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EKT – Δθμόςια διαβοφλευςθ για τα μθ εξυπθρετοφμενα δάνεια – Νοζμβριοσ 2016
Στα πλαίςια των προςπακειϊν ςασ για τθν κζςπιςθ κατευκυντιριων οδθγιϊν προσ τισ τράπεηεσ ςτθν Ευρϊπθ ςχετικά
με τθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων από τα «Μθ Εξυπθρετοφμενα Δάνεια» (Νon Perforforming
Loans – NPL), παρακζτουμε μια ςειρά απόψεων και κζςεϊν μασ που, ελπίηουμε, κα ςασ είναι χριςιμεσ.
Ειςαγωγικά ςθμειϊνουμε ότι το ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΑΤΟΡΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΕΕΥΝΩΝ (ΕΛΛΑΣ) ι (National Institute of
Credit Research) είναι ελλθνικι μθ κερδοςκοπικι αςτικι εταιρεία ζρευνασ, μελζτθσ και προςταςίασ καταναλωτϊν
από τράπεηεσ. Η δραςτθριότθτά του άρχιςε το 1999 υπό τθ διοίκθςθ ομάδασ οικονομολόγων με μεγάλθ πείρα από
πετυχθμζνεσ κθτείεσ ςτο τραπεηικό ςφςτθμα ςτθν Ελλάδα. Το 1999 εκδϊςαμε το βιβλίο «Οι Τράπεηεσ ςτο Μικροςκόπιο» (ςελ. 300) που αποτζλεςε τθν πρϊτθ δθμόςια καταγραφι παρανόμων μεκοδεφςεων των τραπεηϊν για τον
προςποριςμό ωφελθμάτων πζραν των νομίμων ςε βάροσ κφρια των δανειολθπτϊν, κάτω από ςυνκικεσ αδιαφάνειασ,
εναρμονιςμζνων πρακτικϊν και ωμισ περιφρόνθςθσ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και των κανόνων για τισ τράπεηεσ. Οι
ςυμπεριφορζσ αυτζσ, πζραν του βαρφτατου ποινικοφ χαρακτιρα τουσ, αποτελοφν και ευκεία παραβίαςθ των
βαςικϊν όρων αδειοδότθςισ των. Από το 1999 μζχρι ςιμερα, ζχουμε ςυντονίςει τθν ζκδοςθ περιςςότερων από
2.000 δικαςτικϊν αποφάςεων οι οποίεσ ζχουν χαρτογραφιςει, πζραν οποιαςδιποτε αμφιςβιτθςθσ, τον παράνομο
χαρακτιρα των δόλιων, αδιαφανϊν και ιδιαίτερα ζντεχνων μεκοδεφςεων των τραπεηϊν. Τόςο οι ίδιεσ όςο και το
καρτζλ των που φζρεται ότι λειτουργεί ςτθν Ελλάδα από τθν δεκαετία του 1920, παραμζνουν απακείσ ςτθν
αντικειμενικι κριτικι ςε βάροσ τουσ, επαναπαυόμενοι ςτθν διαχρονικι προςταςία μεγάλου δικτφου διαπλοκισ που
ςυναποτελοφν διαφκαρμζνα πολιτικά κόμματα εξουςίασ των τελευταίων 40 ετϊν, δεκάδεσ χιλιάδεσ δικθγόροι με
επικεφαλείσ ςχεδόν όλων των κακθγθτϊν νομικισ κακϊσ και τα εξαγοραςμζνα με πακτωλό διαφθμίςεων Μζςα
Μαηικισ Ενθμζρωςθσ. Οι ζρευνζσ μασ κακϊσ και οι προςφυγζσ των μελϊν μασ ςτθ Δικαιοςφνθ ζγιναν με
ςυναίςκθςθ των ςοβαρϊν ςυνεπειϊν που μπορεί να ζχει για τον τραπεηικό κλάδο θ δθμοςιοποίθςθ κριτικισ
ιδιαίτερα για τθν νομιμότθτα των μεκόδων λειτουργίασ των. Ωςτόςο, είναι ςιμερα πεποίκθςθ του μζςου Ζλλθνα
πολίτθ ότι τα κυρίαρχα ςτοιχεία τθσ λειτουργίασ των τραπεηϊν είναι θ παντελισ ζλλειψθ ςεβαςμοφ τόςο προσ τον
πελάτθ αλλά και τον ίδιο τον νόμο, θ διάχυτθ αντίλθψθ ςτο δικαίωμα τθσ απόλυτθσ εκμετάλλευςθσ τθσ δεςπόηουςασ
κζςθσ των ζναντι των ςυναλλαςςομζνων, θ αλαηονεία και θ προςιλωςι τουσ ςε πάγιεσ πρακτικζσ με κυρίαρχα
ςτοιχεία τθν τοκογλυφία, τθν απάτθ, τθν εκβίαςθ και άλλεσ ανεπίτρεπτεσ ςυμπεριφορζσ κακουργθματικοφ
χαρακτιρα.
Υπό το φϊσ των παραπάνω πλοφςιων ευρθμάτων των ερευνϊν μασ που επιβεβαιϊκθκαν με τεράςτιο αρικμό
δικαςτικϊν αποφάςεων, απευκφναμε προ ζτουσ (17 Νοεμβρίου 2015), εξϊδικθ διαμαρτυρία-καταγγελία προσ τουσ
Ρροζδρουσ των ςυςτθμικϊν τραπεηϊν με αναλυτικι καταγραφι τθσ απαράδεκτθσ αυτισ κατάςταςθσ με ςαφζςτατθ
προειδοποίθςθ ότι όλεσ οι απαιτιςεισ τουσ από όλεσ τισ κατθγορίεσ των δανείων προσ καταναλωτζσ και προσ
επιχειρθματίεσ είναι ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΚΕΣ και, εφόςον οι τράπεηεσ ςυνεχίςουν τισ παράνομεσ διεκδικιςεισ, μόνεσ τουσ ι
με τθν ςυνεργαςία distress funds, κα βρεκοφν ςε τροχιά ςφγκρουςθσ με τον Ελλθνικό Λαό και τον Νόμο, με
ςυντριπτικζσ γι’ αυτζσ δυςμενείσ επιπτϊςεισ. Στθν κεςμικι αλλά και απόλυτα αντικειμενικι αυτι κριτικι, οι
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τράπεηεσ επζλεξαν να ςιωπιςουν και να ςυνεχίςουν να αγνοοφν το ςυναλλακτικό κοινό που αποτελοφμε βαςικό
κοινωνικό εταίρο των, με τισ αποταμιεφςεισ του οποίου –κατά κφριο λόγο- λειτουργοφν.
Ειδικότερα, ζχουν προειδοποιθκεί οι τράπεηεσ ότι, ςε κάκε
1. αίτθςθ τραπζηθσ ςε Δικαςτιριο για ζκδοςθ διαταγισ πλθρωμισ ςε Ζλλθνα πολίτθ
2. επίδοςθ διαταγισ πλθρωμισ, νζασ θ παλαιότερθσ
3. κάκε πράξθ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ (επιταγι προσ πλθρωμι, κατάςχεςθ ι/και
πλειςτθριαςμόσ) ςε βάροσ ακινιτου Ζλλθνα πολίτθ, αδιακρίτωσ πρϊτθσ κατοικίασ και αξίασ
4. τθλεφωνικι ι άλλθ παρενόχλθςθ ςχετικά με οφειλι ςε τράπεηα από οποιονδιποτε για
απαίτθςθ τραπζηθσ που είναι τοκογλυφικι
κα απαντάται ΑΤΣΟΜΑΣΑ με το παρακάτω πακζτο ενεργειϊν του ΕΙΧΕ και του κιγόμενου μζλουσ:
1. Τποβολι μινυςθσ κατά του Προζδρου, των Διευκυντϊν τθσ τραπζηθσ, του πλθρεξοφςιου δικθγόρου, των
ορκωτϊν ελεγκτϊν, του δικθγόρου ι δικθγορικοφ γραφείου ι εταιρείασ που παρενοχλεί και, εφόςον υπάρχει,
τθσ εταιρείασ πιςτωτικισ κάρτασ ι distress fund (ωσ κακολικϊν διαδόχων τοκογλυφικισ απαίτθςθσ), κατά
περίπτωςθ, για:
 λειτουργία εγκλθματικισ οργάνωςθσ
 τοκογλυφία, εκβίαςθ, απάτθ και απάτθ ςε Δικαςτιριο
 δθμοςίευςθ αναλθκϊν ιςολογιςμϊν
 ξζπλυμα βρϊμικου χριματοσ
2. Κατάκεςθ ΑΓΩΓΗ κατά όλων των παραπάνω για τθ δικαςτικι διεκδίκθςθ χρθματικισ αποηθμίωςθσ λόγω
των ειρθμζνων αδικοπραξιϊν κακϊσ και κατά του Ελλθνικοφ Δθμοςίου για τθν ευκφνθ του για αποηθμίωςθ
του δανειολιπτθ από το πρόδθλο ςφάλμα του δικαςτικοφ λειτουργοφ που εξζδωςε διαταγι πλθρωμισ για
επιβεβαιωμζνθ από πλοφςια νομολογία τοκογλυφικι απαίτθςθ (ςχετικι είναι και θ πρόςφατθ απόφαςθ
1501/2014 τθσ Ολομελείασ του υμβουλίου τθσ Επικρατείασ). Οι αγωγζσ κατά τραπεηϊν, κορυφαίων
ςτελεχϊν και δικθγόρων των ζχουν αρχίςει να κατατίκενται τροχιοδεικτικά.
3. Άμεςο αίτθμα προσ τθν ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ για τθν ανάκλθςθ τθσ αδείασ λειτουργίασ ςυςτθμικισ
τράπεηασ που εμπλζκεται ςε πρακτικζσ εκτόσ των ορίων του νόμου
4. Άμεςθ άςκθςθ όλων των ζνδικων βοθκθμάτων για τθν ακφρωςθ διαταγϊν πλθρωμισ και πράξεων
αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ για τοκογλυφικζσ απαιτιςεισ τραπεηϊν.
