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ΘΕΜΑ :Διαβίβαση της αριθμ. 120/29-10-2015 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου.
ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθ. 285930/3476/29-10-2015 εισήγηση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολου Κατσιφάρα.

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθ. 120/29-10-2015 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

με θέμα «Αίτημα για ένταξη της πρώτης

κατοικίας στα ακατάσχετα της αναγκαστικής εκτέλεσης προς είσπραξη
οφειλών» και παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18ο

Στην Πάτρα σήμερα στις 29-10-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00΄ στην αίθουσα
του πρώην Εργοστασίου «Λαδόπουλος» (Ακτή Δυμαίων 50)

προσήλθε σε

Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθ.
πρωτ. 280661/428/22-10-2015 γραπτή

πρόσκληση της Προέδρου του η οποία

εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).
Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51) μελών, τα
παρακάτω μέλη :
1)Τογιοπούλου Αναστασία-Πρόεδρος , 2) Κανέλλης Γεώργιος –Αντιπρόεδρος, 3)
Κούστας

Κωνσταντίνος-

Γραμματέας,

4)

Αγγελόπουλος

Γεώργιος,

5)Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 6)Αυγέρης Σάββας, 7)Δριβίλας Δημήτριος,
8)Καπράλος Σπυρίδων, 9)Καρδάρα Ευσταθία, 10)Καρπέτας Κωνσταντίνος,
11)Κατσακούλης Ευάγγελος, 12)Κελεπούρης Ανδρέας, 13)Κοκκινοβασίλης
Πολυδεύκης (Τάκης) ,
16)Κοτσιλιάνος

14)Κολοβός Ιωάννης,

Κωνσταντίνος,

15)Κοτοπούλης Σπυρίδων,

17)Κωνσταντοπούλου

Αναστασία

,

18)Κωσταριάς Δημήτριος, 19)Λαλιώτης Παναγιώτης, 20)Λύτρας Ιωάννης,
21)Μαυρόγιαννης Διονύσιος, 22)Μητρόπουλος Κωνσταντίνος, 23)Μπαλαμπάνης
Νικόλαος, 24)Μπούνιας Χρήστος , 25)Μπράμος Παναγιώτης, 26)ΠαπαναγιώτουΜαρτζάκλη

Γεωργία,

27)Παρασκευόπουλος

Γεράσιμος,

28)Πετρόπουλος

Κωνσταντίνος, 29)Πλατανιάς Παναγιώτης, 30)Ρήγας Χρήστος, 31)Σιαμπλής
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Δημήτριος, 32)Σύρμος Γεώργιος, 33)Σώκος Ευθύμιος, 34)Τσόγκας Γεώργιος,
35)Υφαντής Νικόλαος, 36)Φαρμάκης Νεκτάριος , 37)Φωτόπουλος Τρύφων,
38)Χαμηλάκη

Αικατερίνη,

39)Χαροκόπος

Αντώνιος,

40)Χατζηλάμπρου

Βασίλειος, 41)Χήνος Γεώργιος.
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του
Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ (δικαιολογημένα
απών), Αρβανιτάκης Ιωάννης (δικαιολογημένα απών),Βεργοπούλου Παρασκευή
(δικαιολογημένα απούσα), Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος, Ευθυμίου Απόστολος
(δικαιολογημένα απών), Ζαφειρόπουλος Ιωάννης (δικαιολογημένα απών),
Ζαχαροπούλου-Στούμπου Αδαμαντία (δικαιολογημένα απούσα),

Κατσανιώτης

Ανδρέας (τελών σε άδεια), Κοκκότη Γεωργία-Αρετή (δικαιολογημένα απούσα),
και Νασιώτης Θεόδωρος (δικαιολογημένα απών).
Ήταν παρόντες και συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ.
Απόστολος Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων
Αιτωλ/νιας κα Χριστίνα Σταρακά, Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος και Ηλείας κ.
Γεώργιος Γεωργιόπουλος.
Επίσης στη συνεδρίαση παρευρέθησαν, ο κ. Νικολαδάκης ως εκπρόσωπος και
συντονιστής του παραρτήματος της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ στην Πάτρα, υπηρεσιακοί
παράγοντες, πολίτες και δημοσιογράφοι.
Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης.
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Αριθ.Αποφ. 120 /2015

