το νοµοσχέδιο πιστεύω ότι αντιµετωπίζει
θετικά το µεγάλο πρόβληµα αυτών των κατηγοριών των συνανθρώπων µας.
Επίσης, ακούστηκε κι από πλευράς του κυρίου Υπουργού -ή
νοµίζω του κυρίου Υφυπουργού- ότι το µέσο ύψος των δανείων
κυµαίνεται περίπου στις 70.000 ευρώ. Άρα το ποσό που µέσω
αυτού του νόµου καλύπτεται, που είναι περίπου υπερδιπλάσιο
κατά µέσο όρο, προφανώς καλύπτει την αντικειµενική αξία σε
ό,τι αφορά την πρώτη κατοικία. Ενστάσεις µπορεί κανείς να διατυπώσει για το αν πρέπει να καλύπτει µόνο την πρώτη κατοικία
ή πρέπει να καλύπτει την πρώτη ιδιοκτησία. Γιατί κάποιος µπορεί
να κληρονόµησε ένα σπίτι, αλλά αυτός θέλησε να έχει το δικό
του κεραµίδι, θέλησε να χτίσει το δικό του σπίτι. Αυτόν δεν τον
καλύπτει. Ίσως είναι κάποιες λεπτοµέρειες που θα µπορούσε να
τις δει η Κυβέρνηση είτε τώρα είτε στο µέλλον.
Ειπώθηκε: «γιατί να µη χαρίσουµε το 50% των δανείων;». Καλό
θα ήταν να χαρίσουµε το 100% των δανείων. Το θέµα είναι πού
θα τα βρούµε και πάντα, ποιος θα πληρώσει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κάθε σεισάχθεια µπορεί να
φαίνεται εξαρχής ένα δίκαιο µέτρο, αλλά έχει µέσα της κι αυτήν
την αδικία, γιατί τιµωρεί τους συνεπείς νοικοκυραίους, αυτούς
που έκαναν οικονοµίες, έχτισαν το δικό τους κεραµίδι και δεν
είναι σήµερα χρεωµένοι. Γιατί νοικοκύρης, ας µη γελιόµαστε,
πάντα ξέραµε ότι ήταν αυτός ο οποίος ξόδευε αυτά που έβγαζε
κι έβαζε και κάτι στην άκρη για ώρα ανάγκης. Τώρα, όµως, µε
την κρίση προφανώς αυτό δεν ισχύει. Γι’ αυτό και η Κυβέρνηση
φέρνει αυτήν τη ρύθµιση που καλύπτει περίπου το 80% των δανειοληπτών αυτής της κατηγορίας.
Είδαµε, όµως, ότι η Αντιπολίτευση δεν συµφωνεί ούτε στη γενική αρχή. Ας το ψηφίσει επί της αρχής και να διαφωνήσει επί
των άρθρων. Ας κάνει ένα βήµα, όπως είπε και ο προλαλήσας
συνάδελφός µας, όπως η Νέα Δηµοκρατία πάντα το έκανε ως
αντιπολίτευση. Ασκούσε υπεύθυνη αντιπολίτευση. Είχε το θάρρος να λέει «ναι», εκεί που έπρεπε να συµπορευτεί µε την Κυβέρνηση, κι είχε και το θάρρος να λέει «όχι» εκεί που έπρεπε να πει
«όχι».
Ας πει επιτέλους η Αντιπολίτευση κι ένα «ναι» επί της αρχής,
ότι κινείται σε θετική κατεύθυνση κι ότι διαφωνεί στα επιµέρους,
να δούµε πού µπορούµε να συµπληρώσουµε, πού µπορούµε να
κάνουµε επιµέρους ρυθµίσεις.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κάποιοι µίλησαν για ανατροπή αυτής της Κυβέρνησης. Ανατροπή στα δηµοκρατικά πολιτεύµατα γίνεται µόνο µε την εντολή
του λαού, δεν γίνεται γιατί το θέλουµε εµείς, αλλιώς θα είχαµε
ανατρέψει όλες τις κυβερνήσεις µε το λόγο µας. Ο λαός θα κρίνει όταν έρθει η ώρα. Και απ’ ό,τι όλοι προβλέπουµε και προβλέπεται, αυτή η ώρα θα αργήσει αφ’ ενός, αλλά όταν θα έρθει, θα
είναι δίκαιη για µας και πολύ σκληρή για εσάς. Γιατί η στάση που
τηρείτε δεν προσφέρει στο λαό αυτό το οποίο επιζητά αυτή τη
στιγµή: ελπίδα και στήριξη από τις πολιτικές δυνάµεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ακούστηκε ότι εµείς υπηρετήσαµε και υπηρετούµε το µνηµόνιο. Εµείς υπηρετούµε ό,τι είναι καλύτερο για την πατρίδα. Όταν
λέγαµε «όχι» στο µνηµόνιο, το εννοούσαµε, γιατί ήταν άλλες οι
συνθήκες τότε κι άλλες οι συνθήκες τώρα. Και τώρα λέµε «όχι»
σε επιµέρους διατάξεις. Προσπαθούµε να τις τροποποιήσουµε.
Και να είστε σίγουροι ότι µε πείσµα, επιµονή και υποµονή η Ελλάδα θα τα καταφέρει, ο λαός θα τα καταφέρει, αυτή η Κυβέρνηση θα τα καταφέρει. Γι’ αυτό ψηφίζουµε αυτό το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Βλαχογιάννη.
Ο κ. Ευθύµιος Καρανάσιος έχει το λόγο.
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, θα ήθελα να αναφερθώ απόψε στην τροπολογία σχετικά µε την παράταση που δώσαµε στις εταιρείες
αυτές, λόγω των προβληµάτων που παρουσιάστηκαν τις τελευταίες ηµέρες, µέσα από το Γενικό Εµπορικό Μητρώο.
Αναφέροµαι σ’ αυτήν την τροπολογία για έναν βασικότατο
λόγο: Αυτή η Κυβέρνηση αποδεικνύει µέσα απ’ αυτήν την πράξη
της ότι παρακολουθεί και ακούει την κοινωνία, ακούει τις επιχειρήσεις και τα προβλήµατα που παρουσιάζονται ανά πάσα στιγµή,
όπως αυτό µε το ΓΕΜΗ, τα οποία είναι προβλήµατα που χρήζουν
άµεσης λύσης της ίδιας στιγµής. Η Κυβέρνηση, λοιπόν, αποδεικνύει ότι ακούει και το Υπουργείο ανταποκρίνεται, γι’ αυτό και
σήµερα φέρνουµε αυτήν την τροπολογία και νοµίζω ότι ένα µεγάλο όπλο σ’ αυτό το κράτος είναι να µπορούµε να ακούµε και
να καταλαβαίνουµε τα προβλήµατα των επιχειρήσεων.
Κύριε Υφυπουργέ, συνεχίστε να ακούτε και να αφουγκράζεστε
τις επιχειρήσεις που τόσο ανάγκη έχουµε να επιβιώσουν, να ζήσουν και να δώσουν ανάπτυξη σ’ αυτόν τον τόπο. Ας σκύψουµε
στις µικρές και στις µεγάλες επιχειρήσεις αυτού του τόπου, ας
είµαστε δίπλα σ’ αυτές τις επιχειρήσεις που κάθε µέρα έχουν
προβλήµατα.
Κύριε Υπουργέ, µόνο µέσα απ’ αυτήν τη διαδικασία που καλώς
κάνετε, θα µπορέσουµε να δώσουµε λύσεις στην κρίση που ελπίζω ότι όλοι µαζί σύντοµα θα διώξουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
τον κ. Καρανάσιο.
Ο κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αλήθεια ότι σήµερα βρισκόµαστε εδώ για να συζητήσουµε για την αντιµετώπιση ενός
υπαρκτού προβλήµατος. Ποιο είναι αυτό το πρόβληµα; Ανέκαθεν
στη χώρα µας γενιές και γενιές γαλουχήθηκαν µε την ανάγκη της
εξασφάλισης µίας σπιτικής στέγης. Η εξασφάλιση µίας κατοικίας
ήταν κάτι που προσδοκούσαν και επιδίωκαν όλοι οι άνθρωποι
στον τόπο µας.
Δυστυχώς η πραγµατοποίηση αυτής της ανάγκης έφερε µεγάλο τµήµα της ελληνικής κοινωνίας σε δυσµενή κατάσταση.
Γιατί έγινε αυτό; Διότι πάρα πολλοί άνθρωποι, στην προσπάθειά
τους να αποκτήσουν µία στέγη, ιδίως µετά την πιστωτική απελευθέρωση η οποία πραγµατοποιήθηκε τα χρόνια µετά το 2000,
προσέφυγαν στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα για την απόκτηση
των απαραίτητων χρηµάτων προκειµένου να αποκτήσουν ένα
σπίτι. Δυστυχώς σήµερα, τρία χρόνια µετά, η κρίση έφερε την
Ελλάδα σε µία δραµατική κατάσταση, την οικονοµία της χώρας
µας έτσι όπως κανείς δεν προέβλεπε και έτσι όπως αυτοί που
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είχαν προγραµµατίσει τότε την αγορά του σπιτιού δεν είχαν προβλέψει µε τα τότε εισοδήµατά τους. Δυστυχώς σήµερα έχουν αλλάξει τα δεδοµένα και αυτοί οι άνθρωποι έχουν βρεθεί σε µία
ασφυκτική οικονοµική κατάσταση την οποία η Κυβέρνηση καλείται να αντιµετωπίσει.
Αυτή την κατάσταση δυστυχώς η Αντιπολίτευση την αντιµετωπίζει για άλλη µία φορά µε λαϊκισµό. Μιλάει περί σεισάχθειας,
περί «κουρέµατος». Ακούσαµε από κάποια κόµµατα να µιλάνε για
οριζόντιο «κούρεµα» 50%, άλλοι µιλάνε για 80%, πλειοδοσία στο
πόσα χρήµατα θα χαρίσουν στον κόσµο. Όλα αυτά τα λένε γιατί
ξέρουν ότι δεν µπορούν να εφαρµοστούν και από τους ίδιους. Τα
όρια του λαϊκισµού προσδιορίζονται από έναν «ωκεανό» υποσχέσεων και ονείρων. Είναι σαν αυτό το παιδί που περπατά και βλέπει
τον ουρανό και κοιτάει τα άστρα και λέει «ας υποσχεθούµε τον
ουρανό µε τ’ άστρα σ’ αυτόν τον τόπο». Κάποιοι νοµίζουν ότι µ’
αυτό τον τρόπο βοηθούν τη χώρα µας και τους ανθρώπους και
δεν δέχονται, δεν θέλουν, δεν στηρίζουν έστω και επί της αρχής
αυτό το νοµοσχέδιο που φέρνει σήµερα η Κυβέρνηση.
Τι δεν δέχονται; Δεν δέχονται η µηνιαία καταβολή του τιµήµατος η οποία είχε προσδιοριστεί δέκα χρόνια πριν ή πέντε χρόνια
πριν, προ κρίσης, να προσδιορίζεται και να προσαρµόζεται στην
τρέχουσα οικονοµική δυνατότητα του κάθε πολίτη. Δεν δέχονται
άνεργοι, εγγεγραµµένοι στα οικεία µητρώα του ΟΑΕΔ, µισθωτοί,
συνταξιούχοι ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα και όσοι τελούν µε
σχέση εξαρτηµένης εργασίας –µισθούς, συντάξεις, ενοίκια,
αγροτικά εισοδήµατα έως 25.000 ευρώ- να ενταχθούν σ’ αυτήν
τη ρύθµιση.
Αντίθετα, αντιδρούν σε αυτό και υπόσχονται πράγµατα τα
οποία ξέρουν –και πολύ καλά- ότι δεν µπορούν να τα εφαρµόσουν. Γνωρίζετε, όµως, ότι η κυβερνητική πολιτική πάντα προσδιορίζεται από τα όρια του εφικτού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κοινωνικό κράτος –επειδή το
άκουσα από πολλούς από εσάς- δεν είναι το κράτος το οποίο χαρίζει δάνεια. Είναι το κράτος το οποίο επιδοτεί µε ένα ελάχιστο
εξασφαλισµένο εισόδηµα τον άνθρωπο ο οποίος βάλλεται. Είναι
το κράτος το οποίο διασφαλίζει ένα επίδοµα στέγης γι’ αυτόν ο
οποίος θα βρεθεί στη δύσκολη θέση και δεν θα µπορεί να έχει
µια στέγη. Κοινωνικό κράτος είναι αυτό το οποίο ρυθµίζει, που
ελέγχει, που εποπτεύει το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Δεν το
καταστρέφει µε αποτέλεσµα περισσότερη ύφεση και ανεργία.
Θεωρώ, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι αυτό το νοµοσχέδιο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Καλύπτει ένα µεγάλο
κοµµάτι, που, όπως προείπαν και πολλοί συνάδελφοι, προσδιορίζεται στο 80% περίπου των δανειοληπτών σε αυτήν την κατηγορία. Και γι’ αυτόν το λόγο το στηρίζω.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς, κύριε Σκρέκα.
Το λόγο έχει η κ. Ελένη Μακρή-Θεοδώρου.
ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΗ-ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την περίοδο
της έξαρσης ζήτησης των δανείων φτάσαµε στην αδυναµία αποπληρωµής των δόσεων µιας και ο Έλληνας πολίτης έχει υποστεί
απώλεια της τάξεως του 30% και 40% του εισοδήµατός του.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ)
Το σηµερινό σχέδιο νόµου αποτελεί µια ανάσα, ένα βήµα για
την όσο το δυνατό ευνοϊκότερη µεταχείριση αρκετών πολιτών
από τη µεριά των τραπεζών. Σύµφωνα µε το σχέδιο νόµου το
οποίο καλούµαστε σήµερα να ψηφίσουµε, θεσπίζεται το πρόγραµµα διευκόλυνσης δανειοληπτών.
Πιο συγκεκριµένα, ενήµεροι δανειολήπτες που πληρούν συγκεκριµένα εισοδηµατικά, περιουσιακά και κοινωνικά κριτήρια για
τα ενυπόθηκα δάνειά τους, υπάγονται σε πρόγραµµα διευκόλυνσης για την εξόφληση των εκκρεµών απαιτήσεων µε περίοδο χάριτος µέγιστης διάρκειας τεσσάρων ετών.
Θεωρώ ανευθυνότητα την άρνηση του διαλόγου και την άκριτη
απόρριψη του σχεδίου νόµου. Θεωρώ αναγκαιότητα τη στήριξή
του, λαµβάνοντας υπ’ όψιν:
Πρώτον, το γεγονός ότι ρυθµίζει ζητήµατα που αφορούν τις
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δανειακές υποχρεώσεις µε βασικό στόχο την προσαρµογή της
µηνιαίας δόσης στην τρέχουσα οικονοµική κατάσταση του κάθε
δανειολήπτη ξεχωριστά.
Δεύτερον, ενισχύει την αποτελεσµατικότητα του νόµου διότι
οι µακροχρόνιες δικαστικές εκκρεµότητες θα θέσουν σε οµηρία
πολλούς δανειολήπτες και άρα θα υπάρξει καθυστέρησή τους
στην επάνοδο της οικονοµικής τους δραστηριότητας.