Είναι γνωςτό ότι δεν επιτρζπεται καμία κατάςχεςθ και κανζνασ πλειςτθριαςμόσ ακινιτου για απαίτθςθ που ΔΕΝ είναι
απόλυτα ΝΟΜΙΜΗ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΜΕΝΗ και ΒΕΒΑΙΑ. Με βάςθ τθν πλοφςια νομολογία που ζχει προκφψει από τθ 17ετι
δράςθ του ΕΙΧΕ, ΟΛΕ οι απαιτιςεισ των τραπεηϊν αποδεδειγμζνα ΔΕΝ είναι οφτε ΝΟΜΙΜΕ, οφτε ΕΚΚΑΘΑΡΙΜΕΝΕ και οφτε ΒΕΒΑΙΕ. υνακόλουκα, για τζτοιεσ απαιτιςεισ, ΔΕΝ ΕΠΙΣΡΕΠΕΣΑΙ να εκδίδονται διαταγζσ
πλθρωμισ οφτε να γίνονται πράξεισ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ.

Κατόπιν τοφτων, είναι προφανζσ ότι, για τον κακοριςμό κατευκυντιριων γραμμϊν προσ τισ τράπεηεσ, προζχει να τουσ
υπενκυμίςετε ότι οι τράπεηεσ είναι δθμιουργιματα των Λαϊν (και όχι των κερδοςκόπων μετόχων τουσ ι των
υψθλόμιςκων ςτελεχϊν τουσ) και ο ςκοπόσ τουσ είναι να υπθρετοφν τισ ανάγκεσ ανκρϊπων και τθν ανάπτυξθ τθσ
Οικονομίασ, με αδιαπραγμάτευτο ςεβαςμό προσ τουσ ςυναλλαςςόμενουσ και προσ τον Νόμο.
Με τθν διαχρονικι τθσ ςοφία, θ υπάρχουςα νομοκεςία προςφζρει ουςιαςτικζσ λφςεισ και ςτα προβλιματα των NPL
ςτθν Ελλάδα. Ειδικότερα, εάν θ απαίτθςθ είναι παράνομθ και τοκογλυφικι, όπωσ είναι ο γενικόσ κανόνασ ςτθν
Ελλάδα, ιςχφουν και τα εξισ:
(1) θ ςφμβαςθ πάςχει από ΟΛΙΚΗ ΑΚΤΡΟΣΗΣΑ (άρκρο 179 Αςτικοφ Κϊδικα – Α.Κ.),
(2) απαγορεφεται να γίνουν πράξεισ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ ςε ακίνθτα του οφειλζτθ (καταςχζςεισ,
πλειςτθριαςμοί) και
(3) ο οφειλζτθσ-κφμα τθσ τοκογλυφίασ κεμελιϊνει δικαίωμα να διεκδικιςει δικαςτικά χρθματικι αποηθμίωςθ
για τισ ςε βάροσ του αδικοπραξίεσ (άρκρο 914 Α.Κ.)
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Επιπλζον, το άρκρο 388 Α.Κ., δίνει τθν δυνατότθτα ςε κάκε οφειλζτθ που αντιμετωπίηει ςυνκικεσ απρόοπτθσ
μεταβολισ των ςυνκθκϊν που δεν του επιτρζπουν πλζον να εξυπθρετεί το δάνειό του, να προςφφγει ςτο Δικαςτιριο
και να ηθτιςει τον περιοριςμό τθσ δόςθσ του δανείου του ςφμφωνα με τισ υπαρκτζσ δυνατότθτζσ του. Συνεπϊσ, δεν
ςυντρζχει λόγοσ να κάνει κανείσ ζκκλθςθ ςτα «φιλανκρωπικά αιςκιματα» των τραπεηιτϊν ι ςτθν ςυνικωσ ανεπαρκι
«προςταςία» του Κράτουσ. Ρροςταςία χρειάηεται, όχι από τουσ Ρολίτεσ αλλά από τισ τράπεηεσ ζναντι τθσ
βεβαιότθτασ τθσ κατάρρευςισ των από τθν εφλογθ αντίδραςι των με δικαςτικζσ διαδικαςίεσ. Μθνφςεισ για όλο το
φάςμα των βαρφτατων κακουργθματικϊν πράξεων που ζχουν γίνει από όλεσ τισ τράπεηεσ και τα θγετικά ςτελζχθ
τουσ, αγωγζσ εναντίων τόςο των τραπεηϊν όςο και κατά των κορυφαίων ςτελεχϊν, ζρευνα για το καρτζλ του που
είναι ζνα από ςκλθρότερα του Δυτικοφ Κόςμου κακϊσ και αιτιματα προσ τθν Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα για
άμεςθ ΑΝΑΚΛΗΣΗ των αδειϊν λειτουργίασ τουσ.
Κατόπιν τοφτων, οι τράπεηεσ ςτθν Ελλάδα οφείλουν να αποκαταςτιςουν τισ βλάβεσ που ζχουν προκαλζςει ςτουσ
δανειολιπτεσ όλων των κατθγοριϊν. Για τον ςκοπό αυτό, κατϋελάχιςτο όριο, πιςτεφομε ότι κα πρζπει να
προςφζρουν πακζτα λφςεωσ των εξισ είκοςι πζντε (25) ςθμείων ςε κάκε οφειλζτθ NPL:
1. Γενικι διαγραφι όλων των παράνομων χρεϊςεων, ςφμφωνα με όςα ζχουν κρίνει τα Δικαςτιρια, για υπζρμετρουσ τόκουσ,
ακζμιτεσ προμικειεσ και λοιπζσ επιβαρφνςεισ, παράνομουσ ανατοκιςμοφσ τόκων , φόρων, προμθκειϊν και εξόδων
2. Προςαρμογι όλων των επιτοκίων και spread ςτα επίπεδα των δικαιοπρακτικϊν μείον 1% (ιτοι ΕΚΣ + 4%) κατ’ ανϊτατο όριο με
μζγιςτο ποςοςτό spread 2% (απαντϊνται spread μζχρι και 9% !!)
3. Απαλλαγι των δανειακϊν ςυμβάςεων από όλουσ τουσ γνωςτοφσ πλζον και καταγεγραμμζνουσ καταχρθςτικοφσ όρουσ
4. Πίςτωςθ κάκε δανειακοφ λογαριαςμοφ με ποςό € 25.000 για κάκε πρωτοφειλζτθ και εγγυθτι, ποςό που αντιςτοιχεί με τθν
χρθματικι ικανοποίθςθ που μπορεί νόμιμα να ηθτιςει από τα Δικαςτιρια και να ειςπράξει κάκε οφειλζτθσ και εγγυθτισ για τισ
αδικοπραξίεσ που ζχουν γίνει ςε βάροσ τουσ
5. Παραίτθςθ των τραπεηϊν από οποιαδιποτε πράξθ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ ςε βάροσ οφειλζτθ και εγγυθτι για όλεσ τισ
υπάρχουςεσ δανειακζσ ςυμβάςεισ κατά τθν 31-12-2016.
6. Ρφκμιςθ του υπολοίπου οφειλισ για κάκε δανειακι ςφμβαςθσ όλων των κατθγοριϊν, ανάλογα με το υπαρκτό ειςόδθμα του
οφειλζτθ και μζχρι 25% αυτοφ κάκε μινα, για όλεσ τισ οφειλζσ του ςε τράπεηεσ
7. Διαγραφζσ οφειλϊν από ςτεγαςτικά/επιςκευαςτικά δάνεια κατά τα ποςά απϊλειασ τθσ εμπορικισ των αξίασ ςε ςχζςθ με το
ποςό του αρχικοφ δανείου
8. Διαγραφι οφειλϊν για όλεσ τισ περιπτϊςεισ χοριγθςθσ νζου δανείου για τθν εξόφλθςθ κακυςτερθμζνων ποςϊν από άλλα
δάνεια και πιςτωτικζσ κάρτεσ (τζτοιεσ χορθγιςεισ απαγορεφονται ρθτά)
9. Διαγραφι όλων των τόκων και 50% του κεφαλαίου για όλα τα δάνεια και πιςτϊςεισ που χορθγικθκαν χωρίσ να υπάρχουν οι
αντικειμενικζσ δυνατότθτεσ του πρωτοφειλζτθ να εξυπθρετιςει το χρζοσ του (αρχι του υπεφκυνου δανειςτι)
10. Σακτοποίθςθ των οφειλϊν από ςτεγαςτικά και άλλα μακροπρόκεςμα δάνεια με ριτρα ξζνου νομίςματοσ (π.χ. δάνεια ςε
Ελβετικά φράγκα), είτε θ εκτροπι εκτόσ Ευρϊ ζγινε αρχικά είτε μεταγενζςτερα, ςφμφωνα με τθν νομολογία του Ευρωπαϊκοφ
Δικαςτθρίου (δθλαδι με τθν ολικι ακφρωςθ τθσ εκτροπισ και κεϊρθςθ ότι το δάνειο είχε γίνει από τθν αρχι ςε Ευρϊ, όπωσ και
όλεσ οι πλθρωμζσ δόςεων)
11. Διαγραφι όλων των βαρϊν ςε ακίνθτα δανειολθπτϊν και εγγυθτϊν που ζχουν γίνει με βάςθ παράνομουσ ςυμβατικοφσ όρουσ
και ςυμβάςεισ μζχρι 31-12-2016
12. Κατάργθςθ τθσ ςυνικουσ τραπεηικισ πρακτικισ για τθν εκβιαςτικι εμπλοκι εγγυθτϊν υπζρ του πρωτοφειλζτθ. Η εγγφθςθ
τρίτων δεν βελτιϊνει τισ δυνατότθτεσ του πρωτοφειλζτθ ςτθν εξυπθρζτθςθ του χρζουσ αλλά αποτελεί δόλια μεκόδευςθ
μετακφλιςθσ του πιςτωτικοφ κινδφνου που, εξ οριςμοφ αναλαμβάνει θ τράπεηα, ςτουσ ϊμουσ του ι των ανυποψίαςτων εγγυθτϊν
που καλοφνται να υποκαταςτιςουν τθν τράπεηα ςτθν ανάλθψθ του πιςτωτικοφ κινδφνου
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13. Η ενθμζρωςθ των εγγυθτϊν να είναι γραπτι και ίδια με εκείνθ των πρωτοφειλετϊν
14. Παραίτθςθ των τραπεηϊν από τισ καταςχζςεισ κινθτϊν ςε χείρεσ τρίτων
