






























































Α) Το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους. 
Ανάγκη για λύση στο θέμα των 
ληξιπρόθεσμων στεγαστικών δανείων:

Αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση της Πολιτείας η προστασία της
περιουσίας των Ελλήνων και η διασφάλιση της συμμετοχής τους
στην Οικονομική και Κοινωνική ζωή της χώρας. Αυτή η υποχρέωση
επιτείνεται εν μέσω της πολυετούς κρίσης και της συνεχιζόμενης
ύφεσης της Ελληνικής Οικονομίας.

Το ιδιωτικό χρέος των πολιτών, προς το Δημόσιο και τις Τράπεζες,
ενήμερο και ληξιπρόθεσμο, τείνει να αγγίξει και να ξεπεράσει το
Δημόσιο Χρέος. Αυτή η πραγματικότητα συνιστά μία βόμβα στα
θεμέλια της προσπάθειας που πρέπει να καταβάλλουμε για να
σπάσουμε το φαύλο κύκλο της κρίσης. Η κατάσταση μάλιστα έχει
επιδεινωθεί τον τελευταίο χρόνο και τούτο φαίνεται από την
έκρηξη χρεών προς ΔΕΚΟ, οι οποίες τείνουν να δεκαπλασια-
στούν. Η αντιμετώπισή του ιδιωτικού χρέους, είναι μείζον ζήτημα,
για να μπορέσει η Ελληνική Οικονομία να ανακάμψει. Πρωτίστως
είναι κυρίαρχο θέμα για να αλλάξει η ψυχολογία στην οικονομική
και κοινωνική ζωή της χώρας, να αποδεσμευτούν πόροι για την
χρηματοδότηση της οικονομίας και τη διασφάλισης κατ’ επέ-
κταση της κοινωνικής σταθερότητας.

Ειδικότερο ζήτημα, του ιδιωτικού χρέους είναι αυτό των ληξιπρό-
θεσμων στεγαστικών δανείων, που αφορά μεγάλη μερίδα, των
συμπολιτών μας, που ενέχονται οι ίδιοι ως πρωτοφειλέτες αλλά
και ως εγγυητές, σε Δάνεια που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν.

Η επίλυση του προβλήματος των ληξιπρόθεσμων δανείων με ενέ-
χυρο την Α’ Κατοικία, θα βοηθήσει στην αναστροφή της τάσης αύ-
ξησης των κόκκινων Δανείων, και θα συμβάλλει αποφασιστικά στη
σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος, την αποκατάσταση
της ρευστότητας στην αγορά, και την αποτελεσματική προστασία
των καταθέσεων.

Και πάνω από όλα θα δημιουργήσει αίσθημα ασφάλειας στην Ελ-
ληνική Κοινωνία.

Ειδική κατηγορία των συμπολιτών μας, είναι όσοι δανείστηκαν σε
Ελβετικό Φράγκο, οι οποίοι καταβάλλουν το τίμημα μίας τοκογλυ-
φικής συμπεριφοράς των πιστωτικών ιδρυμάτων.

· Με προστασία της πρώτης κατοικίας

· Με εξατομικευμένες προτάσεις

· Με Δίκαιο επιμερισμό των βαρών

· Με ρεαλισμό και προστασία
του Τραπεζικού Συστήματος

· Με προστασία των Καταθέσεων

· Με πρόνοια για τους Ενήμερους 
δανειολήπτες

· Με σεβασμό στις ανάγκες τόσο 
της Κοινωνίας όσο και της Οικονομίας



Β) Οι Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ 
προστάτευσαν την Α’ κατοικία των δανειοληπτών. 
Οι ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ συμφώνησαν για την παράδοση 
στα ξένα funds.

Οι Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ από την αρχή της κρίσης πήραν μέτρα
για την προστασία της Α’ κατοικίας των μικρών και μεσαίων νοικο-
κυριών από πλειστηριασμούς.

Ο Ν. 3869/2010 ήταν το πρώτο σημαντικό βήμα σε αυτή την κα-
τεύθυνση, ενώ σημαντικά προσέφερε σειρά νομοθετικών παρεμ-
βάσεων που διασφάλισαν απόλυτα την προστασία της Α’ κατοικίας
ως το τέλος του 2014.

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ αντίθετα συμφώνησε με την τρόικα
για την δυνατότητα πώλησης των στεγαστικών δανείων σε ξένα
funds (τα οποία η ίδια χαρακτήριζε ως κοράκια των αγορών), πε-
ριορίζοντας μάλιστα την προστασία στα φτωχά μόνο νοικοκυριά
και μάλιστα ως τις 31/12/2017.

Έχει συμφωνήσει για την από κει και πέρα «απελευθέρωση» των
πλειστηριασμών, εντείνοντας το κλίμα ανασφάλειας και αβεβαι-
ότητας στους πολίτες.

Έχει συμφωνήσει να επιτρέψει στα funds με την απειλή των πλει-
στηριασμών να εκβιάζουν τα μικρά και μεσαία νοικοκυριά που
λόγω της κρίσης αδυνατούν να εξοφλήσουν τα δάνειά τους.



Γ) ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Η λύση στο μείζον αυτό πρόβλημα 
θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της ότι:

α) απαντά σε μία κατάσταση ανάγκης

β) πρέπει να έχει διευρυμένες δυνατότητες στην αναδιάρθρωση
των χρεών

γ) πρέπει να δίνει κίνητρα στους συνεπείς δανειολήπτες να συνε-
χίζουν να συμβάλλουν με τη στάση τους στη σταθερότητα του
τραπεζικού συστήματος

δ) πρέπει να διασφαλίζει στο τραπεζικό σύστημα την άμεση ροή
της χρηματοδότησής του

ε) πρέπει να βασίζεται σε μία Κοινωνική συμφωνία, από την
οποία να βγαίνουν ωφελημένοι και οι δανειολήπτες αλλά και τα
πιστωτικά ιδρύματα

στ) η νομοθετική παρέμβαση της πολιτείας να είναι το επιστέ-
γασμα της συμφωνίας, να είναι ρυθμιστική και να διασφαλίζει
την ισορροπία συμφερόντων των δύο πλευρών

Η Οικονομία και η Κοινωνία, δεν είναι αντιτιθέμενες πλευρές.
Έχουν όμως κανόνες που πρέπει να γίνονται σεβαστοί, και πρέ-
πει να βρίσκονται σε ισορροπία και όχι σε σχέση αντίθεσης.

Είναι προφανές, ότι δεν υπάρχει οικονομία χωρίς τράπεζες, δεν
υπάρχει όμως κυρίως οικονομία χωρίς κοινωνία.

Οι πλειστηριασμοί, είναι η συνταγή της ολοκληρωτικής ήττας, της
οικονομίας και της κοινωνίας και πολλαπλασιάζουν τις αδυναμίες
του χρηματοπιστωτικού συστήματος, εκμηδενίζουν τις αξίες της
κτηματαγοράς, υπονομεύουν την προοπτική της οικονομικής ανά-
πτυξης, και καταστρέφουν τους δανειολήπτες, δημιουργώντας
οξυμμένα κοινωνικά προβλήματα.

Ο κύριος σοβαρός αποτρεπτικός παράγοντας των πλειστηρια-
σμών, μετά την ψήφιση του 3 ου μνημονίου είναι η ενημερότητα
με κάθε τρόπο των Δανείων. Κερδίζουν οι δανειολήπτες, κερδίζει
η κοινωνία, ενισχύεται η εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα
των καταθετών, θεμελιώνεται η προοπτική της οικονομικής ανά-
ταξης και ανάπτυξης.

To Kίνημα Αλλαγής, ως η προοδευτική δύναμη, στην Ελληνική Κοι-
νωνία, μπορεί να αρθρώσει, μία ρεαλιστική πολιτική πρόταση, που
να προστατεύει την περιουσία και το θεμελιώδες δικαίωμα των πο-
λιτών να συμμετέχουν στην οικονομική και κοινωνική ζωή της
χώρας ταυτόχρονα με την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του τρα-
πεζικού συστήματος και την προστασία των καταθέσεων των πο-
λιτών.

Ο Βασικός Κανονιστικός Κανόνας για την επίλυση του μείζονος
ζητήματος, θα είναι ο Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών με
εξειδικεύσεις στα σημεία που είναι ατελής, με πλαίσιο νομοθε-
τικών ρυθμίσεων που ορίζουν τις υποχρεώσεις των δύο συμβαλ-
λόμενων πλευρών.

· Πάγωμα της οφειλής για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, για
όσο διάστημα διαρκούν σε αυτούς τα ακραία κοινωνικά και οικο-
νομικά φαινόμενα τα οποία αντιμετωπίζουν. Και εν συνεχεία στις
ρυθμίσεις οι οποίες προτείνονται με το σχέδιό μας. Προφανώς, με
νομοθετικές βελτιώσεις, προτείνουμε την παράταση ισχύος του Ν.
3869/2010.

· Αναμόρφωση του Τειρεσία, ώστε όσοι έχουν ενήμερα στεγα-
στικά Δάνεια να έχουν αυξημένη πιστοληπτική ικανότητα και να
υπάρχει διαφορετικός βαθμός αξιολόγησης των καθυστερήσεων
μεταξύ προϊόντων στεγαστικών δανείων και καταναλωτικών δα-
νείων. Να αποσυνδεθεί από τα πιστωτικά Ιδρύματα, η δυνατότητα
ρύθμισης στεγαστικών ενυπόθηκων δανείων από την ρύθμιση των
καταναλωτικών προϊόντων.

· Αφαίρεση τόκων υπερημερίας.

Νομοθετική παρέμβαση ώστε να ορίζεται ότι οι απαιτήσεις των πι-
στωτικών ιδρυμάτων εξαντλούνται στις λογιστικά εγγεγραμμένες
οφειλές των δανειοληπτών και δεν μπορούν να απαιτηθούν μη λο-
γιστικοποιημένες εγγραφές όπως τόκοι υπερημερίας, από όταν τα
δάνεια ήρθαν σε οριστική καθυστέρηση. Με αυτό τον τρόπο επέρ-
χεται μία εξ αρχής ελάφρυνση του οφειλέτη η οποία και θα αποτελεί
κίνητρο για την υπαγωγή σε ρύθμιση. Η ρύθμιση αυτή σε σχέση με
τις τρέχουσες ληξιπρόθεσμες οφειλές του δανειολήπτη τον απαλ-
λάσσει στα στεγαστικά από το 25%, μεσοσταθμικά των τρεχουσών
οφειλών του και στα καταναλωτικά δάνεια υπερβαίνει το 40%. Δη-
λαδή το Δάνειο ρυθμίζεται περίπου από το ύψος το οποίο είχε την
περίοδο που κατέστη ληξιπρόθεσμο. Για το Κίνημα Αλλαγής, δεν
είναι δυνατόν, εν μέσω της κρίσης να αναζητούνται και να εξο-
φλούνται τόκοι επί των τόκων εν μέσω της κρίσης.



· Αντικειμενικός τύπος καθορισμού της δόσης.

Νομοθετική Συμπλήρωση του Κώδικας Δεοντολογίας ώστε μέσω
αντικειμενικά προσδιορισμένου μαθηματικού να ορίζεται ένα πλα-
φόν καταβολής δόσης, ανά δανειολήπτη που θα λαμβάνει υπόψη
του, τόσο την κλίμακα εισοδήματος όσο και τις λοιπές υποχρεώ-
σεις του σε Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία, και να προκύπτει εξα-
τομικευμένα η οικονομική δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών. Το
ποσό αυτό θα επικαιροποιείται ανά έτος.

· Ενιαίοι κανόνες για τις ρυθμίσεις.

Είναι απαραίτητο να απομακρυνθούμε από τις αρχικές συμβατικές
υποχρεώσεις του Δανειολήπτη, ώστε τα οι ρυθμίσεις να υπόκεινται
σε ενιαίους κανόνες. Τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να συμβάλ-
λουν αποφασιστικά στη σύγκληση των επιτοκίων των ρυθμίσεων,
σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά που σήμερα διαπραγματεύονται
στην αγορά, διότι αυτό θα συμβάλλει αποφασιστικά στην σταθε-
ρότητα του τραπεζικού συστήματος.

· Ακύρωση καταχρηστικών ρυθμίσεων.

Όπου μονομερώς αυξήθηκαν από πιστωτικά ιδρύματα ( πχ
PROBANK), τα επιτόκια των δανείων, με την επίκληση μάλιστα της
κρίσης, προτείνουμε την άμεση εξομοίωσή τους, με τα συμβατικά
επιτόκια που υπεγράφησαν και την αναμόρφωση των δανείων
αυτών, ώστε να ο δανειολήπτης να επιβαρύνεται μόνο με τις συμ-
βατικά συμφωνημένες χρεώσεις.

· Αναδιάρθρωση οφειλών με βάση την εμπορική αξία

Ενθάρρυνση της χρήσης του χρηματοδοτικού εργαλείου του δια-
χωρισμού της οφειλής και του « παγώματος», μέρους αυτής. Βάση
του διαχωρισμού είναι η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ του ακινήτου. Η συνε-
πής εξόφληση του τιμήματος της εμπορικής Αξίας με συνέπεια ,
θα συνεπάγεται ανά έτος, ανάλογη μείωση του « παγωμένου» άλη-
κτου κεφαλαίου. Έτσι ώστε στο τέλος της ρύθμισης των εναπομέ-
νον κεφάλαιο να είναι πλήρως βιώσιμο για το δανειολήπτη.

