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Ο Πρόεδρος της ΠΟΣ συμμετείχε στο διήμερο συνέδριο για τα "κόκκινα" δάνεια που
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο "King George". Ήταν η Πρώτη Δημόσια Συζήτηση
ανάμεσα σε Θεσμικούς και Κοινωνικούς Φορείς στην “Κοινωνία των Κόκκινων Χρεών“
. Η εισήγηση της ΠΟΣ, πέραν των "κόκκινων" δανείων, επικεντρώθηκε στη σημερινή
κατάσταση των δανειοληπτών συναδέλφων (έν
ας μισθός ή σύνταξη λόγω μεταθέσεων, οι συντάξεις των Στρατιωτικών έχουν μειωθεί μέχρι
και 68% και οι αποδοχές μέχρι 40%, ΕΝΦΙΑ, λοιποί φόροι, κλπ), που καταβάλλουν
αγωνιώδεις προσπάθειες να μην γίνουν τα δάνειά τους "κόκκινα", στερούμενοι ακόμη και
βασικές ανάγκες.

Είναι τα λεγόμενα "πορτοκαλί" δάνεια (αδόκιμη έκφραση). Επειδή όμως η κρίση όχι μόνο
συνεχίζεται, αλλά επιδεινώνεται (νέες μειώσεις, μείωση αφορολόγητου, έμμεσοι φόροι
κλπ), η επόμενη γενιά "κόκκινων" δανείων θα είναι στρατιωτικών, δημοσίων λειτουργών και
υπαλλήλων. Στις προτάσεις λοιπόν το κυρίαρχο ήταν να ληφθεί μέριμνα και γι' αυτά (τα
"πορτοκαλί") τα δάνεια, πριν γίνουν "κόκκινα". Να αμειφθούν οι συνεπείς (πχ μείωση
επιτοκίου ή και επιμήκυνση αριθμού δόσεων κλπ). Τέθηκαν επίσης τα θέματα των
τιτλοποιημένων δανείων του Τ.Π.&Δ.
(πολύ μεγάλος αριθμός, που το ύψος τους προσεγγίζει το 1 δις και δεν μπορεί να γίνει
επαναγορά για ρύθμιση, παρά μόνο μικρού μέρους πχ 5 εκατ. ευρώ), για τα οποία προς το
παρόν ΔΕΝ υπάρχει λύση, τα
δάνεια σε άλλες τράπεζες
(έγινε ιδιαίτερη συζήτηση με το νομικό σύμβουλο της ενώσεως τραπεζών) και για
δάνεια σε Ελβετικό φράγκο
. Τεράστια τα προβλήματα και ορατοί οι κίνδυνοι....
Για τις ερωτήσεις που έθεσε ο Πρόεδρος της ΠΟΣ στον κ. Κ. Βαρλαμίτη, Πρόεδρο
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και τον κ. Λ. Ζαγορίτη, Συνήγορο του
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Καταναλωτή, πατήστε ΕΔΩ.
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