15. Ολοκλθρωτικι διακοπι των πάςθσ μορφισ και τρόπου παρενοχλιςεων οφειλετϊν και εγγυθτϊν από τισ τράπεηεσ, δικθγορικά
γραφεία και εταιρείεσ ενθμζρωςθσ οφειλϊν για κάκε οφειλι που υπιρχε τθν 31-12-2016
16. Αποηθμίωςθ και όλων των δανειολθπτϊν, κατά τα παραπάνω, για τισ ςε βάροσ τουσ αδικοπραξίεσ που ζγιναν ςε δάνεια και
πιςτϊςεισ που εξοφλικθκαν με οποιοδιποτε τρόπο εντόσ των τελευταίων πζντε (5) ετϊν από το ζτοσ τθσ εξόφλθςθσ
17. Οριςτικι και αμετάκλθτθ διάλυςθ του καρτζλ των τραπεηϊν ςτθν Ελλάδα (Ελλθνικι Ζνωςθ Σραπεηϊν) και γενικι απαγόρευςθ
κάκε μορφισ ςυναςπιςμοφ, ςυντονιςμοφ και εναρμονιςμοφ των τραπεηικϊν ςυμφερόντων κακϊσ και τερματιςμόσ των
πρακτικϊν που εφαρμόηουν διαχρονικά μζχρι ςιμερα
18. Απαγόρευςθ του δικαιϊματοσ κάκε τράπεηασ και εταιρειϊν οργάνωςθσ πλθρωμϊν με πιςτωτικζσ κάρτεσ (VISA, MASTERCARD,
κλπ) να διαφθμίηουν προϊόντα και υπθρεςίεσ που δεν χορθγοφνται με πλιρεισ όρουσ νομιμότθτασ και διαφάνειασ. Κακιζρωςθ
ποινισ τουλάχιςτον € 5.000.000 κατά παραπλανθτικι διαφιμιςθ τραπεηικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν υπζρ τθσ ζνωςθσ
προςταςίασ καταναλωτϊν ι οποιουδιποτε άλλου φορζα που ζκανε τθν επιτυχι καταγγελία
19. Ομοίωσ, κακιζρωςθ ποινισ τουλάχιςτον ποςοφ € 50.000 κατά περίπτωςθ παράβαςθσ των κανόνων διαφάνειασ ςτισ
τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ και κζςπιςθ τθσ υποχρζωςθσ των τραπεηϊν να χορθγοφν αντίγραφα δανειακϊν ςυμβάςεων,
λογαριαςμϊν πιςτϊςεων και δανείων και όλων των ςχετικϊν ςτοιχείων εντόσ μθνόσ από τθν αίτθςθ και χωρίσ καμία χρζωςθ
(ΠΔ/ΣΕ 2501/2002)
20. Κατάργθςθ από 1-1-2017 για κάκε μορφισ και κατθγορίεσ πιςτϊςεων και δανείων όλων των γνωςτϊν τοκοτεχναςμάτων των
τραπεηϊν ςτθν Ελλάδα, όπωσ εκτοκιςμοί με χρονικι βάςθ 360 αντί 365 θμερϊν με τισ πραγματικζσ θμζρεσ (valeur = 0),
παράνομοι ανατοκιςμοί τόκων, φόρων, εξόδων, κλπ (όπωσ ζχουν καταγραφεί από το ΕΙΧΕ και ζχουν κοινοποιθκεί ςτισ τράπεηεσ
κατά καιροφσ)
21. Θεςμοκζτθςθ τθσ ποινικισ και αςτικισ ευκφνθσ για απάτθ ςε δικαςτιριο και για τουσ πλθρεξοφςιουσ δικθγόρουσ των
τραπεηϊν για υποβολι αίτθςθσ ζκδοςθσ διαταγισ πλθρωμισ για τοκογλυφικι απαίτθςθσ τράπεηεσ
22. Θεςμοκζτθςθ υμβουλίου Κοινωνικισ Εποπτείασ Σραπεηικϊν υναλλαγϊν ςε κάκε Χϊρα και ςυντονιςτικοφ οργάνου αυτϊν
ςε επίπεδο Ευρϊπαϊκισ Ζνωςθσ με ιςότιμθ ςυμμετοχι εξειδικευμζνων εκπροςϊπων όλων των κοινωνικϊν εταίρων του
τραπεηικοφ χϊρου, ιτοι τραπεηιτϊν-μετόχων, εργαηομζνων, κατακετϊν και δανειολθπτϊν.
23. Σα υμβοφλια αυτά να δικαιοφνται να ηθτοφν και να λαμβάνουν από όλεσ τισ τράπεηεσ και τουσ λοιποφσ παρόχουσ πιςτϊςεων
και χρθματοπιςτωτικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν αντίγραφα κάκε δανειακισ ςφμβαςθσ και πλιρων ςτοιχείων διαφάνειασ αυτισ
και να ζχει το δικαίωμα τθσ δθμοςιοποίθςθσ των πλθροφοριϊν αυτϊν
24. Θεςμοκζτθςθ ειδικοφ προςτίμου € 2.000.000 υπζρ του Δθμοςίου (κατά 50%) και υπζρ των ενϊςεων καταναλωτϊν που ζχουν
προκαλζςει τουλάχιςτον 100 δικαςτικζσ αποφάςεισ κατά τραπεηϊν (κατά 50%), κλιμακοφμενου κατά € 1.000.000 για κάκε
επόμενθ παράβαςθ τθσ ίδιασ τράπεηασ, για κάκε παράβαςθ τραπεηικοφ κανόνα, νόμου ι νομολογίασ, και διάταξθσ
25. Δθμιουργία Πανευρωπαϊκοφ Κϊδικα Δεοντολογίασ Δανειολθπτϊν από τράπεηεσ και λοιποφσ παρόχουσ χρθματοπιςτωτικϊν
προϊόντων και υπθρεςιϊν για τθν τυποποίθςθ των ελάχιςτων όρων για τζτοιεσ ςυναλλαγζσ και κεςμοκζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ
κάκε δανειςτι να δθλϊνει υποχρεωτικά ςε κάκε δανειακι ςφμβαςθ ότι οι προςφερόμενοι όροι είναι όλοι ςφννομοι και μζςα ςτα
πλαίςια των χρθςτϊν θκϊν ςτισ ςυναλλαγζσ κακϊσ και τθν ςυνομολόγθςθ ποινικισ ριτρασ υπζρ του δανειολιπτθ και των
εγγυθτϊν φψουσ € 1.000.000 ανά ςφμβαςθ

ΓΕΝΙΚΟΣΕΡΕ ΦΙΛΟΣΡΑΠΕΖΙΚΕ ΕΠΙΛΟΓΕ ΣΩΝ ΘΕΜΩΝ ΣΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ
Δεν ζχει περάςει απαρατιρθτθ θ ςυντονιςμζνθ πίεςθ των Θεςμϊν με τα Μνθμόνια για τθν αλλαγι τθσ νομοκεςίασ
και του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ για τθν διευκόλυνςθ των τραπεηϊν και των funds ςε γριγορεσ ενζργειεσ
αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ ςε βάροσ ακινιτων δανειολθπτϊν. Ακόμα χειρότερο, ζχουμε ενδείξεισ για υπόγειεσ πιζςεισ
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προσ Δικαςτζσ να μθν εκδίδουν αποφάςεισ ςε βάροσ τραπεηϊν αλλά αντίκετεσ, και με τον νόμο, και με τθν νομολογία
και με τθ ςυνείδθςι τουσ. Οι δανειολιπτεσ διακατζχονται από φόβο και τρόμο για το μζλλον τουσ, καταφεφγουν ςε
ψυχοφάρμακα και οδθγοφνται να πιςτεφουν ότι, ίςωσ, θ αυτοκτονία είναι θ καλφτερθ επιλογι που τουσ ζχει
απομείνει. Μια κοινωνία που βλζπει τουσ Ρολίτεσ τουσ ςε τζτοια άκλια κατάςταςθ και ζνα Κράτοσ που ανζχεται τθν
τραπεηικι ΜΑΦΙΑ ςαν Ρόντιοσ Ριλάτοσ, αφαιρϊντασ κάκε ςτοιχείο νομιμότθτασ και –κατά ςυνζπεια- ελπίδασ, είναι
μια κοινωνία διαλυμζνθ και ζνα Κράτοσ επικίνδυνο. Οι ςυνζπειεσ για τον Ελλθνικό Λαό ιςοδυναμοφν με τισ ολζκριεσ
ςυνζπειεσ πραγματικοφ πολζμου, πολφ κοντά ςτα τραγικά χρόνια τθσ Ναηιςτικισ κατοχισ τθσ Ελλάδασ.
Εφλογα απορεί ςιμερα ο ςκεπτόμενοσ Ζλλθνασ Ρολίτθσ πια είναι θ αξία να ανικει θ Χϊρα μασ ςτθν Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ τθσ τραπεηικισ τοκογλυφίασ, των εκβιαςμϊν, τθσ διαφκοράσ και τθσ εξαπάτθςθσ. Σκζπτεται ότι αυτόσ ο Λαόσ
επιβίωςε επί 10.000 χρόνια ςτισ κατά κφματα επικζςεισ των βαρβάρων, γιατί τουσ πολζμθςε. Διαπιςτϊνει, όμωσ, ότι
τϊρα δεν ξζρει να αντιμετωπίηει τισ επιβουλζσ ι/και τθν απάκεια των «φίλων» Ευρωπαίων ςε προβλιματα δθμόςιου
χρζουσ που, εν πολλοίσ, αυτοί μασ παρζςυραν με τθν ακατάςχετθ προςφορά πιςτϊςεων, κφρια για προμικειεσ
όπλων που δίδονταν με τισ ανάλογεσ «μίηεσ» ςτουσ διαφκαρμζνουσ Ζλλθνεσ πολιτικοφσ. Διαπιςτϊνει ότι, δεν του
χρειάηονται τοκογλυφικζσ τράπεηεσ για να ζχει τα τραπεηικά προϊόντα που πραγματικά χρειάηεται. Μπορεί να φτιάξει
τισ δικζσ του τράπεηεσ που δεν κα τον απομυηοφν, μπορεί να παράγει τα περιςςότερα προϊόντα που χρειάηεται για να
ηιςει και ζχει δικαίωμα να περιμζνει πρόοδο και ανάπτυξθ από τθ δουλειά του και μπορεί να είναι αφεντικό ςτον
τόπο του.
