Ακόρεστοι
οι
τροϊκανοί:
«Πάρτε τους τα σπίτια» – Δε
συζητούν για παράταση στην
προστασία της α’ κατοικίας
«Πάρτε τους τα σπίτια»! Αυτή είναι η μόνιμη επωδός των
δανειστών προς την κυβέρνηση σχετικά με τους πλειστηριασμούς
πρώτης κατοικίας λόγω «κόκκινων» δανείων! Στις επαφές σε
επίπεδο τεχνικών κλιμακίων των δύο πλευρών, οι «θεσμοί»
εμφανίστηκαν… προβληματισμένοι και «καχύποπτοι» για την πρόοδο
των πλειστηριασμών.

Τον ίδιο προβληματισμό εξέφρασαν τα τεχνικά κλιμάκια των
«θεσμών» και χθες, σε συνάντηση που είχαν με τις εταιρίες
διαχείρισης «κόκκινων» δανείων, τα γνωστά funds-κοράκια που
πλέον δίνουν ραπόρτο και στους δανειστές!ΟΙ

Οι τροϊκανοί απαιτούν να μην υπάρξει καμία απολύτως σκέψη για
παράταση του πλαισίου προστασίας πρώτης κατοικίας, που λήγει
στις 30 Απριλίου, βάζοντας «πάγο» στα φιλόδοξα κυβερνητικά
σχεδία για νέο πτωχευτικό δίκαιο η άλλο καθεστώς προστασίας.
Σύμφωνα με τους δανειστές, οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί
άρχισαν με αρκετή… φόρα, αλλά έχουν «βαλτώσει», με τις
τράπεζες να επικαλούνται τη χαμηλή αξία των κατοικιών που θα
μπορούσαν να βγουν στο σφυρί, κάτι που θα προκαλούσε
κοινωνικές αντιδράσεις, Το δεύτερο σοβαρό πρόβλημα για τους
δανειστές είναι ότι παραμένει ασήμαντη η πρόοδος στη δικαστική
εκκαθάριση των δεκάδων χιλιάδων εκκρεμών υποθέσεων του νόμου
Κατσέλη, με αποτέλεσμα να φαίνεται πλέον εντελώς ανεδαφική η
ελληνική δέσμευση για πλήρη εκκαθάριση ως το τέλος του 2021.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι από ελληνικής πλευράς δηλώνεται
πως τα αποτελέσματα των πλειστηριασμών θα φανούν καθαρά στο
τελευταίο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Οι τράπεζες ξεκίνησαν
μαζικά και εντατικότερα νομικές ενέργειες για την είσπραξη
οφειλών από μη εξυπηρετούμενα δάνεια από το τελευταίο τρίμηνο
του 2019.
Στους 25.000 αναμένονται οι πλειστηριασμοί

Όπως αναφέρουν στους «θεσμούς», για να ωριμάσουν οι νομικές
ενέργειες από το στάδιο της διαταγής πληρωμής μέχρι να φτάσουν
στον πλειστηριασμό, απαιτείται χρονικό διάστημα 12-15 μηνών.
Επομένως, το τελευταίο τρίμηνο του 2020 αναμένεται η κλιμάκωση
των πλειστηριασμών, οι οποίοι συνολικά για το τρέχον έτος
αναμένονται στους 20.000-25.000.

Σημειώνεται ότι στο site των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών έχουν
αναρτηθεί για το διάστημα μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου 56.965
πλειστηριασμοί, ενώ 400 είναι προγραμματισμένο να γίνουν την
ερχόμενη εβδομάδα.

Το θέμα των πλειστηριασμών είναι κομβικό στο πλαίσιο της
κατάρτισης του νέου πτωχευτικού δικαίου, με τις τράπεζες να
επιμένουν σε δύο σημεία. Το πρώτο έχει να κάνει με την
προστασία από μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης που θα παρέχει στον
οφειλέτη ο νόμος, μετά την υποβολή της αίτησης πτώχευσης. Η
Κοινοτική Οδηγία ορίζει το διάστημα προστασίας του οφειλέτη
από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς έως τους 12 μήνες από την
αίτηση πτώχευσης.

Δείτε επίσης: Ακίνητα: Αύξηση τιμών για την ελληνική αγορά το
2019 – Υπεγράφη η αναστολή του ΦΠΑ για τρία χρόνια

Οι τράπεζες θεωρούν ότι το δωδεκάμηνο πρέπει να συμπτυχθεί στο
ελάχιστο, προκειμένου να προχωρεί άμεσα η εκτέλεση των
αναγκαστικών μέτρων και να επισπεύδονται οι ανακτήσεις
οφειλών.

