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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 

Οι αλλαγές στο νόμο περί προστασίας της λαϊκής κατοικίας που φέρνει προς ψήφιση την Πέμπτη 22 

Οκτωβρίου η κυβέρνηση της ΝΔ κάθε άλλο παρά την «προστατεύουν». Κυβέρνηση και επιχειρηματικοί όμιλοι 

βάζουν ένα νέο εκβιαστικό δίλλημα και ετοιμάζουν μια νέα θηλιά στο λαό. 

Ή θα πτωχεύσεις και θα χάσεις το σύνολο της περιουσίας σου ή θα αποδεχτείς να γίνεις νοικάρης 

στο ίδιο σου το σπίτι. 

Με το νέο νομοσχέδιο που η κυβέρνηση έχει το θράσος προκλητικά να ονομάζει ως «Κώδικα Διευθέτησης 

Οφειλών και Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας», στόχος είναι να περάσουν όλα τα χρέη των φυσικών 

προσώπων, δηλαδή όλα τα χρέη του λαού σε Τράπεζες, Εφορεία, ΔΕΚΟ κοκ σε μια ενιαία 

διαχείριση και ο λαός μας να ζει κάτω από την ομηρία και την τρομοκρατία, τη συνεχή αφαίμαξη 

του εισοδήματός του, κάτω από την απειλή του ξεκληρίσματος στην κυριολεξία. 

Για πρώτη φορά προβλέπεται η πτώχευση φυσικού προσώπου, δηλαδή ενός μισθωτού, αγρότη, 

ελεύθερου επαγγελματία. Η προϋπόθεση για να πτωχεύσει είναι να μην πληρώνει το 40% των 

ληξιπρόθεσμων οφειλών για έξι μήνες και η συνολική του οφειλή να ξεπερνά τα 30.000 ευρώ. 

Από τη στιγμή που ένα πρόσωπο πτωχεύει, ρευστοποιείται το σύνολο της περιουσίας του και της 

πρώτης κατοικίας. Η ρευστοποίηση «πάει» στην αποπληρωμή των χρεών με προτεραιότητα τις 

τράπεζες. Μάλιστα προβλέπεται ότι το φυσικό πρόσωπο θα ζει με τις «εύλογες δαπάνες 

διαβίωσης». Προκλητικό επίσης είναι ότι το πρόσωπο που έχει πτωχεύσει, απειλείται ακόμα και 

με ποινή φυλάκισης όταν επιδίδεται σε «ριψοκίνδυνες συμπεριφορές» με ό,τι αυτό μπορεί να 

σημαίνει. 

Τρία θα είναι τα εκβιαστικά διλήμματα για το λαό: 

Α) Πτωχεύει και χάνει όλη την περιουσία του. Μετά από τη ρευστοποίηση της περιουσίας του, διαγράφεται 

πλήρως το χρέος και εξαθλιωμένος όπως θα είναι θα μπορεί να έχει «τη δεύτερη του ευκαιρία», 

Β) Εντάσσεται στο μηχανισμό εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών του που θα γίνεται με ακόμα 

χειρότερους ληστρικούς όρους απ’ ότι σήμερα,  

Γ) Πτωχεύει ή μπροστά στον πλειστηριασμό, χάνει την υπόλοιπη περιουσία του και γίνεται μισθωτής στην 

κύρια κατοικία του για δώδεκα χρόνια, με δικαίωμα να την ξαναγοράσει στην εμπορική της αξία μετά το 

πέρας των 12 ετών και χωρίς όλα αυτά τα ενοίκια που έχει δώσει μια ντουζίνα χρόνια να προσμετρούνται. 
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Σε κάθε περίπτωση που το ξεκλήρισμα μιας λαϊκής οικογένειας δεν φτάνει για να καλύψει το σύνολο των 

χρεών τότε θα δεσμεύεται και θα κατάσχεται το μηνιαίο εισόδημα του κάθε εργαζόμενου που ξεπερνά τα 

534€ ή τα 950€ αν πρόκειται για ζευγάρι για ορισμένα χρόνια!!! 

