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Ψ
ηλά στην ατζέντα των διαπραγµατεύ-
σεων της κυβέρνησης µε την τρόικα 
έχει µπει το θέµα των πλειστηριασµών 

ακινήτων από τις τράπεζες, µε τους δανειστές 
-κυρίως το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο- να πιέ-
ζουν για υιοθέτηση των ηλεκτρονικών δηµοπρα-
σιών, προκειµένου να ξεπεραστεί ο σκόπελος 
των σφοδρών αντιδράσεων από τους πολίτες.

Ασφαλείς πληροφορίες της Realnews ανα-
φέρουν ότι η συζήτηση µεταξύ της κυβέρνη-
σης, συγκεκριµένα του αρµόδιου για το θέµα 
υπουργείου ∆ικαιοσύνης καθώς εµπίπτει στον 
Κώδικα ∆ικονοµίας, έχει προχωρήσει 
και ήδη το σχέδιο-πρότα-
ση, πτυχές του οποίες απο-
καλύπτει σήµερα η «R», 
για το πώς θα γίνονται οι 
e-πλειστηριασµοί έχει µπει 
«δυναµικά» στο τραπέζι της 
διαπραγµάτευσης και ανα-
µένεται να αποτελέσει ένα 
από τα προαπαιτούµενα 
της δεύτερης αξιολόγησης. 

Εξάλλου, οι τράπεζες 
µε βάση τον σχεδιασµό 
τους έπρεπε µέχρι το τέ-
λος του 2016 να κάνουν 
5.000 πλειστηριασµούς 
και 7.000 το 2017.

Η πίεση από την τρό-
ικα ξεκίνησε στη διάρ-
κεια της πρώτης επίσκεψης των κλιµακίων της 
στην Αθήνα, τον Οκτώβριο. Εκτοτε έχουν πραγ-
µατοποιηθεί πολλαπλές συσκέψεις µεταξύ των 
τεχνικών κλιµακίων µε συµµετοχή των τραπε-
ζών, αλλά και µε τις αρµόδιες διευθύνσεις του 
υπουργείου ∆ικαιοσύνης. Οι βασικοί άξονες της 
πρότασης, που έχει στη διάθεσή της η «R» και 
επεξεργάζεται το υπουργείο ∆ικαιοσύνης, υπό 
την εποπτεία του οικονοµικού επιτελείου, συζη-
τήθηκαν τις προηγούµενες ηµέρες στις συνα-
ντήσεις µε τους εκπροσώπους της τρόικας στο 
«Hilton», ενώ στη διαβούλευση µε τα εµπλεκό-
µενα υπουργεία µετέχουν και οι συµβολαιογρά-
φοι, οι οποίοι αποτελούν το βασικό «γρανάζι» 
της διαδικασίας του πλειστηριασµού. 

Η πρόταση
Η υλοποίηση των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών 
στηρίζεται στη δηµιουργία µίας ηλεκτρονικής 
πλατφόρµας, στην οποία ο συµβολαιογράφος 
που θα ορίζει η τράπεζα θα «ανεβάζει» το προς 
πλειστηρίαση ακίνητο. Το µόνο που απαιτείται 
είναι µία νέα διάταξη στον Κώδικα ∆ικονοµίας. 
Σύµφωνα µε το σχέδιο-πρόταση που επεξεργά-
ζονται οι εµπλεκόµενες πλευρές, προβλέπονται 
οι εξής τρεις εναλλακτικές:
f Αυτό που εφαρµόζει το Ταµείο Αξιοποίησης 
της Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου (ΤΑΙ-
ΠΕ∆), που έχει σε λειτουργία ηλεκτρονική πλατ-
φόρµα, µέσα από την οποία γίνονται οι δηµο-
πρασίες των ακινήτων που έχει στην κατοχή του. 
f Στις συναντήσεις µε τους εκπροσώπους της 
τρόικας έχει συζητηθεί και η ιδέα οι ηλεκτρονι-
κοί πλειστηριασµοί να γίνονται µέσα από τον 
«Τειρεσία». 
f Η διαδικασία να ελέγχεται από το ελληνικό 
∆ηµόσιο, το οποίο θα προχωρήσει στο «στή-
σιµο» της ηλεκτρονικής πλατφόρµας. Για να γί-
νει µε αυτόν τον τρόπο πρέπει η κυβέρνηση να 
προχωρήσει στην προκήρυξη ∆ιεθνούς Πλειο-
δοτικού ∆ιαγωνισµού. 

Πλειστηριασµοί µε ένα κλικ 

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες της «R», δεν έχει ακόµη ξε-
καθαρίσει το ποιος, δηλαδή ∆ηµόσιο ή τράπεζες, θα τρέξει 
τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρµας. Ωστόσο, οι δα-
νειστές επιµένουν ότι το εγχείρηµα πρέπει να το «τρέξουν» 
οι τράπεζες. Κι αυτό µε το επιχείρηµα ότι η προκήρυξη διε-
θνούς πλειοδοτικού διαγωνισµού από το ∆ηµόσιο θα πάρει 

πολύ χρόνο, δεν θα γίνονται πλειστηριασµοί, δεν θα αντιµετωπιστούν τα «κόκ-
κινα» δάνεια και ο «καυτός» λογαριασµός θα σκάσει στα θεµέλια των τραπεζών. 