· Εναρμόνιση και ενιαία αντιμετώπιση των δανείων είτε πρόκειται
για Δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, είτε για Δάνεια
που δεν έχουν εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Αποτελεί ακραία
μορφή ανισότητας και παραβίασης του Συντάγματος, που σε καμία
αιτία Δημοσίου Συμφέροντος δεν εδράζεται, η εξαίρεση των δά-
νειων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου από το Νόμο που πε-
ριορίζει τον ανατοκισμό των οφειλών.

· Με τον ίδιο τρόπο που προτείνουμε για τις τράπεζες θα πρέπει
να ρυθμιστούν τα Δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου,
των οποίων σημαντικό τμήμα των καθυστερήσεων έχουν βεβαι-
ωθεί στις Δ Ο Υ, και αποτελούν οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο
πλέον. Η ρύθμιση εν προκειμένω θα πρέπει να γίνει μέσω των τρα-
πεζών με επιστροφή της οφειλής και τις αντίστοιχες διαγραφές
των ληξιπρόθεσμων χρεώσεων για να τύχουν ισότιμης αντιμετώ-
πισης οι συγκεκριμένοι δανειολήπτες σε σχέση με το υπόλοιπους.

· Κίνητρα για τους ενήμερους δανειολήπτες.

Για τους ενήμερους δανειολήπτες στεγαστικών Δανείων, προτεί-
νεται η υιοθέτηση από τα Πιστωτικά Ιδρύματα κινήτρων, όπως:

Α) Μείωση του επιτοκίου δανεισμού, άρα και της δόσης

Β)Επιστροφή ως επιβράβευση τμήματος των τόκων που έχουν κα-
ταβληθεί.

· Προτείνεται ο δραστικός περιορισμός της ευθύνης των εγγυη-
τών, ώστε να απελευθερωθεί ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας
από την πίεση που υφίσταται εξαιτίας της απόφασης του να εγ-
γυηθεί σε Δάνεια χωρίς να έχει προσδοκία προσωπικής ωφέλειας
(για παράδειγμα εγγυήσεις σε συγγενικά πρόσωπα).

· Για τους δανειολήπτες σε Ελβετικό Φράγκο, προτείνεται η μετα-
τροπή των δανείων τους σε Ευρώ, με ονομαστική αξία του δανείου
σε Ευρώ κατά την ημέρα της εκταμίευσης και επιτόκιο ίδιο με αυτό
των ρυθμιζόμενων δανείων, και αναμόρφωση του ύψους του άλη-
κτου κεφαλαίου ανάλογα με τις καταβολές που έχουν γίνει.

· Είναι κάθετη η αντίθεσή μας, προς οποιαδήποτε πώληση των
στεγαστικών δανείων σε Funds. Αυτή θα οδηγούσε εκρηκτικά κοι-
νωνικά αδιέξοδα και θα υπονόμευε την ίδια τη σταθερότητα του
Τραπεζικού συστήματος. Η επαναγορά των Στεγαστικών Δανείων,
μολονότι ακούγεται ελκυστική, στην πραγματικότητα υποκρύπτει
μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία θα αποκτήσουν την
Ελληνική Γη, σε πολύ μικρή αξία. Διότι αυτή η πρόταση, δεν
αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία των δανειοληπτών που είτε με
δυσκολίες αποπληρώνει τα Δάνειά της, είτε λόγω των υψηλών δό-
σεων αδυνατεί να εξυπηρετήσει τα Δάνειά της.



Οι προτάσεις μας εξάλλου σε συνδυασμό με το Νόμο
3869/2010, παρέχουν πλήρη προστασία στην πρώτη κατοικία
των Ελλήνων, και την δυνατότητα να αποκατασταθούν, οι αθέμι-
τες πρακτικές που έχουν κατά καιρούς εφαρμόσει τραπεζικά
ιδρύματα. Αυτό χωρίς να χρειάζεται να προσφύγουμε σε επιλο-
γές, οι οποίες στερούνται ηθικής απέναντι στο κοινωνικό σύνολο
και καταρρακώνουν την έννοια της Πίστης πάνω στην οποία πρέ-
πει να στηρίζεται ένα σύγχρονο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Ενδεικτικά μπορούμε να πούμε το εξής. Με την πρότασή μας ένα
μέσο στεγαστικό Δάνειο που σήμερα έχει σε οριστική καθυστέ-
ρηση 100.000 Ευρώ, θα ρυθμιστεί στις 75.000 Ευρώ ονομαστική
αξία του Δανείου, η δόση μπορεί να περιοριστεί ανάλογα τη φο-
ρολογική δήλωση έως και το 15- 20%, συμβατικής δόσης.

Δ) ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ: 
ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ- 
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ.

Ειδική κατηγορία δανειοληπτών είναι, οι δανειολήπτες του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων. Οι διαρκείς μειώσεις των μισθών και
των συντάξεων, έχουν ως αποτέλεσμα, οι δόσεις των δανειακών
υποχρεώσεων συνταξιούχων και εν ενεργεία Δημοσίων Υπαλλή-
λων να συμβάλλουν στην υποβάθμιση του βιοτικού τους επιπέδου.
Οι λύσεις που έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα είναι ατελείς. Ο
σχεδιασμός της κυβέρνησης στο θέμα αυτό προσφέρει μόνο πα-
ροδικές και όχι οριστικές λύσεις.

Εμείς πιστεύουμε ότι μέσα στην κρίση έχουν όλοι δικαίωμα σε μία
αξιοπρεπή διαβίωση, για αυτό και στηρίζουμε μία οργανωμένη
προσπάθεια που αφενός θα μειώνει τις δόσεις των δανείων (ανά-
λογα με το εισόδημα των συνταξιούχων και των εργαζόμενων του
Δημόσιου Τομέα) αφετέρου θα μειώνει τα επιτόκια του δανεισμού,
ώστε τα Δάνεια και να εξοφληθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα
και να πάψουν να είναι βρόχος για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Ε) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 
ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Η έξοδος από την οικονομική κρίση, αποτελεί σήμερα τον πρώτο
και μεγάλο εθνικό στόχο. Δεν μπορούμε παρά να τον πετύχουμε
με Δίκαιο Επιμερισμό, βαρών και οφελών. Δεν μπορούμε παρά να
τον πετύχουμε, με συλλογικό όραμα και συλλογική κινητοποίηση
όλων των Δυνάμεων της Κοινωνίας. Η εμπέδωση ενός κλίματος
Δικαιοσύνης και Ασφάλειας είναι το πρώτο μεγάλο Βήμα. Η Αλ-
λαγή της ψυχολογίας στην οικονομία είναι το δεύτερο μεγάλο
βήμα. Η πρότασή μας ακριβώς αυτούς τους στόχους έχει. Συνερ-
γατικά και όχι ανταγωνιστικά η οικονομία και η κοινωνία, μπορούν
δομήσουν τους όρους εξόδου από το σημερινό αδιέξοδο.

Η λύση που προτείνουμε είναι πραγματική, ρεαλιστική και Δίκαιη.
Εξασφαλίζει την Κοινωνική Συνοχή και Δίνει ώθηση στο τραπεζικό
σύστημα. Δίνει κίνητρα ρύθμισης των χρεών χωρίς να διαταράσ-
σεται η ισορροπία του Τραπεζικού συστήματος αντίθετα ενισχύε-
ται. Είναι μάλιστα ένας οδικός χάρτης που βάσιμα πιστεύουμε ότι
μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των κόκκινων στεγαστικών δανείων
με πολύ μεγαλύτερη αποκλιμάκωση από αυτή που προβλέπουν οι
μνημονικοί όροι.

Η πρότασή μας αφορά, αυτούς που πλήγηκαν από την κρίση.
Δηλαδή τα μεσαία και λαϊκά στρώματα, που σήμερα αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Η πρότασή μας δεν αφορά, και δεν μπορεί να αφορά
όσους καταχρηστικά αξιοποίησαν το καθεστώς αναστολής των πλειστηριασμών, 

για να μην εξοφλούν το τίμημα απόκτησης ιδιαίτερα μεγάλης αξίας περιουσιών.

Απαιτείται η ύπαρξη μίας κυβέρνησης που να έχει τη γνώση 
και τη βούληση να επιλύσει αυτό το μείζον πρόβλημα της Ελληνικής Οικονομίας





ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Το Κίνημα Αλλαγής καταθέτει στους Έλληνες πολίτες, μία ολο-
κληρωμένη πρόταση, διαχείρισης των «κόκκινων» επιχειρηματικών
και επαγγελματικών δανείων καθώς και των χρεών επιχειρήσεων
και επαγγελματιών προς το ελληνικό δημόσιο. 

Η πρόταση αυτή απαντά με αρχή μέση και τέλος στα προβλήματα
διαχείρισης του μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους βασιζό-
μενη στης εξής παραδοχές:

1. Η κοινωνία, η οικονομία και η πολιτεία δεν πρέπει να λειτουργούν
ανταγωνιστικά αλλά συμπληρωματικά. Στο πλαίσιο αυτό, η  ανά-
καμψη της χώρας, περνά μέσα από μία μεγάλη κοινωνική συμ-
φωνία που στηρίζεται σε μια  συνεχή και ειλικρινή σχέση
ανάμεσα στους δημοκρατικούς θεσμούς, στις παραγωγικές δυ-
νάμεις, συμπεριλαμβανομένου και του πιστωτικού συστήματος,
και στην Κοινωνία των Πολιτών. Με αυτόν τον τρόπο θα θέσουμε
σε ρεαλιστική βάση την προσπάθεια υπέρβασης της κρίσης ώστε
να συμμετέχουμε δίκαια όλοι στο μέλλον, στα οφέλη που παράγει
μία οικονομία που αναπτύσσεται και μία κοινωνία με συνοχή.

2. Απαιτείται να διαμορφωθεί ένα ασφαλές δίχτυ προστασίας των
καλόπιστων επιχειρηματιών και επαγγελματιών αλλά και των κα-
ταθετών. Ο στόχος είναι η κοινωνική δικαιοσύνη και ισορροπία,
ώστε να προστατευθούν όσοι έχουν πληγεί υπέρμετρα από την
κρίση αλλά και να μην επιβαρυνθούν, από τους διαπιστωμένα
κακόπιστους δανειολήπτες, οι συνεπείς δανειολήπτες αλλά και
οι συμπολίτες μας που με τις καταθέσεις στους στο τραπεζικό
σύστημα δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στη προοπτική της εθνικής
οικονομίας.

3. Αναγκαία προϋπόθεση επιτυχίας είναι η ριζική μεταρρύθμιση του
χρηματοπιστωτικού συστήματος μέσα από τα κατάλληλα θεσμικά ερ-
γαλεία ώστε να χρηματοδοτήσει αποτελεσματικά και αποδοτικά μια
συγκροτημένη προσπάθεια εξόδου από την ύφεση και την κρίση.

4. Η πλέον βασική προϋπόθεση για να καταστεί βιώσιμο το ιδιω-
τικό χρέος είναι η επιστροφή της οικονομίας στην ανάπτυξη. Για
το Κίνημα Αλλαγής, ο μόνος δρόμος για βιώσιμη ανάπτυξη είναι
η εθνική συνεννόηση για τη διαμόρφωση και εκτέλεση ενός
αναπτυξιακού σχεδίου μεγάλων ανατροπών. Το ονομάζουμε το
«σχέδιο Ελλάδα» και ήδη επεξεργαζόμαστε όλες τις εκφάνσεις
που αφορούν την περιφερειακή ανάπτυξη με συγκεκριμένα
projects, τη στοχευμένη κλαδική πολιτική και τις οριζόντιες θε-

σμικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που θα οδη-
γήσουν στην οικονομική ανάκαμψη.

Στο πλαίσιο αυτό καταθέτουμε και τις προτάσεις μας για το ιδιωτικό
επιχειρηματικό και επαγγελματικό χρέος που στοχεύουν στο να:

1. Ενεργοποιηθεί η ικανότητα του πιστωτικού συστήματος να χρη-
ματοδοτήσει, με διαφανή κριτήρια βιωσιμότητας, την επιχειρη-
ματική δραστηριότητα πρωτίστως των επιχειρήσεων που
λειτουργούν και μπορούν να διαφυλάξουν την απασχόληση αλλά
και την προοπτική αυξήσεως των θέσεων εργασίας.

2. Διασφαλιστεί η σταθερότητα του πιστωτικού συστήματος και η
ασφάλεια των καταθέσεων.

3. Ενισχυθεί ο υγιής ανταγωνισμός, προσφέροντας μία πραγμα-
τική δεύτερη ευκαιρία, στις επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν
και μπορούν να καταστούν βιώσιμες.

4. Αποτραπούν μαζικές ρευστοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.

5. Αντιμετωπιστεί ολιστικά το πρόβλημα των υποχρεώσεων των
επιχειρήσεων και των επιτηδευματιών απέναντι σε τράπεζες και
στο δημόσιο.

6. Υπάρχει κοινωνική ευαισθησία για τους επιχειρηματίες και τους
επαγγελματίες οι οποίοι εν μέσω της κρίσης είδαν τις περιου-
σίες και τους κόπους τους να χάνονται.

7. Να υπάρχει μαξιλάρι ασφαλείας σε περίπτωση που οι κυβερνη-
τικές πρωτοβουλίες αποτύχουν ή/και σε περίπτωση που εξελί-
ξεις στην πραγματική οικονομία είναι εξαιρετικά αρνητικές.

8. Αξιοποιηθούν συνδυαστικά οι βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές.