Το δεύτερο σημείο είναι συναφές και αφορά τους πλειστηριασμούς
ακινήτων, τα οποία συνιστούν τις εμπράγματες εξασφαλίσεις σε
μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Οι τράπεζες, κατέχοντας την υποθήκη
του οφειλέτη, ζητούν να μπορούν να προχωρούν «αυθημερόν» σε
πλειστηριασμό με την αίτηση πτώχευσης, αποκτώντας έτσι
προνόμιο σε σχέση με τους υπόλοιπους πιστωτές.
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Ο νέος νόμος για την προστασία της πρώτης κατοικίας ψηφίστηκε
από τη βουλή των Ελλήνων με σημαντική (φευ!) πλειοψηφία. Ποια,
όμως, ήταν η πραγματική αναγκαιότητα για να υπογραφεί η
ληξιαρχική πράξη θανάτου του «Ν. Κατσέλη»;Ήταν, αλήθεια, ο
νόμος αυτός «καταφύγιο στρατηγικών κακοπληρωτών»; Δημιουργούσε
τόσο μεγάλο πρόβλημα για τις τράπεζες ώστε – δίχως την
κατάργησή του – αυτές να κινδυνεύουν ξανά με χρεοκοπία
(και
ανακεφαλαιοποίηση
με
χρήματα
του
Έλληνα
φορολογούμενου); Πολλά γράφηκαν, ελάχιστα τεκμηριώθηκαν.
Ψηφίστηκε εσπευσμένα ένας νόμος, ο οποίος παρουσιάστηκε
μάλιστα ως αποτέλεσμα «σκληρής διαπραγμάτευσης» με τους
«κακούς φραγκολεβαντίνους πιστωτές» μας. Αυτές οι γνωστές

«διαπραγματεύσεις» του κυβερνητικού επιτελείου που πάντοτε
καταλήγουν σε τραγωδία…

Ο παλαιός νόμος στην ουσία δεν χάριζε τίποτα σε κανέναν.
Πολίτες που είχαν χαμηλό εισόδημα (912€/μήνα) και κρίνονταν
«συνεργάσιμοι δανειολήπτες» είχαν τη δυνατότητα να αποφύγουν
τον πλειστηριασμό πληρώνοντας στο ακέραιο την εμπορική αξία
της πρώτης κατοικίας τους. Η τυχόν υπόλοιπη περιουσία τους θα
εκπλειστηριάζονταν και στο τέλος θα διαγράφονταν και τα χρέη
τους. Ουδείς πιστωτής θα έχανε κάτι για τον απλούστατο λόγο
ότι δεν θα υπήρχε πια περιουσία να ικανοποιηθεί ούτως ή
άλλως.. Η λογική του νόμου ήταν να αποφύγουμε «ξεσπιτώματα»
όπως είδαμε στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, να συγκρατηθούν
οι τιμές των ακινήτων και να μη χάσουν οι τράπεζες. Πράγματι,
οι τελευταίες δεν έχαναν αφού λάμβαναν σε δόσεις μεν αλλά σε
όρους καθαρής παρούσας αξίας όσα θα ελάμβαναν σε περίπτωση
πλειστηριασμού.

Το αφήγημα των «στρατηγικών κακοπληρωτών»
αποδείχθηκε ένα παραμύθι χωρίς δράκο.
Κανένα στατιστικό στοιχείο δεν εισφέρθηκε
κανένα περιστατικό δεν δημοσιεύτηκε.
Άλλωστε

εάν

πράγματι

κάποιος

απόλαυσε

λάθρα

δικαστικής

προστασίας ενώ δεν την δικαιούνταν οι τράπεζας είχαν (και
έχουν) το δικαίωμα να ζητήσουν τη μεταρρύθμιση ή ανάκληση της
απόφασης. Σε κάθε περίπτωση με τα έγκριτα νομικά επιτελεία που
διαθέτουν καθίσταται σχεδόν απίθανο να διαφύγει της προσοχής
τους περίπτωση «στρατηγικού κακοπληρωτή» ακόμη και εάν το
Δικαστήριο σφάλει.

