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Κύξηε Τπνπξγέ,  

Κπξία Τπνπξγέ,  

Κύξηνη,  

Οη αζθνύκελεο πνιηηηθέο ην πξνεγνύκελν δηάζηεκα θαη ε ππεξδεθαεηήο 

πνιηηηθή ησλ ηξαπεδώλ πνπ, αλεμάξηεηα από ηε ζεκεξηλή ζπγθπξία, πξνέβεζαλ ζε 

κηα αλεμέιεγθηε πηζησηηθή επέθηαζε, θπξίσο ζηελ θαηαλαισηηθή πίζηε, είρε ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ εμνλησηηθή ππεξρξέσζε ησλ λνηθνθπξηώλ. 

Σην δεκόζην ηνκέα, ζε εθαξκνγή ηεο δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο πνπ 

επηβάιιεηαη από ην Γ.Ν.Τ., ηελ Δ.Δ. θαη ηελ Δ.Κ.Τ θαη πινπνηήζεθε από ηηο 

θπβεξλήζεηο ε κείσζε ησλ απνδνρώλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλήιζε ζε 20% γηα ηνλ 

πξνεγνύκελν ρξόλν θαη έσο 35% εθέηνο. Η ζπλνιηθή δε κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ 

ηνπο ππεξβαίλεη ην 40%. 

Η αλεξγία θαιπάδεη δξακαηηθά, ηδηαίηεξα ζηνπο λένπο θαη πνιιέο νηθνγέλεηεο, 

αλάκεζά ηνπο θαη εθπαηδεπηηθώλ, έρνπλ έλα ή πεξηζζόηεξα άλεξγα κέιε. Σύκθσλα 

κε ηελ ελδηάκεζε έθζεζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδαο, ζηε ρώξα καο 

δηαβηνύλ 500.000 ζπκπνιίηεο καο κε κεδεληθό εηζόδεκα. 

Σηηο αξρέο ηεο πξνεγνύκελεο δεθαεηίαο ε έθζεζε, ζπλνιηθά ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο, ζε πξντόληα ζηεγαζηηθήο θαη θαηαλαισηηθήο πίζηεο, απνηηκεκέλε ζε € 

έθηαλε πεξίπνπ ηα 10 δηο. Τνλ Οθηώβξην ηνπ 2008, νη δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο ζηα 

αληίζηνηρα πξντόληα εθηνμεύηεθαλ ζην ακύζεην πνζό ησλ 110 δηζεθαηνκκπξίσλ.  

Σ’ απηό ην ζεκείν παξαηεξνύκε όηη: 

Μέρξη ζήκεξα, ηξία ρξόληα κεηά, ην παξαπάλσ πνζό παξακέλεη ζρεδόλ 

ακεηάβιεην. Γειαδή, από ην ζύλνιν ησλ όπνησλ λέσλ ρνξεγνύκελσλ δαλείσλ θαη ηηο 

απνπιεξσκέο πνπ κεζνιάβεζαλ, ην βαζηθό ηνπο κέγεζνο δελ κεηώλεηαη. Κη απηό 

θαηαδεηθλύεη ζε ζεκαληηθό βαζκό ηελ αδπλακία εμππεξέηεζεο ησλ δαλεηαθώλ 

ππνρξεώζεσλ ησλ λνηθνθπξηώλ. 

Έλα κεγάιν κέξνο απηώλ ησλ 110 δηο αθνξά ζε θαηαλαισηηθά δάλεηα, 

δειαδή ζε δάλεηα βξαρππξόζεζκεο ιήμεο. Η κεγαιύηεξε πεξίνδνο απνπιεξσκήο 

ηνπο ήηαλ 5 ρξόληα, ην κηθξόηεξν βέβαηα κέξνο ηνπο γηαηί ηα πεξηζζόηεξα 

ρνξεγνύληαλ κε νξίδνληα ελόο ή δύν ρξόλσλ, ζε αληίζεζε κε ηα ζηεγαζηηθά πνπ ν 
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κέζνο όξνο δσήο ηνπο αλέξρεηαη ζηα 15 ρξόληα θαη ε κεγαιύηεξε πεξίνδνο έθηαλε ηα 

35 ρξόληα. Έηζη, θη ελώ γίλεηαη θαηαλνεηό όηη ηα θαηαλαισηηθά δάλεηα κε έλα 

ζρεηηθό ξπζκό νκαιήο εμππεξέηεζήο ηνπο ζα έπξεπε λα έρνπλ απνκεηώζεη ην πνζό 

ησλ 110 δηο, απηό παξακέλεη ζην ίδην ύςνο, γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη όηη ε αδπλακία 

εμππεξέηεζήο ηνπο παγηώλεηαη. 