Η πρόταση για τo Kίνημα Αλλαγής διαπνέεται από την ίδια φιλο-
σοφία με την αναλυτική πρόταση για τη διαχείριση των μη εξυπη-
ρετούμενων στεγαστικών και καταναλωτικών δάνειων που
παρουσιάστηκαν στις 7 Νοεμβρίου 2016 στη Βουλή, η οποία περι-
είχε συγκεκριμένες προτάσεις:

1. Για την προστασία και δίκαιη αντιμετώπιση των αδύνατων 
συμπολιτών μας

2. Επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών

3. Την ενίσχυση της σταθερότητας πιστωτικού συστήματος



ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

1. Το πρόβλημα των 
μη εξυπηρετούμενων 
επιχειρηματικών δανείων

Η εκτεταμένη ύφεση στην Ελλάδα είχε ως αποτέλεσμα το σωρευ-
μένο υπόλοιπο των μη εξυπηρετούμενων δανείων να εκτιναχθεί
σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και ο δείκτης των μη εξυπηρετούμε-
νων ανοιγμάτων διαμορφώθηκε το Σεπτέμβριου 2016 στο επίπεδο
του 45,1%. Τα «κόκκινα επιχειρηματικά  δάνεια», αποτελούν περί-
που το 60%, του συνόλου των «κόκκινων δανείων» τα οποία υπο-
λογίζονται στα 108,4 € δις.

Επιχειρηματική Κατηγορία                             Επιχειρηματικά ΜΕΑ σε € δις                 ΜΕΑ επιχειρηματικής κατηγορίας ως %

                                                                                                                                    Συνόλου επιχειρηματικών ΜΕΑ   Συνόλου ΜΕΑ

Πολύ μικρές1                                                                           16,8                                                    25,8%                                15,5%

Μικρομεσαίες2                                                                       23,5                                                    36,1%                                21,7%

Μεγάλες3                                                                                14,8                                                    22,7%                                13,6%

Λοιπ. Επιχ. Δραστ.4                                                                  10                                                     15,4%                                 9,2%

Σύνολο                                                                                   65,1                                                    100%                                 60%

1 Πολύ μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες με κύκλο εργασιών μέχρι € 2,5 εκατ.

2 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών από € 2,5εκατ μέχρι € 50 εκατ.

3 Μεγάλες Επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω των € 50 εκατ.

4 Λοιπές Επιχειρηματικές Δραστηριότητες: Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις & Δάνεια για διαχείριση ακινήτων ή δάνεια των οποίων η αποπληρωμή βασίζεται 
σε μελλοντικές ταμειακές ροές οι οποίες συνδέονται με το χρηματοδοτούμενο έργο (Commercial Real Estate & Project Finance)

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται 
τα διαθέσιμα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος 

(Επισκόπηση του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος – σελ. 23 - Ιανουάριος 2017),
του τρίτου τρίμηνου του 2016, που αφορούν 

τα επιχειρηματικά μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (ΜΕΑ)
των ελληνικών εμπορικών τραπεζών ανά επιχειρηματική κατηγορία:



Είναι προφανές ότι το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων επι-
χειρηματικών δανείων είναι οριζόντιο και αφορά εκατοντάδες
χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες ανεξάρτητα από τον
κύκλο εργασιών τους, που βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία να
εξυπηρετήσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις, μαζί με τις υπό-
λοιπες υποχρεώσεις προς τον ιδιωτικό τομέα αλλά και με τις φο-
ρολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους.

Στην ουσία το χρέος των επιχειρήσεων είναι μια ωρολογιακή
βόμβα στα θεμέλια της πραγματικής οικονομίας, της απασχόλη-
σης και της κοινωνικής συνοχής.

Παράλληλα τα εν λόγω μεγέθη αποτελούν κίνδυνο και για την κε-
φαλαιακή επάρκεια του πιστωτικού συστήματος και δια αυτού για
τη σταθερότητα του αλλά και την ασφάλεια των καταθέσεων.

Ένα ακόμα ζήτημα που εγείρεται στο πεδίο αυτό είναι κατά πόσο
η αύξηση των μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων
οφείλεται στη συνειδητή επιλογή του δανειολήπτη να μην εξοφλή-
σει κάποιες από τις υποχρεώσεις του προκειμένου να κατευθύνει
τα κεφάλαια του σε άλλες δραστηριότητες του, δηλαδή να λει-
τουργήσει ως «στρατηγικός κακοπληρωτής». Ειδικά στο χώρο του
επιχειρείν μια τέτοια συμπεριφορά δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου
ανταγωνισμού σε βάρος των επιχειρήσεων που παραμένουν συ-
νεπείς στις υποχρεώσεις τους.

Για αυτήν την κατηγορία η εμπειρική έρευνα της Τράπεζας της Ελ-
λάδος (Νομισματική Πολιτική Ενδιάμεση Έκθεση – Ειδικό θέμα
VI.2 – Δεκέμβριος 2016) βάσει μελέτης δείγματος για την περίοδο
2010-2015 καταδεικνύει ότι «μία στις έξι επιχειρήσεις κατά μέσο
όρο εμφανίζει χαρακτηριστικά στρατηγικού κακοπληρωτή».

Συνεπώς οι προτεινόμενες λύσεις πρέπει να εξασφαλίσουν την
προστασία όσων έχουν πληγεί από την κρίση με ειδικές ρήτρες
αποκλεισμού των κακόπιστων δανειοληπτών που αποτελούν
μικρό τμήμα του συνόλου.

2. Οι κυβερνητικές αστοχίες

Το πρόβλημα των κόκκινων δανείων άρχισε να γίνεται αισθητό
μετά το 2012 εξαιτίας της μεγάλης ύφεσης που έπληξε την ελλη-
νική οικονομία τα έτη 2011 και 2012. Οι πρωτοβουλίες μέχρι και το
2014 για την αντιμετώπιση του προβλήματος δεν πέτυχαν να ανα-
κόψουν την αυξητική πορεία των κόκκινων δανείων.

Ωστόσο το 2015 οι εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και κατ’ επέ-
κταση στο ιδιωτικό χρέος υπήρξαν εξαιρετικά αρνητικές. Η Κυβέρ-
νηση, λόγω της ελλείψεις σοβαρού στρατηγικού σχεδιασμού και
των αστοχιών της, προκάλεσε τεράστια οικονομική αβεβαιότητα
αλλά και τον περιορισμό στην κίνηση κεφαλαίων που επιβλήθηκε
το 2015. Βασική συνέπεια, μεταξύ πολλών άλλων όπως η επι-
στροφή σε αρνητικούς ρυθμούς μεταβολής του ΑΕΠ και η τρίτη
ανακεφαλαιοποίηση του πιστωτικού συστήματος που προκάλεσε
απώλεια αξίας € 23 δις ευρώ στις τράπεζες, ήταν η σημαντική
ποσοστιαία αύξηση των μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δα-
νείων το 2015 οπότε ξεπέρασαν για πρώτη φορά το 40% του συ-
νόλου των επιχειρηματικών δανείων.

Μέγιστη Κυβερνητική αστοχία υπήρξαν και οι επιλογές που έγι-
ναν στη διαχείριση των κόκκινων δανείων.

Οι ελληνικές συστημικές τράπεζες συμφωνήσανε με τον Ενιαίο
Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ένα
μίγμα πολιτικής αναδιαρθρώσεων – ρυθμίσεων, πωλήσεων, ρευ-
στοποιήσεων και διαγραφών κόκκινων δανείων, έτσι ώστε μέχρι
το τέλος του 2019 να έχουν τακτοποιηθεί από τους ισολογισμούς
των τραπεζών € 40,2 δις συνολικά μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα,
με τη συμβολή των κόκκινων επιχειρηματικά ανοιγμάτων στο
στόχο αυτό να εκτιμάται στο 58%.

Ωστόσο, στο πεδίο αυτό η Κυβέρνηση έβαλε «το κάρο πριν από
το γάιδαρο». Ενώ θεσμοθέτησε τη λειτουργία Εταιρειών Διαχεί-
ρισης και Εταιρειών Απόκτησης Απαιτήσεων με τον ν.4354/2015
που αφορά τη διαχείριση δανείων και εκτός του ισολογισμού των
πιστωτικών ιδρυμάτων δεν παρουσίασε σοβαρό σχέδιο για τη δια-
χείριση τους εντός του ισολογισμού των πιστωτικών ιδρυμάτων
παρά ένα χρόνο μετά οπότε και κατέθεσε ένα ελλειμματικό νομο-
σχέδιο για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, παρόλο που τα αποτε-
λέσματα από την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας των
Τραπεζών δεν είναι ενθαρρυντικά.



2.1 Πώληση Δανείων

Η πώληση των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων συνιστά επι-
λογή, που αν εφαρμοστεί μαζικά θα προκαλέσει πολλαπλά προ-
βλήματα στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό. Όπως διαφαίνεται
από τον ανωτέρω πίνακα πάνω από το 37% των συνολικών κόκκι-
νων δανείων και πάνω από το 60% των κόκκινων επιχειρηματικών
δανείων προέρχονται από πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις και επαγγελματίες οι οποίες αποτελούν τη βασική ραχοκοκα-
λιά της οικονομίας της χώρας.

Μια επιλογή «βίαιης» τακτοποιήσεως τους μέσω πώλησης τους ή
ρευστοποίησης τους θα προκαλούσε ανεπανόρθωτη ζημία σε χι-
λιάδες επαγγελματίες και εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους
στον ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον, δεδομένης της βαθιάς ύφεσης που
έπληξε την ελληνική οικονομία, η εφαρμογή ενός τέτοιου ακραίου
μέτρου θα έχει σημαντικές, απότομες και απρόβλεπτες πιθανά συ-
νέπειες στην αγορά ακινήτων, που με τη σειρά τους θα προκαλέ-
σουν αλυσιδωτές οικονομικές και κοινωνικές αντιδράσεις.

Η μαζική πώληση των δανείων δεν είναι η πιο συμφέρουσα λύση
ακόμα και για τις ίδιες της τράπεζες διότι τα funds, βάσει των εκτι-
μήσεων, πιθανώς να επιδιώξουν να αγοράσουν τα δάνεια σε εξαι-
ρετικά χαμηλές τιμές κάτι που θα είχε ως αποτέλεσμα οι τράπεζες
να αναγκαστούν να εγγράψουν σημαντικές ζημιές.

Ο τρόπος που η Κυβέρνηση υιοθέτησε το πλαίσιο της δευτερο-
γενούς αγοράς Δανείων ως μοντέλο διαχείρισης των κόκκινων
δανείων έγινε με πρόχειρο τρόπο. Είναι ενδεικτικό ότι το θε-
σμικό πλαίσιο έχει ήδη τύχει πολλών τροποποιήσεων μέσα σε
ένα χρόνο από την υιοθέτησή του, ενώ η εμπεριστατωμένη ερευ-
νητική κριτική ως προς την αποτελεσματικότητα του προκαλεί
πρόσθετο προβληματισμό για την αποτελεσματικότητά του.

2.2 Εξωδικαστικός συμβιβασμός

Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, σχε-
τικά με την υιοθέτηση εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης των
μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων, θα μπορούσε να
αξιολογηθεί κατ' αρχήν θετικά αν δεν ήταν ιδιαίτερα προβλημα-
τικό, γεμάτο αναποτελεσματικές διατάξεις και αδικαιολόγητους πε-
ριορισμούς που τελικά απειλούν να ναρκοθετήσουν την όλη
προσπάθεια εν τη γενέσει της:

1. Το πεδίο εφαρμογής είναι πολύ στενότερο από εκείνο που επι-
τάσσει η κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα καθώς φαί-
νεται ότι τελικά αφορά σε λίγες μόνο μεγάλες επιχειρήσεις, με
πολλούς και διαφορετικούς πιστωτές.

2. Μένουν εκτός ρύθμισης και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, χωρίς
να υπάρχει κάποια ειδική αιτιολόγηση γι' αυτό.

3. Το σχέδιο αποκλείει επιχειρήσεις που έχουν ήδη προβεί σε
ρύθμιση κάποιων οφειλών τους (λ.χ έναντι της φορολογικής δι-
οίκησης) "τιμωρώντας" εκείνους που είχαν μπει σε μία ρύθμιση
και την εφαρμόζουν μέχρι σήμερα.

4. Η προϋπόθεση που θέτει το νομοσχέδιο, πως η επιχείρηση
πρέπει να έχει ένα τουλάχιστον έτος θετικά αποτελέσματα την
τελευταία τριετία, είναι βέβαιο ότι θα αποκλείσει τη συντριπτική
μερίδα των επιχειρήσεων, δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια
σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας έχει πληγεί βα-
ρύτατα από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση.

5. Εξαιρετικά προβληματική είναι επιπλέον η ρύθμιση που απαιτεί
η επιχείρηση να μην έχει το 85% των οφειλών της σε έναν πι-
στωτή αφού εξαιρεί πάρα πολλές επιχειρήσεις που έχουν βα-
σική σχέση χρηματοδότησης με μία μόνο τράπεζα και οι οποίες
κινδυνεύουν σήμερα να μείνουν εκτός πεδίου εφαρμογής. Το
ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις που έχουν οφειλές μόνο (ή
σχεδόν μόνο) στην εφορία ή σε έναν ασφαλιστικό φορέα.

6. Το νομοσχέδιο, ενώ ευαγγελίζεται την εξωδικαστική ρύθμιση,
εισάγει μια πολυτελή και αργόσυρτη δικαστική διαδικασία επι-
κύρωσης. Ενώ είναι κατανοητή η ανάγκη δικαστικής κρίσης για
συμφωνίες που εμπεριέχουν το Δημόσιο και ασφαλιστικά τα-
μεία, δεν είναι ωστόσο καθόλου κατανοητό γιατί αυτή η κρίση
πρέπει να προέλθει από Πολυμελές Δικαστήριο και μάλιστα
μετά από ειδική δικάσιμο.

