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Απαντώνταςστην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας τονίζει
πως "αντί να απολογείται για τις προβληματικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας που προκάλεσαν τόσα προβλήματα και τις οξείες αντιδράσεις του νομικού
κόσμου και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), έρχεται τώρα να
παραστήσει τον Κήνσορα της ηθικής και της διαφάνειας". Ο κ. Πέτσας σε δήλωσή του κατηγορεί
τον ΣΥΡΙΖΑ πως έπληξε την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό αφού "φύτεψε", όπως λέει, διατάξεις
υπέρ πολυ-ισοβιτών τρομοκρατών, "μετέτρεψε σε απλό πλημμέλημα τη χρήση μολότοφ σε
δημόσιους χώρους, όπου διακινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες συμπολιτών μας και
πλημμεληματοποίησε τη δωροδοκία με συνέπεια να διασυρθεί η χώρα μας στους διεθνείς
οργανισμούς για την καταπολέμηση της διαφθοράς!".
Αναφερόμενοςστην κριτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το τραπεζικό σύστημα ο κ. Πέτσας
κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ πως "κάνει ότι "ξέχασε" τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ που χάθηκαν λόγω της
καταστροφικής πολιτικής του α' εξαμήνου και της ανακεφαλαιοποίησης που ακολούθησε στο τέλος
του 2015" λεφτά που, όπως λέει, έχασαν οι Έλληνες φορολογούμενοι και οι μικρομέτοχοι.
Σύμφωναμε τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο ΣΥΡΙΖΑ
"ξεχνάει ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ελέγχεται από την Τράπεζα της Ελλάδος και τον SSM
για την πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση των διαδικασιών και των τραπεζικών κανονισμών, τόσο της
χώρας μας όσο και της Ε.Ε. και της Ε.Κ.Τ." ενώ, όπως τονίζει, η προηγούμενη κυβέρνηση "επί 4,5
χρόνια έπαιζε τις καθυστερήσεις για να μη λυθεί το πρόβλημα των "κόκκινων δανείων"" και
"κρύβονταν πίσω από αυτεπάγγελτες διαδικασίες ελέγχου χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, καθώς
σε περίπου 500 εισαγγελικούς ελέγχους που ξεκίνησαν τα τελευταία έτη προς τραπεζικούς
υπαλλήλους που ρύθμισαν κόκκινα δάνεια επιχειρήσεων, η συντριπτική πλειοψηφία (μετά από
ομηρεία ετών) τελικά αθωώνονται, αφού διαπιστώνεται ότι όντως τήρησαν τις νόμιμες
διαδικασίες".
Οκ. Πέτσας κάνει λόγο για τη δημιουργία ενός φαύλου κύκλου "με τις τράπεζες εγκλωβισμένες με
περίπου 80 δισ. ευρώ κόκκινα δάνεια, τους τραπεζικούς υπαλλήλους να φοβούνται να

υπογράψουν ρυθμίσεις δανείων, τους δανειολήπτες αντιμέτωπους με κατασχέσεις και
πλειστηριασμούς και, τελικά, την αδυναμία ουσιαστικής ρύθμισης οφειλών, πλήν της πώλησης των
δανείων σε funds" μία κατάσταση που, όπως λέει, δεν ωφελεί κανέναν, παρά μόνο τα funds, "τα
κατά ΣΥΡΙΖΑ "κοράκια", τα οποία κατήγγειλε στην αντιπολίτευση για να τα "χρυσοπληρώσει" στην
κυβέρνηση".
"ΗΚυβέρνηση σπάει αυτόν τον φαύλο κύκλο για να πάμε επιτέλους μπροστά. Με την εν λόγω
διάταξη παρέχεται προστασία στους τραπεζικούς υπαλλήλους από τιμωρητικές πρακτικές, χωρίς
παράλληλα να στερεί από τη δικαιοσύνη και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς τη δυνατότητα να
ασκούν το έργο τους. Κάθε ρύθμιση ή/και κούρεμα χρέους ελέγχεται από τις αρμόδιες ελεγκτικές
αρχές. Εφόσον διαπιστωθεί από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ότι κάποιος παραβίασε την
οποιαδήποτε διαδικασία, τότε θα τιμωρείται καταλλήλως και αυστηρά. Συνεπώς καμιά ασυλία,
παρά μόνο έλεγχος, ώστε οι συνετοί υπάλληλοι να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους, να
ρυθμίσουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια και να δοθεί ρευστότητα στην οικονομία για να βαδίσουμε
στο δρόμο ισχυρής, βιώσιμης, ανάπτυξης" καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο κ. Πέτσας
προσθέτοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να γνωρίζει ότι η πρόταση της νομοπαρασκευαστικής
επιτροπής ήταν πιο ευρεία. Και πως εφόσον το επιθυμεί, "μπορούμε στην αρμόδια Επιτροπή της
Βουλής να συζητήσουμε να υιοθετηθεί αυτή η πρόταση".
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