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"Καταγγέλλουμεόλη τη διαδικασία της απαράδεκτης δημόσιας απάτης γύρω από το θέμα των
πλειστηριασμών" δήλωσε ο αρμόδιος για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου υπουργός
Επικρατείας, βουλευτής Α' Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ, Χριστόφορος Βερναρδάκης, στον ραδιοφωνικό
σταθμό του Αθηναϊκού- Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων "Πρακτορείο 104,9 FM",
διαψεύδοντας δημοσιεύματα περί κατασχέσεων πρώτης κατοικίας.
"Εδώγίνεται μία σκόπιμη παρανόηση. Το χειρότερο πράγμα, που μπορεί κανείς να επισημάνει σε
αυτήν την ιστορία, είναι ότι ζούμε μία απαράδεκτη περίοδο κατασκευής ψευδών ειδήσεων, οι
οποίες, αν μεν προέρχονται από ανεύθυνους παράγοντες, μπορούμε να το προσπεράσουμε,
αγνοώντας το, αλλά όταν προέρχονται από σοβαρούς -υποτίθεται- παράγοντες της πολιτικής
ζωής της χώρας, αυτό πρέπει να καταδικαστεί απερίφραστα" επισήμανε ο υπουργός και εξήγησε:
"Εμφανίζονταιως περιπτώσεις πλειστηριασμών, περιπτώσεις οι οποίες δεν εντάσσονται σε αυτό
το οποίο συζητάμε, δηλαδή προστασία από πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας, φτωχών και
λαϊκών νοικοκυριών, έως το ποσό, το οποίο προστατεύεται βάσει της επίσημης νομοθεσίας του
νόμου Κατσέλη και αργότερα του νόμου Σταθάκη. Σύμφωνα με τον νόμο, που έχει ψηφιστεί, για τα
πολύ φτωχά νοικοκυριά προβλέπεται, όχι μόνο το ακατάσχετο, αλλά σε περίπτωση ρύθμισης
ακόμη και η καταβολή από μέρους του κράτους της δόσης, η οποία έχει συμφωνηθεί".
"Κανέναςπλειστηριασμός πρώτης κατοικίας έως 300.000 ευρώ δεν μπορεί να γίνει και
αναφερόμαστε σε χρέη, που έχουν δημιουργηθεί προς τις τράπεζες, τα ασφαλιστικά ταμεία και το
Δημόσιο" διαβεβαίωσε, διευκρινίζοντας: "Εάν μιλάμε για χρέος ιδιωτικό, είναι προφανές ότι μιλάμε
για κάτι άλλο" και εκτιμώντας πως "προφανώς μπερδεύονται σκοπίμως οι περιπτώσεις ιδιωτικού
χρέους, που εντάσσονται σε τελείως διαφορετική κατηγορία".
Σεό,τι αφορά την τρίτη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος και τα προαπαιτούμενα, που
απομένει να υλοποιηθούν μετά την επίτευξη τεχνικής συμφωνίας (Staff level agreement), μεταξύ
των ελληνικών Αρχών και των ευρωπαϊκών θεσμών, ο κ. Βερναρδάκης τόνισε: "Έχουμε ήδη
προετοιμαστεί ό,τι χρειάζεται να νομοθετηθεί, θα νομοθετηθεί τις επόμενες μέρες και στις αρχές
του χρόνου και είναι βάσει ενός προγραμματισμού, που τηρείται απαρέγκλιτα".

Κληθείςνα σχολιάσει τις αιτιάσεις τις αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση "έδωσε πολλά" για να κλείσει
η αξιολόγηση, ο υπουργός είπε: "Ήταν η πιο εύκολη αξιολόγηση, η οποία δεν είχε πολύ βάρος
στις διαπραγματεύσεις και κινήθηκε στις ράγες που είχαν προδιαγραφεί. Οι εκκρεμότητες που
υπήρχαν αφορούσαν κυρίως το ύψος των επιδομάτων του λεγόμενου κοινωνικού
προϋπολογισμού. Τελικά καταφέραμε ο κοινωνικός προϋπολογισμός να είναι πολύ μεγαλύτερος.