7. Είναι ακατανόητος και εντελώς αδικαιολόγητος ο περιορισμός
του αριθμού των διαμεσολαβητών – συντονιστών χωρίς καμία
ασφάλεια και διαφάνεια στα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής
όσων εγγραφούν στο μητρώο συντονιστών προδιαγράφοντας
μια αδιαφανή και ως εκ τούτου διαβλητή και πελατειακή διαδι-
κασία.

Αφού λοιπόν φαίνεται ότι η Κυβέρνηση περιόρισε ασφυκτικά το
πεδίο εφαρμογής των ευεργετικών διατάξεων του νομοσχεδίου
σε ένα μέρος μόνο των ελληνικών επιχειρήσεων και σε ένα
ακόμη μικρότερο μέρος της χειμαζόμενης ελληνικής οικονομίας
τίθεται το ερώτημα αν το εν λόγω σχέδιο θα έχει οποιαδήποτε
συμβολή στην "επανεκκίνηση" της οικονομικής ζωής.



2.3 Η αρνητική αλληλεπίδραση του ιδιωτικού χρέους 
με τις οφειλές προς το Δημόσιο

Η κυβέρνηση, ακολουθεί μία φορολογική πολιτική εντελώς αρ-
νητική για την οικονομία και εξαιρετικά επιβαρυντική για το ιδιω-
τικό χρέος:

1. Έχει επιβάλει ένα καθεστώς υπερφορολόγησης, καθώς και
εξοντωτικές προβλέψεις για τις ασφαλιστικές εισφορές των
ελεύθερων επαγγελματιών, που δημιουργούν εκ των πραγμάτων
νέα, ανοίγματα σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.

2. Εμφανίζεται αδιάλλακτη, τόσο στη ρύθμιση με απαλοιφή προ-
σαυξήσεων των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο, όσο και στον
εκτοκισμό τους με ένα επιτόκιο ανάλογο με αυτό έστω των υπε-
ρήμερων οφειλών. Ο εκτοκισμός των υποχρεώσεων με 12%,
είναι ο υψηλότερες που ισχύει  σήμερα στην Ελλάδα.

3. Τα δάνεια με εγγύηση του, δε μπορούν να ρυθμιστούν από τις
τράπεζες αφού οι όροι δανειοδότησης είναι ανελαστικοί.

Άλλωστε οι εξισωτικές λύσεις που έχουν δοθεί στο πρόβλημα
κατά το παρελθόν, όπως αυτή των 100 δόσεων αποδείχθηκαν ατε-
λείς, ατελέσφορες και άδικες αφού δε λάμβαναν υπόψη τους τις
πραγματικές δυνατότητες των οφειλετών με αποτέλεσμα μεγαλο-
οφειλέτες, με εισοδήματα όμως σοβαρά, να ωφελούνται δυσανά-
λογα από τέτοιου είδους ρυθμίσεις.

Είναι μάλιστα μεγάλη αντίφαση η Κυβέρνηση που πανηγύριζε
για την εξασφάλιση των βραχυπρόθεσμων μέτρων για την εξυ-
πηρέτηση του Δημοσίου Χρέους την ίδια στιγμή που η ίδια εμ-
φανίζεται αδιάλλακτη σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση του ιδιωτικού
χρέους των πολιτών, έστω και με βραχυπρόθεσμα μέτρα εξυπη-
ρέτησής του.

Η  θέση του Κινήματος Αλλαγής, για τα μη εξυπηρετούμενα δά-
νεια, είναι άρρηκτα δεμένη με μια νέα εθνική παραγωγική και ανα-
πτυξιακή συμφωνία μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας η
οποία χρειάζεται άμεσα να αποφασιστεί από τους πολιτικούς, οι-
κονομικούς και κοινωνικούς φορείς.

Η ελληνική οικονομία, μπορεί να οδηγηθεί σε ανάπτυξη, μόνο
εφόσον επιτραπεί στις επιχειρήσεις που σήμερα λειτουργούν να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κρίση.

Κεντρικό στόχος της πρότασής μας, είναι η διασφάλιση της ικα-
νότητας του πιστωτικού συστήματος να μπορέσει να χρηματοδο-
τήσει εκ νέου την επιχειρηματική δραστηριότητα πρωτίστως των
επιχειρήσεων που λειτουργούν και μπορούν να διαφυλάξουν την
απασχόληση αλλά και την προοπτική αυξήσεως των θέσεων ερ-
γασίας.

1. Λύσεις σε συνεργασία με το 
Πιστωτικό Σύστημα και το Δημόσιο

Τα πιστωτικά ιδρύματα, θα πρέπει τα ίδια, να εφαρμόσουν ενερ-
γητικές πολιτικές στην αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων, σε
συμφωνία με τους δανειολήπτες, ώστε να μπορέσουν  να εξυγιά-
νουν το χαρτοφυλάκιο τους, και να μειώσουν οι ίδιες και αυτοδύ-
ναμα τον αριθμό των κόκκινων δανείων.

Με τη μέθοδο της εσωτερικής διαχείρισης του χρέους από τις
τράπεζες, ενισχύεται αφενός η αξία τους, η ικανότητά τους για
χρηματοδότηση της οικονομίας καθώς και η μεγαλύτερη δυνατή
ανάκτηση των κεφαλαίων του Δημοσίου που διατέθηκαν για στην
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών την περίοδο 2011-2015, ενώ
αποτρέπονται τάσεις αποσταθεροποίησης του τραπεζοκεντρικού
μοντέλου χρηματοδότησης των οικονομιών που χαρακτηρίζουν
τόσο την ελληνική όσο και την ευρωπαϊκή οικονομία.

ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ



Ο Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών παρόλο που έθεσε κανό-
νες και πλαίσιο  διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους δε φαίνεται να
έχει τα προσδοκόμενα αποτελέσματα.

Για αυτό εξωδικαστικός συμβιβασμός κρίνεται ως ένα βασικό
θεσμικό εργαλείο προς την κατεύθυνση αυτή. Ωστόσο για να
μπορέσει να αποφέρει αποτελέσματα το εργαλείο αυτό πρέπει
διασφαλίσει μια σειρά από βασικές και αλληλοσυμπληρούμενες
προϋποθέσεις:

1. Οι λύσεις, θα πρέπει να απευθύνονται 
σε όσο δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό 
επιχειρήσεων και επαγγελματιών. 

Με εφαρμογή κοινών, ρεαλιστικών και τυποποιημένων, ποσοτικών
και ποιοτικών, κριτηρίων βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και υπα-
γωγής τους στο πλαίσιο του συμβιβασμού, ώστε να ανταποκρίνον-
ται στα δεδομένα της παρατεταμένης κρίσης αλλά και να
αποκλείονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Τα κριτήρια επιλογής
δε θα πρέπει να είναι απολύτως σωρευτικά και να αφορούν του-
λάχιστον μια πενταετία:

Για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως
σημεία αναφοράς συνδυαστικά διάφοροι χρηματοοικονομικοί δεί-
κτες που συνυπολογίζουν καθαρή θέση, τον κύκλο εργασιών, το
ύψος των εγγυήσεων κ.τ.λ.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες θα
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το ύψος του κύκλου εργασιών, το
μικτό κέρδος ή τα αποτελέσματα χρήσης κάποιων περιόδων.

Οι ρυθμίσεις για αυτές τις εταιρείες, που δε μπορούν να  κατα-
στρώσουν και να εφαρμόσουν  οι ίδιες οι διοικήσεις τους, προ-
γράμματα ανάπτυξής τους, τότε να υπάρχει αυξημένη εποπτεία
των τραπεζών.

Με την παραπάνω αντιμετώπιση, δεν είμαστε ελαστικοί απέναντι
σε φαινόμενα απιστίας που έχουν δει το φως της δημοσιότητας
και τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από την Ελληνική Πο-
λιτεία και την Ελληνική Δικαιοσύνη χωρίς να υπονομεύεται η διά-
σωση των επιχειρήσεων.

H επιτυχία των παραπάνω πρωτοβουλιών απαιτείται μία σειρά πρό-
σθετων θεσμικών παρεμβάσεων από την Πολιτεία, που να δίνουν
κίνητρα στο τραπεζικό σύστημα, στις διοικήσεις των τραπεζών και
να τις ενθαρρύνουν στην υιοθέτηση, γενναίων πολιτικών αναδιαρ-
θρώσεων των χρεών.

Επείγει ιδιαίτερα, να υιοθετηθούν μία σειρά κινήτρων που θα κρα-
τούν όρθιο το πιστωτικό σύστημα, και θα ενισχύει τον ισολογισμό
των Τραπεζών, ενόψει των τολμηρών επιλογών, που  είναι ανα-
γκαίο να γίνουν.

Συγκεκριμένα προτείνουμε:

w Την κατάργηση μίας σειράς επιβαρύνσεων των τραπεζικών συ-
ναλλαγών, όπως το χαρτόσημο ή η εισφορά του ν.128/1975.

w Τη θεσμοθέτηση της ποινικής θωράκισης, της καλόπιστης και
σύμφωνης με αμιγώς τραπεζικά κριτήρια διαχείρισης των κόκκι-
νων δανείων.

w Περαιτέρω προσαρμογή του Πτωχευτικού Δικαίου στην τρέ-
χουσα οικονομική κατάσταση.

w Αναθεώρηση του Τειρεσία, ώστε να υπάρχει ευμενής αντιμετώ-
πιση των επιχειρήσεων που ρυθμίζουν τις οφειλές τους.

w Συμπλήρωση του Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών, ώστε να
μπορεί αντικειμενικά  να προκύψει η ικανότητα  αποπληρωμής
των οφειλών των δανειοληπτών σε συνδυασμό με τις υποχρεώ-
σεις τους προς το Δημόσιο.

w Περιορισμός, εντός συγκεκριμένων ορίων και βάσει προϋποθέ-
σεων, της ευθύνης των εγγυητών, επιχειρηματικών και επαγγελ-
ματικών δανείων, εφόσον δε συμμετέχουν στην επιχειρηματικής
δραστηριότητα κατέχοντας μερίδιο της επιχείρησης για την
οποία εγγυήθηκαν, με στόχο την προστασία τουλάχιστον της
πρώτης κατοικίας τους. Η εν λόγω ρύθμιση θα αφορά όλα τα επι-
χειρηματικά και επαγγελματικά δάνεια ανεξάρτητα αν έχουν εν-
ταχθεί στον μηχανισμό του εξωδικαστικού συμβιβασμού.



w Τέλος, πρέπει να θεσμοθετηθεί και να ωριμάσει τεχνολογικά η
αμφίδρομη διασύνδεση των τραπεζικών ιδρυμάτων με το περι-
ουσιολογιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και πι-
θανώς και άλλων δεξαμενών δεδομένων του Δημοσίου. Με
αυτό τον τρόπο οι τράπεζες θα έχουν τη δυνατότητα να απο-
κτούν διαβαθμισμένα, (υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις
και βάσει αυστηρότατων κανόνων σχετικά με τη διαχείριση της
πληροφορίας και των προσωπικών δεδομένων) στοιχεία που θα
τους επιτρέπουν να εντοπίσουν τους στρατηγικούς κακοπληρω-
τές και να τους αποκλείσουν από οποιαδήποτε ευνοϊκή ρύθμιση.

Πέραν των ανωτέρω η Πολιτεία πρέπει να διασφαλίσει πρόνοια
για όσους αναγκάστηκαν να διακόψουν την επιχειρηματική και
επαγγελματική δραστηριότητα τους κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Είναι προφανές ότι το ανωτέρω πλέγμα των προτάσεων μας, αφο-
ρούν τις λειτουργούσες επιχειρήσεις. Υπάρχει όμως και μία σειρά
επιχειρηματιών, μεσαίων και μικρών, οι οποίοι δεν κατάφεραν να
επιβιώσουν από την κρίση.  Μάλιστα έχουν βρεθεί στη δυσμενέ-
στατη θέση, να έχουν εγγυηθεί  με την προσωπική τους περιουσία
για τη λειτουργία της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Για αυτούς προτείνουμε, να μπορούν υπό τους όρους του ν.
3869/2010 και με ενδεχόμενη  διεύρυνση του εφαρμοστικού του
πεδίου, να δύνανται να διασώσουν την πρώτη τους κατοικία και
ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης.

2. Ταμείο Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων
ως καταλύτης για την αντιμετώπιση του
κόκκινου επιχειρηματικού χρέους 
και την επιτάχυνση της οικονομίας

Η Ελλάδα, για να βγει από την κρίση πρέπει να πετύχει σε σύντομο
χρονικό διάστημα δραστική μείωση των κόκκινων δανείων.

Η Κυβέρνηση συμφώνησε με τους πιστωτές την αντιμετώπιση
ενός μερίδιού κόκκινων δανείων μέσω της διαχείρισης τους ή της
μεταφοράς τους σε τρίτες εταιρείες, στην ουσία δηλαδή δημιουρ-
γώντας μια δευτερογενή αγορά δανείων.

Ωστόσο τα έως τώρα βήματα αυτής της διαδικασίας δεν είναι εν-
θαρρυντικά όπως καταδείχθηκε παραπάνω κάτι που προκαλεί πρό-
σθετη ανασφάλεια για τη βιωσιμότητα των επιχειρηματικών και
επαγγελματικών δανείων, τη σταθερότητα του πιστωτικού συστή-
ματος και την ασφάλεια των καταθετών.