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας
διάταξης με τίτλο : «Αίτημα για ένταξη της πρώτης κατοικίας στα ακατάσχετα
της αναγκαστικής εκτέλεσης προς είσπραξη οφειλών» και αφού το Σώμα
ομόφωνα εγκρίνει τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον, λόγω της επικείμενης
την 31-10-2015 λήξης της αναστολής των πλειστηριασμών ακινήτων που είχε
επιβληθεί και της μετά ταύτα αναγκαιότητας περαιτέρω ρύθμισης της προστασίας
της πρώτης κατοικίας των δανειοληπτών, δίνει το λόγο στον Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας κ. Απόστολο Κατσιφάρα

που είναι εισηγητής του θέματος και που

αναφέρεται στην αριθ. πρωτ. 285930/3476/29-10-2015 γραπτή εισήγησή του, που
λέει τα εξής:

« Η άρση της αναστολής των πλειστηριασμών που θα ανοίξει το δρόμο για μαζικούς
πλειστηριασμούς της πρώτης κατοικίας μετά τη σταθερή εμμονή των δανειστών, έχει
προκαλέσει ανησυχία – απελπισία και φόβο σε όλους τους δανειολήπτες των στεγαστικών
δανείων ή των μικρομεσαίων επαγγελματιών που έχουν βάλει υποθήκη την πρώτη κατοικία
τους.
Η οικονομική κρίση δυστυχώς βαθαίνει, η πολυπόθητη ανάπτυξη όχι μόνο αργεί να έρθει,
αλλά σταθερά απομακρύνεται και η σκληρή δημοσιονομική προσαρμογή δεν έχει τέλος.
Ενώ τα όποια ισοδύναμα που συνεχώς εξαγγέλλονται, δεν φέρνουν κανένα πρακτικό
αποτέλεσμα αφού είναι μέρος του ίδιου οικονομικού αδιέξοδου.
Η ανεργία παραμένει σταθερά για πολλά χρόνια πάνω από 27%, η αύξηση των φόρων
άμεσων και έμμεσων, η παραμονή του ΕΝΦΙΑ για τρίτη συνεχή χρονιά και η περαιτέρω
ονομαστικές μειώσεις μισθών και συντάξεων έχουν φέρει αξεπέραστες και μεγαλύτερες
δυσκολίες στα νοικοκυριά και κυρίως στα αδύναμα και εκτεθειμένα σε δανεισμούς στις
τράπεζες κοινωνικά στρώματα, τα οποία όχι μόνο δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα
δάνειά τους και κυρίως τα στεγαστικά, αλλά αδυνατούν για τα απλά, τα καθημερινά, τα
αναγκαία.
Κατά συνέπεια τυχόν άρση της αναστολής των πλειστηριασμών θα προσθέσει ακόμη
μεγαλύτερες δοκιμασίες στους πολίτες και θα δημιουργήσει συνθήκες κοινωνικής
ανάφλεξης από την στιγμή που θα τεθεί σε κίνδυνο το ιερό, το στοιχειώδες , το
αυτονόητο, το θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα της κατοικίας. Το δε Δημοκρατικό
σύστημα, που θα έπρεπε να είναι ο εγγυητής και άγρυπνος φρουρός του συνταγματικά
κατοχυρωμένου δικαιώματος της κατοικίας, θα έχει ηττηθεί ηθικά και πολιτικά.
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Πέραν αυτών, η άρση της αναστολής των πλειστηριασμών δεν πρόκειται να έχει κανένα
αποτέλεσμα, δεν θα εξυπηρετήσει καν ούτε τις ίδιες τις τράπεζες, οι οποίες θεωρούν
προτιμότερο μέσω ρυθμίσεων και διακανονισμών να αποπληρώνονται τα δάνεια που έχουν
χορηγήσει και όχι να διαγκωνίζονται πάνω από κατοικίες φτωχών νοικοκυριών.
Είναι επίσης ηθικά μη αποδεκτό, πολίτες που επί χρόνια κάλυπταν έστω και με δυσκολία τις
δανειακές υποχρεώσεις τους, που έχουν αποπληρώσει ένα σημαντικό μέρος του δανείου
τους και που σήμερα βρέθηκαν στο μέσω μιας πρωτοφανούς και παρατεταμένης κρίσης
χάνοντας τη δουλειά τους, τη μικρή επιχείρησή τους ή έχοντας δραστικά μειωμένες τις
όποιες απολαβές τους, να κινδυνεύουν να βρεθούν στο δρόμο δηλαδή στο τελευταίο
στάδιο της ταπείνωσης χάνοντας και το τελευταίο αγαθό της κατοικίας.
Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία το κράτος οφείλει να σταθεί αλληλέγγυο στον πολίτη που
χειμάζεται και σηκώνει τα βάρη της βαθιάς κρίσης και της λιτότητας.
Δύο χρόνια μετά τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις βρισκόμαστε ως ελληνική κοινωνία
θεατές του ίδιου έργου της ίδια τραγωδίας

