
  

                                                

 χετικά με τθν δθμόςια διαβοφλευςθ του Τπουργείου Ανάπτυξθσ για το «ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ 
ΕΞΩΔΙΚΑΣΙΚΗ ΡΤΘΜΙΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» (Κόκκινα Δάνεια), το EIXE ζκανε ανάρ-
τθςθ με το ακόλουθο κείμενο που απθχεί τισ πάγιεσ θζςεισ μασ, θ ορθότθτα των οποίων ζχει 
πανθγυρικά επιβεβαιωθεί και από μεγάλο αριθμό δικαςτικών αποφάςεων κατά τραπεηών: 

 

«Τν πξφβιεκα ησλ θφθθηλσλ δαλείσλ έρεη έλα βαζηθφ νηθνλνκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ:  Όπνην πνζφ απνπιεξσζεί απφ 
θάζε επηρείξεζε πνπ ζα αγσληζζεί γηα επηβίσζε, ζα πξέπεη λα έρεη πξνέιζεη κφλν απφ λέα θαζαξά θέξδε θαηά ηα επφ-
κελα ρξφληα. Σπλεπψο, ην ζέκα εληνπίδεηαη ζην πνηα αγνξαζηηθή δχλακε έρεη απνκείλεη ζηελ αγνξά γηα λα εμαζθαιίζεη 
επαξθή δήηεζε πνπ κπνξεί λα ζηεξίμεη ην παξαγσγηθφ θχθισκα κνλάδσλ κε ηζρλά θεθάιαηα θίλεζεο, ρσξίο ηξαπεδηθή 
ρξεκαηνδφηεζε, κε αγνξέο πξψησλ πιψλ θαη πξντφλησλ κφλν ηνηο κεηξεηνίο, ζην ζεκεξηλφ πεξηβάιινλ επηρεηξεκαηη-
θήο απνζχλζεζεο πνπ ρεηξνηεξεχεη ζηαζεξά θάζε ρξφλν. Αζθαιψο, ζπγθξηηηθά κε ην ζχλνιν, πάξα πνιχ ιίγεο. 

Η εμππεξέηεζε ησλ θφθθηλσλ δαλείσλ πξνυπνζέηεη θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ, ηα θέξδε πξνυπνζέηνπλ ζηαζεξή 
πνξεία αλάπηπμεο θαη ε αλάπηπμε πξνυπνζέηεη πγηή αγνξά, αγνξαζηηθή δχλακε θαη εκπηζηνζχλε ηνπ πιεζπζκνχ αιιά 
θαη πνιχ απνηειεζκαηηθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Όια απηά, βξίζθνληαη ρξφληα ηψξα ζηελ αλακνλή. Έηζη, ζηελ αλακνλή 
ηψξα ζα πξνζηεζεί θαη ε εμππεξέηεζε ησλ θφθθηλσλ δαλείσλ. Δπζηπρψο…. 

Καη θάηη αθφκα…. Όινη, εθηφο απφ ην Κξάηνο, γλσξίδνπκε φηη νη απαηηήζεηο ησλ ηξαπεδψλ απφ πάζεο κνξθήο δά-
λεηα πεξηιακβάλνπλ ζεκαληηθά πνζά ππέξκεηξσλ θα κε λφκηκσλ ηφθσλ, αλαηνθηζκψλ θαη ινηπψλ επηβαξχλζεσλ πνπ 
έρνπλ απνδεηρζεί παξάλνκα κε πεξηζζφηεξεο απφ 2.000 δηθαζηηθέο απνθάζεηο θαηά ησλ ηξαπεδψλ πνπ έρεη ζπγθε-
ληξψζεη ην ΕΙΧΕ. Τέηνηεο παξάλνκεο θαη αλεθθαζάξηζηεο απαηηήζεηο ζα εληάμεηε ζηε «ξχζκηζε» θαη γηα ηέηνηεο νη ηξαπε-
δίηεο θαη ηα funds ζα επηζπεχδνπλ πιεηζηεξηαζκνχο γηα λα πάξνπλ ηα ζπίηηα ησλ απξνζηάηεπησλ δαλεηνιεπηψλ ;  