Η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής bad bank θα μπορούσε υπό προ-
ϋποθέσεις να αποτελέσει ένα εξαιρετικά ωφέλιμο εργαλείο για
τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους πανευρωπαϊκά, επιταχύνον-
τας την αντιμετώπιση των προβλημάτων κυρίως για χώρες που
παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα «κόκκινων» δανείων όπως η
Ελλάδα. Το Κίνημα Αλλαγής υποστηρίζει την ωρίμανση μιας τέ-
τοιας πρότασης στο διάλογο που ξεκίνησε δημόσια τον Ιανουά-
ριο του 2017 μετά από σχετική πρόταση του επικεφαλής της
Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής. Ωστόσο δεδομένης της γνωστής
βραδύτητας του μηχανισμού αποφάσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης κανείς δε μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να απαι-
τηθούν δραστικές λύσεις σε εθνικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό το Κίνημα Αλλαγής προτείνει, ως ένα ακόμη ερ-
γαλείο στο μίγμα της πολιτικής διαχείρισης του κόκκινου επιχει-
ρηματικού χρέους, τη δημιουργία ενός Ταμείου Ανασυγκρότησης
Επιχειρήσεων που θα λειτουργεί ως ιδιωτικός οργανισμός διαχεί-
ρισης ιδιωτικού χρέους, στα πρότυπα αντίστοιχης διεθνών παρα-
δειγμάτων. Το προτεινόμενο Ταμείο θα αναλάβει τη διαχείριση
μέρους των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων των τραπεζών,
ώστε να απελευθερωθούν οι ισολογισμοί τους από το έτος 2018
και μετά.

Την πρόταση αυτή υπαγορεύουν μια σειρά από κινδύνους που φαί-
νεται να αυτή τη στιγμή να απειλούν τη βιωσιμότητα του ιδιωτικού
χρέους και την προοπτική εξόδου από την κρίση:

1. Η αποθαρρυντική πορεία της ελληνικής οικονομίας (δεδομένης
και της πρόσφατης ανακοίνωσης της ΕΛΣΤΑΤ σχετικά με το τε-
λευταίο τρίμηνο του 2016) που ενδεχομένως να καταστήσει ανα-
πόφευκτη τη δραστική απαλλαγή των ελληνικών τραπεζών από
μέρος των βαρών τους ώστε να λειτουργήσουν αποτελεσματικά.

2. Οι τεράστιες αδυναμίες που είναι ήδη ορατές στη δομή των
κυβερνητικών πρωτοβουλιών για τον εξωδικαστικό συμβιβα-
σμό και τη λειτουργία Εταιρειών Διαχείρισης και Εταιρειών Από-
κτησης Απαιτήσεων και οι πιθανές καθυστερήσεις που θα
προκαλέσουν στη διαχείριση του προβλήματος.

3. Το ορατό ενδεχόμενο να μην υπάρξει βιώσιμη ισορροπία ανά-
μεσα στην προσφορά και στη ζήτηση των κόκκινων δανείων, στη
δευτερογενή αγορά που δημιούργησε η Κυβέρνηση.

4. Οι γνωστές χρονοβόρες και αλυσιτελείς πρωτοβουλίες που
προωθούνται από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως
έχει διαφανεί κατά τη διάρκεια της κρίσης.



2.1 Μέτοχοι

Η πλειοψηφία των μετόχων του Ταμείου θα είναι ιδιώτες επενδυτές
και οι εγχώριες τράπεζες, με μειοψηφική συμμετοχή επίσης του
Ελληνικού Δημοσίου, της ΕΙΒ και άλλων δημόσιων φορέων που
ενδεχομένως να έχουν ωφέλεια από την ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας, όπως οι ασφαλιστικοί οργανισμοί.

Το Δημόσιο θα κατέχει έως και το 30% του μετοχικού κεφάλαιο
ενώ το υπόλοιπο θα το κατέχουν οι τράπεζες άλλα και άλλοι επεν-
δυτές. Περαιτέρω κεφάλαια θα αναζητηθούν μέσω μόχλευσης και
ένταξης σε οργανωμένη αγορά.

Το Δημόσιο και οι Τράπεζες θα μπορούσαν να εισφέρουν κεφα-
λαιακά στο Ταμείο,  παραχωρώντας και ακίνητα τους για τη λει-
τουργία του ή μισθώνοντας τα με ένα συμβολικό τίμημα
περιορίζοντας τις λειτουργικές του δαπάνες.

2.2 Έργο Ταμείου

Το Ταμείο θα δύναται να αγοράσει τμηματικά κόκκινα επιχειρημα-
τικά δάνεια από τους ισολογισμούς των τραπεζών και να αναλάβει
τη διαχείριση τους ώστε να αξιολογηθεί σε πρώτη πιλοτική φάση
η αποδοτικότητα του.

Τα υπό μεταφορά δάνεια αυτά θα είναι μόνο αυτά που «κοκκίνι-
σαν» σε προγενέστερη περίοδο από τη θεσμοθέτηση του Ταμείου
ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο των μαζικών στρατηγικών επι-
χειρηματικών χρεοκοπιών.

Στο πλαίσιο αυτό θα επιδιώκει συνολικές λύσεις για τις οφειλές
των επιχειρηματιών με μακροπρόθεσμο ορίζοντα σε συνεργασία
με το Δημόσιο. Δηλαδή θα δίνεται η δυνατότητα στο ποσό της
ρύθμισης των επιχειρηματικών οφειλών να ρυθμίζονται ενιαία και
οι οφειλές του πιστούχου προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστι-
κούς οργανισμούς.

Στο πλαίσιο αυτό το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά θα έχει πολύ με-
γαλύτερο κίνητρο να ρυθμίζουν τις οφειλές των επιχειρήσεων
αφού θα προσδοκούν από τη βιωσιμότητα τους περισσότερα τα-
μειακά οφέλη που θα εξασφαλίζονται μέσω της συμμετοχής τους
στο Ταμείο.

Τα εργαλεία που θα έχει το Ταμείο περιλαμβάνουν:

1. Μακροχρόνιες ρυθμίσεις με πολύ χαμηλά επιτόκια. Ενδείκνυται
η καταβολή μίας μηνιαίας δόσης που θα ανταποκρίνεται στην
ικανότητα του πιστούχου για ένα μέρος της οφειλής που θα
μπαίνει σε τ/χ ρύθμιση και το υπόλοιπο μέρος της οφειλής να
γίνεται ένα άτοκο Balloon Payment με μονοετή ή διετή ορίζοντα
του οποίου η δυνατότητα αποπληρωμής θα επανεξετάζεται στη
λήξη του  Balloon Payment.

2. Διαγραφές οφειλών ειδικά σε ποσά που αφορούν μη λογιστι-
κοποιημένους τόκους και τηρούνται εξωλογιστικά από τα πιστω-
τικά ιδρύματα. Επιπλέον το ίδιο θα αφορά τα πρόστιμα και τις
προσαυξήσεις από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και την
εφορία.

3. Σε προσέλκυση επενδύσεων (όπως για παράδειγμα από Pri-
vate Equity Funds) για τη χρηματοδότηση της ανασυγκρότησης
μεγάλων ή και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

4. Πωλήσεις δανείων και ρευστοποιήσεις αν δεν ενδείκνυται
οποιαδήποτε άλλη μέθοδος είσπραξης τα οφειλής.

Σημαντικό στοιχείο για την αναγέννηση των επιχειρήσεων είναι
ότι όσες έρθουν σε ένα σημείο ισορροπίας και φανεί ότι μπορούν
να εξυπηρετούν τις συνολικές υποχρεώσεις τους για ένα συγκε-
κριμένο χρονικό διάστημα (ενδεικτικά 3 ετών) να μπορούν να
επαναπωληθούν στις εμπορικές τράπεζες, ύστερα από την κατά-
θεση συγκεκριμένου business plan, ειδικά για τις μεγάλες και τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και υπό την απαρέγκλιτη προϋπόθεση
ότι  μέρος των νέων κεφαλαίων θα εισφέρουν και οι μέτοχοι των
εταιρειών.

Σε περίπτωση που οι υφιστάμενοι μέτοχοι δε θέλουν ή δε μπορούν
να στηρίξουν τις επιχειρήσεις τους, τότε το Ταμείο Ανασυγκρότη-
σης Επιχειρήσεων  θα δύναται να προχωρήσει σε ενέργειες για να
αναλάβει τον έλεγχο της εταιρείας και εν συνεχεία θα αναζητήσει
στρατηγικούς επενδυτές.



2.3 Πλεονεκτήματα της λύσης

Τα πλεονεκτήματα της προτεινόμενης λύσης είναι:

1. Ο χρονικός ορίζοντας της πρότασης όχι μόνο αποσοβεί τη
ζημία για τον φορολογούμενο αλλά δημιουργεί τις προϋποθέ-
σεις για την ύπαρξη κερδών. Ο μακροχρόνιος ορίζοντας της
λύσης και η σύνδεση της με την ανάπτυξη της οικονομίας απο-
τελούν και τα εχέγγυα για την επιτυχία της.

2. Οι τράπεζες, απαλλαγμένες από το βάρος μέρους των κόκκι-
νων δανείων, θα αναθερμάνουν το επενδυτικό ενδιαφέρον και
θα αποκαταστήσουν πρόσβαση στις αγορές. Δεδομένης της
σημερινής χαμηλής χρηματιστηριακής τους αποτίμησης, κρίνε-
ται ότι μπορούν άμεσα να ενισχυθούν κεφαλαιακά καθώς θα
καταστούν σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες. Έτσι θα μπορούν
να επιτελέσουν τον πραγματικό καταστατικό τους σκοπό που
είναι η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας με νέα κε-
φάλαια κάτι που θα ενισχύσει τους ρυθμούς ανάπτυξης και θα
αποτελέσει ένα θετικό σπιράλ για την οικονομία σε όλους τους
τομείς (απασχόληση, ενίσχυση ασφαλιστικού συστήματος, κλπ).

3. Το  Ταμείο μπορεί να συμβάλει επιπλέον στην ανάπτυξη προ-
σελκύοντας επενδυτές για βιώσιμες ελληνικές επιχειρήσεις.
Αυτό σημαίνει την ενεργητική διαχείριση των μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων μέσω της κινητοποίησης νέων κεφαλαίων (πχ pri-
vate equity funds), στοιχείο το οποίο δύναται να  αποτελέσει τη
μεγαλύτερη ξένη επένδυση που μπορεί να περιμένει η χώρα μας.

4. Αποφεύγεται οριστικά η περίπτωση κάποιου είδους bail-in σε
καταθέτες, ομολογιούχους και μετόχους. Έτσι εκμηδενίζοντας
τον κίνδυνο κουρέματος των καταθέσεων και καθιστώντας το
τραπεζικό σύστημα μη τοξικό κρίνεται ότι θα έχουμε και μεγάλη
εισροή νέων καταθέσεων από το εξωτερικό και από τα στρώ-
ματα, οι οποίες θα ενισχύσουν σημαντικά τη δυνατότητα πιστώ-
σεων από τις τράπεζες.

5. Το Δημόσιο δε θα εμπλακεί παθητικά στη διαχείριση του ιδιω-
τικού χρέους με κούρεμα των δικών του οφειλών αλλά με ωφέ-
λεια άμεση (ταμειακή) από τα μερίσματα του Ταμείου και
έμμεσα από την αναδιάταξη των επιχειρήσεων και την επανεκ-
κίνηση της οικονομίας.

Το Κίνημα Αλλαγής είναι η δύναμη ευθύνης 
που εγγυάται τη  σταθεροποίησης 
και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Στηρίζουμε την αρχή ότι η Πολιτεία, Οικονομία και
η Κοινωνία, δε μπορούν να έχουν σχέση αντίθεσης.
Και είμαστε αποδεδειγμένα ο Πολιτικός φορέας
που επιτυγχάνει την αναγκαία ισορροπία αυτών των
Πυλώνων της Πατρίδας μας.

Η διαχρονική προσπάθειά μας, είναι να βρει η χώρα
αυτοδύναμα το δρόμος της και να προστατέψουμε
τους κόπους, τις περιουσίες και τις ζωές των 
Ελλήνων.

Η πρότασή μας περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία, βραχυπρόθεσμα,
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα, αντιμετώπισης του
ιδιωτικού χρέους στην Ελλάδα.

Αξιοποιεί όλα τα νομοθετικά εργαλεία που σήμερα, υπάρχουν
αλλά και προτείνει και τις αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις.
Είναι βασισμένη στη διεθνή πραγματικότητα, λαμβάνει υπόψη της
τις πρακτικές που διεθνώς χρησιμοποιούνται, αλλά και τις ιδιομορ-
φίες του Ελληνικής πραγματικότητας.

Θεμέλιο της πρότασή μας είναι η Συνταγματική Αρχή της Ισότητας
που επιτάσσει τη συμμετοχή όλων ανάλογα με τις δυνάμεις και τις
δυνατότητές τους. Και για αυτό επιδιώκουμε, να δώσουμε αποτελε-
σματικές αλλά και δίκαιες πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά λύσεις.

Βασική προϋπόθεση όμως για την επιτυχία της είναι χτιστεί μια με-
γάλη εθνική συμφωνία σε οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ



2. Καθιέρωση ειδικής διαδικασίας διαμεσολάβησης, με δεσμευ-
τικό για τα μέρη αποτέλεσμα, στην οποία θα προσφεύγουν οι
Ελεύθεροι Επαγγελματίες, οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ( ΙΚΕ
– ΟΕ – ΕΕ) και οι Μεσαίες Επιχειρήσεις, και θα καθορίζει  τη δυ-
νατότητα  εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Στο μηχα-
νισμό αυτό να μπορούν να προσφεύγουν ως στάδιο
προδικαστικού συμβιβασμού και όσοι έχουν καταθέσει αιτήσεις
στο ν.3869/2010.