Οι ακραίες απόψεις που είχαν εκφραστεί, κυρίως όσον αφορά τα επιδόματα της αναπηρίας, δεν
έπεσαν πάνω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων -είχαν τεθεί κυρίως από την πλευρά του ΔΝΤ
κάποια στιγμή- αλλά και σε αυτό το θέμα οι διαπραγματεύσεις κύλησαν τελείως ομαλά, πολύ
γρήγορα, χωρίς καινούριες απαιτήσεις, χωρίς περαιτέρω δημοσιονομική επιβάρυνση και νομίζω
ότι -όπως είπαν και οι εκπρόσωποι των θεσμών και καταγράφηκε χθες στο Eurogroup- ήταν η πιο
εύκολη, η πιο γρήγορη και ομαλή πορεία διαπραγμάτευσης, που έχει γίνει αυτά τα 2,5 χρόνια".
Σεό,τι αφορά την απόσυρση της τροπολογίας του υπουργείου Εργασίας για την απεργία
διευκρίνισε πως "είναι θέμα νομοτεχνικό καθαρά, πρέπει να υπάρξει μία καλύτερη νομοτεχνική
προετοιμασία και θα κατατεθεί τις επόμενες μέρες". "Πρέπει να προσδιοριστεί ακριβώς η ρύθμιση
αυτή, διότι αφορά συγκεκριμένες διαδικασίες και συγκεκριμένες βαθμίδες αντιπροσώπευσης προφανώς δεν μπορεί να αφορά τριτοβάθμιες οργανώσεις, πανελλαδικές- δηλαδή πρέπει να
υπάρξει μία άρθρωση πιο τεχνική και πιο εργασιακή, θέλοντας να εξασφαλίσει και το δικαίωμα της
απεργίας, αλλά και της ομαλής διαδικασίας για την απόφαση μιας απεργίας. Αποσύρθηκε για να
επανέλθει εν ευθέτω χρόνω" εξήγησε.
Αναφερόμενος, εξάλλου, στην εκλογή του Πορτογάλου υπουργού Οικονομικών, Μάριο Σεντένο
στη θέση του επικεφαλής του Eurogroup ο κ. Βερναρδάκης εκτίμησε πως "οπωσδήποτε είναι μία
καλή εξέλιξη, υπό την έννοια ότι προέρχεται από μία χώρα του Νότου και η ελληνική κυβέρνηση
υποστήριξε αυτή την υποψηφιότητα". "Δεν είναι μόνο ιδεολογικό το ζήτημα, είναι και ένα ζήτημα
εγγύτητας στο πρόβλημα οικονομικής κρίσης, που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει συνολικά ο
ευρωπαϊκός νότος και κυρίως οι χώρες της Πορτογαλίας, της Ελλάδας, της Ισπανίας αυτά τα
χρόνια. Είναι προφανές, επίσης, ότι το κλίμα αλλάζει και από τις πολύ σκληρές και δογματικές
νεοφιλελεύθερες πολιτικές, πια το κέντρο βάρους μετατοπίζεται" παρατήρησε.
Ερωτηθείςγια τις προσδοκίες της ελληνικής κυβέρνησης από την προγραμματισμένη επίσκεψη του
Τούρκου Προέδρου στην Ελλάδα, ο υπουργός ανέφερε: "Με όρους και με κανόνες Δημοκρατίας
προφανώς είμαστε πάντα υπέρ της συνεργασίας των δύο χωρών, του σεβασμού των
δικαιωμάτων των λαών τους. Υπό αυτή την προϋπόθεση προφανώς επιζητούμε την καλή γειτονία
και σε αυτό το πλαίσιο η επίσκεψη Ερντογάν θα συμβάλει σε αυτό το κλίμα".
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