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Ρύθμιση - «ανάσα» του ΟΕΚ για δανειολήπτες και ιδιοκτήτες εργατικών κατοικιών

Σε λειτουργία μπήκε από σήμερα Πέμπτη, στο portal του Οργανισμού Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr) η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί για
να υποστηρίξει την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης για τη διευκόλυνση της
αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών των δανειοληπτών, στους οποίους
χορηγήθηκε δάνειο από ίδια κεφάλαια του τ. Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας ή απέκτησαν
σπίτι.

Οι ενδιαφερόμενοι δανειολήπτες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά -μέσω της
συγκεκριμένης πλατφόρμας- αίτηση υπαγωγής στις ευνοϊκές ρυθμίσεις αποπληρωμής των
οφειλών τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν τον επαναπροσδιορισμό της οφειλής τους και
του τρόπου αποπληρωμής της. Οι δανειολήπτες δικαιούνται να υπαχθούν στις ρυθμίσεις
μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου 2018.

Στο πλαίσιο προβολής – προώθησης των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων του
Υπουργείου Εργασίας που αφορούν στις εργατικές κατοικίες και στα δάνεια του τέως ΟΕΚ
και τους δικαιούχους αυτών, βρέθηκε στα Γιάννενα το απόγευμα της Πέμπτης, ο ειδικός
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Σύμβουλος του Υπουργείου Εργασίας Μάριος Μουζάλας και μίλησε σε ανοιχτή εκδήλωση
στην Στοά Σάρκα.

Από συστάσεως του ΟΕΚ έχουν παραχωρηθεί 54.000 εργατικές κατοικίες, εκ των οποίων οι
36.000 βρίσκονται σε εκκρεμότητα: συγκεκριμένα, 11.500 είναι χωρίς οριστικά
παραχωρητήρια και σε 13.500 περιπτώσεις διαπιστώθηκαν σημεία παραβίασης των
οικοδομικών αδειών και άρα χωρίς νομιμοποίηση δε γίνεται να παραχωρηθούν οριστικά τα
σπίτια.

Ο τέως ΟΕΚ έχει επίσης, 82.000 δανειολήπτες σε όλη τη χώρα εκ των οποίων δάνεια το
73% έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ενώ σε ένα ποσό 200 εκατ. ανέρχονται οι τόκοι
υπερημερίας που πνίγουν τους δανειολήπτες.

Το κακό είναι πως τα δάνεια ξεκίνησαν από το 1970 και μετά να παρουσιάζουν προβλήματα
με οφειλές, άρα το πρόβλημα εκδηλώθηκε πριν την κρίση. «Εδώ έχουμε μία περίπτωση του
τι συνέβαινε με την κοινωνική πολιτική και την παροχή στέγης στους εργαζόμενους που
έπρεπε να στηρίζεται στην εργατική αλληλεγγύη αφού τα χρήματα προέρχονται από τις
εισφορές των εργαζομένων. Ωστόσο, ο πόρος αυτός χρησιμοποιήθηκε σε ένα άνομο
πολιτικό παιχνίδι, σε ένα παιχνίδι εξάρτησης και κερδοσκοπίας το οποίο πάλι οι
εργαζόμενοι καλούνταν να πληρώσουν κόστος» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μουζάλας.

Το πρόβλημα στα Γιάννενα

Στην περιοχή των Ιωαννίνων υπάρχουν οικισμοί εργατικών κατοικιών όπου δικαιούχοι έχουν
πάρει οικόπεδα με 495 ευρώ τιμή μονάδας παραχώρησης, σε άλλες δεν έχουν πάρει τιμή
μονάδας και εκεί αν έπαιρναν θα στοίχιζαν 785 ευρώ το τετραγωνικό. Η απόλυτη αναρχία
δηλαδή.