3. Επιπλέον οι επιχειρήσεις και επαγγελματίες, οι οποίοι διασφα-
λίζουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, και σε κάθε
περίπτωση που προσπαθούν να καταβάλλουν τις υποχρεώσεις
τους απέναντι στο Ελληνικό Δημόσιο, θα πρέπει να  έχουν ευ-
νοϊκότερη αντιμετώπιση με διευρυμένα τραπεζικά κριτήρια για
τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

4. Ειδική αντιμετώπιση πρέπει να τυγχάνουν επιχειρηματικά σχή-
ματα και business plans μικρών και μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων που προβλέπουν ρεαλιστικές συγχωνεύσεις ή
συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων χωρίς να στρεβλώνουν τον
ανταγωνισμό. Αντίστοιχα, ευνοϊκή μεταχείριση πρέπει να προ-
βλεφθεί για προτάσεις μεταβίβασης ή εξαγοράς επιχειρήσεων
που μπαίνουν στη διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού.

5. Η πολιτική επιτοκίων των πιστωτικών ιδρυμάτων θα πρέπει να
αλλάξει. Είναι κρίσιμο οι ελληνικών επιχειρήσεις να ανταγωνι-
στούν αυτές των ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών κρατών με ίσους
όρους. Κρίσιμα ορόσημα για την εξέλιξη αυτή θα είναι η υπα-
γωγή της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης αλλά
και η επιστροφή του Δημοσίου στις αγορές ώστε να ανακάμψει
η αξία των ομολογιακών χαρτοφυλακίων των πιστωτικών ιδρυ-
μάτων και δια αυτών τα επιτόκια δανεισμού τους.

6. Θα έπρεπε, αντιθέτως, να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή όσο το
δυνατόν περισσότερων από τους 1.800 διαπιστευμένους δια-
μεσολαβητές του ΥΔΔΑΔ, αξιοποιώντας την ήδη θεσπισμένη
διαδικασία της διαμεσολάβησης (ν.3898/2010) που αποτελεί
μείζον μεταρρυθμιστικό έργο του του ΠΑΣΟΚ.

7. Το θεσμικό πλαίσιο πρέπει να καταγράφει ρητά εναλλακτικούς
τύπους ρυθμίσεων:

w Έμφαση στις μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις, με απόσβεση του
δανείου σε χρόνο πολύ μεγαλύτερου από αυτόν που είχε συμ-
φωνηθεί κατά τη λήψη του.

w Υιοθέτηση,  στις ρυθμίσεις των δανείων, μίας περιόδου μεσο-
πρόθεσμης,  ενδεικτικά αναφερόμαστε σε  αυτή των πέντε ετών,
κατά την οποία το δάνειο, είτε θα παγώνει, είτε θα εξυπηρετείται
μέσα από κλασματική δόση  της αρχικής και στο πέρας αυτής της
περιόδου, θα αναζητείται η οριστική διευθέτηση ανάλογα με τις
δυνατότητες της επιχείρησης και την οικονομική εξέλιξη τόσο της
επιχείρησης όσο και της Ελληνικής Οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό
χρήσιμα εργαλεία μπορεί να είναι,  ο διαχωρισμός και το πάγωμα
μέρους της οφειλής,  η κλασματική δόση, και υπό όρους, το πά-
γωμα της οφειλής.

w Θεσμοθέτηση ρεαλιστικών κριτηρίων προσδιορισμού του τρό-
που εξόφλησης των οφειλών τόσο προς το Δημόσιο με επανυ-
πολογισμό των προστίμων και των προσαυξήσεων των
ληξιπρόθεσμων οφειλών των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο και
τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Το Κίνημα Αλλαγής μπορεί να είναι ο μόνος αποτελεσματικός καταλύτης για αυτό.

Είναι βέβαιο ότι μπορούμε. 
Είναι βέβαιο ότι θα τα καταφέρουμε.





Το ΕΣΥ φέρει τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ 

Μετά από 35 χρόνια λειτουργίας 
το ΕΣΥ πρέπει να αναγεννηθεί

Στην συνείδηση των πολιτών η Κοινωνική Πολιτική, είναι ταυτι-
σμένη με την Δημοκρατική Προοδευτική παράταξη.

Και σε αυτόν ακριβώς τον δρόμο το Κίνημα Αλλαγής συνεχίζει
σήμερα. Σταθερά υπέρ ενός δημόσιου, καθολικού συστήματος
υγείας που καλύπτει με επάρκεια και ποιότητα, όλους τους πολίτες.
Που τους αντιμετωπίζει με σεβασμό και αξιοπρέπεια.

Σήμερα όμως μετά από 35 χρόνια λειτουργίας το ΕΣΥ πρέπει να
αναγεννηθεί. Με γενναίες πρωτοβουλίες για την ανασυγκρότηση
και ολοκλήρωσή του.

• Με καθολική πρόσβαση στις υπηρεσίες Υγείας , μείωση των ανι-
σοτήτων και ειδικό σχέδιο δράσης για την Νησιωτική Ελλάδα και
τις δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές.

• Με ενιαίο, διαδραστικό ψηφιακό περιβάλλον για την υγεία και τη
διοίκησή της με βασικό άξονα τον διαρκή εκσυγχρονισμό και την
επέκταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. (Η χώρα έχει υπο-
γράψει ήδη από το 2011 πρωτόκολλο μεταφοράς τεχνογνωσίας με
τους πρωτοπόρους Εσθονούς, το οποίο δυστυχώς δεν έχει αξιο-

ποιηθεί. Η μετάπτωση σε ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα,
ένα σύστημα χωρίς χαρτί και φιλμ, πρέπει να αποτελέσει εθνικό
στόχο με καταληκτική ημερομηνία και εξειδικευμένες δράσεις.)

• Με εκσυγχρονισμό των υποδομών, τη λεγόμενη «βαριά συντή-
ρηση». Αυτή –με δεδομένη την στενότητα των πόρων- πρέπει να
επιτευχθεί επί τέλους με την αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ και
την αξιοποίηση Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη.

• Με αναμόρφωση και ανακατεύθυνση των διαθέσιμων πιστώσεων
σε μια νέα πυραμίδα προτεραιοτήτων με προτεραιότητα την ΠΦΥ.

• Ενοποίηση όλων των δομών πρωτοβάθμιας ΦΥ κάτω από τη
σκέπη ενός Εθνικού Δικτύου, με τον ΕΟΠΥΥ ρυθμιστή και εγγυητή
της αξιοποίησης της Δημόσιας Δαπάνης. Δίκτυο που θα αναλαμ-
βάνει την περίθαλψη όλων όσων δεν χρειάζονται Νοσοκομείο,
ενώ ταυτόχρονα θα κατευθύνει τον ασθενή ανάμεσα στα επίπεδα
νοσηλείας και αποκατάστασης.

• Με ενιαίους διαφανείς κανόνες λειτουργίας με γνώμονα τη
σχέση κόστους ποιότητας.

• Με αξιοποίηση όλων των δομών, όλων των επαγγελματιών
υγείας με διαρκή όμως αξιολόγησή τους.

Το ΠΑΣΟΚ το οραματίστηκε, το σχεδίασε και το ανέπτυξε επενδύον-
τας διαρκώς με συνέπεια και συνέχεια επί 40 ολόκληρα χρόνια.

Με σταθερή προσήλωση στο Δημόσιο χαρακτήρα. Με πρωτόγνω-
ρες υπηρεσίες για όλους τους πολίτες μέχρι και το πιο απομακρυ-
σμένο χωριό, με τη φροντίδα της πολιτείας. Μια νέα αντίληψη, η
αντίληψη της Υγείας ως αυτονόητο δικαίωμα του πολίτη, ως υπο-
χρέωση της πολιτείας, ισότιμα για όλους τους πολίτες, χωρίς
αποκλεισμούς.

Μέχρι και το 2004 δεκάδες νοσοκομεία, εκατοντάδες Κέντρα
Υγείας αναπτύχθηκαν σε όλη τη χώρα. Παρά τα προβλήματα, το
ΕΣΥ αγκαλιάστηκε από τους πολίτες. Όλη αυτή η προσπάθεια
υπονομεύτηκε στην περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τη
ΝΔ με την συνειδητή συρρίκνωση του κράτους πρόνοιας, τη σπα-
τάλη και τη διαφθορά και τα τεράστια χρέη. Το 2009 η ετήσια

φαρμακευτική δαπάνη εκτοξεύτηκε στα 5,9 δις ευρώ και η κακο-
διαχείριση στα νοσοκομεία υπήρξε πρωτοφανής. Τα χρέη που
άφησε η κυβέρνηση Καραμανλή τον Δεκέμβριο του 2009 στα
νοσοκομεία ήταν 6,9 δις ευρώ!

Κατά τη διετία 2010-2012 αντίθετα, μέσα στην κρίση,
μειώσαμε τις δαπάνες κατά 50%. Με την ηλεκτρονική
συνταγογράφηση, το ESYNET, το διπλογραφικό, τους
ισολογισμούς ετέθησαν τα θεμέλια για την εξυγίανση.

Τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η ΝΔ πολέμησαν την προσπάθεια αυτή
με κάθε δυνατό τρόπο. Η ίδρυση του ΕΟΠΠΥ, ο νόμος για το
ΠΕΔΥ και η έναρξη μεταρρυθμίσεων στη λειτουργία των νοσοκο-
μείων αποτέλεσαν μια μεταρρυθμιστική προσπάθεια μέσα στην
κρίση που δεν υπαγορεύτηκε από την τρόικα.



10 προτάσεις, 10 σημαντικές δεσμεύσεις 
του Κινήματος Αλλαγής για την Πρωτοβάθμια Περίθαλψη

Κέντρα Υγείας σε όλους τους Καλλικρατικούς Δήμους και πολυ-
δύναμα Κέντρα Υγείας 24ωρης λειτουργίας στα μεγάλα αστικά
κέντρα.

Τοπικά Δίκτυα ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε όλη τη χώρα με τη
συμμετοχή των ΚΥ, των δημοτικών πολυιατρείων και των συμβε-
βλημένων μονάδων και γιατρών του ιδιωτικού τομέα (κατόπιν πι-
στοποίησης).

Ελεύθερη επιλογή Οικογενειακού γιατρού για όλους τους πολίτες
και γιατρούς ειδικότητας συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ. Συμβά-
σεις του ΕΟΠΥΥ με όλους τους ιδιώτες γιατρούς.

Έμφαση στην πρόληψη. Με εθνικό σχέδιο προσυμπτωματικού ελέγ-
χου και ανάπτυξη ολοκληρωμένου δικτύου κέντρων πρόληψης. 

Υποχρεωτικός εμβολιασμός όλων των παιδιών. Δεν είναι δυνατόν
να πηγαίνουν τα παιδιά στην Α’ Δημοτικού χωρίς να έχουν εμβο-
λιαστεί. 

Δεν είναι δυνατόν επίσης να μην περιλαμβάνεται στην πρόληψη
η οδοντιατρική περίθαλψη των παιδιών. 
Σταθερό ποσοστό των δαπανών του ΕΟΠΥΥ για την οδοντιατρική
φροντίδα. Ρήτρα οδοντιατρικής.

Ευρεία χρήση της Τηλεϊατρικής, με ολοκλήρωση του Εθνικού Δι-
κτύου και e-health υπηρεσίες.

Σύσταση ειδικών κέντρων για την διαχείριση χρόνιων Νοσημά-
των (διαβήτης, υπέρταση, χρόνια αποφρακτικές πνευμονοπάθειες
κλπ) που θα λειτουργούν 24 ώρες, 365 ημέρες τον χρόνο. Μονά-
δες που θα μπορούν να συστεγάζονται με Νοσοκομεία ή Κέντρα
Υγείας, αλλά θα εκτελούν αποκλειστικά το έργο τους.
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Μείωση της συμμετοχής των πολιτών στα Φάρμακα (και αντί-
στοιχη αναπροσαρμογή του σχετικού πλαφόν) με ιδιαίτερα αυξη-
μένο ποσοστό μείωσης για χαμηλόμισθους/χαμηλοσυνταξιούχους.

Κατάργηση της εισφοράς για υγεία στις επικουρικές Συντάξεις,
ώστε να ελαφρύνουμε τους συνταξιούχους που δοκιμάζονται από
τις μειώσεις.

Νέο σύστημα στην συνεχή Εκπαίδευση και Μετεκπαίδευση των
ιατρών υπό τον έλεγχο του ΚΕΣΥ και στην εξειδίκευση τους, με
στόχο να μείνουν στην χώρα οι υψηλής ποιότητας νέοι γιατροί που
σήμερα φεύγουν στο εξωτερικό.

Προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού στα Νοσο-
κομεία και την ΠΦΥ.

Αδιάβλητη διαδικασία επιλογής στελεχών στο ΕΣΥ. Δημόσιες
Προκηρύξεις με διαφανή κριτήρια.

Αποκέντρωση του Συστήματος.
Το υπουργείο Υγείας σταδιακά να μετατραπεί σε επιτελικό όργανο
στρατηγικού σχεδιασμού, ρύθμισης και ελέγχου των λειτουργιών
του συστήματος. Μέσω των υπηρεσιών του και των αρμόδιων
αρχών, όπως ο ΕΟΦ και το ΚΕΣΥ, πρέπει να μεριμνά για την ενιαία
εφαρμογή των κανόνων, την τήρηση της ποιότητας, της διαφάνεια
κτλ., μεταβιβάζοντας τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες της καθη-
μερινής λειτουργίας των μονάδων υγείας σε περιφερειακό και το-
πικό επίπεδο.
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Εμείς φτιάξαμε 
από το μηδέν το ΕΣΥ

Εμείς θα κάνουμε
πράξη την αναγέννησή του

Αυτές οι δεσμεύσεις είναι για μας
Συμβόλαιο Τιμής

με τις Ελληνίδες και τους Έλληνες



Η σημερινή εικόνα του Εθνικού Συστήματος Υγείας
n Ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

n Υποχρηματοδότηση.

n Τεχνολογικός εξοπλισμός απαξιωμένος που μπορεί να στοιχί-
σει ακόμα και ανθρώπινες ζωές.