Από τισ μακροχρόνιεσ κθτείεσ μασ μζςα ςτισ τράπεηεσ, ζχουμε προςωπικι αντίλθψθ για το διαχρονικό όργιο τθσ
λακραίασ εξαγωγισ ςυναλλάγματοσ και τθσ παράγωγθσ φοροδιαφυγισ που γινόταν από εγκλθματίεσ Ζλλθνεσ
«επιχειρθματίεσ» με τθν πολφτιμθ ςυνεργαςία Ευρωπαϊκϊν επιχειριςεων και τραπεηϊν που οδιγθςε το Ελλθνικό
Κράτοσ ςτον δανειςμό και ςτθν υπερχρζωςθ. Ρίςω από όλθ αυτι τθν εγκλθματικότθτα, υπιρχε και υπάρχει ακόμα
μία τραπεηικι αντίλθψθ ότι οι τράπεηεσ είναι οργανιςμοί παραγωγισ χριματοσ ςε μεγάλεσ ποςότθτεσ, νόμιμου ι
παράνομου, χωρίσ ίχνθ θκικισ, δεοντολογίασ και εταιρικισ ευκφνθσ.
Θα πρζπει θ ECB να κζςει επιτζλουσ το κεντρικισ ςθμαςίασ ηιτθμα τθσ διαφκοράσ, τθσ διαπλοκισ, τθσ ανοχισ τθσ
παρανομίασ και τθσ ανυπαρξίασ κάκε ζννοιασ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ. Δεν μποροφν οι τράπεηεσ μζςα ςτθν
Ευρϊπθ να είναι οργανιςμοί πλουτιςμοφ μετόχων και ςτελεχϊν ςε βάροσ του κοινωνικοφ ςυνόλου, με ςυμπεριφορζσ
ΕΞΩ από τα όρια τθσ νομιμότθτασ και τθσ θκικισ. Δεν μπορεί θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ να είναι ζνωςθ λθςτρικϊν και
ανικικων τραπεηϊν, χρθματιςτθρίων, μεγάλων (πειρατικϊν και διεφκαρμζνων) εταιριϊν. Πταν ο Nigel Farage
μιλοφςε μζςα ςτο Ευρωκοινοβοφλιο αποκαλϊντασ τα θγετικά ςτελζχθ τθσ Επιτροπισ ςαν κακοποιά ςτοιχεία, εκείνοι
χαμογελοφςαν απαξιωτικά. Τϊρα, μετα το Brexit, χαμογελά πανθγυρικά δικαιωμζνοσ ο Farage ο οποίοσ προςζφερε
ςθμαντικζσ υπθρεςίεσ ςτθ Χϊρα του. Τζτοιεσ πολιτικζσ τθσ Ε.Ε. και τθσ ECB ςαν τθν ανοχι ςτθν τραπεηικι αςυδοςία
και παραβατικότθτα, εφλογα και δικαιολογθμζνα κάνουν κάκε Ευρωπαϊο ζναν νζο Ρολίτθ Farage και ενιςχφουν τον
Ευρωςκεπτικιςμό.
Η κφρια αιτία δθμιουργίασ των NPL, εκτόσ τθσ γενικότερθσ οικονομικισ φφεςθσ/κρίςθσ, είναι θ μόνιμθ απουςία
ευαιςκθςίασ και υπευκυνότθτασ των τραπεηϊν ςτθ δόμθςθ δανείων και πιςτϊςεων κατά τρόπο ευζλικτο και ειδικά
προςαρμοςμζνο ςτισ ιδιαιτερότθτεσ των χρθματοροϊν κάκε επιχείρθςθσ και κάκε νοικοκυριοφ. Αντίκετα, αναμζνουν
ότι οι δυνατότθτεσ κάκε δανειολιπτθ πρζπει να προςαρμόηονται ςτισ προδιαγραφζσ και τα άκαμπτα προγράμματα
αποπλθρωμισ που ορίηουν μονόπλευρα οι δανειςτζσ. Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ ςτθν Ελλάδα, οι τράπεηεσ
παρζχουν βραχυπρόκεςμεσ πιςτϊςεισ για δικεν κεφάλαια κίνθςθσ ενϊ γνωρίηουν ότι οι πραγματικζσ ανάγκεσ είναι
για ίδια κεφάλαια που δεν υπάρχουν. Και θ φφεςθ/κρίςθ να μθν υπιρχε, πάλι τα NPL κα ιταν δυςανάλογα υψθλά
λόγω τθσ τεράςτιων διαςτάςεων ανικανότθτασ των τραπεηϊν να κάνουν επιλογι πελατείασ, αποκλείοντασ όλουσ
εκείνουσ που δεν ζχουν τισ γνϊςεισ, τα επαρκι ίδια κεφάλαια και τθν ικανότθτα να κινιςουν επιχειριςεισ με
επιτυχία. Ραράλλθλα, παραπλάνθςαν τα νοικοκυριά ότι οι παρεχόμενεσ πιςτϊςεισ παρζχονται από «φίλουσ» με
κατανόθςθ ενϊ ζπρεπε να τουσ είχαν εκπαιδεφςει ςε κζματα ςτοιχειϊδουσ χρθματοοικονομικισ διαχείριςθσ. Η
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ευκφνθ ανικει ολοκλθρωτικά ςτισ δανείςτριεσ τράπεηεσ που δεν γνωρίηουν ι δεν εφαρμόηουν (ι και τα δφο) υγιι
τραπεηικά κριτιρια αξιολόγθςθσ πιςτωτικϊν κινδφνων. Ζτςι, φυςικό είναι να προκφπτουν αδιζξοδα, απάντθςθ ςτα
οποία δεν είναι θ κακοικθσ εμμονι να αναφζρονται ςτουσ δανειολιπτεσ με τον οκωμανικισ προζλευςθσ
χαρακτθριςμό «μπαταχτηιδεσ» και, τϊρα τελευταία με τθν περιςςότερο κομψό όρο «strategic defaulters”, ενϊ κα
ζπρεπε να είχαν κάνει πρϊτα τθν αυτοκριτικι τουσ και να ζχουν απονείμει ςτισ
τράπεηζσ τουσ και ςτουσ ίδιουσ τον επιεικι χαρακτθριςμό «banking creaminals”. Δεν
είναι τυχαίο ότι το EIXE που γνωρίηει άριςτα (και από μζςα) το τραπεηικό ςφςτθμα
ςτθν Ελλάδα, δρομολόγθςε ενθμερωτικι εκςτρατεία με κεντρικό άξονα τθν πάγια κζςθ
του Δικαίου «ΝΟΜΙΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΤΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟΤ ΣΟΚΟΤ» και με ςφνκθμα
«ADDIO TOKO-PIZZO» (Αντίο ςτα τοκοχαράτςια των τραπεηϊν) ςε αναλογία με τθν
πρόςφατθ κακολικι άρνθςθ των κατοίκων τθσ ικελίασ (και όχι μόνο) να ςυνεχίηουν να
πλθρϊνουν το ετιςιο εκβιαςτικό χαράτςι τθσ Μαφίασ ΚΟΖΑ NOSTRA (PIZZO = ράμφοσ
μεγάλου αρπακτικοφ πουλιοφ) Ο ςυςχετιςμόσ των Ελλθνικϊν τραπεηϊν με τθν KOZA
NOSTRA είναι εντελϊσ ςυμπτωματικόσ.
ΤΜΠΔΡΑΜΑ
1. Με δεδομζνα τα ςοβαρότατα προβλιματα νομιμότθτασ ςτισ απαιτιςεισ των τραπεηϊν ςε βάροσ όλων των δανειολθπτϊν
ςτθν Ελλάδα, οι βαςικζσ επιλογζσ των εποπτικϊν αρχϊν, τουλάχιςτον ςτθν Χϊρα μασ, ςυνοψίηονται ςτο εξισ δίλθμμα:




Είτε κα επιτρζψουν ςτισ τράπεηεσ να προςφφγουν ςε δραςτικζσ δικαςτικζσ ενζργειεσ εναντίον των δανειολθπτϊν για
τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ των τοκογλυφικϊν απαιτιςεϊν τουσ με αποτζλεςμα τθν μετωπικι αντιπαράκεςι τουσ με
το δίκαιο και τθν υπάρχουςα ςε βάροσ τουσ ςυντριπτικι νομολογία με αναπόφευκτο αποτζλεςμα τισ προφανείσ
καταςτροφικζσ για τισ τράπεηεσ ςυνζπειεσ που μποροφν να περιλάβουν κακουργθματικζσ μθνφςεισ, αγωγζσ για
τεράςτιεσ αποηθμιϊςεισ, εντοπιςμό του καρτζλ, ςαρωτικά αιτιματα ανάκλθςθσ των αδειϊν λειτουργίασ των,
πρόςκετεσ απϊλειεσ κατακζςεων και οριςτικι απϊλεια τθσ εμπιςτοςφνθσ του Ελλθνικοφ Λαοφ
Είτε κα αναγνωρίςουν τθν πραγματικότθτα ότι θ βακφτατθ οικονομικι κρίςθ αφορά, όχι μόνο τουσ δανειολιπτεσ
αλλά και τισ ίδιεσ τισ τράπεηεσ που ζχουν αναλάβει πιςτωτικοφσ κινδφνουσ που είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τθν
κατάςταςθ τθσ οικονομίασ, τθν επίςθσ δεινι πραγματικότθτα για τθν παράνομθ λειτουργία τουσ επί πολλζσ δεκαετίεσ
αλλά και τα εκ του νόμου δικαιϊματα των δανειολθπτϊν και κα ςυνειδθτοποιιςουν τθν πρόδθλθ υποχρζωςι τουσ να
αναλάβουν το μερίδιο τθσ ευκφνθσ που τουσ αναλογεί, για να αποφφγουν τον αφανιςμό τουσ από τθν μετωπικι
ςφγκρουςι τουσ με τον Ελλθνικό Λαό. Εμείσ οι Πολίτεσ μποροφμε εφκολα να δθμιουργιςουμε νζεσ, ςφγχρονεσ και
ζντιμεσ τράπεηεσ ςε ολικι αντικατάςταςθ των ςθμερινϊν. Αντίκετα, οι τράπεηεσ ςτθν Ελλάδα δεν μποροφν να βροφν
άλλο Λαό για ςυνζχιςθ τθσ λθςτρικισ και ανικικθσ λειτουργίασ των. Απζναντι ςτον Ελλθνικό Λαό και χωρίσ τθν
ςτιριξθ τθσ διαφκοράσ, είναι ανιμπορεσ απζναντι ςτον Eλλθνικό Λαό που είναι ο πραγματικόσ κυρίαρχοσ τθσ
κατάςταςθσ. Οι ςθμερινζσ τράπεηασ είχαν τθν εμπιςτοςφνθ του και κατά τθν μετά Ζολϊτα εποχι αλλά επζλεξαν να
τθν προςβάλλουν βάναυςα με το πρωτοφανοφσ βαναυςότθτασ και αςχιμιασ πακζτο μεκοδεφςεων που
παραπζμπουν ςε μαφίεσ. Η ϊρα τθσ κάκαρςθσ ζχει ζλκει αλλά το αντικείμενο τθσ κάκαρςθσ δεν είναι απλά τα NPL
αλλά το ίδιο το τραπεηικό ςφςτθμα που κα πρζπει να αλλάξει ριηικά για να μθν αφανιςτεί οριςτικά. Ποτζ, κανζνασ
δυνάςτθσ ι εκμεταλλευτισ δεν κατάφερε να επιβλθκεί για πολφ χρόνο ςε ζναν ολόκλθρο Λαοφ. Φυςικά, τζτοιο
πράγμα δεν κα γίνει οφτε και ςτθν παροφςα περίπτωςθ του ζκπτωτου τραπεηικοφ ςυςτιματοσ ςτθν Ελλάδα. Και θ
ζκπτωςθ είναι ολικι, θκικι, ςυναλλακτικι, νομικι, κοινωνικι, αναπτυξιακι και εκνικι.

