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ΟΙ ΘΕΕΙ ΣΗ ΟΣΟΕ
ΓΙΑ ΣΟΤ  ΠΛΕΙΣΗΡΙΑΜΟΤ
ΚΑΙ ΣΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
Με αθνξκή ηελ έλαξμε ηωλ πιεηζηεξηαζκώλ θαηνηθηώλ θαη επηρεηξήζεωλ κε
ειεθηξνληθό ηξόπν αιιά θαη κε ηηο θιαζηθέο δηαδηθαζίεο, ζε κηα ηδηαίηεξα θξίζηκε ρξνληθή
ζηηγκή γηα ηελ ειιεληθή θνηλωλία θαη ηελ νηθνλνκία ηεο ρώξαο, ε ΟΤΟΕ επαλαθέξεη ηηο
πξνηάζεηο πνπ έρεη θαηαζέζεη εδώ θαη πνιύ θαηξό ζηελ Κπβέξλεζε θαη ζηα Κόκκαηα αιιά
θαη δεκόζηα κε εκεξίδεο παξνπζίαζεο ηωλ ζέζεώλ ηεο, ηηο νπνίεο ζεωξεί επίθαηξεο,
νπζηαζηηθέο θαη ρξήζηκεο.
Με ηηο ζέζεηο απηέο ε ΟΤΟΕ παξεκβαίλεη εθ λένπ ζε έλα θξίζηκν θνηλωληθό θαη
νηθνλνκηθό πξόβιεκα θαη κε ηελ ηδηόηεηα ηεο θιαδηθήο νξγάλωζεο ζην ρώξν ηωλ
Τξαπεδώλ πνπ έρεη γλώζε, ξόιν θαη αξκνδηόηεηα, λα πάξεη ζέζε ζε απηό ην ζέκα, κε ηελ
ειπίδα απηή ηε θνξά λα ππάξμεη πξνζνρή θαη αληαπόθξηζε θαη λα κελ ζπλαληήζεη μαλά
«ώηα κε αθνπόληωλ».

Οη Πιεηζηεξηαζκνί πξώηεο θαηνηθίαο
Σε όηη αθνξά ην ζέκα ησλ πιεηζηεξηαζκώλ πξώηεο θαηνηθίαο, πάγηα ζέζε ηεο Οκνζπνλδίαο
καο από ηελ αξρή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, είλαη όηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζαθήο πξόβιεςε γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ ζπλεπώλ αιιά ζε αδπλακία απνπιεξσκήο δαλεηνιεπηώλ, όρη κόλν κε άηππεο
πξνθνξηθέο δειώζεηο πξνζηαζίαο ηεο πξώηεο θαηνηθίαο, είηε ηεο Κπβέξλεζεο είηε ησλ Τξαπεδώλ,
αιιά κε λνκηθή πξνζηαζία πνπ ζήκεξα δελ ππάξρεη θαη πξέπεη λα ζεζκνζεηεζεί.
Η ειιεληθή θνηλσλία θαη θύξηα ηα θαηώηεξα εηζνδεκαηηθά ζηξώκαηα θαη νη άλεξγνη ζα πξέπεη
λα πξνζηαηεπζνύλ πιήξσο, εμαζθαιίδνληαο ην δηθαίσκά ηνπο ζηελ πξώηε θαηνηθία, κέζα από
θάζε κνξθήο ξπζκίζεσλ ησλ νθεηιώλ ηνπο, πνπ ζα ιακβάλνπλ ππόςε θαη ηελ πξαγκαηηθή
εηζνδεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε ζήκεξα, ώζηε λα εμππεξεηεζνύλ θαη λα πξνζηαηεπζνύλ πξαγκαηηθά
ηα ειιεληθά λνηθνθπξηά.

Τη ηζρύεη ζήκεξα
Τν ζεζκηθό πιαίζην πνπ λνκνζέηεζε ε Κπβέξλεζε γηα ηελ επίιπζε ησλ κε
εμππεξεηνύκελσλ δαλείσλ ησλ ηξαπεδώλ, πεξηέρεη ζνβαξνύο θηλδύλνπο γηα ηελ νηθνλνκηθή
ζηαζεξόηεηα θαη ηελ παξαγσγηθή πξννπηηθή ηεο ρώξαο.