Αυτή η εικόνα χαρακτηρίζει σήμερα δυστυχώς το σύνολο του Εθνι-
κού Συστήματος Υγείας.

Όλα θυσία για το υπερπλεόνασμα.

Και τώρα το Υπουργείο Υγείας ζητά «προεγκρίσεις» για θεραπείες,
για χορήγηση φαρμάκων ακόμη-προσέξτε- και για «εσωτερικούς»
ασθενείς. Ξέρετε πότε θα πάρουν τις εγκρίσεις οι άνθρωποι αυτοί; 

Είναι στη «λίστα του Τσίπρα» 
από αυτά «που τα λύνει η ζωή».

Είναι ενδεικτικό ότι η κρατική χρηματοδότηση στον ΕΟΠΥΥ από
774 εκ. ευρώ ετησίως πριν το 2015, μειώθηκε το 2018 στα 100 εκ.
ευρώ και οι δαπάνες φορτώθηκαν στην πλάτη των συνταξιούχων
και των ασφαλισμένων με την αύξηση των εισφορών υγείας.

Το ποσοστό της οικογενειακής δαπάνης όσων βρίσκονται κάτω
από τα όρια της φτώχειας αυξάνεται σταθερά παρά τον νόμο για
τους ανασφάλιστους. Πολύ φυσικό. Ένας χαμηλοσυνταξιούχος
πληρώνει κατά μέσο όρο ως και 50% συμμετοχή.( από 22% που
ήταν το 2012)

Το ΕΣΥ μετατρέπεται από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ σε ένα
προνοιακό σύστημα.

Ένα σύστημα χαμηλής ποιότητας, με κακοπληρωμένους γιατρούς
και διαλυμένες υποδομές, που σπρώχνει όσους έχουν τη δυνατό-
τητα στην ιδιωτική υγεία.

Παρά τις μεγαλόστομες εξαγγελίες, το μόνο που κατάφεραν να
κάνουν είναι να διευρύνουν την ανισότητα.

Εξαιρετικά δύσκολη είναι η κατάσταση
και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα

Αντί να αξιοποιήσει κάθε γιατρό, κάθε διαθέσιμο πόρο μέσα στην
κρίση και την ένδεια, η κυβέρνηση σήμερα επιλέγει τις θνησιγενείς
ΤοΜΥ.

Ανταγωνίζεται και αποδομεί τις υφιστάμενες κρατικές δομές και
κατευθύνει τα ελάχιστα διαθέσιμα με λάθος τρόπο: η Ελλάδα δεν
έχει ανάγκη δημιουργίας νέων δομών, αλλά συντονισμού των υφι-
στάμενων.

Χωρίς χρηματοδότηση, χωρίς γιατρούς, χωρίς κτίρια, χωρίς αντι-
κείμενο η κυβέρνηση οδηγεί την ΠΦΥ στην πλήρη διάλυση.

Οι γιατροί της ΠΦΥ γύρισαν την πλάτη στους σχεδιασμούς της κυ-
βέρνησης, ενώ η επιμονή της να εισάγει το gatekeeping από 1-1-19,
θα στείλει ακόμα περισσότερους χαμηλόμισθους και συνταξιού-
χους στον ιδιωτικό τομέα.

Οι ΤοΜΥ εξελίσσονται σε μια οικτρή αποτυχία.

Η διάλυση του ΕΣΥ από τους 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ βολεύει απολύτως 
τη Νέα Δημοκρατία

Στην άλλη πλευρά, η ΝΔ διαμορφώνει μια αντίληψη απελευθέ-
ρωσης της αγοράς υγείας που, με τον τρόπο που περιγράφεται,
υπονομεύει τον δημόσιο χαρακτήρα του συστήματος και αναιρεί
την αρχή της καθολικής κάλυψης.

Η διάλυση του ΕΣΥ από τους ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. τη βολεύει απολύ-
τως. Η μετατροπή του ΕΣΥ σε σύστημα β’ κατηγορίας, εξυπηρετεί
τα σχέδια της για περικοπή των δημόσιων δαπανών και αύξηση
της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα και των ασφαλιστικών εται-
ρειών. Η μετακύληση του κόστους στους πολίτες πλήττει κυρίως
τους αδύνατους, δημιουργεί αποκλεισμούς. 





11 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η χώρα μας αντιμετωπίζει πρόβλημα με το δημογραφικό τις τε-
λευταίες δεκαετίες. Η χώρα "γερνά", ο πληθυσμός μειώνεται. 

Oι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί.

u Μόνο για το 2017, οι γεννήσεις ήταν κατά 36.000 λιγότερες από
τους θανάτους.

u Στην τριετία 2015-2017 η υστέρηση αυτή έφθασε τις 92.000.

Και σε αυτή την εικόνα πρέπει να προσθέσουμε και τις δραματικές
συνέπειες της διαρκούς φυγής νέων ανθρώπων, που αναζητούν
μια καλύτερη ζωή έξω από την πατρίδα μας.

u Σε δέκα πέντε χρόνια ο πληθυσμός της Ελλάδας θα είναι μει-
ωμένος από μισό έως και ενάμιση εκατομμύριο, σε απόλυτες
τιμές. Στο τέλος δε του 2050 θα έχει μειωθεί έως και 2,5 εκα-
τομμύρια!

u Στα επόμενα είκοσι χρόνια, η μέση ηλικία του πληθυσμού ανα-
μένεται να φτάσει ή να ξεπεράσει τα 50 έτη.

Η Ελλάδα μετατρέπεται σε χώρα ηλικιωμένων.

Και αυτό θα καθηλώσει κάθε προοπτική για Ανάπτυξη, θα δημι-
ουργήσει ασφυξία στο Ασφαλιστικό, θα οδηγήσει σε υποβάθμιση
του ρόλου της χώρας στην ευρύτερη περιοχή και σε κινδύνους για
την εθνική μας προοπτική.

Το δημογραφικό πρόβλημα, ασφαλώς, δεν είναι προϊόν της κρίσης,
αλλά επιδεινώθηκε κατά τη διάρκειά της. Πρωταρχικά αίτια της ση-
μερινής επιδείνωσης: Ανεργία - Επισφαλής απασχόληση - Μείωση
Οικογενειακού Εισοδήματος.

Βαθαίνει το χάσμα μεταξύ νέων και ηλικιωμένων. Οι νέοι αισθά-
νονται βαθιά αδικημένοι σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές.
Πλήττεται αποφασιστικά η οικογένεια, θεμέλιος λίθος της κοινω-
νικής συνοχής.

Μιλώντας βέβαια για το δημογραφικό, πρέπει να μιλήσουμε και
για την ουσία των οικογενειακών σχέσεων, τις σχέσεις των ζευγα-
ριών, την ισότητα των φύλων, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιο-
πρέπειας.

Για το δημογραφικό υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα. 
Τι κάνουμε σήμερα.

Σ' αυτό το ερώτημα εμείς, το Κίνημα Αλλαγής δώσαμε έγκαιρα
απάντηση.

Δεν περιμέναμε ούτε τα ξένα μέσα, ούτε τα επίσημα στοιχεία της
ΕΛΣΤΑΤ, για να κινητοποιηθούμε.

Ήδη από τις 27 Απριλίου του 2017, ζητήσαμε τη συγκρότηση Δια-
κομματικής Επιτροπής της Βουλής, για την μελέτη των αιτιών του
προβλήματος και την αναζήτηση κοινών προτάσεων για την αντι-
μετώπισή του.

Ούτως ή άλλως η αντιμετώπιση ενός τόσο σοβαρού για το μέλλον
της χώρας και της Κοινωνίας μας προβλήματος, απαιτεί ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ, ένα κοινό μέτωπο ενεργειών από όλες τις πολιτι-
κές και κοινωνικές δυνάμεις.

Είναι σημαντικό ότι η Πρότασή μας έγινε αποδεκτή, η Διακομμα-
τική Επιτροπή συγκροτήθηκε και μετά από μια σημαντική και συ-
στηματική δουλειά, έχει έρθει η ώρα της κατάθεσης των
Προτάσεων.

Η ώρα της δράσης φθάνει.

Έχοντας λάβει υπόψη τις πολύ σημαντικές θέσεις που αναπτύχθη-
καν από τους συμμετέχοντες στο διάλογο που έγινε στην Βουλή,
καταθέτουμε τη δική μας ολοκληρωμένη Πρόταση για το θέμα, με
τη μορφή μάλιστα συγκεκριμένων διατάξεων που περιλαμβάνουμε
σε Πρόταση Νόμου της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας.



Το μέλλον μας εξαρτάται από το μέλλον της νέας γενιάς.

Που η ανεργία, η κρίση, τα κοινωνικά αδιέξοδα της στερούν και
βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, όπως το να κάνουν δική τους οι-
κογένεια.

u Οι δουλειές λίγες, με κυριαρχία των ελαστικών μορφών και πολύ
χαμηλούς μισθούς.

u Η υποχρηματοδότηση από το Κράτος, αφήνει παιδιά έξω από
βρεφονηπιακούς και Παιδικούς σταθμούς, υποβαθμίζει το Δη-
μόσιο Σχολείο.

u Οι συνθήκες εργασιακής ζούγκλας, η δουλειά "χωρίς ωράριο",
αποθαρρύνουν τη γέννηση παιδιών.

Η εναρμόνιση εργασίας και προσωπικής-οικογενειακής ζωής 
παραμένει ζητούμενο.

Ιδιαίτερα για τις γυναίκες, τα εργασιακά τους δικαιώματα υφίστανται
συνεχώς παραβιάσεις λόγω εγκυμοσύνης και μητρότητας.

Υπάρχει βέβαια και το γενικότερο θέμα αντίληψης για τις προτε-
ραιότητες των νέων ζευγαριών που ακόμη κι αν μπορούν οικονο-
μικά, κάνουν λίγα παιδιά.

Είναι ζήτημα ενημέρωσης των νέων ανθρώπων (και από το σχο-
λείο) για τις συνέπειες της δημογραφικής κρίσης. Χρειάζεται η
σχετική «εκστρατεία» για την αλλαγή νοοτροπίας στην προσέγγιση
του προβλήματος.

Αυτή την κατάσταση πρέπει να ανατρέψουμε.

Με την Προοδευτική Ανατροπή που έχει ανάγκη ο τόπος.

Εμείς έχουμε ως προτεραιότητα:

u Να στηρίξουμε τα νέα ζευγάρια.

u Να αναβαθμίσουμε τις κοινωνικές υπηρεσίες και υποδομές.

u Να δώσουμε κίνητρα και διευκολύνσεις, για την ανατροφή των
παιδιών.

Η Παράταξή μας εξάλλου υλοποίησε τις μεγάλες τομές για την οι-
κογένεια, την ισότητα, τις κοινωνικές δομές και υπηρεσίες, για τα
παιδιά, τους ηλικιωμένους, τα άτομα με αναπηρία.

Σήμερα σχεδιάζουμε και δεσμευόμαστε για τις νέες 
προοδευτικές αλλαγές.



11 Προτάσεις
στο σχέδιο νόμου που καταθέτουμε

u Καθιερώνουμε "Εθνικό Αποταμιευτικό Λογαριασμό" για
κάθε παιδί, με την συμμετοχή τόσο του Γονέα, όσο και της
Πολιτείας (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης). Η οικογενειακή συμμετοχή θα εκπίπτει από τον ανα-
λογούντα φόρο εισοδήματος.

u Μοναδικός δικαιούχος θα είναι το παιδί, μετά την ενηλικίωσή
του, ώστε να χρησιμοποιήσει το ποσό για σπουδές ή επαγ-
γελματική δραστηριότητα.

u Κάθε οικογένεια δικαιούται "Κοινωνική Επιταγή" για κάθε
παιδί σε προσχολική ηλικία, η οποία εγγυάται το δικαίωμα
για ένταξη και φροντίδα, ΟΛΩΝ των παιδιών σε βρεφονη-
πιακό σταθμό.

u Κανένα παιδί έξω από βρεφονηπιακούς και παιδικούς
σταθμούς.

u Στεγαστική Συνδρομή για κάθε οικογένεια για διάστημα
δύο ετών από την απόκτηση νέου παιδιού.

u Η στεγαστική συνδρομή δίδεται μέσω μείωσης του φόρου
εισοδήματος ή ειδικού επιδόματος ενοικίου ή απαλλαγής
από τον ΕΝΦΙΑ, ανάλογα αν η οικογένεια μένει ή όχι σε δικό
της σπίτι.

u Οι τρίτεκνοι αποκτούν όλα τα δικαιώματα των Πολύτεκνων.
Δεν θίγονται τα δικαιώματα αυτών που σήμερα έχουν την
πολυτεκνική ιδιότητα.

u Τα 382 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και τα
59 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών με Αναπη-
ρία, διασφαλίζονται πλήρως εντασσόμενα στις Κοινωφε-
λείς υπηρεσίες των Δήμων και στις κοινωνικές υπηρεσίες
τους, με το ανθρώπινο δυναμικό και τον εξοπλισμό τους.

u Καθιερώνεται το ακατάσχετο και ασυμψήφιστο των οικο-
γενειακών επιδομάτων.

u Τα οικογενειακά επιδόματα θα καταβάλλονται με τον όρο
της φοίτησης των παιδιών στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση.

u Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής και Υποστήριξης Οι-
κογενειών σε κάθε Δήμο της χώρας. Τα Κέντρα λειτουρ-
γούν συμπληρωματικά με τις κοινωνικές Υπηρεσίες των
αντίστοιχων ΟΤΑ και παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες συμβου-
λευτικής και υποστήριξης σε οικογένειες με προβλήματα.

u Τα κέντρα χρηματοδοτούνται από Εθνικούς και Κοινοτι-
κούς Πόρους.
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u Τη σύσταση Εθνικής Επιτροπής Δημογραφικής Πολιτικής,
ώστε να εξειδικεύεται και να παρακολουθείται η εφαρμογή
του Πορίσματος της Διακομματικής Επιτροπής.

u Συμμετέχουν εκπρόσωποι Υπουργείων, Αυτοδιοίκησης, Πο-
λύτεκνων, Οργανώσεων Γυναικών, της ΕΣΑΜΕΑ, των ΑΕΙ, και
των πολιτικών κομμάτων της Βουλής.

u Τη σύσταση Ειδικής Γραμματείας Δημογραφικής Πολιτικής,
στο Υπουργείο Εσωτερικών, που θα εξειδικεύσει και εφαρ-
μόσει πολιτικές είτε με διάθεση των αναγκαίων πόρων, είτε
με αποτελεσματικό συντονισμό των συναρμόδιων δημόσιων
Υπηρεσιών.

u Υποχρεωτικό μάθημα στην εκπαίδευση για τα θέματα "Κυ-
κλοφοριακής Αγωγής και Οδικής Ασφάλειας" καθώς και
"Αγωγής Υγείας-Σεξουαλικής Αγωγής».
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Προτάσεις που αταλάντευτα θα αγωνιστούμε 
και τώρα και μετά τις εκλογές για να γίνουν πράξη. 