Τρίτον, προβλέπεται καταβολή δόσης από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθµιση χωρίς καθυστερήσεις εξαιτίας της
εκκρεµοδικίας.
Γιατί πρέπει κάποιος να διαφωνήσει µε ρυθµίσεις όπως την
ελάχιστη καταβολή στο 10% της τελευταίας ενήµερης δόσης ή
στο ότι παρέχεται η δυνατότητα αναστολής της αναγκαστικής
εκτέλεσης κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και µετά την έκδοση
της οριστικής δικαστικής απόφασης εφόσον έχει ασκήσει εµπρόθεσµα αίτηση, προστατεύοντάς τον έτσι από καταδιωκτικά µέτρα
σε βάρος του ή µε την εισαγωγή του θεσµού της διαµεσολάβησης χωρίς την υποχρεωτική παρουσία δικηγόρου;
Τα παραπάνω αποτελούν πολιτικές αποφάσεις προς τη σωστή
κατεύθυνση. Και αυτό γιατί σήµερα οι µακροχρόνιες αυτές διαδικασίες -και οικονοµικά δυσχερείς- αποτελούσαν σηµαντικά αντικίνητρα για την καταφυγή κάποιου πολίτη στη δικαστική
προστασία. Όπως φαίνεται, µε τη διαµεσολάβηση οι διαδικασίες
θα είναι ταχύτερες, θα είναι φθηνότερες, θα είναι περισσότερο
εµπιστευτικές και εχέµυθες.
Φυσικά, εύκολα µπορεί κάποιος να κάνει κριτική, όπως συµβαίνει µε τους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης, που αυτοπροσδιορίζονται µονίµως εκφραστές της κοινωνικής ευαισθησίας.
Καλό θα ήταν όµως να µπορούµε να δούµε ξεκάθαρα τι είναι
εφικτό, τι µπορεί να γίνει πραγµατικά και άµεσα.
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι αυτή η νοµοθετική πρωτοβουλία
διευκολύνει πολίτες που επιθυµούν να λύσουν το πρόβληµα των
υπερµεγεθών δόσεών τους, που προσπαθούν να καλύψουν τις
υποχρεώσεις τους. Δείχνει ταυτόχρονα την ευαισθησία αυτής
της Κυβέρνησης σε κατηγορίες όπως στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, σε ανέργους, σε συµπολίτες µας µε χαµηλά εισοδήµατα.
Ίσως το νοµοσχέδιο θα µπορούσε να καλύπτει περισσότερες κατηγορίες δανείων, όπως τους πολύτεκνους οι οποίοι αντιµετωπίζονται ως τρίτεκνοι. Θα µπορούσε να υπάρχει µια κλιµακωτή
κατάταξη ανάλογα µε τον αριθµό των παιδιών ή να επεκταθεί και
σε φυσικά πρόσωπα που ασκούν την εµπορική δραστηριότητα
µε την προσωπική τους εργασία και για βιοπορισµό.
Μην ξεχνάµε ότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Με τις
δεδοµένες, όµως, συνθήκες ας πράξουµε το καλό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Ο κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος έχει το λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε
µου στην αρχή της οµιλίας µου να αναφερθώ στην ανείπωτη,
πρωτοφανή, βιβλική καταστροφή που έπληξε την Ηµαθία σήµερα
το απόγευµα, µε τη σφοδρότερη χαλαζόπτωση των τελευταίων
σαράντα χρόνων να καταστρέφει το σύνολο της αγροτικής παραγωγής. Είναι µια τεραστίου µεγέθους καταστροφή στην πιο
δύσκολη συγκυρία για τον αγροτικό κόσµο της περιοχής. Καλώ
τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ να συγκροτηθούν αύριο κιόλας τα συνεργεία καταγραφής των ζηµιών και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την αποζηµίωση των αγροτών.
Παράλληλα, η Κυβέρνηση θα πρέπει να εξετάσει πολύ σοβαρά
και τις παράπλευρες απώλειες αυτής της καταστροφής στην οικονοµική ζωή της περιοχής, στις επιχειρήσεις που συνδέονται µε
την αγροτική παραγωγή, τα εργοστάσια µεταποίησης και τις
εξαγωγικές αγροτικές επιχειρήσεις. Και αυτές οι επιχειρήσεις
από σήµερα το βράδυ αντιµετωπίζουν σοβαρότατο πρόβληµα
επιβίωσης και συνέχισης της λειτουργίας τους. Χρειάζονται στήριξη και ενίσχυση καθώς επίσης και µια άλλη πολιτική ρυθµίσεων
από την πλευρά του τραπεζικού συστήµατος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητάµε
σήµερα έχει κοινωνική στόχευση. Αφορά ένα υπαρκτό πρόβληµα
που πρέπει να αντιµετωπιστεί άµεσα γιατί συνιστά βραδυφλεγή
βόµβα για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής αλλά και για το
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ίδιο το τραπεζικό σύστηµα. Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι
υπήρξε τα προηγούµενα χρόνια υπέρµετρος δανεισµός από τα
ελληνικά νοικοκυριά. Διευκολύνθηκαν και νοικοκυριά αλλά και
επιχειρήσεις.
Την τελευταία τριετία υπήρξε µια ανατροπή του κεκτηµένου
ζωής και διαβίωσης χιλιάδων νοικοκυριών. Κάποιοι είδαν το εισόδηµά τους να µειώνεται κατακόρυφα. Κάποια έχασαν αυτό το
εισόδηµα την ίδια στιγµή που οι δανειακές τους υποχρεώσεις
ήταν πιεστικές. Η δυσκολία αυτών των ανθρώπων να ανταποκριθούν σ’ αυτές τις υποχρεώσεις αποτελεί, όπως επισήµανα και
πριν, κίνδυνο για την κοινωνική συνοχή αλλά και για το ίδιο το
τραπεζικό σύστηµα.
Ο εισηγητής της Πλειοψηφίας κ. Τζαµτζής κατέθεσε τεκµηριωµένα στοιχεία για το µέγεθος του προβλήµατος. Εγώ περιορίζοµαι να τονίσω ένα και µόνο πράγµα, διερµηνεύοντας την κοινή
λογική αλλά και τις αντιλήψεις όλων µας. Ένα είναι βέβαιο: Η
κρίση θα ξεπεραστεί παρά την υπονοµευτική καταστροφολογία
στην οποία έχουν επιδοθεί ορισµένοι. Στο τέλος, όµως, αυτής
της πορείας πρέπει να έχει διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή, να
µην έχουν οδηγηθεί στο περιθώριο και στην απόγνωση τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά και οι δανειολήπτες που δεν µπορούν να
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
Ο νόµος που έρχεται για ψήφιση σήµερα αποτελεί ένα εργαλείο προς αυτήν την κατεύθυνση. Ταυτόχρονα όµως αποτελεί και
µια δέσµευση της Κυβέρνησης που υλοποιείται. Δεν µπορώ παρά
να καταθέσω τον προβληµατισµό µου για τη συνεχιζόµενη στείρα
άρνηση που επιδεικνύουν ορισµένοι σ’ αυτήν την Αίθουσα. Αρνούνται να αποδεχθούν το αυτονόητο. Λιθοβολούν λεκτικά και
πολιτικά ό,τι ανατρέπει τα σενάρια καταστροφής στα οποία
έχουν επενδύσει.
Αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει τίποτα θετικό σ’ αυτό το νοµοσχέδιο; Τόση µεγάλη δυσκολία έχουν ορισµένοι να αναγνωρίσουν θετικές διατάξεις και να συµβάλουν
ρεαλιστικά και σε πνεύµα συνεννόησης στη βελτίωση άλλων; Σ’
αυτήν τη συγκυρία οφείλουµε να απλώσουµε στο µέτρο των δυνατοτήτων που υπάρχει ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας σ’ αυτούς που πραγµατικά έχουν ανάγκη. Και ποιοι είναι αυτοί; Είναι
οι δανειολήπτες και τα νοικοκυριά που µπαίνουν στο πρόγραµµα
διευκόλυνσης και προστασίας. Αυτοί που χρήζουν και διευκόλυνσης και προστασίας για να µπορέσουν να ξανασταθούν στα
πόδια τους. Είναι οι άνεργοι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του
ΟΑΕΔ, µισθωτοί και συνταξιούχοι µε ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα ως 25.000 ευρώ.
Έχει προβλεφθεί η δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθµιση και για
νοικοκυριά µε ατοµική φορολογική δήλωση που δεν ξεπερνά τα
15.000 ευρώ. Οφείλουµε να επισηµάνουµε, επίσης, ότι τα ποσά
αυτά προσαυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για τους πάσχοντες από
βαριά ασθένεια, για τα άτοµα µε αναπηρία, τρίτεκνους και πολύτεκνους.
Κριτήριο είναι η µείωση του οικογενειακού εισοδήµατος σε ένα
ελάχιστο επίπεδο της τάξης του 20% σε σχέση µε τα εισοδήµατα
του 2009.
Κριτήριο υπαγωγής είναι και τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, κινητές και ακίνητες αξίες, µε την εξαίρεση των αυτοκινήτων.
Αντιλαµβάνονται όλοι ότι τα κριτήρια, αλλά και το κανονιστικό
πλαίσιο που προσδιορίζεται ο δικαιούχος, είναι αυτά που πρέπει.
Είναι αµιγώς κοινωνικά, πραγµατιστικά και ορθολογικά κριτήρια.
Απευθύνονται και στηρίζουν αυτούς που πραγµατικά έχουν
ανάγκη.
Το πρόγραµµα περιλαµβάνει περίοδο χάριτος σαράντα οκτώ
µηνών, εφόσον ο δανειολήπτης καταβάλλει κανονικά τη µειωµένη
πλέον δόση που δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% του µηνιαίου
εισοδήµατος. Και να υπολογιστεί ότι σε αυτό το 30% περιλαµβάνεται και το επιτόκιο.
Για τους ανέργους δίνεται ένα αρχικό διάστηµα περιόδου χάριτος έξι µηνών, στο οποίο δεν θα καταβάλλουν ούτε δόσεις, ενώ
θα υπάρχει και απαλλαγή από τους τόκους. Θα πρέπει να δοθεί
χώρος και χρόνος σε αυτούς τους ανθρώπους να αναπνεύσουν,
να µπορέσουν να ανακάµψουν.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα τροποποιεί κι επικαιρο-
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ποιεί τον προηγούµενο νόµο του 2010 και αντιµετωπίζει προβλήµατα που καταγράφηκαν στην εφαρµογή του, αλλά και ανεπάρκειες και ατέλειες.
Πρώτα και κύρια, οι δυνητικά δικαιούχοι να ενταχθούν στο
πρόγραµµα προστασίας και διευκόλυνσης είναι περισσότεροι.
Κατά δεύτερο λόγο επιταχύνονται και απλοποιούνται οι διαδικασίες αίτησης και έγκρισης. Καθιερώνεται ο προδικαστικός συµβιβασµός που αποτελεί ουσιαστική και περιεκτική µεταρρύθµιση.
Δίνει τη δυνατότητα συµβιβασµού σε πιστωτές και δανειολήπτες,
χωρίς αντιδικίες και κυρίως χωρίς να επιβαρύνονται οικονοµικά
οι δανειολήπτες µε τα έξοδα προσφυγής στη δικαιοσύνη.
Μετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος των τεσσάρων
ετών, µε τις ειδικές ρυθµίσεις και την περίοδο χάριτος, οι δανειολήπτες επιστρέφουν στην αρχική σύµβαση χωρίς να υπάρχει
µεταβολή των όρων της.
Είναι, επίσης, σηµαντικό ότι η ένταξη στο πρόγραµµα προστατεύει πολλούς δανειολήπτες και νοικοκυριά από την ένταξη στον
«Τειρεσία» και την απώλεια της πιστοληπτικής τους ικανότητας.
Στην προσπάθεια που κάνουµε, στην κορυφή της ατζέντας
µας, είναι η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Με τις ρυθµίσεις
για τα νοικοκυριά και τους δανειολήπτες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, υπηρετούµε αυτήν την
προτεραιότητα και στέλνουµε ένα µήνυµα σε όλη την κοινωνία.
Για τους λόγους αυτούς δίνω θετική ψήφο στο παρόν νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Η κ. Φωτεινή Αραµπατζή έχει το λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητούµε σήµερα κι επιχειρούµε να αντιµετωπίσουµε ένα ζήτηµα που απασχολεί τεράστιο τµήµα της κοινωνίας µας, χιλιάδες νοικοκυριά,
που δοκιµάζονται και υφίστανται τις οδυνηρές συνέπειες της κρίσης, µίας κρίσης που ανέτρεψε κάθε είδους οικονοµική πρόβλεψη και προγραµµατισµό.
Το στοίχηµα της οικονοµικής προσαρµογής της χώρας µας
δεν µπορεί να κερδηθεί αν δεν ανακουφίσουµε ουσιαστικά και
µακροπρόθεσµα τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά κι αν δεν περισώσουµε τον κοινωνικό ιστό που έχει απειλητικά διαρραγεί.
Η αλήθεια είναι ότι επί της αρχής το νοµοσχέδιο αφορά µία
κατηγορία πολιτών, οι οποίοι φαίνεται να έχουν αδικηθεί µέχρι
σήµερα. Αφορά τους ενήµερους δανειολήπτες και τους ευσυνείδητους οφειλέτες. Και κρίνοντας από τα κριτήρια υπαγωγής, δεν
αφορά προφανώς τους πλούσιους ενήµερους οφειλέτες, αλλά
όσους προσπαθούν µε νύχια και µε δόντια να φέρουν εις πέρας
τις δανειακές τους υποχρεώσεις µε υπευθυνότητα και συνέπεια.
Είναι θετικό, λοιπόν, ότι επιτέλους υπάρχει νοµοθετική πρόβλεψη γι’ αυτούς, προκειµένου να καµφθεί το αίσθηµα κοινωνικής αδικίας που υφίστανται µέχρι σήµερα. Αδικία που είδαµε και
στο πρόσφατα ψηφισθέν πολυνοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών για τα επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4152/2013,
όπου οι ευνοϊκές ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου για τα λεγόµενα ληξιπρόθεσµα προς τις εφορίες και τα ασφαλιστικά ταµεία, δεν περιελάµβαναν, δυστυχώς, προβλέψεις για τις οφειλές των
λεγόµενων συνεπών οφειλετών.
Θα ήθελα να ζητήσω µία σηµαντική διευκρίνιση: Ποιος ορίζει
τελικά τους ενήµερους οφειλέτες;
Κύριε Υφυπουργέ, µε την έναρξη της διαδικασίας της δεύτερης ανάγνωσης στην επιτροπή είπατε ότι θα µπορέσουν να υπαχθούν και οι δανειολήπτες µε καθυστέρηση στην καταβολή των
δόσεών τους, αρκεί να µην έχει γίνει καταγγελία της δανειακής
τους σύµβασης.