Ποια, λοιπόν, η αναγκαιότητα του νέου νόμου; Προφανώς για να
περιοριστεί ο αριθμός των συνανθρώπων μας που έχουν δικαίωμα
προστασίας της πρώτης κατοικίας. Οι «7 κόφτες» του νέου νόμου
στην ουσία επιτρέπουν ελάχιστους να ζητήσουν προστασία, ενώ σε
κάθε περίπτωση επιτρέπουν στην τράπεζα να αρνηθεί
αναιτιολόγητα – στο στάδιο της συναινετικής προσπάθειας
ρύθμισης της οφειλής – οποιαδήποτε ρύθμιση. Και όλα αυτά για
να μπορέσουν τα κόκκινα δάνεια να μεταβιβαστούν «ελεύθερα
βαρών» στα ποικίλα funds τους προσεχείς μήνες.

Σε ποια πολιτική λογική υπακούει αυτή η λογική; Σε καμία. Η
ίδια η αιτιολογική έκθεση του νόμου δεν κρύβει ποιος ήταν ο
πραγματικός συντάκτης αυτού. Προφανώς όχι τα στελέχη ενός
υπουργείου ή κάποια νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Ο συντάκτης
μάλλον στον τραπεζικό χώρο πρέπει να αναζητηθεί. Ειδάλλως δεν
εξηγείται η φράση που – προφανώς από παράλειψη – έμεινε στο
κείμενο της αιτιολογικής έκθεσης και μιλάει για την ανάγκη
«άσκησης πολιτικής πίεσης στην εκάστοτε κυβέρνηση προκειμένου
να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις στην καταβολή της κρατικής
συνεισφοράς στις τράπεζες» επί ποινή την έκπτωση της ρύθμισης
του οφειλέτη!

Εύλογα, λοιπόν, το περιλάλητο σύνθημα
«κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη»
μετατράπηκε στο «κανένας νόμος δίχως
τραπεζίτη».
Του Αργύρη Αργυριάδη

Δικηγόρου Παρ’ Αρείω Πάγω – Φορολογικού Συμβούλου

www.alf.gr
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Πλειστηριάζουν

σπίτια,

εκποιούν οράματα…
Πλειστηριάζουν σπίτια, εκποιούν οράματα…
Γράφει ο Γιώργος Χελάκης
Νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης, αξιωματούχος της Ευρωζώνης είχε
δηλώσει από τις Βρυξέλλες ότι η Ελλάδα δεν έχει εκπληρώσει
ακόμα τις προϋποθέσεις για να πάρει τα 970 εκατ. ευρώ.
Ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους, ο αξιωματούχος τόνισε πως
οι διαβουλεύσεις μεταξύ των ελληνικών αρχών και των θεσμών
συνεχίζονται και πως παραμένουν ανοικτά θέματα σε σχέση με το
διάδοχο σχήμα του νόμου Κατσέλη, τα οποία σχετίζονται κυρίως
με τα επιχειρηματικά δάνεια. «Εγκειται στους θεσμούς να πουν
αν έχουν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις για την εκταμίευση. Μέχρι
στιγμής δεν έχει γίνει αυτό. Υπάρχει όμως, ακόμα λίγος
χρόνος», κατέληξε ο αξιωματούχος. Ο χρόνος αφορά στην
συνεδρίαση του Γιούρογκρουπ που θα γίνει στις 5 Απριλίου. Να
τι έγινε λίγο αργότερα: Οι κύριοι Τσακαλώτος και Δραγασάκης
κινητοποιήθηκαν και άλλαξε η ρύθμιση για τα επιχειρηματικά
δάνεια. Από τα 130.000 ευρώ, πέφτει στα 100.000 ευρώ, το ποσό
του επιχειρηματικού δανείου που μπορεί να υπαχθεί στις
ρυθμίσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας.
Η παρατήρηση έχει τη σημασία της ειδικά για εκείνους, ανάμεσά
τους όλοι οι κυβερνητικοί, που διατείνονται ότι βγήκαμε από τα
μνημόνια. Ακόμα κι αν δεχτούμε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια δεν
γίνεται να ξεχάσουμε ότι βγήκαμε αφού τα εφαρμόσαμε κατά
γράμμα. Ότι η κυβέρνηση που θα τα καταργούσε με «ένα νόμο και
ένα άρθρο», πρόσθεσε στα δυο πρώτα ένα τρίτο, υπογράφοντας και
εφαρμόζοντας ό,τι της ζητήθηκε. Μας «έβγαλε» λοιπόν, με τον
ίδιο ακριβώς τρόπο που θα μας «έβγαζε» αν προλάβαινε, η
κυβέρνηση των Σαμαρά- Βενιζέλου. Τώρα που είμαστε «απέξω» για
να πάρουμε τα λεφτά που προκύπτουν από τα κέρδη των ελληνικών
ομολόγων, δηλαδή λεφτά που μας ανήκουν, πρέπει να υπογράψουμε
ακόμα και για τριάντα χιλιάδες ευρώ. Εχει σημασία αν μέχρι το
καλοκαίρι τα λέγαμε μνημόνια και τώρα το λέμε επιτήρηση; Ο
ίδιος ο κύριος Τσακαλώτος μιλώντας στην Βουλή, δήλωσε ότι η

