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ΘΕΜΑ: Θέσπιση ρυθµίσεων για πλειστηριασµούς ακινήτων επιχειρήσεων για χρέη
προς τράπεζες

Κύριε Υπουργέ,
Το τελευταίο χρονικό διάστηµα οι Τράπεζες προβαίνουν σε σωρεία πλειστηριασµών ακινήτων,
επαγγελµατικών και µη, που ανήκουν σε δανειολήπτες επιχειρηµατίες προκειµένου να εισπράξουν τις
ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις τους. Σε πολλές, µάλιστα, περιπτώσεις, τα πλειστηριαζόµενα ακίνητα
αποκτούνται από τις ίδιες τις Τράπεζες σε τιµές που ανέρχονται µόλις στο 10% της αντικειµενικής τους
αξίας. ∆ηλαδή τα πλειστηριαζόµενα ακίνητα αποκτούνται από τις Τράπεζες ουσιαστικά έναντι
«πινακίου φακής».
Ο ρυθµός των αιτήσεων Τραπεζών προς τα ∆ικαστήρια της Χώρας για έκδοση διαταγών
πληρωµής κατά επιχειρηµατιών που αφορά µη εξυπηρετούµενα επιχειρηµατικά δάνεια αυξάνεται
συνεχώς µε γεωµετρική πρόοδο, γεγονός που αντικατοπτρίζει τους δείκτες ασφυξίας που επικρατούν
σήµερα στην αγορά.
Η σηµερινή εξαιρετικά δύσκολη οικονοµική συγκυρία και η δραµατική τροπή που έχει λάβει η
αδυναµία κάλυψης των οικονοµικών υποχρεώσεων των επιχειρηµατιών - οφειλετών προς τα τραπεζικά
ιδρύµατα, επιβάλουν τη άµεση αλλαγή του καθεστώτος πλειστηριασµών ακίνητων ιδιοκτησίας
επιχειρηµατιών και ελεύθερων επαγγελµατιών.
Η αλλαγή του καθεστώτος κρίνεται απαραίτητη όχι µόνο για να ικανοποιείται το συµφέρον
των υπερχρεωµένων επιχειρηµατιών, αλλά και το περί δικαίου αίσθηµα της κοινωνίας.
Ενόψει, µάλιστα, της έναρξης της διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης και σταθεροποίησης του
τραπεζικού συστήµατος µε χρήµατα του κοινωνικού συνόλου, επιβάλλεται και οι Τράπεζες, από την
πλευρά τους, να επιδείξουν την απαιτούµενη ευαισθησία και κατανόηση προς τους οφειλέτες τους, οι
οποίοι για λόγους πάνω και πέρα από τη θέλησή τους αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις
τους προς αυτές.

Η επέκταση και βελτίωση των ρυθµίσεων που προβλέπονται στο Ν. 3869/2010 για τα
υπερχρεωµένα νοικοκυριά, είτε η θέσπιση ειδικής ρύθµισης που θα αφορά αποκλειστικά στις οφειλές
επιχειρηµατιών προς τραπεζικά ιδρύµατα θεωρούµε ότι θα πρέπει να προβλέπει:
1.- Αναστολή, µέχρι την έξοδο από την κρίση, της εκτέλεσης, από τις Τράπεζες,
πλειστηριασµών ακινήτων επιχειρηµατιών - επαγγελµατιών και ευνοϊκή διευθέτηση των οφειλών τους,
στις περιπτώσεις εκείνες, κατά τις οποίες οι δανειολήπτες ήσαν συνεπείς στην εξυπηρέτηση των
δανείων τους πριν την έναρξη της οικονοµικής κρίσης και
2.- Εφόσον οι υπερήµεροι δανειολήπτες επιχειρηµατίες και επαγγελµατίες δεν εµπίπτουν στην
παραπάνω κατηγορία και εφόσον οι Τράπεζες έχουν εξαντλήσει τα λοιπά µέσα είσπραξης απαιτήσεων
(είσπραξη απαιτήσεων έναντι πελατών κλπ), να µην κατακυρώνονται πλειστηριασµοί σε αξία
µικρότερη του 70% της αντικειµενικής αξίας των πλειστηριαζόµενων ακινήτων.

Κύριε Υπουργέ,
Τελειώνοντας, παρακαλούµε να υιοθετήσετε τις παραπάνω προτάσεις, ούτως ώστε η
συγκυριακή αδυναµία εξόφλησης υποχρεώσεων των επιχειρήσεων έναντι των Τραπεζών να µην έχει
σαν αποτέλεσµα την καταστροφή του κοινωνικού ιστού και ανθρώπων – επιχειρηµατιών, που το
µοναδικό έγκληµα που διέπραξαν ήταν η «ανικανότητα» πρόβλεψης της οικονοµικής και της
δηµοσιονοµικής κρίσης που επακολούθησε.
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