Πώς διασφαλίζεται, όµως, η αντικειµενικότητα των καταγγελιών µίας σύµβασης, δεδοµένου ότι από τράπεζα σε τράπεζα
διαφέρει σηµαντικά; Είναι προφανές ότι άλλο είναι να καταγγελθεί µία σύµβαση από την πρώτη µέρα καθυστέρησης -κάτι το
οποίο, βεβαίως, αποφεύγουν οι τράπεζες- και είναι άλλο να καταγγελθεί µετά από τρίµηνη και µεγαλύτερη καθυστέρηση, κατά
το δοκούν της κάθε τράπεζας.
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Είναι σηµαντικό, δεδοµένης της παρούσας οικονοµικής συγκυρίας, να διευκρινιστεί νοµοθετικά το χρονικό όριο που οι τράπεζες θα έχουν δικαίωµα να καταγγείλουν τα δάνεια. Έτσι και το
ήδη κλονισµένο αίσθηµα ασφάλειας των δανειοληπτών θα ενισχυθεί και θα ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι ωφελούµενοι στη ρύθµιση. Κι αυτό, γιατί µε το εισοδηµατικό κριτήριο
των 25.000 ευρώ ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα, ποσό οριακό για
την επιβίωση µίας οικογένειας, είναι δύσκολο να µην έχει σηµειωθεί καθυστέρηση καταβολής των δόσεων δανείου.
Χωρίς σαφή νοµοθετική ρύθµιση, η υπαγωγή των εν λόγω δανειοληπτών στις ευεργετικές ρυθµίσεις του νόµου κινδυνεύει να
εξαρτάται από τις αποφάσεις των τραπεζών.
Σ’ ό,τι αφορά την κατηγορία των ανέργων, το δανειακό µορατόριουµ των έξι µηνών µε 27% ανεργία νοµίζω ότι θα πρέπει να
επεκταθεί, κύριε Υπουργέ.
Μια σηµαντική αλλαγή αφορά στο εύρος των δικαιούχων υπαγωγής στο νόµο ώστε να αφορά και άλλες κατηγορίες δανειοληπτών, όπως για παράδειγµα τους εµπόρους, τους
µικροεπιχειρηµατίες, τους ελεύθερους επαγγελµατίες.
Σήµερα, δεν µπορούν να ρυθµίσουν τα χρέη τους και να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους άτοµα που ασκούν εµπορική
δραστηριότητα. Θα πρέπει, βέβαια, να υπάρχει πρόβλεψη ως
προς τον προσδιορισµό του ορίου εισοδήµατος που θα προκύπτει από την εµπορική δραστηριότητα.
Σ’ ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος του νοµοσχεδίου, οι τροποποιήσεις στο ν.3869/2010 για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά ενισχύουν σίγουρα την αποτελεσµατικότητα του νόµου, διότι οι
µακροχρόνιες δικαστικές εκκρεµότητες έχουν θέσει σε οµηρία
πολλούς δανειολήπτες, καθυστερώντας την επάνοδό τους στην
οικονοµική δραστηριότητα. Όταν οι δικάσιµοι χρόνοι φτάνουν
ακόµη και στο 2023, όπως ακούστηκε στην επιτροπή, η σώρευση
των υποθέσεων φτάνει στα όρια της αρνησιδικίας και περιορίζει
το δικαίωµα δικαστικής προστασίας και δίκαιης δίκης όσων αντιµετωπίζουν πραγµατικά πρόβληµα.
Πολλές είναι οι βελτιωτικές παρεµβάσεις του νόµου: Η συµφωνία του πενήντα συν ένα των απαιτήσεων των πιστωτών από
την πλήρη οµοφωνία 100% που απαιτούνταν µέχρι σήµερα. Η δυνατότητα αναστολής αναγκαστικής εκτέλεσης κατόπιν αίτησης
του οφειλέτη και µετά την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης. Κυρίως όµως η υποχρέωση των οφειλετών να προβαίνουν σε καταβολή ελάχιστης δόσης 10% από την κατάθεση της
αίτησής τους µε τη διαδικασία του δικαστικού συµβιβασµού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ανάγκη προσαρµογής του
ν.3869/2010 στα σηµερινά οικονοµικά δεδοµένα αφορά και στα
επιτόκια. Δεν είναι δυνατόν υπό τις παρούσες συνθήκες να γίνονται διαπραγµατεύσεις µεταξύ των ενδιαφερόµενων µερών
υπό το πρίσµα των ίδιων επιτοκίων.
Κλείνοντας, επειδή άνοιξε τεράστιο θέµα µε την άρση της απαγόρευσης πλειστηριασµών της πρώτης, της κύριας κατοικίας
από το τέλος του 2013, είναι αναγκαίο, κύριε Υπουργέ, να δεσµευτείτε στον εύλογο χρόνο, ότι η άρση των πλειστηριασµών
θα ισχύσει ως το τέλος του 2014. Σε µια εποχή που τα εισοδήµατα δοκιµάζονται και είναι επισφαλή, το ενδεχόµενο έναρξης
πλειστηριασµών θα προκαλέσει τεράστια σύγχυση και αναστάτωση στους ήδη επιβεβαρηµένους δανειολήπτες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η νοµοθετική πρωτοβουλία της
Κυβέρνησης αγγίζει ένα υπαρκτό και ζέον κοινωνικοοικονοµικό
ζήτηµα. Σ’ αυτήν την τόσο δύσκολη και σκληρή συγκυρία, που η
χώρα µας δοκιµάζεται, οφείλουµε να αφουγκραζόµαστε την κοινωνία, να προλαµβάνουµε καταστάσεις, να αντιµετωπίζουµε
κατά το δυνατόν τις ανάγκες µε κοινωνική ευαισθησία, ρεαλισµό
και δικαιοσύνη.
Η υπερχρέωση των πολιτών, των οικογενειών, των επιχειρήσεων είναι ένα θέµα που απειλεί να κλονίσει τα ήδη κλονισµένα
θεµέλια της κοινωνικής συνοχής και χρειάζεται αντιµετώπιση.
Γι’ αυτό και υποστηρίζουµε την παρούσα κυβερνητική πρωτοβουλία, η οποία κινείται µε υπευθυνότητα και ωριµότητα απέναντι
στις εθνικές µας ανάγκες και αναµένουµε συνέχεια και εντατικοποίηση των προσπαθειών.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Δηµήτριος Αναγνωστάκης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ξέρω ότι έχει περάσει η ώρα και ίσως πολλά από αυτά που
ήθελα να πω έχουν ακουστεί. Δεν θα κουραστώ, όµως, κύριε
Πρόεδρε, να τονίζω ότι αυτή η Κυβέρνηση, η Κυβέρνηση εθνικής
ευθύνης έχει ένα συνεκτικό κρίκο. Το συνεκτικό κρίκο αποτελεί
κατά τη γνώµη µου αυτή η προγραµµατική σύµβαση -συµφωνία
που έχουµε υπογράψει τα τρία κόµµατα. Και, βεβαίως, για µένα
είναι σε πλήρη εξέλιξη, ανεξάρτητα αν κάποια από αυτά δεν
έχουµε κατορθώσει µέχρι στιγµής να τα δροµολογήσουµε ή να
βάλουµε εκείνες τις βάσεις για να τα πετύχουµε.
Διαβάζω, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
στην προγραµµατική συµφωνία αυτή για τους δανειολήπτες την
εφαρµογή της ρύθµισης: Η δόση δεν ξεπερνά το 30% του µηνιαίου εισοδήµατος, µε την εξαίρεση των υψηλών εισοδηµάτων.
Επέκταση της ρύθµισης σε ατοµικές, µικρές επιχειρήσεις.
Εδώ, λοιπόν, η Δηµοκρατική Αριστερά, επειδή αυτή η Κυβέρνηση δεν πρέπει να είναι µόνο Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης αλλά
και κοινωνικής ευθύνης, πήρε την πρωτοβουλία, όπως αναφέρθηκε τόσο από την κ. Ξυροτύρη, που είχε τη βασική εισήγηση,
όσο και από την κ. Φούντα, να καταθέσει, µετά από επεξεργασία,
οκτώ τροπολογίες. Καταθέσαµε οκτώ τροπολογίες που είχαµε
τη βεβαιότητα ότι θα γίνουν αποδεκτές. Γιατί;
Διότι όπως είπε και ο Υπουργός, αλλά και ο Υφυπουργός, αυτό
το νοµοσχέδιο δεν αποτελεί πανάκεια. Δεν είναι το νοµοσχέδιο
που απαντά σε όλα τα προβλήµατα που απασχολούν τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά. Έρχεται να τακτοποιήσει µια κατηγορία
συνεπών και συνετών πολιτών που δεν έχασαν, αν θέλετε, την
επαφή τους µε το τραπεζικό σύστηµα, το πιστωτικό ίδρυµα, µε
το οποίο είχαν συνάψει µια συµφωνία.
Κατ’ αρχάς είναι θετικό. Δεν αµφισβητεί κάποιος το ότι είναι
σε θετική κατεύθυνση. Γι’ αυτό εξάλλου και η Δηµοκρατική Αριστερά δεν κουράστηκε, παρά µε πολλή φειδώ είπε, «ναι, θα το
στηρίξουµε κατ’ αρχήν».
Θέλω, όµως, να τονίσω -και να το τονίσω µε έµφαση και µε ένταση- ότι οι προτάσεις που έγιναν από την πλευρά µας είχαν καθαρά βελτιωτικό χαρακτήρα.
Και, βέβαια, µπορεί ο κ. Χατζηδάκης µετά πολλών επαίνων να
απέρριψε την τροπολογία που καταθέσαµε τέσσερις Βουλευτές
της Δηµοκρατικής Αριστεράς, ένας εκ των οποίων και ο οµιλών,
εκπροσωπώντας βέβαια την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Αριστεράς, για την παράταση των πλειστηριασµών -δηλαδή να φτάσει µέχρι το 2015- από την άλλη δεν έκανε δεκτές
και τις υπόλοιπες επτά τροπολογίες που καταθέσαµε και που
είχαν να κάνουν µε την ένταξη και των ελεύθερων επαγγελµατιών.
Είχαµε την εξής συµπεριφορά και στο φορολογικό που πέρασε
πριν λίγο διάστηµα, αλλά και στο νοµοσχέδιο το οποίο συζητάµε
σήµερα στη Βουλή: Τον αποκλεισµό αυτών των ανθρώπων γιατί
–λέει- υπάρχει µια άλλη δυνατότητα αυτοί να αντιµετωπιστούν.
Και, βέβαια, µιλούν για την πτωχευτική διαδικασία.
Μα, εδώ µιλούµε για τελείως διαφορετικό ζήτηµα. Μιλούµε για
το στεγαστικό δάνειο που µπορεί να έχει συνάψει ένας ελεύθερος επαγγελµατίας, ένας έµπορος. Και αυτός στερείται του δικαιώµατος να ενταχθεί.
Και πού οφείλεται αυτό, κύριε Πρόεδρε; Οφείλεται, λέει, στην
έλλειψη στοιχείων. Και ποιος είναι υπεύθυνος; Ο έµπορος και ο
ελεύθερος επαγγελµατίας ή η ελληνική πολιτεία; Σαφώς και
ισχύει το δεύτερο. Κι εδώ θα πρέπει να αναζητηθούν και πολιτικές ευθύνες και βεβαίως να επιµεριστούν σε όσους, εν πάση περιπτώσει, σήµερα έχουν την ευθύνη να κυβερνούν αυτήν τη
χώρα.
Κύριε Υπουργέ, ειλικρινά δεν µπορώ να κατανοήσω γιατί µε
τόσο σθένος αποκρούσατε αυτήν την προσπάθεια που έγινε από
την πλευρά ενός κυβερνητικού εταίρου να βελτιώσει το νοµοσχέδιο. Το «κούρεµα» των επιτοκίων κατά δύο ποσοστιαίες µονάδες
δεν προκαλεί δηµοσιονοµικό πρόβληµα. Ούτε, όµως, και το προηγούµενο που ανέφερα, κύριε Πρόεδρε, δηλαδή η ένταξη των
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ελεύθερων επαγγελµατιών, δεν προκαλεί δηµοσιονοµικό πρόβληµα ούτε ταράζει το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα της χώρας.
Παρ’ όλα αυτά, βλέπουµε ότι επιµένετε σε µια λογική πυγµής,
χωρίς βέβαια να υιοθετείτε προτάσεις οι οποίες έχουν γίνει από
τους δύο κυβερνητικούς εταίρους.
Βέβαια, θα µου πει κάποιος: γιατί αυτή η Κυβέρνηση να συνεχίζει να υπάρχει και να στηρίζεται από τα άλλα δύο κόµµατα; Δεν
θα µιλήσω για λογαριασµό του ΠΑΣΟΚ. Θα µιλήσω για λογαριασµό της ΔΗΜΑΡ. Κοιτάξτε, εµείς πήραµε µια πολιτική ευθύνη και
αναλάβαµε ένα πολύ υψηλό πολιτικό ρίσκο για να υπάρχει κυβερνητική σταθερότητα. Σε καµµία, όµως, περίπτωση αυτό δεν
πρέπει να αποτελεί άλλοθι. Και αυτό το παιχνίδι καλλιέργειας
µιας τεχνητής πόλωσης και δηµιουργίας ενός δίπολου µεταξύ
του ΣΥΡΙΖΑ ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση και της Νέας Δηµοκρατίας ως βασικού πυλώνα και ως βασικού κορµού αυτής της Κυβέρνησης, εµείς, όσο µας περνάει από το χέρι, δεν θα το
επιτρέψουµε.
Εν πάση περιπτώσει, κύριε Υπουργέ, πρέπει να κατανοήσετε
ότι –και αυτό δεν είναι ούτε µοµφή ούτε απειλή- δεν µπορεί να
εξαντλείται αυτή η νοµοθετική πρωτοβουλία σε µια διαπραγµάτευση, η οποία, κατά τη γνώµη µας, είχε πάρα πολλά περιθώρια
βελτίωσης.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε το εξής: Θεωρώ -και το θεωρούµε
συνολικά, κύριε Πρόεδρε, και αυτό ειπώθηκε από την πλευρά του
Κοινοβουλευτικού µας Εκπροσώπου, του Νίκου Τσούκαλη- ότι
περισσότερο θα ταίριαζε σε µια κυβέρνηση εθνικής ευθύνης -η
οποία, εάν θέλετε, είναι και η πρώτη που δοκιµάζεται στο νέο
πεδίο συνεργασιών, µιας που τελείωσαν οι µονοκοµµατικές κυβερνήσεις- να υπάρχει αυτό που ειπώθηκε από την πλευρά της
Νίκης Φούντα, «αξιοπρέπεια». Εγώ θα συµπληρώσω, αν µου επιτρέπετε, «σεµνότητα και ταπεινότητα».