Μετά τα παραπάνω εισηγούμαστε:
Την άμεση παρέμβαση της πολιτείας για νομοθετική ρύθμιση ώστε να καταστεί
ακατάσχετη η πρώτη κατοικία οριστικά.
Την τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων ώστε η πρώτη κατοικία του οφειλέτη να καταστεί
ακατάσχετη.
Η απόφαση που θα εκδοθεί να αποσταλεί:
- στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
- στον Πρωθυπουργό,
- στους Αρχηγούς των Κοινοβουλευτικών κομμάτων,
- στους υπουργούς
Οικονομικών,
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

Κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού, δεν είχε προσέλθει ακόμη ο Περιφερειακός
Σύμβουλος κος Ανδρέας Κελεπούρης.
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού

άκουσε τον εισηγητή του θέματος

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολο Κατσιφάρα, την Πρόεδρο που
τοποθετήθηκε επί του θέματος δίνοντας για το υπόλοιπο της συζήτησης αυτής τη
θέση της στον Αντιπρόεδρο του Σώματος, τους Επικεφαλής των Παρατάξεων του
Περιφερειακού Συμβουλίου καθώς και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις
απόψεις τους επί του ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ζητά:
Την άμεση παρέμβαση της Πολιτείας για νομοθετική ρύθμιση ώστε να καταστεί
ακατάσχετη η πρώτη κατοικία οριστικά.
Την τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων ώστε η πρώτη κατοικία του οφειλέτη να καταστεί ακατάσχετη.
Η απόφαση να αποσταλεί:
- στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο,
- στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Αλέξη Τσίπρα,
- στους Αρχηγούς των Κοινοβουλευτικών κομμάτων κ.κ.:
Ευάγγελο Μεϊμαράκη, Πρόεδρο του κόμματος «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»
Φώφη Γεννηματά , Πρόεδρο του κόμματος «ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ»
Δημήτρη Κουτσούμπα, Γενικό Γραμματέα της Κ.Ε του «ΚΚΕ»
Σταύρο Θεοδωράκη , Πρόεδρο του κόμματος «ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ»
Πάνο Καμμένο , Πρόεδρο του κόμματος «ΑΝΕΛ»
Βασίλη Λεβέντη, Πρόεδρο του κόμματος «ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ»
- στους κ.κ. Υπουργούς:
Οικονομικών , Ευκλείδη Τσακαλώτο,
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Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργο Σταθάκη και
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Νίκο Παρασκευόπουλο.
Κατά της εισήγησης ψήφισαν τα μέλη της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση
Δυτικής Ελλάδας» κ.κ. Κοτσιλιάνος Κων/νος και Κοτοπούλης Σπυρίδωνας που
υπερψήφισαν δική τους πρόταση.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως
ακολούθως :

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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