2. Με φόντο τθν κρίςθ ςτισ τράπεηεσ και ςτα NPL, εξετάςεισ ςτον Ελλθνικό και τουσ άλλουσ Λαοφσ δίνουν και οι Ευρωπαϊκοί
Θεςμοί, οι επιλογζσ και οι ςυμπεριφορζσ των οποίων κα είναι κακοριςτικζσ για το ίδιο το μζλλον των. Είτε κα κεωριςετε ότι
οι δανειολιπτεσ και, κατ’ επζκταςθ ο Ελλθνικόσ Λαόσ είναι υποηφγια απζραντθσ κακοποίθςθσ, ευτελιςμοφ αξιοπρζπειασ και
εκνικισ κυριαρχίασ και κα ςτθρίξετε τθν διαιϊνιςθ τθσ τραπεηικισ καταδυνάςτευςθσ των Πολιτϊν, είτε κα αλλάξετε γραμμι
και κα λειτουργιςετε υπεφκυνα και δθμιουργικά ςαν Ευρϊπθ των Λαϊν και όχι των τοκογλφφων και τθσ διαφκοράσ.

6

3. Η ϊρα των αποφάςεων ζχει φκάςει και τϊρα κα αποκαλυφκοφν οι διακζςεισ ςασ που κα είναι κακοριςτικζσ όχι για τον
Ελλθνικό Λαό αλλά για τουσ Ευρωπαϊκοφσ Θεςμοφσ και τθν μελλοντικι παρουςία τουσ ςτθν ιπειρο που φζρει, εκτόσ του
Ελλθνικοφ Πολιτιςμοφ, και το Ελλθνικό όνομα «Ευρϊπθ».

Επιςυνάπτομε παρακάτω το κείμενο τθσ εξϊδικθσ καταγγελίασ μασ τθσ 17 Νοζμβρθ 2015 για ενθμζρωςι ςασ.
Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να βρείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ «www.eixe.org».
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΧΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ
Σάκθσ Χριςτοδουλόπουλοσ
Πρόεδροσ Δ..

ΕΞΩΔΙΚΗ ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟ ΣΡΑΠΕΖΙΣΕ ΚΑΙ ΑΡΧΕ ΣΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ 2015
ΔΝΩΠΗΟΝ ΠΑΝΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΠΑΖ ΑΡΜΟΓΗΑ ΑΡΥΖ
ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ – ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ – ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ – ΠΡΟΚΛΖΖ - ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ
Σεο
Διιεληθήο κε θεξδνζθνπηθήο αζηηθήο εηαηξείαο έξεπλαο θαη
πξνζηαζίαο θαηαλαισηψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ απφ ηξάπεδεο
κε ηελ επσλπκία
ΔΘΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΩΝ ΔΡΔΤΝΩΝ (ΔΛΛΑ) (EIXE)
πνπ
εδξεχεη ζηελ Αζήλα, νδφο ηαδίνπ 3 (ηει. 210-981934) θαη δηαηεξεί
Γξαθείν ζηηο έξξεο (Ζθαίζηνπ 3 – ηει. 23210-23000), e-Mail eixe@otenet.gr

Πξνο
ηνπο Πξνέδξνπο θαη ηα Μέιε Γ.. ησλ ηξαπεδψλ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ., Ακεξηθήο 4, Αζήλα
ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ., Αηφινπ 86, Αζήλα
ΑΛΦΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ., ηαδίνπ 40, Αζήλα
ΣΡΑΠΔΕΑ EUROBANK-ERGASIAS A.E., Όζσλνο 8, Αζήλα
ATTICA BANK A.E., Οκήξνπ 32, Αζήλα
ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. (ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε), Μεζνγείσλ 109-111
ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΝΟΜΟΤ ΔΡΡΩΝ πλ.Π.Δ., νδφο Πιαζηήξα 74, έξξεο
Γηεζλείο Δηαηξείεο πηζησηηθψλ θαξηψλ VISA, MASTERCARD θαη AMERICAN EXPRESS θαη
ηνλ Γηνηθεηή ηεο Α.Δ. ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ, Δι. Βεληδέινπ 21, Αζήλα

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ :
1. θ. Πξνθφπην Παπιφπνπιν, Πξφεδξν ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο
2. θ. Αιέμε Σζίπξα, Πξσζππνπξγφ ηεο Διιάδνο
3. θ. Ησάλλε Γξαγαζάθε, Αληηπξφεδξν Κπβέξλεζεο
4. θ. Πξφεδξν ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ
5. Αξρεγνχο Πνιηηηθψλ Κνκκάησλ ζηελ Διιάδα
6. Τπνπξγνχο Δζληθήο Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο, Γηθαηνζχλεο θαη Βνξείνπ Διιάδνο
7. Πξφεδξν θαη Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, Αζήλα
8. Διιελεο Βνπιεπηέο θαη Δπξσβνπιεπηέο
9. Πξφεδξν Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο
10. Πξφεδξν Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ
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11. Πξφεδξν Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
12. Πξέζβεηο ησλ Δπξσπατθψλ Υσξψλ, ΖΠΑ, Ρσζίαο θαη Κίλαο ζηελ Αζήλα
13. Κεληξηθή Δλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο, Αζήλα
14. Πξφεδξν Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, Αζήλα
15. Πξνέδξνπο ησλ Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ ζηελ Διιάδα θαη Γηθεγφξνπο ηξαπεδψλ
16. Δζληθή Οκνζπνλδία Διιεληθνχ Δκπνξίνπ, Αζήλα θαη ηνπηθνχο Δκπνξηθνχο πιιφγνπο
17. χλδεζκν Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ, Αζήλα
18. Γ..Δ.Β.Δ.E., Αζήλα
19. FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY LAUNDERING (FATF),2 rue Andre Pascal, Paris 16
20. Δπηηξνπή Αλαθνξψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, Rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles
21. Πξφεδξν ΔΡΣ
22. ΟΣΟΔ – Οκνζπνλδία Σξαπεδνυπαιιειηθψλ Οξγαλψζεσλ Διιάδνο, Αζήλα
23. Γηθεγνξηθέο εηαηξείεο/Γξαθεία (ελδεηθηηθά) Αθψλ ηνχθα, Αλδξηθφπνπινπ, Γηνπξνπθέιε, Καξαδήκνπ,
Κξέηζε, Μνχξγεια, Ναθφπνπινπ, Πάηζε, θήθάθε, πκβνπιάθε, Σδαλίλε, Σζα-θαξά, Σαθάθε, Φξάγθνπ,
Υαιαθαηεβάθε, Υαληθηάλ, Φχρα, Φαξξνχ, (Αζήλα), Αιεμαλδξίδνπ, Βεδχξνγινπ, Γθνιέκε, Κάπε, Κηνπξθηζή,
Κνχξηε, Μστζηάδε, νπιηαλίδε, ηξνγγχιε-Υαιβα-ηδή, Φξαγγεδάθε, Ζιηάδνπ (έξξεο), Φψηνπ, Ναζηνπνχινπ,
Γθαλή, Βαβνπιηψηε (Υαιθίδα)

24. Οια ηα ΜΜΔ θαη φια ηα κέιε ηνπ ΔΗΥΔ
Σν ΔΘΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΩΝ ΔΡΔΤΝΩΝ (ΔΛΛΑ) (εθεμήο «ΔΗΥΔ») είλαη έλαο
Διιεληθφο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο έξεπλαο θαη πξνζηαζίαο θαηαλαισηψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ απφ ηηο
ηξάπεδεο θαη ηα ινηπά πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ αλήθεη θαη δηνηθείηαη απφ Έιιελεο νηθνλνκνιφγνπο κε
καθξφρξνλε ζεηεία θαη πείξα ζην δηεζλέο θαη ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα.
Οη έξεπλεο ηνπ ΔΗΥΔ έρνπλ εληνπίζεη ζεηξά δηαρξνληθψλ θαη ηδηαίηεξα ζνβαξψλ πξνβιε-κάησλ
λνκηκφηεηαο ζηηο δαλεηαθέο ζπλαιιαγέο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ εηαηξεηψλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο
(leasing) ηα νπνία αξρηθά θαηαγξάθεθαλ ην 1999 ζην βηβιίν καο «Οη Σξάπεδεο ζην Μηθξνζθφπην» (ζει.