Όταν εµείς ζητούσαµε και στην επιτροπή αλλά και εδώ από
την αρχή της συζήτησης, να µας ειπωθεί ποιος αριθµός πολιτών
ωφελείται τελικά, µόλις στην τοποθέτηση του κ. Σκορδά ακούστηκε ότι το 78% -και το έχω σηµειώσει- των φορολογουµένων
και εκείνων των ανθρώπων οι οποίοι έχουν συνάψει την όποια
µορφή δανειοδότησης µε τα πιστωτικά ιδρύµατα ωφελούνται.
Αυτό θα έπρεπε από την αρχή να είχε κατατεθεί, έτσι ώστε να
γίνει γνωστό σε όλες τις πτέρυγες της Βουλής για να µπορέσουν
να τοποθετηθούν. Κάλλιο αργά παρά ποτέ.
Θέλω -και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- να πω ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο θα µπορούσε να τύχει µίας περαιτέρω
βελτίωσης που θα ακουµπούσε σε µεγαλύτερο αριθµό ωφελουµένων. Εν πάση περιπτώσει, δεν µπορούµε να το καταψηφίσουµε, γιατί έστω και έτσι υπάρχει µία µεγάλη µερίδα ανθρώπων
που ωφελείται από αυτήν τη νοµοθετική πρωτοβουλία.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει η κ.
Ζωή Κωνσταντοπούλου. Απούσα.
Το λόγο έχει ο κ. Μάξιµος Σενετάκης.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε ένα
πάρα πολύ σοβαρό ζήτηµα που αφορά πολλούς συµπολίτες µας,
πολλά ελληνικά νοικοκυριά.
Η αδυναµία εξυπηρέτησης των στεγαστικών δανείων είναι
υπαρκτός κίνδυνος για πολλούς δανειολήπτες που µέχρι σήµερα
κατάφερναν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, οι αντοχές
τους όµως εξαντλούνται και τα περιθώρια στενεύουν. Αν δεν παρέµβουµε έγκαιρα και αποτελεσµατικά και το πρόγραµµα δηµοσιονοµικής σταθερότητας και προσαρµογής θα διακινδυνεύσουµε
αλλά κυρίως την κοινωνική συνοχή. Έχουµε πολιτική ευθύνη να
µην επιτρέψουµε να πάνε χαµένες οι θυσίες των πολιτών. Έχουµε
πολιτική ευθύνη να περιφρουρήσουµε την κοινωνική σταθερότητα, η οποία χάρη στην ωριµότητα και την υποµονή των Ελλήνων
πολιτών έχει διατηρηθεί µέχρι σήµερα.
Η κρισιµότητα του θέµατος δεν προσφέρεται για πολιτικό καιροσκοπισµό και µικροπολιτική εκµετάλλευση. Και το λέω αυτό,
γιατί άκουσα Αρχηγό πολιτικού κόµµατος της Αντιπολίτευσης να
υπόσχεται πως αν γίνει κυβέρνηση, θα επιβάλει κούρεµα 50% στα
δάνεια, έτσι άκριτα, σε όλους. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγµατα.
Απαιτείται να µιλήσουµε τη γλώσσα της αλήθειας και η αλήθεια

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

είναι ότι ζούµε σε µία εποχή όπου υπάρχουν δηµοσιονοµικοί περιορισµοί. Πρέπει, λοιπόν, να εξετάσουµε όλες τις πτυχές αυτού
του πολύπλοκου προβλήµατος και να δώσουµε λύσεις που θα
ικανοποιούν το µεγαλύτερο δυνατό αριθµό συµπολιτών µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσοι βρισκόµαστε σήµερα εδώ
γνωρίζουµε πολύ καλά το θέµα. Δεν απασχολεί το Σώµα για
πρώτη φορά. Έχουν δοθεί εξηγήσεις. Οι εµπλεκόµενοι φορείς
έχουν αναλύσει διεξοδικά τις θέσεις τους. Γνωρίζουµε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της κάθε ρύθµισης που θα αποφασίσουµε. Όµως, κανένα µέτρο δεν µπορεί να ικανοποιήσει
τους πάντες. Καµµία ρύθµιση δεν µπορεί να βρει τους πάντες
σύµφωνους. Σε εκείνο όµως που θα πρέπει να συµφωνήσουµε
είναι στην ανάγκη να αποκαταστήσουµε την εµπιστοσύνη µεταξύ
της πολιτείας και των πολιτών, της πολιτείας και του τραπεζικού
συστήµατος, των πολιτών µε το τραπεζικό σύστηµα. Όποιοι ενσπείρουν την καχυποψία, δεν επιτελούν υπεύθυνο έργο. Δεν
µπορεί να µιλάς δήθεν για κακούς πολιτικούς που προστατεύουν
κακούς τραπεζίτες και βάλλουν κατά των συµφερόντων των πολιτών. Άλλο οι πολιτικές διαφωνίες και άλλο οι ατεκµηρίωτες διαφωνίες.
Οφείλουµε, λοιπόν, να δούµε το πρόβληµα και να ιεραρχήσουµε τους τρόπους αντιµετώπισής του. Τι έχουµε εδώ; Υπάρχουν συµπολίτες µας που δεν εξυπηρετούν τα δάνειά τους,
αρκετοί από αδυναµία, κάποιοι από δόλο, γιατί υπάρχουν και
αυτοί. Υπάρχουν συµπολίτες µας που έλαβαν δάνεια χωρίς προκαταβολή, πλήρωσαν δύο-τρία χρόνια δόσεις και µε την κρίση
σκέφτηκαν και αποφάσισαν πώς θα ήταν ανώφελο να συνεχίσουν
να πληρώνουν. Αυτοί δεν έχουν να χάσουν πολλά. Εκείνοι όµως
που κινδυνεύουν να χάσουν τα πάντα είναι όσοι έχουν προκαταβάλει ένα µεγάλο µέρος της αξίας του σπιτιού τους και πασχίζουν µε θυσίες να πληρώσουν το δάνειο που έλαβαν για να
συµπληρώσουν την αξία του σπιτιού της επιθυµίας τους. Αυτοί
αναγκαστικά πληρώνουν.
Αυτούς υποχρεούµαστε να διευκολύνουµε. Αυτοί είναι για
εµάς προτεραιότητα.
Ο νόµος προβλέπει κάποια κριτήρια και, σύµφωνα µε τα στοιχεία, καλύπτουν ένα σοβαρό αριθµό δανειοληπτών που είναι
ακόµη ενήµεροι. Ό,τι κάνουµε, το κάνουµε για να παραµείνουν
ενήµεροι. Υλοποιούµε την προεκλογική µας δέσµευση: η δόση
του δανείου να µην υπερβαίνει το 30% του ατοµικού ή οικογενειακού εισοδήµατος.
Επιπλέον επιχειρούµε να καλλιεργήσουµε την κουλτούρα της
εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών, την οποία τα προηγούµενα χρόνια δεν την είδαµε κυρίως εξαιτίας των τραπεζών. Γι’
αυτό εισάγουµε το θεσµό του διαµεσολαβητή, για να ενισχύσουµε τη διαπραγµατευτική δυνατότητα του δανειολήπτη έναντι
της τράπεζας και κατ’ επέκταση για να προαχθεί η διαδικασία
του εξωδικαστικού συµβιβασµού.
Άµεση συνέπεια αυτού του µέτρου είναι η αποσυµφόρηση των
δικαστηρίων. Αν δεν γίνει αυτό, το έργο της δικαιοσύνης θα επιβαρυνθεί περαιτέρω. Αυτό µε απλά λόγια συνεπάγεται παράταση
των όποιων εκκρεµοτήτων, που σε τελική ανάλυση δεν ευνοούν
κανέναν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχουµε περιθώρια να αφήνουµε εκκρεµότητες. Ο χρόνος είναι αµείλικτος. Δεν µπορούµε
να κρύβουµε τα προβλήµατα κάτω από το χαλί, για να τα βρούµε
στο µέλλον ακόµα πιο µεγάλα, ακόµα πιο δισεπίλυτα. Αναφέροµαι εδώ και στο θέµα της άρσης απαγόρευσης των πλειστηριασµών, που ήρθε σε συνέχεια του θέµατος των «κόκκινων»
δανείων να απασχολήσει την επικαιρότητα. Είναι κι αυτό ένα
θέµα λεπτό και περίπλοκο, µε διαστάσεις οικονοµικές, πολιτικές
και κοινωνικές.
Η κοινωνική διάσταση δεν αφορά µόνο τη σχέση τράπεζας-πολίτη αλλά και τη σχέση πολίτη µε πολίτη, µία πτυχή που δεν αναδεικνύεται επαρκώς. Διερωτώµαι δηλαδή: Μήπως διατηρώντας
το σηµερινό καθεστώς διευρύνουµε την κοινωνική αδικία µεταξύ
εκείνων που µε θυσίες εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους ή κάνουν τα πάντα τουλάχιστον για να µπορούν να τις εκπληρώνουν
για να κρατήσουν το σπίτι τους και εκείνων που διαµένουν στα
σπίτια τους χωρίς να πληρώνουν, εκµεταλλευόµενοι την ευνοϊκή
ρύθµιση;
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δύο δευτερόλεπτα ζητώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Παρακαλώ.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Θα πρέπει, λοιπόν, να δούµε το θέµα
µε σοβαρότητα και νηφαλιότητα. Το κυριότερο είναι να µιλήσουµε τη γλώσσα της αλήθειας, χωρίς περιστροφές και µισόλογα. Δεν υπάρχει άσπρο ή µαύρο. Όταν όλα µπουν σε µια
αξιολόγηση-µελέτη, δίκαιες λύσεις θα βρεθούν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Ο κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης έχει το λόγο.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την ψήφιση του παρόντος
σχεδίου νόµου «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες και τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010» η Κυβέρνηση υλοποιεί µια σηµαντικότητα δέσµευση που είχε αναλάβει, δίνοντας
διέξοδο σε χιλιάδες δανειολήπτες και νοικοκυριά.
Συγκρίνοντας δε το παρόν νοµοσχέδιο µε ρυθµίσεις που έγιναν σε άλλες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, όπως στην Ισπανία
και την Πορτογαλία, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι είναι
πολύ πιο ευνοϊκοί οι όροι του ελληνικού προγράµµατος ρύθµισης
-αυτό δηλαδή που ψηφίζουµε σήµερα- προκειµένου να προστατεύσει και να εξασφαλίσει τους δανειολήπτες.
Η δραµατική οικονοµική πραγµατικότητα που βιώνει η κοινωνία, η κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας, η µεταβολή της οικονοµικής κατάστασης µε τις µεγάλες περικοπές µισθών και
συντάξεων έχουν οδηγήσει χιλιάδες νοικοκυριά σε αδυναµία να
εξυπηρετήσουν τις υψηλές δόσεις δανείων που είχαν συναφθεί
σε άλλες εποχές, υπό άλλες συνθήκες και επί τη βάση εισοδηµάτων που έχουν πια εξανεµιστεί.
Το παρόν πρόγραµµα έχει σχεδιαστεί ώστε να διευκολύνει κοινωνικές οµάδες που τα εισοδήµατά τους αποδεδειγµένα υπέστησαν τις µεγαλύτερες µειώσεις. Πιο συγκεκριµένα, αφορά σε
ανέργους, συνταξιούχους και µισθωτούς, καθώς και κοινωνικές
οµάδες αυξηµένων δαπανών και υποχρεώσεων, όπως πάσχοντες
από σοβαρές ασθένειες, άτοµα µε ειδικές ανάγκες, τρίτεκνους
και πολύτεκνους µε ιδιαίτερα περιορισµένο οικογενειακό εισόδηµα.
Το ετήσιο ατοµικό εισόδηµα των ανωτέρω κατηγοριών θα είναι
ως 15.000 ευρώ και το καθαρό οικογενειακό εισόδηµα έως
25.000 ευρώ και εφόσον αυτό έχει µειωθεί περισσότερο από 20%
από 1/1/2010 έως σήµερα. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 5.000
ευρώ για νοικοκυριά µε τρία παιδιά και άνω, καθώς και σε όσους
έχουν ποσοστό αναπηρίας 67%, φθάνοντας το εισοδηµατικό κριτήριο τις 30.000 ευρώ.
Τι παρέχεται, όµως, σε όσους υπάγονται στις ρυθµίσεις; Πρώτον, περίοδος χάριτος σαράντα οκτώ µηνών. Δεύτερον, άµεση
µείωση της µηνιαίας καταβολής στο 30% του µηνιαίου καθαρού
εισοδήµατος του νοικοκυριού. Τρίτον, η δόση καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου χάριτος θα προσαρµόζεται σε πιθανή µεταβολή του εισοδήµατος. Τέταρτον, η συµβατική διάρκεια του
δανείου παρατείνεται κατά σαράντα οκτώ µήνες και η αποπληρωµή του µετά την περίοδο χάριτος συνεχίζεται µε τους όρους
της αρχικής σύµβασης χωρίς καµµία επιβάρυνση. Πέµπτον, για
τα ετήσια καθαρά εισοδήµατα έως 15.000 ευρώ, το επιτόκιο που
προβλέπεται στη σύµβαση του δανείου περιορίζεται στο 1,25%,
που είναι το 0,75% συν το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και µε βάση αυτό υπολογίζεται η µηνιαία δόση
κατά την περίοδο χάριτος. Έκτον, για τους ανέργους µε µοναδικό εισόδηµα το επίδοµα ανεργίας ή µηδενικό εισόδηµα αν πρόκειται για µακροχρόνια ανέργους παρέχεται η δυνατότητα
µηδενικών καταβολών µε πλήρη απαλλαγή τόκων για συνολικό
διάστηµα έξι µηνών εντός της περιόδου χάριτος.
Στο Κεφάλαιο Β’ του σχεδίου νόµου µε τις τροποποιήσεις στο
νόµο 3869/2010 επιχειρούνται η επικαιροποίηση και ο εξορθολογισµός των διατάξεων του συγκεκριµένου νόµου, µε την αξιοποίηση των οποίων πολλοί οικονοµικά αδύναµοι δανειολήπτες
πέτυχαν µείωση του χρέους τους. Με τις νέες ρυθµίσεις ενισχύε-
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ται η αποτελεσµατικότητα του νόµου. Οι µακροχρόνιες δικαστικές εκκρεµότητες έχουν θέσει σε οµηρία πολλούς δανειολήπτες
και µε τον τρόπο αυτόν καθυστερεί η επάνοδός τους στην οικονοµική δραστηριότητα.
Συγκεκριµένα, µεταξύ άλλων, βελτιώνεται η αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας µε την πρόβλεψη ότι θα αρκεί η συµφωνία
των πιστωτών που εκπροσωπούν το 50% συν 1 των απαιτήσεων
και όχι οµοφωνία 100% που απαιτείτο µέχρι σήµερα προκειµένου
να επέλθει ο προδικαστικός συµβιβασµός. Προβλέπεται καταβολή δόσης από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθµιση χωρίς καθυστερήσεις εξαιτίας της εκκρεµοδικίας. Το
καταβληθέν ποσό θα συµψηφίζεται µε τη ρύθµιση που τελικώς
θα αποφασίσει το δικαστήριο αποδεσµεύοντας τον οφειλέτη
ακόµα και µε την έκδοση της απόφασης. Η ελάχιστη καταβολή
προτείνεται στο 10% της τελευταίας ενήµερης δόσης µε ελάχιστο ποσό τα 40 ευρώ µηνιαίως και ακόµη καταργείται η διαδικασία του δικαστικού συµβιβασµού που προβλέπεται στο άρθρο
του προηγούµενου νόµου, δηλαδή στο άρθρο 7 του ν.