Οι κίνδυνοι και τα οφέλη
Κι ενώ η βασική αιτία για την πίεση των δανειστών αποτελεί το κύµα αντίδρα-
σης από τους πολίτες, οι εκπρόσωποι της τρόικας έχουν ρίξει στο τραπέζι της δι-
απραγµάτευσης µία σειρά από επιχειρήµατα για τα πλεονεκτήµατα του σχεδίου. 
Ωστόσο, την ίδια στιγµή ελλοχεύει και ο κίνδυνος της µαζικής αγοράς ακινήτων 
από αµφιβόλου προέλευσης ξένα funds. Σύµφωνα µε παράγοντες της αγοράς, 
το πλαίσιο πρέπει να είναι αυστηρό ως προς τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν 
οι υποψήφιοι αγοραστές, νοµικά πρόσωπα, δηλαδή εταιρείες. Με βάση την πρό-
ταση, πρέπει να µπουν δικλείδες ασφαλείας για τις εταιρείες, οι οποίες θα διεκδι-
κούν ακίνητα, έτσι ώστε να πληρούν τις οικονοµικές προϋποθέσεις (εγγυητικές 
επιστολές από τράπεζες, προέλευση κ.ά.), ώστε να αποφευχθεί η αγορά ακινή-

των από τα «κοράκια» των αγορών.  
Στα οφέλη περιλαµβάνονται, σύµφωνα µε 

τους συµµετέχοντες στη διαδικασία, τα εξής: 
f Μεγαλύτερη σε σχέση µε σήµερα -που οι 
πλειστηριασµοί γίνονται στα κατά τόπους δι-
καστήρια- διαφάνεια. Κι αυτό διότι σήµερα εµ-
φανίζονται 2-3 υποψήφιοι, οι οποίοι δρουν ως 
κύκλωµα και στο τέλος µένει µόνο ο ένας ενώ 
οι άλλοι δύο δρουν ως λαγοί για τη µείωση της 
τιµής πώλησης του ακινήτου. Η εξάλειψη των 
κυκλωµάτων αναµένεται να οδηγήσει σε καλύ-
τερες τιµές πώλησης των ακινήτων.
f Με την υιοθέτηση των ηλεκτρονικών πλει-
στηριασµών ανοίγει το επάγγελµα του συµβο-
λαιογράφου, καθώς δεν απαιτείται την υπόθεση 
να τη χειριστεί ο συµβολαιογράφος της έδρας 
(σ.σ.: της περιοχής), αλλά θα µπορεί, για πα-
ράδειγµα, να συµµετέχει ηλεκτρονικά για έναν 
πλειστηριασµό στην Κρήτη ένας συµβολαιο-
γράφος της Αθήνας.
f Θα εξαλειφθεί ο γεωγραφικός περιορισµός, 
καθώς οι υποψήφιοι αγοραστές δεν θα χρειά-
ζεται να µετακινούνται στην περιοχή που πλει-
στηριάζεται το ακίνητο. 

Η τρόικα πιέζει την κυβέρνηση 
για υιοθέτηση των ηλεκτρονικών 
δηµοπρασιών. Η εφαρµογή τους 
θα αποτελέσει προαπαιτούµενο 
της δεύτερης αξιολόγησης

Κώδικα ∆ικονοµίας, έχει προχωρήσει 

Σύμφωνα με την πρόταση, η πλατφόρ-
μα θα μπορούσε να στηριχθεί στην 
αντίστοιχη που έχει το ΤΑΙΠΕ∆

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο  της Εταιρείας
ΑΦΟΙ Ι. ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.

 στο άγγελµα του θανάτου του Αντιπροέδρου της Εταιρείας

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΚΑΡΚΑΖΗ 

Συνεδρίασε εκτάκτως σήµερα 16 Νοεµβρίου 2016 και αφού εξήρε 
την προσωπικότητα του εκλιπόντος και την συνεισφορά του στην 

ανάπτυξη της Εταιρείας αποφάσισε οµόφωνα :
 Να εκφρασθούν τα συλλυπητήρια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

Εταιρείας στην οικογένεια του θανόντος και να κατατεθεί στεφάνι. 
 Να αναρτηθεί µεσίστια η σηµαία της Εταιρείας σε όλες τις εγκα-

ταστάσεις και παραγωγικές µονάδες της εταιρείας επί τριήµερο.
 Να διατεθεί χρηµατικό ποσό για φιλανθρωπικούς σκοπούς στην 

µνήµη του εκλιπόντος.
 Να δηµοσιευθεί το παρόν ψήφισµα στον τύπο και να αναρτηθεί 

στα κτίρια της Εταιρείας. 
 Τα γραφεία και τα εργοστάσια να παραµείνουν κλειστά την ηµέ-

ρα της κηδείας.

Νέο Φάληρο,
16 Νοεµβρίου 2016

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
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