
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

στο Σχέ�διο Νο� μου του Υπουργέι�ου Υγέι�ας «Κυ� ρωση α) της απο�  25.2.2020 Π.Ν.Π.
"Κατέπέι�γοντα μέ�τρα αποφυγη� ς και πέριορισμου�  της δια� δοσης κορωνοι"ου� " (Α΄ 42), β)

της απο�  11.3.2020 Π.Ν.Π. "Κατέπέι�γοντα μέ�τρα αντιμέτω� πισης των αρνητικω� ν
συνέπέιω� ν της έμφα� νισης του κορωνοι"ου�  COVID-19 και της ανα� γκης πέριορισμου�  της

δια� δοση� ς του" (Α΄ 55) και γ) της απο�  14.3.2020 Π.Ν.Π. "Κατέπέι�γοντα μέ�τρα
αντιμέτω� πισης της ανα� γκης πέριορισμου�  της διασπορα� ς του κορωνοι"ου�  COVID-19" (Α΄

64)».

Θέμα: επέκταση προστασίας κύριας κατοικίας & αναστολή
σχεδίου «Ηρακλής» 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η αντιμέτω� πιση της υγέιονομικη� ς κρι�σης που προκαλέι�  η πανδημι�α του κορωνοι"ου�  δέ
χρη� ζέι μο� νο υγέιονομικω� ν μέ�τρων και απαγορέυ� σέων, ιδι�ως ο� ταν καθι�σταται πασι�δηλο
ο� τι την υγέιονομικη�  κρι�ση θα ακολουθη� σέι οικονομικη�  κρι�ση σέ παγκο� σμιο έπι�πέδο ως
αποτέ�λέσμα της οικονομικη� ς πι�έσης που υφι�στανται τα κρα� τη, μέταξυ�  των οποι�ων και
η Ελλα� δα, λο� γω των ορθω� ν μέ�τρων lockdown. Στοιχέιω� δης προ� ληψη για την αποφυγη�
των χέιρο� τέρων δυνατω� ν ένδέχομέ�νων αποτέλέι�  το πα� γωμα έπ’ αο� ριστον του σχέδι�ου
«ΗΡΑΚΛΗΣ» για τα κο� κκινα δα� νέια (νο� μος 4649,  «Προ� γραμμα παροχη� ς  έγγυ� ησης σέ
τιτλοποιη� σέις  πιστωτικω� ν  ιδρυμα� των»,  Α΄  206/16.12.2019)  και  η  έπέ�κταση  της
προστασι�ας  πρω� της/κυ� ριας κατοικι�ας  απο�  τους πλέιστηριασμου� ς,  η  οποι�α  έιδα� λλως
λη� γέι στις 30 Απριλι�ου 2020 συ� μφωνα μέ τις προ� νοιές του ν. 4605/2019 (Α΄ 52) ο� πως
τροποποιη� θηκέ μέ το α� ρθρο 59 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204). 

Οι  πωλη� σέις  και  τιτλοποιη� σέις  κο� κκινων  δανέι�ων  μέ  τις  προ� νοιές  του  σχέδι�ου
«ΗΡΑΚΛΗΣ»  και  οι  μαζικοι�  πλέιστηριασμοι�  αφ’  ης  στιγμη� ς  ταμέι�α  και  τρα� πέζές  θα
αποκτου� ν  το  δικαι�ωμα  να  προχωρη� σουν  ακωλυ� τως  σέ  αυτέ�ς  θα  αποτέλέ�σουν  μια
συνταγη�  καταστροφη� ς και κατα�  τη δια� ρκέια της πανδημι�ας του κορωνοι"ου�  και μέτα�  την
παρέ�λέυση  του  α� μέσου  κινδυ� νου,  σέ  συνα� ρτηση  μέ  την  έυρυ� τέρη  κακουχι�α  των
νοικοκυριω� ν και των έπιχέιρη� σέων που η� δη έ�χέι αρχι�σέι να ξέδιπλω� νέται. Η αποτροπη�
αυτη� ς  της  έξέ�λιξης  έι�ναι  πρω� τιστο,  έπέι�γον  καθη� κον.  Ειδα� λλως  έλλοχέυ� έι,
έπιπροσθέ�τως, ο κι�νδυνος να ένέργοποιηθου� ν οι κρατικέ�ς έγγυη� σέις υπέ�ρ των ταμέι�ων
μέ αποτέ�λέσμα το Δημο� σιο να χρέιαστέι� δανέισμο�  12 δισέκατομμυρι�ων έυρω�  υπέ�ρ ου� τέ
των τραπέζω� ν ου� τέ των δανέιοληπτω� ν αλλα�  υπέ�ρ των αρπακτικω� ν ταμέι�ων.  Αν δέν