3869/2010. Ενώ η παλιά ρύθµιση προέβλεπε προθεσµίες και χρονικούς περιορισµούς, η νέα ρύθµιση ορίζει πως οι οφειλέτες και
οι πιστωτές µπορούν να συµβιβάζονται ως την ηµεροµηνία συζήτησης της αίτησης σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας,
οπότε εµφανίζονται ενώπιον του προέδρου υπηρεσίας, υποβάλλουν το σχέδιο και ζητούν την επικύρωσή του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση µε αίσθηµα ευθύνης και µε κοινωνική ευαισθησία απλώνει ένα δίχτυ προστασίας
σε νοικοκυριά που υποφέρουν και καταβάλλουν προσπάθειες να
αποπληρώσουν το δάνειό τους έχοντας υποστεί τεράστια µείωση
στο εισόδηµά τους. Η Αντιπολίτευση ως συνήθως ακολουθεί το
λαϊκισµό της καθολικής άρνησης, όπως κάνει εξάλλου σε όλα τα
νοµοσχέδια. Μπορεί κάποιος να ανακαλύψει αδυναµίες στο νοµοσχέδιο, µπορεί να θέλει συµπληρωµατικές ενισχύσεις. Το νοµοσχέδιο σίγουρα δεν λύνει οριστικά το πρόβληµα, αλλά δίνει
µια ανάσα σε αυτούς που έχουν πραγµατικά ανάγκη.
Κύριε Υπουργέ, πιστεύω ότι το επόµενο διάστηµα, όπως έχουν
πει και πάρα πολλοί συνάδελφοι, θα δείτε το θέµα της άρσης των
πλειστηριασµών, της παράτασης που έχετε πει. Επίσης, πιστεύω
ότι µπορεί να ανακαλύψουµε άλλες αδυναµίες ή να προσθέσουµε αργότερα νέες ρυθµίσεις και έτσι να ολοκληρώσουµε
αυτό το µεγάλο θέµα το οποίο απασχολεί χιλιάδες νοικοκυριά
που έχουν πάρει δάνεια και βρίσκονται αυτήν τη στιγµή σε αδυναµία εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Κασσής.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Μην επιτεθείς στο ΣΥΡΙΖΑ.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να επιτεθώ εγώ
ποτέ και να το ξέρεις.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Κρατάς την πόρτα ανοιχτή;
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Οι πόρτες είναι ανοιχτές αλλά δεν θα
κλείσω ούτε την πόρτα του ΠΑΣΟΚ.
Κύριε Υπουργέ, µε ανησυχεί που όλες αυτές τις µέρες ο κύριος Υπουργός παρακολούθησε πολύ λίγο τις συζητήσεις και
στις Επιτροπές αλλά και στη σηµερινή συνεδρίαση. Μη βγείτε
αύριο και πείτε ότι οι πλειστηριασµοί θα αρχίσουν σε ένα εξάµηνο. Πρέπει να δεσµευθείτε ότι οι πλειστηριασµοί «στοπ» µέχρι
τουλάχιστον το 2014.
Όλες αυτές τις µέρες που έγιναν οι συζητήσεις, έχω βγάλει ένα
αρνητικό συµπέρασµα. Συµφωνούµε σε πάρα πολλά πράγµατα,
τα οποία έχουν να κάνουν σε σχέση µε τη µείωση των µισθών, των
συντάξεων, των εισοδηµάτων γενικότερα. Επιβεβαιώνεται η αναγκαιότητα να συσταθεί εθνική οµάδα διαπραγµάτευσης, πράγµα
που το ΠΑΣΟΚ κατά καιρούς έχει θέσει ως θέµα και το έχει επαναφέρει αρκετές φορές, για να συµφωνήσουµε πραγµατικά και
να δώσουµε λύση.
Πρέπει να δώσουµε λύση γιατί το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ανακούφιση των δανειοληπτών δεν αποτελεί σε καµµία περίπτωση την ουσιαστική και οριστική λύση στο
µεγάλο πρόβληµα. Οι ρυθµίσεις εδράζονται σε διαφορετική φιλοσοφία από τη δικιά µας πρόταση, την πρόταση νόµου του
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ΠΑΣΟΚ, η οποία έθετε την ανάγκη µιας οριζόντιας ρύθµισης, η
οποία θα έδινε ανάσα και παράλληλα θα εξορθολογούσε τις σχέσεις δανειοληπτών και τραπεζών.
Εδώ υπάρχει ένα πολύ µεγάλο ζήτηµα. Οι τράπεζες µε µια επιθετική πολιτική την οποία εφάρµοσαν όλο αυτό το διάστηµα, δεν
είναι άµοιρες των ευθυνών. Ευθύνες έχουν και οι δανειολήπτες,
βέβαια, σε πολλά επίπεδα, οι οποίοι ουσιαστικά τα δάνεια δεν τα
χρησιµοποίησαν εκεί που θα έπρεπε να τα χρησιµοποιήσουν,
πάντα µε την ανοχή των τραπεζών.
Οι τράπεζες σήµερα, όµως, εφαρµόζουν ακόµη πιο επιθετική
πολιτική, όσον αφορά και στο επίπεδο διαπραγµάτευσης. Θα
σας πω και ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα. Για συζήτηση ενυπόθηκου δανείου 14.000 ευρώ, που αφορά µια αγροτική εκµετάλλευση, η Εµπορική Τράπεζα –αναφέρω και την τράπεζαζητάει εγγυήσεις σήµερα περίπου της τάξης του 1,5 εκατοµµυρίου ευρώ περιουσιακών στοιχειών. Άρα καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν οι τράπεζες σήµερα.
Βέβαια η -Κυβέρνηση µε πάρα πολύ µεγάλη καθυστέρηση θα
έλεγα- παρουσίασε και έφερε για συζήτηση το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι υπήρχαν αυτές οι καθυστερήσεις και από πλευράς της Κυβέρνησης σε ό,τι έχει να κάνει
µε την τρόικα. Αλλά όλα τα ζητήµατα, κύριε Υπουργέ, δεν πρόκειται να τα λύσει η τρόικα κατ’ αυτόν τον τρόπο.
Το εν λόγω νοµοσχέδιο περιορίζει πάρα πολύ τους οφειλόµενους µε τις προϋποθέσεις τις οποίες βάζει. Θεωρώ ότι δεν
αφορά µόνο τα ενυπόθηκα σχέση µε τους οφειλέτες. Δεν εξορθολογίζει τις σχέσεις των τραπεζών µε τους δανειολήπτες, όπως
είπα νωρίτερα. Δεν ρυθµίζει τα επαχθή επιτόκια στα καταναλωτικά δάνεια. Ειλικρινά δεν γίνεται κατανοητό δάνειο σήµερα µε
επιτόκιο 17%. Και µετά λέµε ότι πρέπει να προστατεύσουµε τα
νοικοκυριά και τους καταναλωτές.
Υπάρχει µεγάλος αριθµός δανειοληπτών µε 17% επιτόκιο. Και
όχι µόνο αυτό, εάν πάµε και δούµε ότι από τις ρυθµίσεις αυτές
εξαιρούνται και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, καταλαβαίνετε ότι
τα πράγµατα δυσκολεύουν πάρα πολύ και δυσκολεύουν για
όλους εµάς. Τι θα πούµε αύριο το πρωί, Υπουργέ, σε κάποιον έµπορο, ελεύθερο επαγγελµατία που πήρε ένα δάνειο για να κάνει
ένα σπίτι και δεν εντάσσεται σε αυτήν τη ρύθµιση; Και δεν ξέρω
τι να πω για τη δικαιολογία ότι πιθανά να υπήρχαν εδώ γιατροί ή
δικηγόροι που είχαν µεγάλη περιουσία. Νοµίζω ότι αυτά τα ζητήµατα διευκρινίζονται και µπορούµε να τα δούµε.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε εκλαµβάνεται από το ΠΑΣΟΚ
µόνο ως ένα µικρό βήµα στην κατεύθυνση µιας ολοκληρωµένης
λύσης για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
Αυτή η ρύθµιση νοµίζω ότι άµεσα πρέπει να αρθεί προκειµένου
κάποιοι να βγουν από το αδιέξοδο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο τελευταίος οµιλητής είναι ο κ. Κατσώτης.
Ορίστε, κύριε Κατσώτη, έχετε το λόγο για τέσσερα λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα και στις επιτροπές, βέβαια, αναπτύχθηκαν δύο λογικές σε σχέση µε αυτό το σχέδιο νόµου. Η µία είναι εντός των
τειχών, αυτή της διαχείρισης αυτού του µεγάλου προβλήµατος
µε γνώµονα πάντα τη στήριξη του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Και δεν µπορεί παρά να αναγνωρίσει κανείς ότι υπάρχουν
όντως διαφοροποιήσεις στη µορφή διαχείρισης ακόµα και στα
κόµµατα της συγκυβέρνησης.
Ακούσαµε εδώ τα κλαψουρίσµατα της ΔΗΜΑΡ και την άρνηση
του Υπουργού να δεχθεί κάποιες τροπολογίες µε κάποιες άλλες
προτάσεις, όπως και τις ενστάσεις του ΠΑΣΟΚ, κύρια από τον εισηγητή του.
Τα άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης που αρνούνται την ψήφιση του νοµοσχεδίου, το κάνουν πάλι µε τα επιχειρήµατα της
διαφορετικής διαχείρισης, αλλά πάλι εντός των τειχών. Το κούρεµα να αφορά τα φτωχά στρώµατα, τους εξαθλιωµένους, λέει
ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο επαναλαµβάνουν και οι ΑΝΕΛ. Η δε Χρυσή
Αυγή προσπαθεί να προσεταιριστεί το στρατό και τα σώµατα
ασφαλείας προβάλλοντας πραγµατικά προβλήµατα και ζητεί
µόνο γι’ αυτούς το κούρεµα των δανείων έως 70% και µάλιστα
µιλάει για τους ήρωες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υπάρχει και η άλλη λογική. Είναι η πρότασή µας, η οποία δεν
συνιστά ανατροπή του συστήµατος, δεν συνιστά επανάσταση,
αλλά απορρίφθηκε γιατί είναι σε αντίθεση µε τις επιδιώξεις των
τραπεζών. Γιατί αναφέρεται εκτός από τα στεγαστικά δάνεια, στα
καταναλωτικά, στις κάρτες και στα επαγγελµατικά δάνεια. Γιατί,
καλύπτει όλα τα θύµατα της πολιτικής σας, τα θύµατα αυτού του
καπιταλιστικού δρόµου ανάπτυξης, τα θύµατα αυτής της βαθιάς
κρίσης. Γιατί, προβλέπει ρυθµίσεις που απαντούν και δίνουν
ανάσα σε αυτούς που πνίγονται από την πολιτική σας.
Επισηµαίνουµε αυτό που αναδείχθηκε αυτές τις ηµέρες. Αυτό
που αναδείχθηκε είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να το πάρουν
πολύ σοβαρά υπ’ όψιν όλοι οι εργαζόµενοι, οι αυτοαπασχολούµενοι, τα λαϊκά στρώµατα. Είναι το θέµα της άρσης της απαγόρευσης του πλειστηριασµού της πρώτης κατοικίας. Αυτό
αναδείχθηκε και από την ίδια την Κυβέρνηση, αναδείχθηκε και
από την ίδια την τρόικα και βέβαια από τους τραπεζίτες οι οποίοι
θέλουν την άρση, γιατί µέσα από αυτή λένε ότι θα µπορέσουν να
εισπράξουν ακόµα περισσότερα δάνεια που τα θεωρούν επισφαλή.
Θεωρούµε ότι αυτή η συζήτηση και αυτό που αναδείχθηκε,
πρέπει να χτυπήσει συναγερµό για όλον το λαό. Να αναδειχθεί
η αλληλεγγύη και να οργανωθεί ο αγώνας ενάντια σε όποια προσπάθεια υπάρξει για κατάσχεση της κύριας κατοικίας των λαϊκών
στρωµάτων.
Είναι βέβαιο ότι ο λαός θα βρει τρόπους να σταθεί απέναντι
σε αυτήν την πρόκληση που δέχεται να µείνει άστεγος, να του
πάρουν την πρώτη κατοικία που την έφτιαξε µε πολύ κόπο, µε
θυσίες, ακόµα και µε αίµα, µε την ίδια τη ζωή του.
Αυτό αναδείχτηκε και εµείς αυτό επισηµαίνουµε και καλούµε
τους εργαζόµενους και το λαό να αγωνιστούν µε τον καλύτερο
τρόπο µέσα από τα συνδικάτα τους, από τις λαϊκές επιτροπές,
από τις επιτροπές αγώνα, από την οργάνωση σε κάθε περιοχή,
σε κάθε χώρο δουλειάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Λαφαζάνης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το πρώτο που θέλω να τονίσω είναι ότι συµφωνούµε απολύτως µε την τροπολογία που κατέθεσε ο κ. Κακλαµάνης και µε την
οποία η Κυβέρνηση, όταν την έφερε «αεροπλανικά», έδωσε τη
δυνατότητα άφεσης αµαρτιών στους τραπεζίτες για θαλασσοδάνεια που έχουν δώσει στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.
Δεν ξέρω εάν πράγµατι δεν αφορά τα κόµµατα. Μπορεί να
είναι και έτσι όπως τα λέει ο κ. Κακλαµάνης, αλλά δεν είναι εκεί
το θέµα. Είτε αφορά και τα κόµµατα είτε δεν αφορά τα κόµµατα,
είναι χαριστική προς τους τραπεζίτες και δεν είδα να δείξετε µία
προθυµία να την κάνετε δεκτή αυτήν την τροπολογία. Άλλωστε,
όπως ξέρετε, από την πρώτη στιγµή εµείς αντιταχθήκαµε σε
αυτήν τη χαριστική ρύθµιση, η οποία είναι και πρωτοφανής.
Σας καλούµε, λοιπόν, έστω και την ύστατη ώρα να κάνετε
δεκτή αυτήν την τροπολογία η οποία κατετέθη από τον κ. Κακλαµάνη.
Δεν κατάλαβα την απόσυρση που κάνατε στην παράγραφο 2,
όσον αφορά τον έλεγχο των πολιτικών προσώπων. Το αποσύρατε τελικά εντελώς;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Επανήλθε µε άλλη τροπολογία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μάλιστα. Πάντως καλό είναι να
µας διευκρινίσετε τι έχετε κάνει µε τη δεύτερη παράγραφο, για
να ξέρουµε και πώς θα τοποθετηθούµε συνολικά.