Το Υπουργείο Εργασίας «ξεφόρτωσε» όσα δεν όφειλε να πληρώσει ο δικαιούχος κατοικίας
και έπεσε στα 300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο άρα όσοι έχουν πάρει μεγαλύτερο δάνειο,
ξαναυπολογίζεται...
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Πιο αναλυτικά στοιχεία για τα Γιάννενα έχουν ως εξής:

- 785 κατοικίες έπρεπε να είχαν εξοφληθεί μέχρι σήμερα και με τα νέα μέτρα παίρνουν συν
10 χρόνια για εξόφληση και παίρνουν εκπτώσεις σε ειδικές κατηγορίες

- 404 κατοικίες είναι σε εξέλιξη η αποπληρωμή τους αλλά και αυτοί διευκολύνονται

- 540 κατοικίες βρίσκονται σε οκτώ οικισμούς που περιμένουν να πάρουν οριστικό
παραχωρητήριο, ο ένας εξ αυτών δεν έχει υλοποιήσει ρυμοτομικό, «ο ΟΕΚ δηλαδή, έχτιζε
όπως βόλευε τον εργολάβο» ήταν η παρατήρηση του κ. Μουζάλα.

Τέλος, 151 οικισμοί σε όλη την Ελλάδα για να δώσουν παραχωρητήρια, πρέπει να κάνουν
ρυμοτομικά. 1650 δικαιούχοι τους τέως ΟΕΚ ευνοούνται στα Γιάννενα.

Τι γίνεται με τα δάνεια

Σε 82.000 δάνεια του τέως ΟΕΚ πανελλαδικά, το 70% έχουν χρέος...

Στην πόλη των Ιωαννίνων υπάρχουν:

- 1250 δανειολήπτες εκ των οποίων οι 480 είναι ενήμεροι, ενώ 750 είναι με ληξιπρόθεσμες
οφειλές που τους έχουν φορτωθεί από τόκους πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ και οι οφειλές τους
ξεπερνούν τα 4,5 εκατ.

Στο σύνολο της χώρας, ο ΟΑΕΔ εισέπραξε 54 εκατ. από δόσεις δανείων και έχει 48 εκατ.
χρέη. Στο πρόβλημα αυτό έρχονται να απαντήσουν οι ρυθμίσεις της τελευταίας υπουργικής
απόφασης, τις διατάξεις της οποίας εξήγησε ο κ. Μουζάλας:
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• Όποιοι σήμερα έχουν υπόλοιπο από οφειλές μέχρι 6.000 ευρώ ή έχουν καλύψει το 60%
του αρχικού τους ποσού, διαγράφεται η οφειλή τους. Αυτοί είναι περίπου 60%, δηλαδή
47.500 δανειολήπτες των οποίων διαγράφεται το χρέος.

• Σε δανεισμό παραμένουν 32.000 δανειολήπτες. Κατ' αρχάς σε αυτούς διαγράφονται όλοι
οι τόκοι υπερημερίας και το δάνειο τους επανέρχεται στο αρχικό ποσό δανεισμού. Όσοι
έχουν πληρώσει τόκους υπερημεριας, αυτοί θα αφαιρούνται από το αρχικό ποσό δανεισμού.

• Μερικές ομάδες έχουν ανάγκη περισσότερη στήριξη και έτσι συνταξιούχοι μονογονεϊκές
οικογένειες, τρίτεκνοι, ΑΜΕΑ έχουν ένα επιπλέον 10% μείον στο ποσό του δανείου τους.
Για τους πολύτεκνους η μείωση είναι 20%.

• Ταυτόχρονα δίνεται σε όλους, επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων κατά 10
χρόνια.

• Τέλος, υπάρχει και η πρόβλεψη εφόσον το οικογενειακό εισόδημα είναι κάτω από 25.000,
με ξέχωρη αίτηση ο δανειολήπτης να ζητάει να πληρώνει με το 10% του εισοδήματός του.
Για τους άνεργους δε, «παγώνει» η υποχρέωση να πληρώνουν με καμία επιβάρυνση.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, η προσέλευση των δικαιούχων στις κατά τόπους
Υπηρεσίες θα γίνεται κατόπιν πρόσκλησης του ΟΑΕΔ σε προγραμματισμένο ραντεβού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον
τηλεφωνικό αριθμό 11320 (τηλεφωνικό κέντρο ΟΑΕΔ).
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