παγω� σέι  το σχέ�διο «ΗΡΑΚΛΗΣ», ανοι�γέι  ο δρο� μος για απαιτη� σέις απο�  τα αρπακτικα�
ταμέι�α των κρατικω� ν έγγυη� σέων.

Ο δρο� μος που μας οδη� γησέ στον έπαπέιλου� μένο κι�νδυνο, έν μέ�σω πανδημι�ας και της
ακολουθου� σης  υ� φέσης,  έ�χέι  ιστορι�α  έτω� ν.  Η  ένι�σχυση  της  κέρδοσκοπικη� ς
δραστηριο� τητας αλλοδαπω� ν και έγχω� ριων ταμέι�ων και ο δρο� μος προς την ακω� λυτη
αισχροκέ�ρδέια  α� νοιξέ  μέ  το  νο� μο  4354/2015  κατα�  τη  θητέι�α  της  προηγου� μένης
κυβέ�ρνησης. Συ� μφωνα μέ τις προβλέ�ψέις του προαναφέρο� μένου νομοθέτικου�  πλαισι�ου
τα Πιστωτικα�  Ιδρυ� ματα απέ�κτησαν την δυνατο� τητα να αναθέ�τουν την διαχέι�ριση και
την  μέταβι�βαση  απαιτη� σέων  απο�  τα  μη  έξυπηρέτου� μένα  δα� νέια  αποκλέιστικα�  σέ
ανω� νυμές  έταιρέι�ές  που  έδρέυ� ουν  στην  Ελλα� δα  και  σέ  ανω� νυμές  έταιρέι�ές  που
έδρέυ� ουν σέ κρα� τος – μέ�λος του Ευρωπαι"κου�  Οικονομικου�  Χω� ρου, έφ’ ο� σον ο� μως έ�χουν
έγκαταστη� σέι  νο� μιμα  στην  Ελλα� δα  υποκατα� στημα.  Μέ  το  σχέ�διο  «ΗΡΑΚΛΗΣ»  που
νομοθέ�τησέ  η  τρέ�χουσα  κυβέ�ρνηση  χορηγέι�ται  σέ  αυτέ�ς  τις  έταιρέι�ές  και  ταμέι�α  η
δυνατο� τητα τιτλοποι�ησης των έν λο� γω απαιτη� σέων και μα� λιστα μέ την έγγυ� ηση του
Ελληνικου�  Δημοσι�ου.  Το  αναφέρο� μένο  νομοθέτικο�  πλαι�σιο  αφη� νέι  τον  έυα� λωτο
δανέιολη� πτη παντέλω� ς ανυπέρα� σπιστο απέ�ναντι σέ Τρα� πέζές και έγχω� ρια η�  αλλοδαπα�
ταμέι�α τα οποι�α, ο� πως αναφέ�ρέι η αιτιολογικη�  έ�κθέση του νομοσχέδι�ου για το σχέ�διο
«ΗΡΑΚΛΗΣ», θα ασκη� σουν «έπαγγέλματικη�  διαχέι�ριση» αφου�  θα διαθέ�τουν «έχέ�γγυα
έμπέιρι�ας  και  αποτέλέσματικο� τητας»  ως  προς  την  έι�σπραξη  των  ληξιπρο� θέσμων
απαιτη� σέων.  Η έν λο� γω αποτέλέσματικο� τητα προμηνυ� έι  το μπαρα� ζ  πλέιστηριασμω� ν
που προ� κέιται να ακολουθη� σέι.  Ει�χέ  προηγηθέι�  η κατα� ρριψη κα� θέ έμποδι�ου για την
συνταγματικη�  προστασι�α  της  πρω� της  κατοικι�ας,  αρχικα�  μέ  τη  νομοθέ�τηση  έιδικου�
πλαισι�ου προστασι�ας  πρω� της κατοικι�ας  και έν συνέχέι�α  μέ τις αλλαγέ�ς  στο Κω� δικα
Πολιτικη� ς  Δικονομι�ας,  την θέσμοθέ�τηση των Ηλέκτρονικω� ν  Πλέιστηριασμω� ν και την
προστασι�α  των  Υπαλλη� λων  Πλέιστηριασμω� ν,  την  δυνατο� τητα  μέταβι�βασης  και
διαχέι�ρισης των κο� κκινων δανέι�ων και, τέ�λος, μέ το σχέ�διο «ΗΡΑΚΛΗΣ».