300). Με ηηο απφιπηα ελαξκνληζκέλεο απηέο αζέκηηεο κεζνδεχζεηο θαη εθκεηαιιεπφκελεο ηε δεζπφδνπζα ζέζε
ηνπο ζηηο δαλεηαθέο ζπλαιιαγέο αιιά θαη ηελ ηζρπξή δηαπξαγκαηεπηηθή ζέζε ηνπο απέλαληη ζηνλ αδχλακν
δαλεηνιήπηε, νη ηξάπεδεο θαηαθέξλνπλ κε δφιηνπο, αδηαθαλείο θαη ηδηαίηεξα έληερλνπο ηξφπνπο λα
απνθνκίδνπλ σθειήκαηα πέξαλ ησλ λνκίκσλ, ζε βάξνο ησλ αλππνςίαζησλ δαλεηνιεπηψλ,
ζπκπεξηθνξέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα άξζξα 404 (ηνθνγιπθία), 385 (εθβίαζε), 386 (απάηε) θαη 187
(εγθιεκαηηθή νξγάλσζε) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαζψο θαη ζηελ λνκνζεζία πεξί πξνζηαζίαο ηνπ
αληαγσληζκνχ (θαξηέι), λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο ζπλαιιαγέο θαη ελ γλψζεη έθδνζεο
αλαιεζψλ ηζνινγηζκψλ κε παξαπιάλεζε κεηφρσλ θαη επελδπηψλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. Ο παξάλνκνο
ραξαθηήξαο ησλ κεζνδεχζεσλ απηψλ έρεη επηβεβαησζεί πιένλ κε κεγάιν αξηζκφ απνθάζεσλ
(πεξίπνπ 2.000) ηεο Διιεληθήο Γηθαηνζχλεο πνπ εθδφζεθαλ απφ ην 2001 θαη είλαη γλσζηέο ζηηο
εηηεκέλεο ηξάπεδεο, ρσξίο φκσο λα έρνπλ αιιάμεη πνιηηηθή.
Ζ γεληθή δηαπίζησζε είλαη φηη 35 πεξίπνπ ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα (πνπ ζήκεξα είλαη πνιχ ιηγφηεξεο
ιφγσ ζπγρσλεχζεσλ) παξαλφκεζαλ θαη ζπλερίδνπλ λα παξαλνκνχλ κε ηνθνγιπθηθέο θαη άιιεο
παξάλνκεο ζπκπεξηθνξέο πνηληθνχ θαη αζηηθνχ ραξαθηήξα ζε βάξνο εθαηνκκπξίσλ Διιήλσλ πνιηηψλ. Οη
δηαρξνληθέο απηέο ζπκπεξηθνξέο απηέο πνπ αζθνχληαη θαηά ηξφπν απφιπηα αλαξκνληζκέλν κε ρξήζε ησλ
κεηνρηθψλ θαη θαηαζεηηθψλ θεθαιαίσλ πνπ ηνπο εκπηζηεχεηαη ν Διιεληθφο Λαφο, δελ έρνπλ θακία ζέζε κέζα
ζε δεκνθξαηηθέο θνηλσλίεο δηθαίνπ φπσο ε Δπξσπατθή Έλσζε.
Δίλαη γλσζηφ ζε θάζε Διιελα θαη θάζε Διιελίδα φηη, ηδηαίηεξα θαηά ηελ ηειεπηαία 35εηία, φηη ε ζπκβνιή ηνπ
ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ηφζν ζηε ηθαλνπνηεηηθή θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Διιεληθνχ Λανχ ζε
ηξαπεδηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο φζν ζηε ζπλδξνκή ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Υψξαο, ππήξμε
θαη ζπλερίδεη λα είλαη αξλεηηθή. Απηφ νθείιεηαη ζηε αιαδνληθή πξνζήισζε ησλ Γηνηθήζεσλ ησλ ηξαπεδψλ
ζηνλ απηνζθνπφ ηεο κεγηζηνπνίεζεο ησλ ππεξθεξδψλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο ζηελ
αγνξά κε θάζε λφκηκν αιιά θαη παξάλνκν ηξφπν, θαηά ζαξσηηθή θαηαζηξαηήγεζε ηεο λνκηκφηεηαο, ηεο θαιήο
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πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ εζψλ. Μεγάιν είλαη δε ην κεξίδην επζχλεο ησλ δηνηθήζεσλ ηεο Σξαπέδεο ηεο
Διιάδνο γηα ηελ αζιηφηεηα ησλ ηξαπεδψλ θαη ηε δηαρξνληθή πξνζβνιή ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ αιιά θαη ηεο αμηνπξέπεηαο θάζε ζπλαιιαζζφκελνπ κε απηέο Διιελα θαη Διιελίδαο. Ζ
θαθνπνίεζε κεγάινπ κέξνπο ηεο πειαηείαο έρεη νδεγήζεη ήδε πάξα πνιινχο πνιίηεο ζε ηξαγηθά αδηέμνδα κε
απνηέιεζκα απηνθηνλίεο, βαξχηαηεο βιάβεο θαη πξνβιήκαηα πγείαο, δηάιπζε επηρεηξήζεσλ θαη νηθνγελεηψλ,
θαζψο θαη νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή ησλ εγγπεηψλ ζηνπο νπνίνπο νη ηξάπεδεο κεηαθπιχνπλ εθβηαζηηθά ηνπο
πηζησηηθνχο θηλδχλνπο, ε αλάιεςε ησλ νπνίσλ, είλαη ν ιφγνο χπαξμεο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, κε λένπο
γχξνπο κεηαλάζηεπζεο ελψ πάξα πνιινί, ηδίσο απφ ηε
Μαθεδνλία-Θξάθε έρνπλ κεηαθέξεη ηηο
δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζηε Βνπιγαξία ελψ δελ είλαη ιίγνη πιένλ απηνί πνπ θαηαθεχγνπλ γηα δάλεηα ζε γλσζηή
ακηγψο θξαηηθή ηνπξθηθή ηξάπεδα πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ρσξίο άδεηα ζηελ Θξάθε θαηά ηελ ηειεπηαία
20εηία. Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη πιένλ έλλνηα ππφ εμαθάληζε ελψ νη λένη είηε νλεηξεχνληαη κηα ζέζε ζην
Γεκφζην είηε κεηαλαζηεχνπλ, εζληθφ πξφβιεκα γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ νπνίνπ νη ηξάπεδεο θέξνπλ ηεξάζηηo
κεξίδην επζχλεο.
ήκεξα είλαη πιένλ επξχηαηα γλσζηέο νη ηζηνξηθέο ιεειαζίεο ησλ ηξαπεδψλ ζε βάξνο ηνπ Διιεληθνχ
Λανχ. Ζ κεγάιε ιεζηεία ησλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ επί ζαξάληα (40) ρξφληα (κε ηε κέζνδν ησλ
ππνρξεσηηθψλ θαηαζέζεσλ ησλ δηαζεζίκσλ ηνπο ζηηο ηξάπεδεο κε ζπκβνιηθά επηηφθηα 0,50 – 0,75%), ην
έπνο ησλ παλσηνθίσλ απφ ην 1980, ην νινθαχησκα ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ ην έηνο 2000 ζην νπνίν νη
ηξάπεδεο έπαημαλ θπξίαξρν ξφιν κε ηελ απεξίζθεπηε δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ ησλ απνηακηεχζεσλ ησλ
Πνιηηψλ ζηνλ εθήκεξν θαηαλαισηηζκφ αληί επέλδπζεο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία πνπ παξάγεη ηνλ εζληθφ
πινχην, ε πνιιαπιή θαθνπνίεζε ησλ δαλεηνιεπηψλ κε ελαξκνληζκέλεο αζέκηηεο θαη ιεζηξηθέο πξαθηηθέο
(ηνθνηερλάζκαηα), θαη απφ ην 1987 ε ιεειαζία ησλ λνηθνθπξηψλ κε ηα πξντφληα θαηαλαισηηθήο πίζηεο.
Καη φια απηά, κε κνριφ ηηο απνηακηεχζεηο ηνπ Διιεληθνχ Λανχ πνπ αλππνςίαζηνο εκπηζηεχηεθε θαη κέρξη
πξφζθαηα εμαθνινπζνχζε λα εκπηζηεχεηαη ζηηο ηξάπεδεο. Σφζεο θαη ηέηνηεο θαηαζηξνθηθέο επηδξνκέο
θαηά θχκαηα δελ είρε δερζεί πνηέ ν Διιεληζκφο απφ βαξβάξνπο κέζα ζε ηφζν κηθξφ ρξνληθφ
δηάζηεκα, κε εμαίξεζε ηελ άισζε ηεο Πφιεο θαη ηελ Γεξκαληθή Καηνρή.
Ζδε, ζηηο 30-10-2015, επηκειψο απαξαηήξεηα απφ ηα ΜΜΔ, ζπκπιεξψζεθαλ 35 ρξφληα απφ ηελ θαζηέξσζε
(επί Κπβεξλήζεσο Νέαο Γεκνθξαηίαο θαη Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο Έβεξη) ησλ ηξίκελσλ αλαηνθηζκψλ ηφθσλ
απφ ηξαπεδηθέο πηζηψζεηο (ΠΑΝΩΣΟΚΗΑ) πνπ απνδείρζεθαλ πξφζζεηνο βξφγρνο γηα ηνπο δαλεηνιήπηεο
θαη ε απαξρή ηεο απνβην-κεράλεζεο ηεο Υψξαο. Ο θαηαζηξεπηηθφο απηφο βξφγρνο έγηλε λφκνο ηνπ Κξάηνπο
ην 1998 (λ. 2601/1998, επί Κπβεξλήζεσο ΠΑΟΚ θαη Κ. εκίηε θαη Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο ηνλ Γηάλλν
Παπαλησλίνπ), ηθαλνπνηψληαο ηελ πάγηα επηδίσμε ηνπ θαξηέι επί 10εηίεο. Καη απηφ, παξά ηελ πξφζθαηξε θαη
ππνθξηηηθή αληίδξαζε ηεο ηφηε αμησκαηηθήο Αληηπνιίηεπζεο (Ν.Γ.) θαη παξά ην γεγνλφο φηη έρνπλ πεξάζεη
1.500 ρξφληα απφ ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ νη Έιιελεο είραλ ππνρξεσηηθφ δηα λφκνπ αλαηνθηζκφ ηφθσλ πνπ
θαηήξγεζε ν λνκνκαζείο Ηνπζηηληαλφο Α. Θχκα ησλ ιεζηξηθψλ παλσηνθίσλ έρεη ππάξμεη θαη ην ίδην ην
Γεκφζην πνπ πιήξσζε ηεξάζηηα πνζά γηα δηνγθσκέλεο απαηηήζεηο ηξαπεδψλ απφ βηνηερληθά δάλεηα κε ηελ
εγγχεζε ηνπ Γεκνζίνπ, ππνινγηδφκελα ζε πνζά ηεο ηάμεσο ηνπ Γξρ 1 ηξηο (€ 3 δηο). ρεηηθή κήλπζή καο
κπήθε θαη απηή ζην αξρείν. ε ηειηθή αλάιπζε θαη πέξαλ ησλ δαλεηνιεπηψλ, ηα παλσηφθηα έπιεμαλ
έκκεζα αιιά θαίξηα θαη ηηο ίδηεο ηηο ηξάπεδεο, θάηη πνπ, ελψ ηνπο ην ιέγακε φινη, απηνί θαη ην θαξηέι
ηνπο δελ ήζειαλ λα αθνχζνπλ.