Πάντως και αυτός ο ένας χρόνος παράταση που δίνετε, δεν
µας βρίσκει σύµφωνους. Δεν καταλαβαίνουµε γιατί δεν θα
έπρεπε να έχει γίνει ο απαιτούµενος έλεγχος µέχρι τώρα.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Το ανακοίνωσε ο Υπουργός, µέχρι
Σεπτέµβριο του 2013.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το σηµείο 2 λέτε τώρα ή το σηµείο 1;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Το 2 καταργήθηκε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το 2 καταργήθηκε εντελώς;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Καταργήθηκε...
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Το 1 έγινε από «Σεπτέµβριο του
2013».
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ωραία. Εντάξει.
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Αυτό που λέω είναι το εξής: Δεν καταλαβαίνω γιατί εντός της
προθεσµίας δεν έγινε δυνατός ο έλεγχος, όταν ξέρουµε τη σηµασία του, ξέρουµε τι ρόλο παίζει στην κοινή γνώµη και καταλαβαίνουµε ότι έχει απόλυτη προτεραιότητα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ήταν τετρακόσιοι ογδόντα υπόχρεοι, δεν πρόλαβαν οι άνθρωποι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε, όταν θέτετε τις
προθεσµίες δεν το λαµβάνετε αυτό υπ’ όψιν σας; Δεν µιλάω για
εσάς προσωπικά. Λέω για την Κυβέρνηση, όταν θέτει µια προθεσµία. Διότι αυτό το πράγµα ακούγεται λίγο παράταιρο. Σου λέει
«θα πάµε το Σεπτέµβριο, από το Σεπτέµβριο µπορεί να δοθεί και
άλλη µία παράταση» και ούτω καθεξής.
Από τη στιγµή που βάζετε µία ηµεροµηνία, έστω τώρα Σεπτέµβριο, να τηρηθεί. Διότι φοβάµαι ότι θα δοθεί και νέα παράταση,
διότι «το καλοκαίρι δεν προλάβαµε κ.λπ.». Μπορεί να ακουστούν
πάλι αυτά τα πράγµατα. Βλέπω ότι δεν προλαβαίνουµε µε τη
λίστα Λαγκάρντ να ελέγξουµε, βλέπουµε ότι τους δεκαπέντε χιλιάδες που έχουν βγάλει τα λεφτά τους έξω δεν προλαβαίνουµε
και αυτούς να τους ελέγξουµε. Με συγχωρείτε, όλα τα µεγάλα
θέµατα µένουν σε απόλυτη εκκρεµότητα. Κατά τα άλλα, δίνουν
και παίρνουν εδώ οι πολιτικές αντιπαραθέσεις.
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να πω
το εξής. Δεν σας έχουµε ταλαιπωρήσει ιδιαίτερα νοµίζω.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Η ώρα είναι 1.00’.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μην κοιτάτε την ώρα, αλλά το
πόσο έχουµε µιλήσει να κοιτάτε.
Αυτό που βλέπω είναι ότι «τα έχετε βάλει» µε την πρώτη κατοικία των Ελλήνων πολιτών πλέον. Αυτό το οποίο νοµίζετε είναι
ότι έχουµε υψηλή ιδιοκατοίκηση και η τρόικα και εσείς θεωρείτε
ότι πρέπει να πάµε σε µαζικούς πλειστηριασµούς. Δεν καταλαβαίνω γιατί έχετε βάλει ως αναγκαστικό κριτήριο την κύρια κατοικία.
Εδώ την κύρια κατοικία τη βάζετε ως κριτήριο για να ενταχθεί
ο άλλος στις ρυθµίσεις, για να είναι υποθήκη. Γιατί βάζετε την
κύρια κατοικία; Εγώ σας λέω ότι είναι ένας ενοικιαστής που έχει
ακίνητη περιουσία, που µπορεί να µπει σε εµπράγµατη βάση από
τις τράπεζες. Γιατί σώνει και καλά πρέπει να έχει και κύρια κατοικία, για να τη βάλει υποθήκη; Φοβούµαι ότι συνδέεται µε αυτά
που είπε ο κ. Χατζηδάκης σήµερα, ότι δεν ξέρει ή, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι η ώρα να µας πει τι θα γίνει από την 1-1-2014
µε την κύρια κατοικία.
Πάτε, λοιπόν, σε µαζικούς πλειστηριασµούς πρώτης κατοικίας.
Αυτό το θέµα δεν δικαιούστε να το αφήνετε σε εκκρεµότητα. Εάν
δεν έχετε αυτήν την κατεύθυνση και αυτόν τον προσανατολισµό,
πρέπει αυτό το πράγµα να το υπογραµµίσετε τώρα, να το λήξετε
τώρα. Μην το αφήνετε σε εκκρεµότητα. Όσο το παρατείνετε και
το αφήνετε σε εκκρεµότητα, µε δεδοµένη τη βούληση και τις πιέσεις της τρόικας, είναι σαφές πού το πάτε. Δεν θα το ανεχθεί ο
Έλληνας, η ελληνική οικογένεια. Δούλεψε µια ζωή για ένα σπίτι.
Είναι το τελευταίο του καταφύγιο. Εάν νοµίζετε ότι εσείς µπορείτε να του το πάρετε είτε µε τα χρέη προς τις τράπεζες είτε µε
τα χρέη προς δηµόσιο κ.λπ., αφού τον εξαναγκάσατε να οδηγηθεί σε χρέη, είστε µακριά νυχτωµένοι. Αυτό το πράγµα δεν θα
γίνει ανεκτό.
Γι’ αυτούς τους λόγους, κύριε Πρόεδρε, όπως και για όλους
τους άλλους που ανέφεραν οι άλλοι συνάδελφοι, είναι σαφές ότι
καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο και πιστεύουµε ότι δεν δίνει καµµία απάντηση στο πρόβληµα που έχουµε σήµερα, αυτό της
υπερχρέωσης των νοικοκυριών. Αντίθετα, πολύ σύντοµα οδηγούµαστε και σε κούρεµα των καταθέσεων µε την τακτική που ακολουθείται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής,
των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες,
τροποποιήσεις στο ν.3869/2010 και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για
ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010 και
άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση των άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
1 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
2 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
3 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
4 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
5 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
6 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
7 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
8 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
9 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
10 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
11 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
12 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
13 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
14 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
15 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
16 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
17 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

18 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς το άρθρο
19 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 550 και ειδικό αριθµό 80 όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 550 και ειδικό αριθµό 80 έγινε δεκτή
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία
και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 563 και ειδικό αριθµό 91 όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 563 και ειδικό αριθµό 91 έγινε δεκτή
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία
και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 545 και ειδικό αριθµό 75 όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 545 και ειδικό αριθµό 75 έγινε δεκτή
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία
και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 546 και ειδικό αριθµό 76 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 546 και ειδικό αριθµό 76 έγινε δεκτή ως
έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Πρόγραµµα
διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο
ν. 3869/2010 και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία
επί της αρχής και επί των άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
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Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Πρόγραµµα
διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο
ν. 3869/2010 και άλλες διατάξεις», έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία,
σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
και έχει ως εξής:
«Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες,
τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010 και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ
ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής
1. Με τον παρόντα νόµο θεσπίζεται η δυνατότητα φυσικών
προσώπων τα οποία συγκεντρώνουν τις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν, προϋποθέσεις (εφεξής οφειλέτες), να υπαχθούν σε πρόγραµµα ευνοϊκής µεταχείρισης των ενήµερων
οφειλών τους (εφεξής πρόγραµµα διευκόλυνσης).
2. Το πρόγραµµα διευκόλυνσης παρέχεται υποχρεωτικά, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος, και αποκλειστικά από νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που παρέχουν κατ’
επάγγελµα δάνεια καταλαµβανόµενα από το πεδίο εφαρµογής
του παρόντος, ήτοι πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα (εφεξής δανειστές).
3. Η παροχή του προγράµµατος διευκόλυνσης επιτρέπεται
µόνο σε απαιτήσεις δανειστών απορρέουσες από συµβάσεις δανειακών προϊόντων µε αρχική ηµεροµηνία σύναψης έως την
30.6.2010, έστω και αν υφίστανται µεταγενέστερες τροποποιήσεις, ανανεώσεις ή ρυθµίσεις των αρχικών συµβάσεων και
αφορά σε απαιτήσεις οφειλετών οι οποίοι υπάγονται στο πεδίο
εφαρµογής του παρόντος, οι συµβάσεις των οποίων δεν έχουν
καταγγελθεί.
Άρθρο 2
Προϋποθέσεις παροχής
του προγράµµατος διευκόλυνσης
Α. Προϋποθέσεις παροχής του προγράµµατος διευκόλυνσης
αποτελούν σωρευτικά:
1. Η εµπράγµατη εξασφάλιση του δανειστή για τις υπαγόµενες
απαιτήσεις του άρθρου 1 παράφραφος 3 επί της κύριας κατοικίας του οφειλέτη, δηλωθείσας ως τέτοιας στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήµατός του.
2. Η αντικειµενική αξία της κύριας κατοικίας της προηγούµενης παραγράφου να µην ξεπερνά τις εκατόν ογδόντα χιλιάδες
(180.000) ευρώ και, στις περιπτώσεις οικογενειών που βαρύνονται φορολογικά µε τρία και περισσότερα τέκνα κατά τις διατάξεις
του άρθρου 7 του ν. 2238/1994 (Α’151), να µην ξεπερνά τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.
3. Η αντικειµενική αξία της συνολικής ακίνητης περιουσίας του
οφειλέτη να µην ξεπερνά τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες
(250.000) ευρώ και, στις περιπτώσεις οικογενειών που βαρύνονται φορολογικά µε τρία και περισσότερα τέκνα κατά τις διατάξεις
του άρθρου 7 του ν. 2238/1994, να µην ξεπερνά τις τριακόσιες
χιλιάδες (300.000) ευρώ.
4. Το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη
να µην υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά µε τρία και περισσότερα τέκνα κατά τις διατάξεις του
άρθρου 7 του ν. 2238/1994.
5. Το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου που έχει
λάβει ο οφειλέτης από τους δανειστές του άρθρου 1 παράγραφος 2 να µην υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000)
ευρώ.
Β. Υπάγονται στην παρούσα ρύθµιση πρόσωπα που πληρούν
σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. α) άνεργοι, β) έχοντες σχέση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτι-
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κού ή δηµοσίου δικαίου, γ) συνταξιούχοι, δ) όσοι θεωρείται ότι
έχουν εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες κατά τις διατάξεις του
άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4110/ 2013 (Α’ 17).
2. Όσοι έχουν συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα, όπως
αυτό διαµορφώνεται κατόπιν της αφαίρεσης των κρατήσεων
υπέρ των ασφαλιστικών ταµείων, του φόρου εισοδήµατος και της
εισφοράς αλληλεγγύης, µικρότερο ή ίσο των:
α. 15.000 ευρώ, εφόσον υποβάλλουν ατοµική φορολογική δήλωση,
β. 25.000 ευρώ, εφόσον υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση.
γ. Tα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά 5.000 ευρώ:
i) για οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά µε τρία και περισσότερα τέκνα κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.
2238/1994, ii) για άτοµα µε αναπηρία 67% και άνω προσδιοριζοµένου του ποσοστού αυτού σύµφωνα µε τον ενιαίο πίνακα προσδιορισµού ποσοστού αναπηρίας, όπως εγκρίθηκε µε την υπ’
αριθµ. Φ11321/οικ.10219/688/ 4.5.2012 (Β’ 1506) κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, iii) για όσους βαρύνονται φορολογικά από άτοµα µε αναπηρία 67% και άνω όπως αυτά ανωτέρω προσδιορίζονται, κατά
τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994.
3. Όσοι κατά την υποβολή της αίτησης έχουν υποστεί µείωση
στα εισοδήµατά τους, όπως αυτά περιγράφονται στην παραπάνω παράγραφο, τουλάχιστον σε ποσοστό 20% σε σύγκριση µε
τα αποκτηθέντα εισοδήµατα κατά το έτος 2009.
Γ. Σε περίπτωση συνοφειλετών, απαιτείται όλοι οι συνοφειλέτες κατά τη χρονική στιγµή της υποβολής της αίτησης να πληρούν τις προϋποθέσεις των ανωτέρω παραγράφων.
Άρθρο 3
Διαδικασία – περιεχόµενο αίτησης
1. Για την υπαγωγή στο πρόγραµµα διευκόλυνσης ο οφειλέτης
υποβάλλει αίτηση προς τον δανειστή. Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα πλήρη στοιχεία του οφειλέτη, σαφές αίτηµα για τη χρονική
διάρκεια της περιόδου χάριτος, καθώς και λεπτοµερή και επικαιροποιηµένα στοιχεία επικοινωνίας. Η αίτηση υπογράφεται από
τον οφειλέτη και προσκοµίζεται στο πιστωτικό ίδρυµα από τον
ίδιο ή από νοµίµως εξουσιοδοτηµένο από εκείνον πρόσωπο.
2. Μαζί µε την αίτηση υποβάλλεται από τον οφειλέτη πλήρης
φάκελος µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, όπως αυτά καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Ο οφειλέτης έχει την
υποχρέωση να συνυποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν.
1599/1986 (Α’ 75) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 13 του
άρθρου 2 του ν. 2479/1997 (Α’ 67) µε τα πλήρη περιουσιακά και
εισοδηµατικά του στοιχεία, καθώς και πλήρη περιγραφή των
οφειλών του προς όλους τους δανειστές, µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής του από αρµόδια αρχή.
Άρθρο 4
Επεξεργασία της αίτησης
1. Ο δανειστής επεξεργάζεται την αίτηση εντός είκοσι πέντε
(25) εργάσιµων ηµερών από την υποβολή της και εντός της ιδίας
προθεσµίας προβαίνει στα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που από τα επισυναπτόµενα στην αίτηση
έγγραφα προκύπτει ότι πληρούνται οι σωρευτικές προϋποθέσεις
των άρθρων 1 και 2 του παρόντος, ο δανειστής καλεί µε κάθε
πρόσφορο µέσο, συµπεριλαµβανοµένης της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, τον οφειλέτη, προκειµένου να συνάψουν σύµβαση
εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την ως άνω κλήση του και
χορηγεί αντίγραφο της σύµβασης στον οφειλέτη.
β) Στην περίπτωση που από τα επισυναπτόµενα στην αίτηση
έγγραφα δεν προκύπτει ότι πληρούνται οι σωρευτικές προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2 του παρόντος λόγω τυπικών παραλείψεων, ο δανειστής καλεί µε κάθε πρόσφορο µέσο τον
οφειλέτη να επανέλθει εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών µε
συµπληρωµατική αίτηση διόρθωσης και προσκόµισης στοιχείων.

12924

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σε αυτήν την περίπτωση, ο δανειστής υποχρεούται να απαντήσει
επί της συµπληρωµατικής αιτήσεως εντός δέκα (10) εργάσιµων
ηµερών και ακολουθείται η διαδικασία της περίπτωσης α’.