Μόνοι κερδισμένοι θα είναι οι τράπεζες που θα ξεφορτωθούν τα «κόκκινα δάνεια» και θα 

μπουκώσουν πάλι με νέες χρηματοδοτήσεις δεκάδων δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και ο 

«Ιδιωτικός Φορέας Διαχείρισης της Ακίνητης Περιουσίας» που θα πάρει προίκα με τα λεφτά του κρατικού 

προϋπολογισμού, δηλαδή με τα λεφτά του ίδιου του λαού, χιλιάδες ακίνητα από τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά 

για να τα νοικιάζει πάλι μετά στους ίδιους!!!! ή σε εταιρείες που εμπλέκονται σε μεγάλες αναπλάσεις, 

εξασφαλίζοντας απίστευτα κέρδη. 

Κανείς εργαζόμενος δεν πρέπει να επιτρέψει μια τέτοια εξέλιξη. Οι εργαζόμενοι στις Τράπεζες και στις 

εταιρείες του Χρηματοπιστωτικού τομέα βλέπουν ότι όσο προχωρούν αυτά τα αντιδραστικά σχέδια, 

παράλληλα μεγαλώνουν οι απολύσεις κάθε μορφής στον κλάδο (απολύσεις, «εθελούσιες», αποσχίσεις), το 

κλείσιμο των καταστημάτων, τόσο χάνουν δικαιώματα. 

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ 
 

Οι μαζικές παρεμβάσεις που έγιναν σε ειρηνοδικεία και συμβολαιογραφεία είχαν αποτέλεσμα. Μαζί με άλλα 

σωματεία και μαζικούς φορείς σταματήσαμε πλειστηριασμούς, υποχρεώσαμε τράπεζες να 

επαναδιαπραγματευθούν τα δάνεια, συνεχίζουν να μένουν στα σπίτια τους λαϊκός κόσμος που πάλεψε και δεν 

υπέκυψε στους εκβιασμούς και στις πιέσεις. 

Το σωματείο μας καλεί όλα τα συνδικάτα, τους μαζικούς φορείς, τους εργαζόμενους και όλο το λαό να 

περιφρουρήσουν την λαϊκή περιουσία, το σπίτι τους που έχτισαν με τόσο κόπο και ιδρώτα. Είναι ανάγκη να 

διαμορφωθεί ένα ισχυρό κίνημα αντίστασης απέναντι στην κυβέρνηση, στους τραπεζίτες και στα κοράκια που 

έχουν βάλει στο μάτι την περιουσία του λαού. Καλούμε τα συνδικάτα και τους μαζικούς φορείς της Αττικής 

να οργανώσουν την πάλη τους για αυτό το κρίσιμο μέτωπο μαζί με την πάλη για να προστατεύσουν την 

υγεία και το εισόδημά τους. Να φτιαχτούν επιτροπές αγώνα σε κάθε γειτονιά.  
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 

 Προστασία της πρώτης και δεύτερης λαϊκής κατοικίας. 
 Κούρεμα του χρέους των εργατικών και λαϊκών νοικοκυριών. Διαγραφή ποσοστού ύψους 50% από 
την οφειλή στις τράπεζες μετά τη διαγραφή των τόκων. Μείωση σε ποσοστό 30% των επαγγελματικών 
δανείων για ΕΒΕ, φτωχούς αγρότες και αλιείς 
 Διαγραφή κάθε είδους τόκων (συμβατικοί, υπερημερίας κλπ). Διαγραφή κάθε ποσού που αναλογεί σε 
ανατοκισμό 
 Μη επιβολή τόκου για όσο διάστημα διαρκεί η ανεργία ή η αναστολή της σύμβασης. Αναστολή 
πληρωμής της οφειλής για τους άνεργους και για τους εργαζόμενους με αναστολή σύμβασης. 
 Αυτοδίκαιη παύση κάθε μορφής πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης από πλευράς των τραπεζών. 
 Επανασύσταση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και άμεση κατασκευή σύγχρονων κατοικιών. 
 Πλήρης κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, των χαρατσιών, της φοροληστείας. Αφορολόγητο ατομικό όριο 
20.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Να φορολογούνται με 45% τα κέρδη και τα 
περιουσιακά στοιχεία του μεγάλου κεφαλαίου. 
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