Το Μέ�ΡΑ25 έ�χέι καταθέ�σέι πλη� ρη προ� ταση για το ζη� τημα και προ� βλημα των κο� κκινων
δανέι�ων. Αυτο�  που έπέι�γέι προ πα� σης α� λλης νομοθέτικη� ς πρωτοβουλι�ας, προκέιμέ�νου
να αποφέυχθέι�  η διαφαινο� μένη καταστροφη�  έν μέ�σω της δυσπραγι�ας που προκαλέι�  η
πανδημι�α, έι�ναι (α) η αναστολη�  έπ’ αο� ριστον του σχέδι�ου «ΗΡΑΚΛΗΣ» και (β) η α� ρση
της αποκλέιστικη� ς προθέσμι�ας για την προστασι�α της πρω� της/κυ� ριας κατοικι�ας ο� πως
αυτη�  αποτυπω� θηκέ  στο  πρω� το  έδα� φιο  της  παραγρα� φου  1  του  α� ρθρου  72  του  ν.
4605/2019 (Α΄ 52) , το οποι�ο τροποποιη� θηκέ μέ το α� ρθρο 59 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204)
ορι�ζοντας  την  30η�  Απριλι�ου  ως  χρονικο�  ο� ριο.  Εξυπακου� έται  ο� τι  τις  έπέι�γουσές
πυροσβέστικέ�ς αυτέ�ς πρωτοβουλι�ές οφέι�λέι να ακολουθη� σέι νομοθέτικη�  προ� νοια για
τα μη έξυπηρέτου� μένα, κο� κκινα δα� νέια.



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Προτέι�νονται μέ προσθη� κη μέ νέ�ο α� ρθρο στο παρο� ν νομοσχέ�διο τα έξη� ς έδα� φια:

1. Η  ισχυ� ς  του  νο� μου  4649  «Προ� γραμμα  παροχη� ς  έγγυ� ησης  σέ  τιτλοποιη� σέις
πιστωτικω� ν ιδρυμα� των» (ΦΕΚ 206 A'/16.12.2019) αναστέ�λλέται έπ’ αο� ριστον.

2. Τροποποι�ηση  του  α� ρθρου  72  του  ν.  4605/2019:  Το  πρω� το  έδα� φιο  της
παραγρα� φου  1  του  α� ρθρου  72  του  ν.  4605/2019  (Α΄  52)  ,  το  οποι�ο  έι�χέ
τροποποιηθέι�  μέ  το α� ρθρο 59 του ν.  4647/2019 (Α΄  204),  τροποποιέι�ται  ως
έξη� ς:  «1.  Κα� θέ  φυσικο�  προ� σωπο,  στο  οποι�ο  συντρέ�χουν  οι  πρου" ποθέ�σέις
έπιλέξιμο� τητας της παραγρα� φου 1 του α� ρθρου 68, μπορέι�  να υποβα� λέι αι�τηση
για ρυ� θμιση των οφέιλω� ν των παραγρα� φων 2 και 3 του α� ρθρου 68, μέ σκοπο�
την προστασι�α της κυ� ριας κατοικι�ας του απο�  την αναγκαστικη�  ρέυστοποι�ηση.»

Αθη� να, 2 Απριλι�ου 2020

Οι προτέι�νοντές Βουλέυτέ�ς

Για� νης Βαρουφα� κης

Κλέ�ων Γρηγορια� δης

Φωτέινη�  Μπακαδη� μα

Σοφι�α Σακορα� φα 


