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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Εγκλωβισμένοι εγγυητές και εγγραφές ΜΕΜΟ

Ο εύκολος και ανεξέλεγκτος δανεισμός βασιζόμενος κατά κύριο λόγο στην ενυπόθηκη
εξασφάλιση και όχι στην ικανότητα αποπληρωμής, σε συνδυασμό με την ευρεία χρήση
εγγυητών και εγγραφής ΜΕΜΟ σε όλη την περιουσία των εγγυητών, οδήγησαν σήμερα μια
μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας να βρίσκονται σε δεινή θέση για τις οφειλές άλλων.

Το γεγονός ότι η κακή αυτή πρακτική εφαρμόστηκε από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα και για
πολύ μεγάλη χρονική περίοδο, μπορεί να δώσει μια πρώτη εκτίμηση για τον πολύ μεγάλο
αριθμό ατόμων που επηρεάζονται αρνητικά από τις συνέπειες της πρακτικής αυτής.

Το γεγονός ότι οι εγγυητές βάση σύμβασης, αναλαμβάνουν την αποπληρωμή του δανείου
των πρωτοφειλετών αλληλέγγυα και εξ ολοκλήρου επί του οφειλόμενου υπολοίπου του
δανείου και η ευκολία με την οποία οι διαιτητικές αποφάσεις στον πρώην Συνεργατισμό
εγγράφονταν ως αποφάσεις Δικαστηρίου, επεξηγεί πλήρως και με μαθηματική ακρίβεια στο
πως οι εγγυητές έχουν καταλήξει στα σημερινά αδιέξοδα.

Πιο κάτω παραθέτουμε τους κύριους λόγους που επιβάλλεται να επέλθουν άμεσα αλλαγές
στα θέματα των εγγυητών και εγγραφής ΜΕΜΟ.

1) Μετά τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας των εκποιήσεων, η χρήση εγγυητών θα
έπρεπε να είχε αναθεωρηθεί

Το γεγονός ότι η νομοθεσία των εκποιήσεων έχει εκσυγχρονιστεί από το 2014 επιτρέποντας
στα πιστωτικά ιδρύματα να προχωρούν με γρήγορους πλειστηριασμούς και εξασφάλιση του
ποσού οφειλής, καθιστά τη διευρυμένη πρακτική της χρήσης εγγυητών ως απαρχαιωμένη.

2) Πρόσφατες αποφάσεις του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου για απαλλαγή
εγγυητών

Έχουμε ήδη πρόσφατες αποφάσεις από το Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, τόσο για την
ΚΕΔΙΠΕΣ όσο και για τον ΟΧΣ, για απαλλαγή εγγυητών βάση καταχρηστικών ρητρών που
εντοπίστηκαν σε δανειακές συμβάσεις και αφορούν εγγυητές. Σημαντικό σε αυτές τις
αποφάσεις είναι ότι τα ίδια τα πιστωτικά ιδρύματα αναγνώρισαν τις αποφάσεις αυτές και τις
έχουν αποδεχτεί.
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3) Οι εγκλωβισμένοι εγγυητές και οι επιβαρύνσεις ΜΕΜΟ σε ολόκληρη την περιουσία
τους αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη της οικονομίας.

Οι εγκλωβισμένοι εγγυητές και τα άτομα που ολόκληρη η περιουσία τους βαρύνεται με
ΜΕΜΟ, αποτελούν μια μεγάλη κατηγορία ατόμων που ασχέτως της οικονομικής τους
κατάστασης αποστερούνται την όποια πιθανή οικονομική δραστηριότητα, λόγω
καταχώρησης τους στο σύστημα Άρτεμις. Ένα σύστημα του οποίου η διαδικασία
καταχώρησης και γενικότερα η λειτουργία του, πρέπει άμεσα να επαναξιολογηθεί.

Από την άλλη, η εγγραφή ΜΕΜΟ στην περιουσία των εγγυητών θα έπρεπε να περιορίζεται
στην εγγραφή μόνο της αναλογικής αξίας της εγγύησης και όχι σε όλη την περιουσία του
εγγυητή, αφού ο απώτερος σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η εξασφάλιση της
αποπληρωμής του ποσού εγγύησης και όχι η τιμωρία του εγγυητή.

Επίσης, προσφορές για εξόφληση δανείων επωφελούμενα σημαντική μείωση με εφάπαξ
πληρωμή, δεν είναι δυνατόν να εξοφληθούν με την παροχή νέου δανείου από άλλο
πιστωτικό ίδρυμα, λόγω καταχώρησης των δανειοληπτών στο σύστημα Άρτεμις.

4) Η καταχρηστική χρήση εγγυητών δίνει κίνητρο για τη δημιουργία στρατηγικών
κακοπληρωτών και στρατηγικών πτωχεύσεων.

Σε μια εποχή που γίνεται από όλους μια μεγάλη προσπάθεια εξαναγκασμού των
στρατηγικών κακοπληρωτών να εξυπηρετήσουν τα δάνεια τους, η καταχρηστική χρήση
εγγυητών δίνει κίνητρο για τη δημιουργία νέων στρατηγικών κακοπληρωτών και
στρατηγικών πτωχεύσεων αφού εύκολα κάποιοι, αν και μπορούν να πληρώσουν τα δάνεια
τους, επιλέγουν να φορτώσουν το πρόβλημα τους στους εγγυητές.

.......................................................
Σταύρος Παπαδούρης
Πρόεδρος Σ.Π.Π.Κ
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