2. Στην περίπτωση που από τα επισυναπτόµενα στην αίτηση
έγγραφα προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι σωρευτικές προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2 του παρόντος, ο δανειστής απορρίπτει την αίτηση και ενηµερώνει τον οφειλέτη εντός ενός (1)
µηνός από την ολοκλήρωση της επεξεργασίας της αίτησης, µε
κάθε πρόσφορο µέσο.
Άρθρο 5
Περιεχόµενο της σύµβασης παροχής
του προγράµµατος διευκόλυνσης
1. Το πρόγραµµα διευκόλυνσης παρέχεται εφάπαξ και για µέγιστη διάρκεια σαράντα οκτώ (48) µηνών (περίοδος χάριτος).
Στον οφειλέτη του οποίου η αίτηση γίνεται αποδεκτή παρέχεται
η αιτηθείσα περίοδος χάριτος κατόπιν της υπογραφής της σύµβασης.
2. Κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος, ως µηνιαία δόση
ορίζεται το 30% του µηνιαίου οικογενειακού εισοδήµατος, αφαιρουµένων των κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών ταµείων, του
παρακρατούµενου φόρου εισοδήµατος και της εισφοράς αλληλεγγύης. Η διαφορά µεταξύ της ως άνω οριζόµενης µηνιαίας
δόσης και της καταβαλλόµενης πριν τη χορήγηση του προγράµµατος διευκόλυνσης κεφαλαιοποιείται και αποπληρώνεται µετά
την ολοκλήρωση του προγράµµατος διευκόλυνσης. Οι καταβολές κατά την περίοδο χάριτος καταλογίζονται σύµφωνα µε το
άρθρο 423 του Αστικού Κώδικα.
3. Ειδικά στις περιπτώσεις όπου οφειλέτες έχουν εισοδήµατα,
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος Β2 του
παρόντος:
i) κάτω των 15.000 ευρώ, εφόσον υποβάλλεται κοινή φορολογική δήλωση,
ii) κάτω των 9.000 ευρώ, εφόσον υποβάλλεται ατοµική φορολογική δήλωση,
iii) κάτω των 20.000 ευρώ, εφόσον υποβάλλεται κοινή φορολογική δήλωση από τα πρόσωπα που προσδιορίζονται στις περιπτώσεις της παραγράφου Β περίπτωση 2 στοιχείο γ’ του
άρθρου 2 και
iv) κάτω των 13.000 ευρώ, εφόσον υποβάλλεται ατοµική φορολογική δήλωση από τα πρόσωπα που προσδιορίζονται στις περιπτώσεις της παραγράφου Β περίπτωση 2 στοιχείο γ’ του
άρθρου 2, η µηνιαία δόση της προηγούµενης παραγράφου υπολογίζεται µε µέγιστο επιτόκιο ίσο µε το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τις πράξεις κύριας
αναχρηµατοδότησης, πλέον περιθωρίου 0,75%, εκτός εάν ορίζεται χαµηλότερο συνολικό επιτόκιο στην τελευταία πριν την υπαγωγή σύµβαση, το οποίο σε αυτή την περίπτωση διατηρείται. Η
υπερβάλλουσα διαφορά επιτοκίου, αν υφίσταται, µεταξύ του ως
άνω οριζόµενου επιτοκίου και του εφαρµοζόµενου επιτοκίου πριν
τη χορήγηση του προγράµµατος διευκόλυνσης, δεν επιβαρύνει
το δανειολήπτη για αυτήν την περίοδο ούτε και µετά το πέρας
αυτής. Κατά τα λοιπά, η διαφορά µεταξύ της ως άνω οριζόµενης
µηνιαίας δόσης και της καταβαλλόµενης πριν τη χορήγηση του
προγράµµατος διευκόλυνσης, κεφαλαιοποιείται και αποπληρώνεται µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος διευκόλυνσης.
4. Ειδικά για άνεργους µε µηδενικό εισόδηµα ή µοναδικό εισόδηµα το επίδοµα ανεργίας, παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα
µηδενικών καταβολών µε πλήρη απαλλαγή τόκων για συνολικό
διάστηµα µέχρι έξι (6) µήνες εντός της περιόδου χάριτος, το
οποίο διάστηµα δύναται να παρέχεται συνεχόµενο ή τµηµατικά.
Η κατά το ως άνω διάστηµα των έξι (6) µηνών πλήρης απαλλαγή
τόκων, δεν επιβαρύνει τον οφειλέτη ούτε για το διάστηµα αυτό
ούτε και µετά το πέρας αυτού. Το ποσό του κεφαλαίου που δεν
καταβάλλει ο οφειλέτης, κατά τη διάρκεια του ως άνω διαστήµατος των έξι (6) µηνών, κεφαλαιοποιείται και αποπληρώνεται
µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος διευκόλυνσης. Για το
υπόλοιπο χρονικό διάστηµα της περιόδου χάριτος πλην των έξι
(6) µηνών εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στην προηγούµενη
παράγραφο.

5. Αν επέλθει ουσιώδης µεταβολή της εισοδηµατικής κατάστασης του οφειλέτη, επαναπροσδιορίζεται αναλόγως το πρόγραµµα διευκόλυνσης, χωρίς να παρατείνεται η µέγιστη διάρκειά
του.
6. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός δανειστών,
ο επιµερισµός των καταβαλλόµενων ποσών µεταξύ των πιστωτών
θα γίνεται συµµέτρως επί του συνολικού υπολοίπου της υπαγόµενης οφειλής.
Άρθρο 6
Αναστολή καταγγελιών και ατοµικών διώξεων
Ο δανειστής υποχρεούται να απόσχει από κάθε καταγγελία
της υπαχθείσας στο πρόγραµµα δανειακής σύµβασης και από
κάθε ατοµική δίωξη κατά του οφειλέτη, ο οποίος έχει ενταχθεί
στο πρόγραµµα διευκόλυνσης, µε την επιφύλαξη των άρθρων 3
παράγραφος 2 εδάφιο β’, 7 και 9 του παρόντος.
Ο δανειστής υποχρεούται να απόσχει από κάθε ατοµική δίωξη
κατά του εγγυητή.
Άρθρο 7
Καθήκον ειλικρινούς ενηµέρωσης
1. Ο οφειλέτης έχει την υποχρέωση να ενηµερώνει το δανειστή
εγγράφως για κάθε µεταβολή της εισοδηµατικής και περιουσιακής του κατάστασης εντός ενός (1) µηνός από την επέλευσή της.
2. Ο οφειλέτης κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος επανυποβάλλει τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του άρθρου 3,
εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιµο από το δανειστή, ανά έτος παροχής του προγράµµατος διευκόλυνσης. Η επανυποβολή των ως
άνω δικαιολογητικών στις περιπτώσεις των ανέργων µπορεί να
γίνεται σε όποια συχνότητα κρίνει σκόπιµη ο δανειστής και πάντως όχι συχνότερα από µία φορά ανά δύο (2) µήνες.
Άρθρο 8
Υποχρέωση παροχής στοιχείων
Οι δανειστές υποχρεούνται να υποβάλλουν µηνιαίως στην
Τράπεζα της Ελλάδος αναλυτικά στοιχεία σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος προγράµµατος.
Άρθρο 9
Καταγγελία και ολοκλήρωση
του προγράµµατος διευκόλυνσης
1. Ο δανειστής δικαιούται να καταγγείλει το πρόγραµµα διευκόλυνσης:
α. Σε περίπτωση µη τήρησης από τον οφειλέτη των όρων της
σύµβασης του άρθρου 5.
β. Σε περίπτωση ψευδούς ή ελλιπούς δηλώσεως του άρθρου
3 παράφραφος 2 εδάφιο β’.
γ. Σε περίπτωση µη γνωστοποίησης από τον οφειλέτη εντός
µηνός οποιασδήποτε µεταβολής της εισοδηµατικής και περιουσιακής του κατάστασης, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος
1 του παρόντος.
Καταγγελία ενός πιστωτή συνιστά καταγγελία του προγράµµατος συνολικά καταλαµβάνοντας τον οφειλέτη για τις απαιτήσεις όλων των πιστωτών.
2. Κατάθεση αίτησης κατά τις διατάξεις του ν. 3869/ 2010
(Α’130) καταργεί αυτοδίκαια το παρεχόµενο πρόγραµµα διευκόλυνσης.
3. Με την παρέλευση της χρονικής διάρκειας της περιόδου χάριτος λύεται αυτοδίκαια το πρόγραµµα διευκόλυνσης και ο οφειλέτης, αν δε συµφωνηθεί διαφορετικά, αναλαµβάνει τις
υποχρεώσεις που ορίζονταν στην προ του προγράµµατος διευκόλυνσης δανειακή σύµβαση, η διάρκεια της οποίας επιµηκύνεται τουλάχιστον ισόχρονα µε την περίοδο χάριτος.
Άρθρο 10
Δυνατότητα υπαγωγής
στο πρόγραµµα διευκόλυνσης

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]Δ’ - 10 IOYNIΟΥ 2013

1. Υπαγωγή του οφειλέτη στο πρόγραµµα διευκόλυνσης του
παρόντος νόµου µπορεί να γίνει µόνον µία φορά.
2. Η δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος παρέχεται για έξι (6) µήνες από τη δηµοσίευση της απόφασης του
άρθρου 3 παράγραφος 2 του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µπορεί να
παρατείνεται η δυνατότητα υπαγωγής στο πρόγραµµα, καθώς
και να αναπροσαρµόζονται και να επανακαθορίζονται τα ποσά
που ορίζονται στα άρθρα 2 και 5 του παρόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3869/2010 (Α’ 130)
Άρθρο 11
1. Ο τίτλος του άρθρου 2 του ν. 3869/2010 (Α’ 130) τροποποιείται σε «Διαδικασία προδικαστικού συµβιβασµού».
2. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Τα µέρη δύνανται πριν την υποβολή της αίτησης του άρθρου 4 παράγραφος 1 του παρόντος να προσφύγουν στη διαδικασία της διαµεσολάβησης. Σε περίπτωση που επιλεγεί αυτή η
διαδικασία και αποτύχει, ο οφειλέτης δύναται να καταθέσει την
αίτηση του άρθρου 4 του παρόντος ενώπιον του αρµόδιου Ειρηνοδικείου µε το αναφερόµενο στο άρθρο 4 του παρόντος περιεχόµενο, καθώς και αντίγραφο του πρακτικού αποτυχίας της
διαµεσολάβησης. Μετά την υποβολή της αίτησης του άρθρου 4
ενώπιον του αρµόδιου δικαστηρίου, ο οφειλέτης υποχρεούται να
ακολουθήσει την προβλεπόµενη στο άρθρο 5 διαδικασία. Στο
πλαίσιο του προδικαστικού συµβιβασµού, ο οφειλέτης δύναται
να ζητά τη συµβουλευτική συνδροµή του Συνηγόρου του Καταναλωτή, της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισµού που προβλέπεται
στο άρθρο 11 του ν. 2251/1994 (Α’ 191) της Ένωσης Καταναλωτών που είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο που προβλέπεται στην
παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 2251/1994 ή του Μεσολαβητή Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών ή δικηγόρου.»
3. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 2 του ν. 3869/ 2010 καταργούνται.
4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3869/2010
αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα πιστωτικά ιδρύµατα υποχρεούνται µέσα σε δέκα εργάσιµες ηµέρες από την υποβολή σε αυτά σχετικού αιτήµατος του
οφειλέτη να του παραδώσουν χωρίς επιβάρυνση αναλυτική κατάσταση των προς αυτά οφειλών του κατά κεφάλαιο, τόκους και
έξοδα, καθώς και το επιτόκιο µε το οποίο εκτοκίζεται η οφειλή,
καθώς και να τον ενηµερώσουν εγγράφως για το ποσό που αντιστοιχεί στο 10% της τελευταίας ενήµερης δόσης.»
5. Στο άρθρο 2 του ν. 3869/2010 προστίθεται παράγραφος 5
ως εξής:
«5. Αν εκχωρηθεί απαίτηση πιστωτή προς τρίτους, ο εκδοχέας
που δεν έχει κύρια κατοικία ή έδρα στην Ελληνική Επικράτεια
οφείλει να ορίσει αντίκλητο στην Ελληνική Επικράτεια κατά το
άρθρο 142 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και να τον γνωστοποιήσει στον οφειλέτη. Μέχρι τη γνωστοποίηση τεκµαίρεται ως
αντίκλητος ο τελευταίος εκχωρητής της απαίτησης µε κύρια κατοικία ή έδρα στην Ελληνική Επικράτεια.»
Άρθρο 12
1. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Η αίτηση της προηγούµενης παραγράφου, προς διευκόλυνση του προδικαστικού συµβιβασµού και όχι ως στοιχείο παραδεκτού, συνοδεύεται από: α. έγγραφα που έχει στη διάθεσή
του σχετικά µε την περιουσία του, τα κάθε φύσης εισοδήµατά
του, τους πιστωτές και τις απαιτήσεις τους και β. υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων που
προβλέπονται στις περιπτώσεις α’ και β’ της προηγούµενης παραγράφου και για τις µεταβιβάσεις εµπραγµάτων δικαιωµάτων
επί ακινήτων, στις οποίες προέβη την τελευταία τριετία. Η παρ.

12925

6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, όπως αντικαταστάθηκε µε την
παράγραφο 13 του άρθρου 2 του ν. 2479/ 1997 (Α’ 67) εφαρµόζεται και για την υπεύθυνη δήλωση του προηγούµενου εδαφίου.
Τα υπό α’ και β’ έγγραφα µπορούν να υποβάλλονται εντός πέντε
(5) εργασίµων ηµερών από την κατάθεση της αίτησης.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.3869/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Η δικάσιµος για τη συζήτηση της αίτησης προσδιορίζεται
µέσα σε έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία κατάθεσής της. Με
την κατάθεση της αίτησης προσδιορίζεται και η ηµέρα επικύρωσης, κατά την οποία είτε θα επικυρωθεί ο ενδεχόµενος προδικαστικός συµβιβασµός από τον Ειρηνοδίκη είτε θα συζητηθεί
ενδεχόµενο αίτηµα για την έκδοση προσωρινής διαταγής. Για
την έκδοση προσωρινής διαταγής και τη λήψη προληπτικών µέτρων εφαρµόζεται το άρθρο 781 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Η ηµέρα επικύρωσης προσδιορίζεται υποχρεωτικώς δύο
(2) µήνες µετά την κατάθεση της αίτησης. Μέχρι την ηµέρα της
επικύρωσης δεν επιτρέπεται η λήψη καταδιωκτικών µέτρων κατά
του οφειλέτη, καθώς και η µεταβολή της πραγµατικής και νοµικής κατάστασης της περιουσίας του. Από την ηµέρα κατάθεσης
της αίτησης ο οφειλέτης υποχρεούται να προβαίνει στις µηνιαίες
καταβολές που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 εδάφιο γ’
του παρόντος.»
3. Η παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 καταργείται.
