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Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 του ν.4021/2011, το οποίο αντικατέστησε το
άρθρο 68 του ν. 3601/2007, ανακλήθηκε την 19/3/2012 η άδεια λειτουργίας του
εδρεύοντος στη Λαμία Πιστωτικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «Συνεταιριστική
Τράπεζα Λαμίας ΣΥΝ.ΠΕ» και τέθηκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθαρίσεως,
οριζομένου με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος ειδικού εκκαθαριστού, ο οποίος
υπόκειται στον έλεγχο και αυτής. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, ο ειδικός
εκκαθαριστής πέραν της επιδιώξεως άμεσης είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών,
που περιήλθαν στο υπό εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα, δύναται να συνάπτει
συμβιβασμούς

μέχρι του πόσου των 15.000

Ευρώ, πάνω δε από αυτό το ποσό

απαιτείται άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος (υπ.αρ.πρωτ.5193/15-3-2013 ΤτΕ).
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών αναμένεται να
οριστικοποιηθούν

οι

αποφάσεις

και

νομοθετικές

ρυθμίσεις

για

τα

δάνεια

επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, που αδυνατούν -λόγω των επιπτώσεων από
την παρατεταμένη ύφεση- να καταβάλουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τις
ισχύουσες συμβάσεις, είναι δε βέβαιο ότι οι ρυθμίσεις αυτές, θα ωφελήσουν την
απασχόληση και την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, αλλά θα προσφέρουν και στην
ανακούφιση των φυσικών προσώπων με πολλαπλασιαστικά οφέλη στα πλαίσια της
σημερινής οικονομικής κατάστασης.

Πλην όμως εν προκειμένω, μέσα στο ήδη δυσμενέστατο οικονομικό
περιβάλλον, στην τοπική κοινωνία έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα από τις
εντεινόμενες

δικαστικές

ενέργειες,

που

γίνονται

στα

πλαίσια

της

ειδικής

εκκαθαρίσεως του άνω Πιστωτικού Ιδρύματος, ήτοι το κλείσιμο των λογαριασμών, τις
καταγγελίες συμβάσεων δανείων , πιστώσεων κλπ, τις επισπευδόμενες αναγκαστικές
εκτελέσεις σε βάρος των δανειοληπτών σε συνδυασμό με την άρνηση -αδυναμία του
ειδικού εκκαθαριστή να προβεί στην ρύθμιση των υφισταμένων δανείων λόγω,
προφανώς, του υφισταμένου νομίμου καθεστώτος των υπό εκκαθάριση πιστωτικών
ιδρυμάτων.
Κρίνουμε απαραίτητο λοιπόν ότι, άμεσα, στα πλαίσια της εκκαθάρισης και της
μεγιστοποίησης του προϊόντος αυτής, λαμβανόμενου υπ’ όψιν των υποχρεώσεων του
άνω ιδρύματος, πρέπει να προχωρήσετε σε τροποποίηση του υφισταμένου θεσμικού
πλαισίου, παρέχοντας το δικαίωμα στον εκκαθαριστή να ρυθμίζει την αποπληρωμή
των πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμων δανείων, πιστώσεων κλπ, με τον διακανονισμό
αυτών δια της παρατάσεως του χρόνου αποπληρωμής, παροχής περιόδου χάριτος,
μείωση επιτοκίων, ώστε να αποκατασταθεί η ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ που υπάρχει μεταξύ των
δανειοληπτών

του

άνω

υπό

εκκαθαριστή

πιστωτικού

ιδρύματος

και

των

δανειοληπτών άλλων πιστωτικών εν Ελλάδι ιδρυμάτων, όπου αντιμετωπίζονται με
τελείως διαφορετικό τρόπο, αφού γίνονται συνεχείς ρυθμίσεις ληξιπροθέσμων
επιτοκίων, διαγραφή μέρους των τόκων κλπ.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων δανείων θα γίνει χωρίς
εξαιρέσεις, όπως ανωτέρω περιγράφεται, η δε εκκαθάριση θα αποφύγει χρονοβόρες
και δαπανηρές δικαστικές ενέργειες, που θα αυξήσουν το κόστος είσπραξης και
επισφαλειών με αποτέλεσμα την ανυπολόγιστη ζημία της εκκαθάρισης.
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