Καη, αζθαιψο, δελ κπνξεί λα θάλεηε λφκν κε αληηθείκελν ηηο απαηηήζεηο ησλ ηξαπεδψλ πνπ, απνδεδεηγκέλα, έρνπλ 
ζνβαξφηαηα ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΝΟΜΙΜΟΣΗΣΑ. Οχηε νη πιεηζηεξηαζκνί αθηλήησλ ησλ νθεηιεηψλ, είηε απηνί ζα εληαρζνχλ 
ζηε ξχζκηζε είηε φρη, ζα είλαη λφκηκνη. Ο λφκνο είλαη ζαθέζηαηνο: «πκβάζεηο πνπ πεξηέρνπλ όξνπο εθηόο ηωλ νξίωλ 
ηωλ ρξεζηώλ εζώλ είλαη ΑΚΤΡΕ (Α.Κ. 179)». Επίζεο, «Απαγνξεύεηαη νπνηαδήπνηε πξάμε αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο γηα 
απαίηεζε πνπ δελ είλαη λόκηκε, εθθαζαξηζκέλε θαη βεβαία». Όινη νη επηρεηξεκαηίεο πνπ ζα εληαρζνχλ ζηε λέα ξχζκηζε, 
ζα ππνρξεσζνχλ (εμαλαγθαζζνχλ είλαη ζσζηφηεξε ιέμε) απφ ηηο ηξάπεδεο λα ππνγξάςνπλ «αλεπηθύιαθηε αλαγλώξηζε 
ηωλ νθεηιώλ κε παξαίηεζε από έλδηθα κέζα, αζθεζέληα θαη αζθεζεζόκελα». Θα ππνρξεσζνχλ, δειαδή, απφ ηηο ηξάπε-
δεο λα αλαγλσξίζνπλ θαη φιεο ηηο ζε βάξνο ηνπο παξάλνκεο ρξεψζεηο. Αλνίγεη κεγάιε πχιε αλσκαιίαο πνπ ζίγεη εθα-
ηνκκχξηα δαλεηνιήπηεο θαη απηφ είλαη θαη αλεπίηξεπην θαη επηθίλδπλν. Όκσο, νη «δαλεηνδνηεζέληεο θαη θαηαιεζηεπζέ-
ληεο» απαληαρνχ ηεο Χψξαο, έρνπλ κάζεη ηη αθξηβψο έρεη ζπκβεί κε ηα δάλεηά ηνπο. Ήδε έρεη αλνίμεη δηάπιαηα ν δξφκνο 
γηα αγσγέο αδηθνπξαμίαο θαηά ηξαπεδψλ θαη γηα ηελ δηεθδίθεζε απνδεκηψζεσλ απφ δαλεηνιήπηεο θαη εγγπεηέο, θαηα-
λαισηέο θαη επηρεηξεκαηίεο. Μνηξαία, ηα πξψηα ζχκαηα ζα είλαη νη ίδηεο νη ηξάπεδεο. Απηέο πνπ πξνζπαζεί λα δηαζψζεη 
ην Κξάηνο, ηψξα κε Κπβέξλεζε ηεο Αξηζηεξάο (ηνπ θάκπνπ). 

Τα δάλεηα θνθθίληζαλ ιφγσ ηεο βαζεηάο νηθνλνκηθήο θαη φρη κφλν θξίζεο, φρη επεηδή νη δαλεηνιήπηεο είλαη «κπαηαρη-
δήδεο» ή «ζηξαηεγηθνί θαθνπιεξωηέο». Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ίδησλ ησλ ηξαπεδψλ θαη πξηλ απφ νηηδήπνηε άιιν, ην 
Κξάηνο νθείιεη λα ππνρξεψζεη ηηο ηξάπεδεο λα εθθαζαξίζνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπο, λα απαιιάμνπλ ηηο δαλεηαθέο ζπκβά-
ζεηο απφ ηηο επαίζρπληνπο θαηαρξεζηηθνχο φξνπο θαη λα εγθαηαιείςνπλ ηηο αλήζηθεο ζπκπεξηθνξέο ζηηο ζπλαιιαγέο 
πνπ θηλνχληαη κφληκα έμσ θαη πέξα απφ ηα φξηα ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. Σχκθσλα κε ηνλ λ. 2251/1994 πεξί 
πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ, «Η Πνιηηεία κεξηκλά γηα ηα ζπκθέξνληα ηωλ θαηαλαιωηώλ».  

Ννκνζεηήκαηα πνπ παξαβιέπνπλ ηελ αιήζεηα θαη αδηαθνξνχλ γηα ηελ λνκηκφηεηα, φπσο ην πξνθείκελν ζρέδην, 
απνηεινχλ πξνζβνιή γηα θάζε Πνιίηε θαη γηα ηελ Αξρή ηεο Δηθαηνινγεκέλεο Εκπηζηνζχλεο ηνπ πξνο ην Κξάηνο. Θα 
ππάξμεη άκεζε θαη δξαζηηθή αληίδξαζε κε θάζε λφκηκν κέζν, κέζα θαη έμσ απφ ηελ Χψξα θαη ζεζκηθή πίεζε απφ ηνλ 
θπξίαξρν Λαφ πξνθεηκέλνπ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα λα επαλέιζεη επηηέινπο ζηελ λνκηκφηεηα αιιά θαη γηα λα αλνίμεη θά-
πνηε θαη ν δξφκνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πνιχπαζεο νηθνλνκίαο, κε ηξάπεδεο πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, ππεχζπλα θαη 
ζα ζέβνληαη ηνλ Ειιεληθφ Λαφ, κε ηα ρξήκαηα ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγνχλ. 

Σε ηειηθή αλάιπζε, ε κφλε νπζηαζηηθή πξνζηαζία ηνπ πνιίηε θαη ηνπ επηρεηξεκαηία παξακέλεη ε θείκελε λνκνζεζία, 
ε λνκνινγία θαη ε αμηνπηζηία ησλ Δηθαζηψλ καο». 

Οη αλαξηήζεηο βξίζθνληαη ζηε δηεχζπλζε: http://www.opengov.gr/ypoian/?p=8036 (άξζξν 1). 
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