Άρθρο 13
Το άρθρο 5 του ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5 - Προδικασία
1. Ο οφειλέτης πρέπει εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την
κατάθεση να επιδώσει την αίτηση στους πιστωτές και τους εγγυητές. Εντός µηνός από την επίδοση οι πιστωτές οφείλουν να
καταθέσουν στο φάκελο τις απόψεις τους για το σχέδιο ρύθµισης των οφειλών του αιτούντος. Οι πιστωτές µπορούν να λάβουν
γνώση όλων των στοιχείων που προβλέπονται στο προηγούµενο
άρθρο. Αν πληρούνται οι προϋποθέσεις συναίνεσης σύµφωνα µε
το άρθρο 7 παράγραφοι 2-4 του παρόντος, επέρχεται ο προδικαστικός συµβιβασµός των µερών. Ο συµβιβασµός των µερών
επικυρώνεται από τον Ειρηνοδίκη στην ταχθείσα ηµέρα, κατά τα
άρθρα 210 επ. και 293 Κ.Πολ.Δ., και επιφέρει την ανάκληση της
αίτησης.
2. Αν δεν επέλθει συµβιβασµός και επικύρωση, ο Ειρηνοδίκης
αποφασίζει κατά την ηµέρα επικύρωσης κατόπιν αιτήµατος του
οφειλέτη ή πιστωτή ή και αυτεπαγγέλτως την αναστολή των καταδιωκτικών µέτρων κατά του οφειλέτη, τη διατήρηση της πραγµατικής και νοµικής κατάστασης της περιουσίας του, καθώς και
την καταβολή µηνιαίων δόσεων µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης, οι οποίες κατανέµονται συµµέτρως, εφόσον πρόκειται για καταβολές του άρθρου 8 παράγραφος 2, ή
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 9 παράγραφος 2, εφόσον υφίσταται αίτηµα εξαίρεσης εκποίησης των δικαιωµάτων
στην κύρια κατοικία. Οι µηνιαίες καταβολές από την κατάθεση
της αίτησης µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, συνυπολογίζονται στο χρονικό διάστηµα καταβολών του άρθρου 8 παράγραφος 2 ή αντίστοιχα του άρθρου 9 παράγραφος 2. Το ποσό
των τελευταίων ενήµερων µηνιαίων καταβολών θα πρέπει να είναι
εύλογο µε βάση την οικονοµική κατάσταση του αιτούντος,
ωστόσο δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το 10% των µηνιαίων
δόσεων που όφειλε να καταβάλει σε όλους τους δανειστές µέχρι
τη στιγµή της υποβολής της αίτησης, το δε ελάχιστο ποσό καταβολής συνολικά στους δανειστές ανέρχεται σε 40 ευρώ µηνιαίως. Εξαίρεση στο παραπάνω όριο υφίσταται, αν ο αιτών πληροί
τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 παράγραφος 5 του παρόντος,
περίπτωση κατά την οποία ορίζεται από τον Ειρηνοδίκη χαµηλότερη ή µηδενική δόση. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερεί υπαιτίως την καταβολή των δόσεων που ορίζονται από τον
Ειρηνοδίκη για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3)
µηνών, εφαρµόζεται αναλογικά το άρθρο 11 παρ.2 του
ν.3869/2010. Η επικύρωση ή η όποια απόφαση ανακαλούνται ή
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µεταρρυθµίζονται κατά το άρθρο 758 µε δυνατότητα προσωρινής ρύθµισης κατά το άρθρο 781 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ.»
Άρθρο 14
1. α. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου
6 του ν. 3869/2010 αντικαθίστανται ως εξής:
«Μετά τη συζήτηση ενώπιον του Ειρηνοδίκη κατά την ηµέρα
επικύρωσης ο οφειλέτης ή κάθε άλλος που έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ζητήσει από το αρµόδιο δικαστήριο που δικάζει
κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων την αναστολή της
εκτελεστικής διαδικασίας κατά του οφειλέτη.»
β. Η παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3869/2010 καταργείται.
2. Στο άρθρο 6 του ν. 3869/2010 προστίθεται παράγραφος 5
ως εξής:
«5. Αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης µπορεί να ζητηθεί
και µετά την έκδοση της οριστικής απόφασης, εφόσον έχει ασκηθεί εµπρόθεσµα έφεση από τον οφειλέτη. Η αναστολή χορηγείται εάν πιθανολογείται ότι από την εκτέλεση θα προκληθεί
ουσιώδης βλάβη στα συµφέροντα του αιτούντος και ότι θα ευδοκιµήσει η αίτηση. Η χορήγηση της αναστολής επάγεται αυτοδικαίως την απαγόρευση διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων
του οφειλέτη.»
Άρθρο 15
Το άρθρο 7 του ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7
Δυνατότητα συµβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς
1. Οι οφειλέτες και οι πιστωτές δύνανται να συµβιβάζονται και
µετά την ηµέρα επικύρωσης έως την ηµεροµηνία συζήτησης της
αίτησης σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, οπότε εµφανίζονται ενώπιον του Ειρηνοδίκη, υποβάλλουν το σχέδιο και ζητούν
την επικύρωσή του. Το σχέδιο επικυρώνεται από τον Ειρηνοδίκη
και αποκτά πλέον ισχύ δικαστικού συµβιβασµού. Η αίτηση για
ρύθµιση και απαλλαγή από τις οφειλές ανακαλείται αυτοδικαίως.
2. Αν συγκατατίθενται στο σχέδιο πιστωτές µε απαιτήσεις που
υπερβαίνουν το ήµισυ του συνολικού ποσού των απαιτήσεων,
στους οποίους περιλαµβάνονται σε κάθε περίπτωση το σύνολο
των πιστωτών µε εµπραγµάτως εξασφαλισµένες απαιτήσεις και
πιστωτές µε απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήµισυ των τυχόν εργατικών απαιτήσεων, ο Ειρηνοδίκης υποκαθιστά σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας την έλλειψη συγκατάθεσης των πιστωτών
που αντιτίθενται καταχρηστικά στο συµβιβασµό. Στην περίπτωση
αυτή θεωρείται ότι επήλθε ο συµβιβασµός και η αίτηση για την
απαλλαγή από τα χρέη ανακαλείται αυτοδικαίως. Ο οφειλέτης
υποχρεούται να επιδώσει στους πιστωτές, οι οποίοι δεν συγκατατίθενται αντίγραφο, του επικυρωµένου σχεδίου.
3. Δεν επιτρέπεται υποκατάσταση της συγκατάθεσης πιστωτή
όταν: α) η απαίτηση του πιστωτή που αντιτίθεται δεν ικανοποιείται σε ανάλογο, σε σχέση µε τους άλλους πιστωτές, βαθµό ή β)
σε περίπτωση εφαρµογής του σχεδίου, ο πιστωτής που αντιτίθεται αποδεικνύει ότι θα περιέλθει σε δυσµενέστερη οικονοµικά
θέση από αυτήν στην οποία θα περιερχόταν, αν συνεχιζόταν η
διαδικασία απαλλαγής του οφειλέτη από τις οφειλές, ή γ) αµφισβητείται απαίτηση από οφειλέτη ή οποιονδήποτε πιστωτή.
4. Οι πιστωτές δεν αποκτούν απαίτηση κατά του οφειλέτη για
τα έξοδα και τις δαπάνες που δηµιουργούνται από τη διαδικασία
και το σχέδιο διευθέτησης οφειλών.»
Άρθρο 16
1. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.
3869/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση που πιστωτής δεν έχει ενταχθεί στο σχέδιο διευθέτησης του οφειλέτη και δεν έχει ασκηθεί από αυτόν κύρια
παρέµβαση, το δικαστήριο ρυθµίζει και τις απαιτήσεις αυτού
κατά το άρθρο 744 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας ή διατάζει
την κλήτευσή του κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 748 του

Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας ορίζοντας νέα δικάσιµο.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3869/2010
αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν είναι επαρκή,
το δικαστήριο, λαµβάνοντας υπόψη τα πάσης φύσεως εισοδήµατά του, ιδίως εκείνα από την προσωπική του εργασία, τη δυνατότητα συνεισφοράς του συζύγου, και σταθµίζοντας αυτά µε
τις βιοτικές ανάγκες του ιδίου και των προστατευόµενων µελών
της οικογένειάς του, τον υποχρεώνει να καταβάλει µηνιαίως και
για χρονικό διάστηµα τριών έως πέντε ετών κατά την κρίση του,
ορισµένο ποσό για ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών
του, συµµέτρως διανεµόµενο.»
Άρθρο 17
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν.
3869/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ρυθµίζει την ικανοποίηση
απαιτήσεων των πιστωτών σε συνολικό ποσό που µπορεί να
ανέρχεται µέχρι και στο ογδόντα τοις εκατό (80%) της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας.»
2. Το έβδοµο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν.
3869/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η περίοδος πάντως αυτή δεν µπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι
έτη, εκτός αν η διάρκεια των συµβάσεων δυνάµει των οποίων χορηγήθηκαν πιστώσεις στον οφειλέτη ήταν µεγαλύτερη των είκοσι
ετών, οπότε ο Ειρηνοδίκης δύναται να προσδιορίσει µεγαλύτερη
διάρκεια, η οποία πάντως δεν υπερβαίνει τα τριάντα πέντε έτη.»
3. Στο άρθρο 9 του ν. 3869/2010 προστίθεται παράγραφος 4
ως εξής:
«4. Σε περίπτωση που οι, κατά την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.
3869/2010, πραγµατοποιηθείσες καταβολές στους πιστωτές
υπολείπονται αυτών που ορίζονται µε την οριστική απόφαση του
δικαστηρίου κατά τα άρθρα 8 παράγραφος 2 ή 9 παράγραφος
2, ο οφειλέτης υποχρεούται να εξοφλήσει το ποσό της διαφοράς
που υπολείπεται. Το ποσό που προκύπτει αποπληρώνεται εντόκως µέσα σε ένα έτος από τη λήξη των καταβολών του άρθρου
8 παράγραφος 2 και του άρθρου 9 παράγραφος 2 µε επιτόκιο
αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, προσαυξηµένο κατά δυόµισι εκατοστιαίες
µονάδες.»
Άρθρο 18
1. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.
3869/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το ίδιο αποτέλεσµα και µε τους ίδιους όρους επέρχεται και
στην περίπτωση που ο οφειλέτης παραλείψει δολίως ή µε βαριά
αµέλεια να συµπεριλάβει πιστωτές στην κατάσταση της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4.»
2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3869/2010
αντικαθίσταται ως εξής:
«Από το αρχείο διαγράφονται ένα έτος µετά την υποβολή των
αιτήσεων όλα τα στοιχεία που τηρούνται για αυτές, εφόσον οι
αιτήσεις απορριφθούν αµετάκλητα, ανακληθούν ή καταλήξουν
σε συµβιβασµό σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 7 του παρόντος.»
Άρθρο 19
Μεταβατικές διατάξεις
1. Η υποχρέωση καταβολής των µηνιαίων καταβολών που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3869/ 2010 εφαρµόζεται και για εκκρεµούσες αιτήσεις κατά τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου. Στην περίπτωση αυτή, ο οφειλέτης επιλέγει
ελευθέρως το ποσό καταβολής στο πλαίσιο που ορίζει το άρθρο
5 παρ. 2 του ν. 3869/ 2010. Οι πραγµατοποιούµενες καταβολές
από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου συνυπολογίζονται στις
καταβολές του άρθρου 8 παράγραφος 2 ή αντίστοιχα του άρθρου 9 παράγραφος 2.
2. Η υποχρέωση ορισµού αντικλήτου σύµφωνα µε το άρθρο 2
παρ. 5 του ν. 3869/2010 καταλαµβάνει και τις εκχωρήσεις απαι-
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τήσεων πιστωτών που έχουν πραγµατοποιηθεί πριν την έναρξη
ισχύος του παρόντος.
3. Για τις εκκρεµούσες αιτήσεις εφαρµόζεται η προδικασία
που ίσχυε πριν τη θέση σε ισχύ του παρόντος.
Άρθρο 20
Απαιτήσεις από καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα είναι ακατάσχετες µέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ
και των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ σε περίπτωση κοινού λογαριασµού. Από το προηγούµενο εδάφιο εξαιρείται ως δανειστής
το Δηµόσιο, για το οποίο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 31 του
ν.δ. 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων, Α’ 90). Με
δήλωση του καταθέτη προς ένα εκ των πιστωτικών ιδρυµάτων
προσδιορίζεται ο λογαριασµός για τον οποίο θα ισχύει το ακατάσχετο. Καταθέσεις που αφορούν σε µισθούς ή συντάξεις ή
ασφαλιστικές παροχές προσδιορίζονται υποχρεωτικά ως τέτοιες
και κατά το υπερβάλλον του ποσού του ανωτέρω εδαφίου α’ καταλαµβάνονται από τις διατάξεις του άρθρου 982 του Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας (π.δ. 503/1985, Α’ 182).
Άρθρο 21
Ειδικά για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2012, οι προθεσµίες
που ορίζονται στο άρθρο 25 του κ.ν. 2190/1920 (Α’37), στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του ν. 3190/ 1955 (Α’ 91) και στην παράγραφο 2 του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 (Α’ 86) για τη
σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης παρατείνονται µέχρι τις
31.7.2013.
Άρθρο 22
1. Η περίπτωση α’ της παρ. 12 του άρθρου 1 του ν. 4065/2012
(Α’ 77), αντικαθίστανται ως εξής:
«α. Ο έλεγχος της Επιτροπής ολοκληρώνεται µέχρι την 30ή
Ιουνίου 2014.»
2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α’
309) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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«Ειδικά για το έτος πρώτης εφαρµογής του ν. 4065/ 2012, η
προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου παρεκτείνεται µέχρι και
την 30ή Σεπτεµβρίου 2013.»
Άρθρο 23
Στο άρθρο 4 του ν. 4148/2013 προστίθεται παράγραφος 3 ως
εξής:
«3. Οι αποσπώµενοι για τις ανάγκες της Ελληνικής Προεδρίας,
στο Γραφείο της Ελληνικής Προεδρίας και στη Μόνιµη Ελληνική
Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες, επιστρέφουν, µε τη λήξη της
απόσπασης, κατ’ απώτατο όριο µέχρι και τις 31.10.2014, στη
θέση και την ιδιότητα την οποία είχαν κατά το χρόνο της απόσπασής τους. Οι αποσπάσεις γίνονται ανεξαιρέτως βαθµού και
θέσης και περιλαµβάνουν και τους προϊσταµένους οργανικών µονάδων. Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ρυθµίζονται τα θέµατα της αναπλήρωσής τους, καθ’ ο χρόνο διαρκεί η απόσπασή
τους. Η παρούσα διάταξη είναι ειδική και κατισχύει κάθε αντίθετης.»
Άρθρο 24
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως
προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το Σώµα παρέσχε
τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 1.05’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Τρίτη 11 Ιουνίου 2013 και ώρα 18.00’ µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο,
συζήτηση αναφορών και ερωτήσεων.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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