Χζηφζν, είλαη γλσζηφ φηη νη ηξάπεδεο ιεηηνπξγνχλ βάζεη αδεηψλ πνπ έρνπλ ιάβεη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο
Διιάδνο πνπ είρε κέρξη πξφζθαηα ηελ επζχλε ηφζν ηεο αδεηνδφηεζεο φζν θαη ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ
ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ ζηελ Διιάδα (λ. 2076/1992 φπσο ηζρχεη ζήκεξα). Οη άδεηεο πνπ έρνπλ ιάβεη νη
ηξάπεδεο έρνπλ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, κία απφ ηηο νπνίεο είλαη ε ππνρξέσζε λα ιεηηνπξγνχλ ηεξψληαο
ηελ θείκελε λνκνζεζία, ηηο δηαηάμεηο θαη ηηο απνθάζεηο πεξί πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ (άξζξν 8). Σνλ βαζηθφ
απηφ φξν αδεηνδφηεζεο, νη ηξάπεδεο κε ηελ ζπλεπή αλνρή ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο, παξαβηάδνπλ
βάλαπζα θαη δηαρξνληθά θαη εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ζαλ εγθιεκαηηθή νξγάλσζε θαη κε
δηαδηθαζίεο θαξηέι.
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Ζ ζηαηηζηηθή εκπεηξία καο απφ ηηο νηθνλνκνινγηζηηθέο πξαγκαηνγλσκνζχλεο πνπ δηελεξγνχκε ζε δαλεηαθνχο
ινγαξηαζκνχο κειψλ καο είλαη φηη ηα ΠΑΡΑΝΟΜΑ πνζά ησλ επηβαξχλζεσλ κε ηα γλσζηά ηνθνηερλάζκαηα
αλέξρνληαη, θαηά κέζν φξν, ζην 30% ησλ απαηηήζεσλ ησλ ηξαπεδψλ.
Απφ ην έηνο 2000, ην ΔΗΥΔ κεζνδηθά θαη ζε ρακεινχο ηφλνπο κε ηηο εηδηθέο ηξαπεδηθέο γλψζεηο θαη ελίνηε κε
ηηο πξαγκαηνγλσκνζχλεο ηνπ, έζεζε ππφ ηνλ έιεγρν ησλ Διιεληθψλ Γηθαζηεξίσλ ην ζχλνιν ησλ
ηνθνηερλαζκάησλ ησλ ηξαπεδψλ κε αλαθνπέο θαηά δηαηαγψλ πιεξσκήο θαη θαηά πξάμεσλ
αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο ζε βάξνο δαλεηνιεπηψλ. Παξφιν φηη νη ηξάπεδεο θαη νη πιεξεμνχζηνη δηθεγφξνη
ηνπο πξνέβαιιαλ θαη ζπλερίδνπλ λα πξνβάιινπλ ζζελαξή αληίζηαζε κε θαηαηγηζκφ αβάζηκσλ θαη
παξειθπζηηθψλ ηζρπξηζκψλ πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγήζνπλ ηα αδηθαηνιφηεηα, νη 2.000 απνθάζεηο πνπ
εθδφζεθαλ ζε βάξνο ηνπο ζε φιε ηελ Δπηθξάηεηα «ραξηνγξάθεζαλ» ηηο ελαξκνληζκέλεο παξάλνκεο
κεζνδεχζεηο ησλ θαη επηβεβαίσζαλ απφιπηα ηελ νξζφηεηα ησλ ζέζεψλ καο (ηελ νπνία πξνζσπηθά γλψξηδαλ
νη νηθνλνκνιφγνη ηνπ ΔΗΥΔ απφ ηηο καθξνρξφληεο ζεηείεο καο κέζα ζηηο ηξάπεδεο).
Γηα ηα εμαηξεηηθά ζνβαξά δεηήκαηα απηά, είρακε δηακαξηπξεζεί έληνλα κε δχν εμψδηθεο δειψζεηο θαη
πξνεηδνπνηήζεηο καο πξνο ηελ Έλσζε Διιεληθψλ Σξαπεδψλ κε εκεξνκελίεο 2-1-2006 θαη 14-5-2007. Σξίηε
εμψδηθε δηακαξηπξία απεπζχλακε πξνζσπηθά ζηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γ.. ησλ ηξαπεδψλ κε εκεξνκελία 1-122011, ρσξίο λα πάξνπκε πνηέ απάληεζε.
Πξφζζεηεο εμψδηθεο πξνζθιήζεηο κε εκεξνκελίεο 14-5-2009 θαη 2-3-2012 απεπζχλακε πξνο ηνπο
Τπνπξγνχο Αλάπηπμεο θ. Κσζηή Υαηδεδάθε θαη Γεψξγην Κνπηξνπκάλε επηζπλάπηνληαο κεγάιν αξηζκφ
ακεηάθιεησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ θαηά ηξαπεδψλ, θαιψληαο ηνπο λα εθαξκφζνπλ ην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ
πληάγκαηνο ( 95, παξ. 5) πνπ επηηάζζεη φηη «Ζ Γηνίθεζε νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απνθάζεηο
ησλ δηθαζηεξίσλ» θαη λα εθδψζνπλ Τπνπξγηθέο απνθάζεηο γηα ηελ θαζνιηθή εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ
απηψλ πνπ αθνξνχλ ζηα ππέξκεηξα ηξαπεδηθά επηηφθηα πέξαλ ησλ δηθαηνπξαθηηθψλ. Καη νη δχν Τπνπξγνί
επηκειψο δελ αληαπνθξίζεθαλ, πξνο φθεινο ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ηξαπεδψλ θαη ηνπ θαξηέι ηνπο πνπ, ζε
10 πεξίπνπ ρξφληα, γίλεηαη αησλφβην (1924-2024), εάλ πξνιάβεη θαη εκείο ζα θξνληίζνπκε λα κελ πξνιάβεη
ηέηνην «ενξηαζκφ».
Ζ πξαγκαηηθφηεηα απηή, δειαδή ην φηη θάζε απαίηεζε ηξάπεδαο ζηελ Διιάδα απφ θάζε κνξθήο
δαλεηνδφηεζε είλαη ΣΟΚΟΓΛΤΦΗΚΖ θαη ζπλαθφινπζα ΜΖ ΔΚΚΑΘΑΡΗΜΔΝΖ θαη ΜΖ ΒΔΒΑΗΑ,
παξακέλεη άγλσζηε ζηνλ Διιεληθφ Λαφ, ηδηαίηεξα –φπσο κπνξνχκε λα απνδείμνπκε- επεηδή ην
θαξηέι έρεη θξνληίζεη :
 λα είκαζηε κφληκα απνθιεηζκέλνη απφ ην 2006 απφ θάζε πξφζβαζε ζηα ΜΜΔ ηεο δηαπινθήο
 λα αληηκεησπίδνπκε πξνζθφκκαηα θαη αιιεπάιιειεο θαζνδεγνχκελεο παξελνρ-ιήζεηο
πξσηνθαλνχο αζιηφηεηαο θαη θαθνβνπιίαο ζε θάζε πξνζπάζεηά καο άκεζεο ελεκέξσζεο πνιηηψλ
κέζσ θνξέσλ (Δπηκειεηεξίσλ, θιπ.) ζηελ πεξηθέξεηα θαζψο θαη ζπζηεκαηηθέο απνξξίςεηο κελχζεψλ καο
ζηηο Δηζαγγειηθέο Αξρέο
 λα πξνβάιιεηαη ζπζηεκαηηθά ε «ςεπδναιήζεηα» φηη «ν δαλεηνιήπηεο δήηεζε ηελ πίζησζε,
ππέγξαςε ηε ζχκβαζε, πήξε ηα ρξήκαηα, ε ηξάπεδα ρξέσζε ηνπο ζπκθσλεκέλνπο ηφθνπο θαη
ηψξα δελ πιεξψλεη, άξα είλαη κπαηαρηδήο» ελψ ε κφλε αιήζεηα, κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία
είλαη φηη, φηαλ κηα απαίηεζε είλαη ηνθνγιπθηθή,
(1) ε ζχκβαζε πάζρεη απφ ΟΛΗΚΖ ΑΚΤΡΟΣΖΣΑ (άξζξν 179 Αζηηθνχ Κψδηθα),
(2)
απαγνξεχεηαη
λα
γίλνπλ
πξάμεηο
αλαγθαζηηθήο
εθηέιεζεο
ζε
αθίλεηα
ηνπ
νθεηιέηε (θαηαζρέζεηο, πιεηζηεξηαζκνί) θαη
(3) ν νθεηιέηεο-ζχκα ηεο ηνθνγιπθίαο ζεκειηψλεη δηθαίσκα λα δηεθδηθήζεη δηθαζηηθά ρξεκαηηθή απνδεκίσζε γηα ηηο ζε βάξνο ηνπ αδηθνπξαμίεο (άξζξν 914 Α.Κ.)