Οη θίλδπλνη απηνί απνξξένπλ από ηελ πξνσζνύκελε δεκηνπξγία κηαο δεπηεξνγελνύο αγνξάο
αθηλήησλ θαη ηηηινπνίεζεο, εμππεξεηνύκελσλ θαη κε δαλείσλ, ε νπνία ζεζκνζεηήζεθε θαη κπνξεί
λα νδεγήζεη ζε κηα αλεμέιεγθηε θαη πεξαηηέξσ κείσζε ησλ ηηκώλ ησλ αθηλήησλ ζηε ρώξα καο θαη
ζε δεύηεξν ζηάδην ζηελ εκπέδσζε ζπλζεθώλ «θνύζθαο» ηηηινπνηεκέλσλ δαλείσλ θαη νκνιόγσλ,
ππνζθάπηνληαο ζπλνιηθά ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ ζηαζεξόηεηα ζηνλ θιάδν θαη ζηελ
νηθνλνκία.
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Η Σπλνιηθή Πξόηαζε ηεο ΟΤΟΕ
Ήηαλ θαη παξακέλεη πάγηα ζέζε καο ηελ νπνία δεκνζηνπνηήζακε εγθαίξσο θαη παξάιιεια
ελεκεξώζακε Κπβέξλεζε θαη Κόκκαηα, όηη απαηηείηαη ε ίδξπζε Εζληθνύ Δηαηξαπεδηθνύ Φνξέα
Απόθηεζεο κε Εμππεξεηνύκελσλ Δαλείσλ, κε αλαπηπμηαθή πξννπηηθή θαη θνηλσληθή επαηζζεζία.
Είλαη αλαγθαία ε ζπκκεηνρή όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ: ησλ Τξαπεδώλ, ηνπ ΤΧΣ, ηεο ΤηΕ
θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηδησηηθώλ θεθαιαίσλ, ππό ηελ ζηξαηεγηθή επίβιεςε ηνπ Κπβεξλεηηθνύ
Σπκβνπιίνπ Ιδησηηθνύ Χξένπο.
Κύξηνο ζηόρνο, είλαη ε εκπέδσζε ηεο απαξαίηεηεο αζθάιεηαο θαη πίζηεο πξνο ην Τξαπεδηθό
Σύζηεκα θαζώο έηζη απνκαθξύλεηαη νξηζηηθά ν θίλδπλνο λέαο αλαθεθαιαηνπνίεζεο θαηαζηξνθηθήο
γηα ηηο Τξάπεδεο θαη ηεο εμαϋισζεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρώξαο ελώ, παξάιιεια, δεκηνπξγνύληαη
όξνη παξνρήο ξεπζηόηεηαο από θαη πξνο ην Τξαπεδηθό Σύζηεκα.
Με ηε ζπγθεθξηκέλε πξόηαζή, απνηξέπεηαη ε κεηαθνξά ησλ κε εμππεξεηνύκελσλ δαλείσλ
λνηθνθπξηώλ θαη επηρεηξήζεσλ ζηνλ δηεζλή ζθηώδε ηξαπεδηθό ηνκέα (funds), πξνζηαηεύνληαη κε
απνηειεζκαηηθό ηξόπν νη δαλεηνιήπηεο, εληζρύνληαη νη εξγαζίεο ηνπ επίζεκνπ ηξαπεδηθνύ ηνκέα, ε
αλαπηπμηαθή πξννπηηθή θαη ε ρξεκαηνδόηεζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο.
Σε θάζε πεξίπηωζε ην δηθό καο ρξένο παξέκβαζεο ζε ηέηνηα θξίζηκα ζέκαηα πνπ
αθνξνύλ ζηελ ειιεληθή θνηλωλία, ζηνπο εξγαδόκελνπο θαη ζηελ νηθνλνκία ηεο ρώξαο καο,
ζα ζπλερίζεη λα αζθείηαη όρη κόλν κε ζέζεηο θαη πξνηάζεηο αιιά θαη κε πξάμεηο ζην πιαίζην
ηεο δξάζεο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο ζην ρώξν ηωλ Τξαπεδώλ.
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