Χωρίς συμβιβασμούς και εκπτώσεις.

Όσα κίνητρα ή διευκολύνσεις και αν παρέχουμε πρέπει να καλυφθεί και ένα μεγάλο 
έλλειμμα, που ιδιαίτερα απασχολεί τους νέους ανθρώπους.

Το έλλειμμα εμπιστοσύνης.

Προς μια πολιτεία που αδυνατεί να οδηγήσει σε έξοδο από την κρίση, που αναπαράγει παλαι-
οκομματικές πρακτικές, που αντικαθιστά τα δικαιώματα των πολιτών με την "ελεημοσύνη", που
δεν στηρίζει τη δημιουργία και δεν αναγνωρίζει την αξιοσύνη.

Το έλλειμμα εμπιστοσύνης που διαχέεται σε όλη την Ευρώπη. 

Με δική μας πρωτοβουλία πρέπει να αλλάξουμε σελίδα. 
Γι' αυτό ζητάμε και την Προοδευτική Ανατροπή στον τόπο μας.

Γι' αυτό επιδιώκουμε την ριζική αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών και τον Πρωταγωνιστικό
ρόλο του Κινήματος Αλλαγής.

Για να νοιώσει ξανά η Νέα Γενιά, ότι κάτι πραγματικά αλλάζει. 
Ότι κάποιος νοιάζεται γι’ αυτούς.





Tο «Σχέδιο Ελλάδα» 
είναι η δική μας απάντηση, 
η απάντηση της Κεντροαριστεράς 
ότι η Ελλάδα ΜΠΟΡΕΙ

Μετά από 35 χρόνια λειτουργίας 
το ΕΣΥ πρέπει να αναγεννηθεί

Στην συνείδηση των πολιτών η Κοινωνική Πολιτική, είναι ταυτι-
σμένη με την Δημοκρατική Προοδευτική παράταξη.

Και σε αυτόν ακριβώς τον δρόμο το Κίνημα Αλλαγής συνεχίζει
σήμερα. Σταθερά υπέρ ενός δημόσιου, καθολικού συστήματος
υγείας που καλύπτει με επάρκεια και ποιότητα, όλους τους πολίτες.
Που τους αντιμετωπίζει με σεβασμό και αξιοπρέπεια.

Σήμερα όμως μετά από 35 χρόνια λειτουργίας το ΕΣΥ πρέπει να
αναγεννηθεί. Με γενναίες πρωτοβουλίες για την ανασυγκρότηση
και ολοκλήρωσή του.

• Με καθολική πρόσβαση στις υπηρεσίες Υγείας , μείωση των ανι-
σοτήτων και ειδικό σχέδιο δράσης για την Νησιωτική Ελλάδα και
τις δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές.

• Με ενιαίο, διαδραστικό ψηφιακό περιβάλλον για την υγεία και τη
διοίκησή της με βασικό άξονα τον διαρκή εκσυγχρονισμό και την
επέκταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. (Η χώρα έχει υπο-
γράψει ήδη από το 2011 πρωτόκολλο μεταφοράς τεχνογνωσίας με
τους πρωτοπόρους Εσθονούς, το οποίο δυστυχώς δεν έχει αξιο-

ποιηθεί. Η μετάπτωση σε ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα,
ένα σύστημα χωρίς χαρτί και φιλμ, πρέπει να αποτελέσει εθνικό
στόχο με καταληκτική ημερομηνία και εξειδικευμένες δράσεις.)

• Με εκσυγχρονισμό των υποδομών, τη λεγόμενη «βαριά συντή-
ρηση». Αυτή –με δεδομένη την στενότητα των πόρων- πρέπει να

Είναι ένα ολοκληρωμένο προοδευτικό Σχέδιο.

Προσδοκούμε στην στήριξη και εφαρμογή του Σχεδίου 
Ελλάδα από μια νέα γενιά επιχειρηματιών, ανθρώπων 
που τολμούν να μείνουν και να αγωνισθούν στην χώρα μας.

Αυτοί είναι η  «μαγιά» της Νέας Οικονομίας 
που δημιουργούμε.

Η Νέα οικονομία  δεν βασίζεται στην ποσότητα, αλλά στην ποιότητα
και βάζει τέλος στην κρατικοδίαιτη επιχειρηματική δραστηριότητα
που επιβιώνει παρασιτικά, καλλιεργώντας προνομιακές σχέσεις με
στελέχη του πολιτικού μας συστήματος.

Είναι ο συνδυασμός των γνώσεων, η εξειδίκευση, η δικτύωση των
επιχειρήσεων, η δημιουργία αλυσίδων αξίας, που χτίζουν πάνω στα
παραδοσιακά μας συγκριτικά πλεονεκτήματα (πολιτισμό, τουρισμό,
αγροδιατροφή), αλλά δημιουργούν νέα αξία, που εξάγουν, μετασχη-
ματίζουν παραδοσιακούς κλάδους, δημιουργούν νέα επαγγέλματα
και νέο πλούτο.

Είναι η λειτουργική καινοτομία, που κάνει μικρές χώρες να πρωτα-
γωνιστούν σε τομείς όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, η σύγχρονη δη-
μόσια διοίκηση, ο ήπιος τουρισμός, η πράσινη ενέργεια, η
εκπαίδευση, η ρομποτική κ.α.

Αυτή η Νέα Οικονομία είναι η καρδιά του σχεδίου ΕΛΛΑΔΑ.

Που θα πυροδοτήσει μια νέα αναπτυξιακή έκρηξη, ένα επενδυτικό
σοκ που θα οδηγήσει σε ανάπτυξη πολύ πάνω από το αναιμικό 1,5%-
2% που έχουμε σήμερα.

Με την δημιουργία θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης με
αξιοπρεπή αμοιβή, ώστε να μη τρώμε τις σάρκες μας μειώνοντας
συνέχεια συντάξεις και κοινωνικές παροχές.

Έχουμε παρουσιάσει αναλυτικά τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει
στο Σχέδιο Ελλάδα για να δώσουμε κίνητρα σε Έλληνες και ξένους
επιχειρηματίες, να προχωρήσουν, να τολμήσουν, να εμπιστευτούν τη
χώρα μας.

Χρειάζεται όμως και ειδική μέριμνα, κίνητρα για τους Νέους αν-
θρώπους που μένουν στην χώρα και επιχειρούν, αντιμετωπίζοντας
με ψηλά το κεφάλι τις δυσκολίες.

Τόσο γι’ αυτούς που καινοτομούν με νεοφυείς επιχειρήσεις, όσο και
αυτούς –και δεν είναι λίγοι- που δραστηριοποιούνται στους άλλους
κλάδους της οικονομίας.

Γνωρίζουμε τα προβλήματα, που βιώνουν καθημερινά.

Και μοιραζόμαστε τον αγώνα και την αγωνία τους να κάνουν,
σε αυτές τις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, τα πρώτα 
επαγγελματικά τους βήματα με επιτυχία.  

Επιτυχία που αφορά την χώρα και την Κοινωνία μας, 
που αγωνιά για να σταματήσει το brain drain, 
που υπονομεύει το μέλλον μας



Οι δικές μας προσεγγίσεις
οι δικές μας δεσμεύσεις
Είμαστε αποφασισμένοι μαζί με τους νέους που αγωνιζόνται, 
δημιουργούν, επιχειρούν να αλλάξουμε την Ελλάδα

Για κάθε νέο που ξεκινά τη δική του επαγγελματική δραστηριότητα,
θα παρέχεται απαλλαγή από την φορολογία για 3 χρόνια, και
απαλλαγή επίσης για 3 χρόνια από τις ασφαλιστικές εισφορές
για συνταξιοδότηση. 
(Αυτά τα χρόνια θα μπορούν να εξαγορασθούν με σταδιακό τρόπο
κατά την διάρκεια του εργασιακού βίου).

Δημιουργούμε και επεκτείνουμε Ειδικά Αναπτυξιακά Ταμεία κλα-
δικού/ τομεακού χαρακτήρα (όπως το Equifund), με τη συνεργα-
σία διεθνών Ταμείων (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) που θα
συν-επενδύουν με Ιδιωτικά Κεφάλαια σε κλάδους του μέλλοντος.

Διευρύνουμε την πρόσβαση όσων θέλουν να επιχειρήσουν σε αρ-
χικό κεφάλαιο ενθαρρύνοντας τα Ταμεία Συμμετοχών, με την συμ-
μετοχή του Ιδιωτικού Τομέα και ειδικά Προγράμματα από το
Τραπεζικό Σύστημα, που πρέπει επιτέλους να συμβάλλει στην ανά-
πτυξη της ρευστότητας στην Οικονομία.
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03 Για κάθε νέο που ξεκινά τη δική του
επαγγελματική δραστηριότητα, 

θα παρέχεται απαλλαγή από τη 
φορολογία για 3 χρόνια, 

και απαλλαγή επίσης για 3 χρόνια 
από τις ασφαλιστικές εισφορές 

για συνταξιοδότηση 



Δίνουμε βάση στη συνεργασία Πανεπιστημίων και Ερευνητικών
Κέντρων με τις επιχειρήσεις, για να αναπτυχθούν νέες εφαρμο-
γές και να αξιοποιηθούν εμπορικά.

Αναβαθμίζουμε την Επαγγελματική Κατάρτιση και τα Προγράμ-
ματα Εργασιακής εμπειρίας, ώστε να αντιστοιχούνται οι δεξιότη-
τες του ανθρώπινου δυναμικού με τις νέες ανάγκες.

Στηρίζουμε τους νέους αγρότες με δωρεάν παραχώρηση γης, με
φορολογικά, ασφαλιστικά μέτρα στήριξής τους, (μείωση φόρου
εισοδήματος, αφορολόγητο επιδοτήσεων,  αποσύνδεση εισφορών
από το εισόδημα, επιστροφή 5 μονάδων ΦΠΑ σε Οργανισμούς
και Ομάδες Παραγωγών και Συνεταιρισμούς).

Οι δικές μας προσεγγίσεις
οι δικές μας δεσμεύσεις
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Επιδότηση νέων θέσεων εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα. Για κάθε
100 ευρώ που πληρώνει η επιχείρηση για τους νεοπροσληφθέντες
εργαζόμενους, απαλλάσσεται από την φορολογία για 150.

Δημιουργούμε σε κάθε Περιφέρεια θερμοκοιτίδα και κέντρα υπο-
στήριξης της επιχειρηματικότητας και της έξυπνης εξειδίκευσης,
συνδυάζοντας την με την κατάρτιση για επαγγέλματα και υπηρε-
σίες του μέλλοντος.

Σε συνεργασία με τις Περιφέρειες και τους Δήμους, θα μπο-
ρούμε να δώσουμε «ζωή» σε πρώην βιομηχανικές περιοχές ή εγ-
καταλελειμμένα βιομηχανικά πάρκα, δημιουργώντας τις Περιοχές
Καινοτομίας. Να συγκεντρώσουμε σε μια γεωγραφική περιοχή
ιδιωτικά και δημόσια ερευνητικά κέντρα, Τμήματα Ανώτατων Εκ-
παιδευτικών Ιδρυμάτων, και μικρές ή μεγαλύτερες επιχειρήσεις,
ώστε να δημιουργηθούν οι συνέργειες για την υλοποίηση καινοτό-
μων έργων και ανάπτυξη καινοτόμων εταιρειών. Όπως έχει ήδη γίνει
σε μια σειρά χωρών όπως η Εσθονία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία.

Οι δικές μας προσεγγίσεις
οι δικές μας δεσμεύσεις
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09 Το ερώτημα δεν είναι 
με «ΠΟΙΟΝ ΘΑ ΠΑΜΕ» 

ή «ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΘΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΟΥΜΕ»
όπως νομίζουν ορισμένοι. 

Το κρίσιμο θέμα που απασχολεί τους
νέους ανθρώπους, που επιμένουν να

θέλουν να παλέψουν για μια καλύτερη
ζωή στην πατρίδα μας, είναι 

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ για να εγγυηθούμε
το Δικαίωμά τους στην Αξιοπρέπεια