μείωση του ύψους των ληξιπρόθεσμων επιχειρηματικών δανείων
είναι πολύ σημαντική γιατί μετά από αυτό θα έχουμε το πράσινο
φως από τον SSM και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Να μην μείνουμε όμως, σε δικές μας εκτιμήσεις σχετικά με την
ουσία των ρυθμίσεων που διαδέχονται το νόμο Κατσέλη, για την
προστασία της πρώτης κατοικίας. Στην Βουλή, η κυρία Χαρούλα
Απαλαγάκη, Γενική Γραμματέας της Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών,
εκτίμησε ότι στις νέες ρυθμίσεις θα μπορούν να υπαχθούν
περίπου 150.000 δανειολήπτες. Δηλαδή μόλις το 30% των
δανειοληπτών που κάλυπτε ο νόμος Κατσέλη. Στην αρμόδια
Επιτροπή της Βουλής που συζητήθηκαν οι ρυθμίσεις, οι
εκπρόσωποι του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κατέθεσαν ότι τώρα
δεν υπάρχει πρόβλεψη για το όριο επιβίωσης του δανειολήπτη. Με
άλλα λόγια δεν ορίζεται ένα εύλογο εισόδημα που θα πρέπει να
έχει ο δανειολήπτης προκειμένου να αντιμετωπίζει την
καθημερινότητα της οικογένειάς του και να επιβιώνει. Ολα τα
καταλάβαμε. Οι θεσμοί που έφυγαν για να μείνουν είναι οι
πραγματικοί κυβερνήτες αυτής της αποικίας δημόσιου χρέους και
ληξιπρόθεσμων ιδιωτικών δανείων. Οι κυβερνήσεις δεν έχουν παρά
έναν διαμεσολαβητικό ρόλο. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορούν να
πάρουν καμιά πρωτοβουλία που να θίγει τα συμφέροντα των
τραπεζών. Το πολύ-πολύ να βγαίνει ο κ. Πολάκης και να…
αλυχτάει κατά του κ. Στουρνάρα.
Με την ψήφιση της (μη) ρύθμισης αρχίζει ένα μπαράζ
πλειστηριασμών για εκείνους τους δανειολήπτες που δεν χωρούν
πια στο νέο καθεστώς «προστασίας» της πρώτης κατοικίας. Αν
πράγματι το ποσοστό των «στρατηγικών κακοπληρωτών» είναι
περίπου στο 25% όπως δήλωσε στην Βουλή ο κ. Δραγασάκης,
φανταστείτε τι έχει να γίνει με τους υπόλοιπους που αδυνατούν
να πληρώσουν και δεν περιλαμβάνονται στην μειοψηφία όσων
καλύπτονται από τις νέες (μη ) ρυθμίσεις. Οσα συμβαίνουν
χρόνια τώρα στην Ισπανία θα τα δούμε και στην Ελλάδα επί το
αγριότερο μέχρι να «εξυγιάνουν» οι τράπεζες τα χαρτοφυλάκια
τους. Το κυβερνητικό αφήγημα περί ανάκτησης της οικονομικής
κυριαρχίας είναι ένα ακόμα παραμύθι των επιτελών του Μαξίμου
που –ίσως- πείθει μέρος του κομματικού ακροατηρίου αλλά δεν
στέκει σε σοβαρή συζήτηση. Πρόκειται για μια ακόμα μια

κυβέρνηση υποτελών που διαμεσολαβούν ανάμεσα στις Βρυξέλλες
και τον κρατικό μηχανισμό ως ιμάντες μεταβίβασης. Θεωρούν
όμως, ότι δικαιούνται να ζητούν από τους πολίτες να τους
ανανεώσουν την εντολή. Με άλλα λόγια, ζητούν να τους κρατήσουν
στις κυβερνητικές καρέκλες που κάποτε (υποτίθεται) ήταν το
μέσο και τώρα έγιναν (αυτο)σκοπός…

ΠΗΓΗ:http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2019/04/blog-post_
44.html?m=1