Η δηάξζξσζε ησλ ζπλνιηθώλ δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ ζηε ρώξα καο, 

λνηθνθπξηώλ θαη επηρεηξήζεσλ, δείρλεη κε ηνλ πην αλάγιπθν ηξόπν ηελ 

αληηπαξαγσγηθή θαηαλνκή πόξσλ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Σε ζύγθξηζε, ινηπόλ, κε 

ηα 110 δηο ηεο ζπλνιηθήο θαηαλαισηηθήο πίζηεο, ηα δάλεηα πξνο ηηο επηρεηξήζεηο 

αλεμαξηήησο κεγέζνπο αλέξρνληαη ζηα 130 δηο πεξίπνπ. Έηζη, εμεγείηαη θαηαθαλώο 

όηη ν πνιπδηαθεκηζκέλνο κέζνο όξνο αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ ηελ  πεξίνδν 2000-2008, 

πνπ ήηαλ πεξίπνπ  4% έλαληη ηνπ κέζνπ όξνπ 2% ηεο επξσδώλεο, αθνξνύζε ζε 

αληηπαξαγσγηθέο ηνπνζεηήζεηο, κε όηη απηέο ζπλεπάγνληαη ηόζν γηα ην κέγεζνο ηνπ 

ηδησηηθνύ δαλεηζκνύ όζν θαη γηα ηελ παξαγσγηθή δπλαηόηεηα ηεο νηθνλνκίαο. 

Τέινο, ην γεγνλόο όηη ν ηδηωηηθόο δαλεηζκόο έθηαζε ζηελ Ειιάδα ην 2010 

ην 110,9% ηνπ ΑΕΠ, από ην 30% πξηλ ηελ απειεπζέξσζε ηνπ ηξαπεδηθνύ 

ζπζηήκαηνο ην 1994, απιά επηζεκαίλεη ηελ απηνηειή επζύλε ηωλ ηξαπεδώλ πνπ 

νθείινπλ λα πιεξώζνπλ ην κέξνο πνπ ηνπο αλαινγεί. Οπωζδήπνηε δε, κε κεξηθή 

απαιιαγή ή ζπλνιηθή δηαγξαθή, απηνύ πνπ αθνξά ζηνπο ζπληαμηνύρνπο, 

κηζζωηνύο, επηζθαιώο εξγαδόκελνπο θαη αλέξγνπο, κεηά ηελ θαηαβαξάζξωζε 

ηωλ απνδνρώλ ηνπο θαη ηα ραξάηζηα από ηηο πνιηηηθέο ηεο ηξόηθαο θαη ηελ 

απηνηειή επζύλε (ραιαξά πηζηωηηθά θξηηήξηα) ηωλ ηξαπεδώλ. 

Τν ΓΣ ηεο ΟΛΜΔ πξνηείλεη: 

 Γηα θάζε νηθνγελεηαθό εηζόδεκα (αζξνηζηηθά εάλ είλαη νηθνγελεηαθό), πνπ 

πξνέξρεηαη απνδεηθηηθά από ζρέζε κηζζσηήο εξγαζίαο (πιήξνπο ή κεξηθήο), 

από κπινθάθηα παξνρήο ππεξεζηώλ, ζπληάμεηο θαη επηδόκαηα αλεξγίαο θαη 

κεηώζεθε εμαηηίαο απόιπζεο, απώιεηαο ηεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο εξγαζίαο 

αθνπζίσο, άζθεζεο «δεκνζηνλνκηθώλ» πεξηνξηζηηθώλ πνιηηηθώλ, επηβνιήο 

ραξαηζηώλ, θαηάξγεζεο επηδνκάησλ αλεξγίαο, κνλνκεξνύο λνκνζεηηθήο ή 

εξγνδνηηθήο πξσηνβνπιίαο (κείσζε εκεξώλ εξγαζίαο) λα γίλεη απνκείωζε  

ηωλ δαλεηαθώλ ηνπο ππνρξεώζεωλ, ζε εηήζηα ή κεληαία βάζε,  αληίζηνηρε 

ηεο κείωζεο ηωλ απνδνρώλ ηνπο. 

Σε θακηά όκσο πεξίπησζε ε κεληαία θαηαβνιή δόζεσλ δελ επηηξέπεηαη λα 

ππεξβαίλεη ην 30% ησλ κεληαίσλ αηνκηθώλ ή νηθνγελεηαθώλ απνδνρώλ (πγηήο 

ζρέζε εηζνδήκαηνο πξνο δαλεηαθή ππνρξέσζε) 

 Όηαλ ην αηνκηθό ή νηθνγελεηαθό εηζόδεκα δελ ππεξβαίλεη απηό πνπ ινγίδεηαη 

σο «όξην θηώρεηαο» ηόηε ε δαλεηαθή ππνρξέσζε λα δηαγξάθεηαη ζπλνιηθά θαη 

νξηζηηθά (ππέξηεξν αγαζό ή αμηνπξεπήο δηαβίσζε θαη ε πγεία). 

 Ιδηαίηεξα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ έρνπλ ιάβεη δάλεην από ην Σακείν 

Παξαθαηαζεθώλ θαη Δαλείωλ θαη ην Σαρπδξνκηθό Σακηεπηήξην (πνπ 

είλαη θξαηηθνί θνξείο) θαη νη θξαηήζεηο ησλ δόζεσλ γίλνληαη από ην κηζζό, 

είλαη απνιύησο απαξαίηεην λα γίλνπλ ξπζκίζεηο ηόζν γηα ηελ αύμεζε ηωλ 

δόζεωλ όζν θαη ηελ κείωζε ηωλ επηηνθίωλ. 

  