 λα θαζνδεγεί ηνπο ζπλεξγάηεο-δηθεγφξνπο ησλ ηξαπεδψλ λα παξαζέηνπλ κέζα ζηα δηθαζηήξηα
θαηαηγηζκφ ελ γλψζεη ηνπο ςεπδψλ, παξαπιαλεηηθψλ θαη παξειθπζ-ηηθψλ ηζρπξηζκψλ πνπ ζπρλά
παξαπιαλνχλ ηνπο δηθαζηέο ζηελ έθδνζε απνθάζεσλ ελαληίνλ ησλ δαλεηνιεπηψλ πνπ δελ κπνξεί –
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θαηά θαλφλα- λα αληηκεησπίζεη ν κέζνο δηθεγφξνο πνπ ινγηθά δελ έρεη ηηο εηδηθέο ηξαπεδηθέο θαη λνκηθέο
γλψζεηο. Απηφ δελ ηζρχεη γηα ηνπο δηθεγφξνπο-ζπλεξγάηεο ηνπ ΔΗΥΔ πνπ έρνπλ εθπαηδεπηεί εηδηθά ζηα
πξνβιήκαηα ηεο ηξαπεδηθήο παξαλνκίαο θαη ππνζηεξίδνληαη απφ νκάδα νηθνλνκνιφγσλ πξψελ
ηξαπεδηθψλ κε κεγάιε πείξα θαζψο επίζεο θαη απφ ηελ πινχζηα λνκνινγία (αδεκνζίεπηε) πνπ έρεη
παξαρζεί απφ ην ΔΗΥΔ απφ ην 1999.
 λα «εκπλεχζεη» ηνπο δηθεγνξηθνχο ζπιιφγνπο λα εκπνδίζνπλ ηελ αλνηθηή ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε
ησλ δηθεγφξσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ λέσλ απφ εκάο, βάζεη γξαπηήο πξφηαζήο καο ηνλ Γεθέκβξην 2011, ζην
ζέκα ηεο απνηειεζκαηηθήο δηθνλνκηθήο ζηήξημεο ησλ δαλεηνιεπηψλ ελάληηα ζηηο δηθαζηηθέο επηζέζεηο ησλ
ηξαπεδψλ, δεδνκέλνπ φηη ηέηνηα ζηήξημε απαηηεί εηδηθέο ηξαπεδηθέο θαη λνκηθέο γλψζεηο θαη επεηδή νη
ηξάπεδεο θαη νη δηθεγφξνη ησλ πξνβάιινπλ ζζελαξή αληίζηαζε κε πιήζνο ελ γλψζεη ηνπο ςεπδψλ θαη
παξειθπζηηθψλ ηζρπξηζκψλ πνπ, εθηφο ησλ άιισλ, ζπληζηνχλ θαη βάλαπζε παξάβαζε ηνπ θαζήθνληνο
αιεζείαο πνπ ππέρνπλ ζηηο δίθεο αλαθνπψλ απφ δαλεηνιήπηεο, ρσξίο βέβαηα ε «αληίζηαζε» απηή λα
καο έρεη εκπνδίζεη λα πάξνπκε πεξηζζφηεξεο απφ 2.000 απνθάζεηο ελαληίνλ ηνπο κε ζπληξηπηηθφ
πνζνζηφ επηηπρίαο, θαη ηνχην ράξηο ζηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ νμπδέξθεηα ησλ Διιήλσλ δηθαζηψλ
 λα κελ αθνπζηεί πνηέ ηίπνηα γηα ηηο παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ ηξαπεδψλ κέζα ζηε Βνπιή
 λα πξνβάιιεηαη επξχηαηα ν αλεπαξθήο ιεγφκελνο «Νφκνο Καηζέιε» ζαλ ε απφιπηε ιχζε γηα ηνπο
θαηαλαισηέο ελψ ν λφκνο απηφο έρεη ζαλ (απαξάδεθην) αληηθείκελν ηηο ηνθνγιπθηθέο απαηηήζεηο
ησλ ηξαπεδψλ πνπ δελ επηηξέπεηαη λα πεξλνχλ ηηο πφξηεο ησλ δηθαζηεξίσλ ελψ είλαη θαη
αλαπνηειεζκαηηθφο επεηδή ζρεδηάζηεθε θχξηα θαη ηδηαίηεξα έληερλα απφ ην θαξηέι ησλ ηξαπεδψλ θαη
φρη απφ ην ππεχζπλν Κξάηνο
 λα εληαθηαζηεί ζην αξρείν κε ηξφπν πξνθιεηηθφ απφ ην ΓΟΔ θαη ε κήλπζή καο θαηά ηξαπεδψλ
πξνο ηνλ ηφηε Δηζαγγειέα Αξείνπ Πάγνπ γηα ην ζχλνιν ησλ παξαλνκηψλ ησλ, βάζεη ηεο νπνίαο ν
ηειεπηαίνο είρε δηαηάμεη ην 2002 έξεπλα κε παξαγγειία πξνο ην ΓΟΔ (ππφζεζε πνπ ήδε επαλέξρεηαη
πξνο επαλεμέηαζε ππφ ην θψο ησλ ρηιηάδσλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηε βαζηκφηεηα
ησλ ηφηε θαηαγγειζέλησλ)
 λα απνηξαπεί έξεπλα ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ε νπνία ην 2008 είρε ζηηγκηαία
ελδηαθεξζεί γηα ην πινχζην απνδεηθηηθφ πιηθφ γηα ην θαξηέι ησλ ηξαπεδψλ πνπ ηνπο πξνζθέξακε γηα
έιεγρν, ζέκα γηα ην νπνίν έρεη ηεζεί ζην Δπξσθνηλνβνχιην κε εξψηεζε Έιιελα επξσβνπιεπηή πνπ
πξνθάιεζε ηελ παξέκβαζε ηνπ Δπηηξφπνπ Αληαγσληζκνχ θαη ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ζηηο
Βξπμέιιεο
 λα ζπγθαιχπηεηαη κεζνδηθά θαη λα κελ δεκνζηνπνηείηαη θαλέλα απφ ηα ζπρλά ζθάλδαια απφ
ηξαπεδηθά ζηειέρε (εμαθαλίζεηο δηεπζπληψλ ηξαπεδψλ, παξαηξάπεδεο, ππεμαηξέζεηο θαζψο θαη νη ζπρλά
πιένλ απαληψκελεο εθηειέζεηο ζπκβνιαίσλ «ζαλάηνπ» επηρεηξήζεσλ κε παξαγγειίεο αληαγσληζηψλ αιιά
θαη πνιηηηθψλ, καδί κε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο δηαθζνξάο, ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο απφιπηεο αλνρήο
ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο
 λα εθδειψλνληαη ζπληνληζκέλεο δφιηεο πξνζπάζεηεο απφ ην θαξηέι ψζηε λα εμνπδεηεξψλνληαη
απνθάζεηο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ ζε βάξνο ησλ ηξαπεδψλ θαη λα αλαηξέπνληαη κε λεφηεξεο εληειψο
αληίζεηεο (δηαζέηνπκε πιήξεο απνδεηθηηθφ πιηθφ γηα θάζε ελδηαθεξφκελν)
 λα γίλεηαη δεκφζηα κφληκε επίθιεζε ηνπ «κπαηαρηδή» δαλεηνιήπηε ζαλ ε αηηία φισο ησλ θαθνδαηκνληψλ
ησλ ηξαπεδψλ ελψ ηειεπηαία έρεη αξρίζεη ε πξνβνιή θαη ηνπ ςεπδέζηαηνπ θαη βάλαπζα αήζε ηζρπξηζκνχιάζπεο φηη ππάξρνπλ λνηθνθπξηά πνπ δελ εμππεξεηνχλ ηηο (ηνθνγιπθηθέο) δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπο
ελψ έρνπλ κεγάιεο ….θαηαζέζεηο (!!) ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ
 λα θαζηεξσζεί ν πξνθιεηηθφο «Κψδηθαο δενληνινγίαο» πνπ επιφγεζε ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ν
Γηνηθεηήο ηεο Ησάλλεο ηνπξλάξαο (ήδε κελχεηαη απφ εκάο γηα ηνθνγιπθία) πνπ μεπέξαζε θάζε φξην
ζξαζχηεηαο λα θαινχληαη νη δαλεηνιήπηεο λα ππνβάιινπλ πιεξνθνξίεο θαη επαίζζεηα δεδνκέλα ηνπο γηα
λα «κπνπλ ζην δήζελ επλντθφ θαζεζηψο ηνπ «ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΓΑΝΔΗΟΛΖΠΣΖ», θψδηθαο πνπ
αθήλεη, ζε φινπο φζνπο γλσξίδνπκε, ηελ εχινγε (αιιά εχθνια εμεγήζηκε) απνξία ηη ζπλεξγαζία κπνξεί λα
πεξηκέλεη θαλείο απφ ηνπο αλάιγεηνπο ΣΟΚΟΓΛΤΦΟΤ-ηξαπεδίηεο.
Δκείο νη Πνιίηεο δελ ρξεηαδφκαζηε θακηάο κνξθήο «θηιαλζξσπία» ή «ζπκπάζεηαο» απφ θαλέλαλ
ηνθνγιχθν, ην Κξάηνο ή ηξίην, ηελ ζηηγκή πνπ ε ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ε πινχζηα λνκνινγία κέζα ζε κία
θνηλσλία δηθαίνπ είλαη απφιπηα επαξθήο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ησλ ηξαπεδψλ.
Καηά ηα ηειεπηαία δέθα (10) ρξφληα, ηα κέιε καο έρνπλ ζηείιεη ρηιηάδεο επηζηνιέο πξνο ηνπο Πξνέδξνπο
Γ.. ηξαπεδψλ κε ηηο νπνίεο δειψλνπλ φηη δελ αλαγλσξί-δνπλ ηηο (ηνθνγιπθηθέο) απαηηήζεηο ζε
βάξνο ηνπο, θαινχλ ηηο ηξάπεδεο λα πεξηνξίζνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπο ζηα λφκηκα θαη, κέρξη λα γίλεη απηφ (πνπ
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πνηέ δελ ζα γίλεη δηφηη δελ ην επηηξέπεη ην θαξηέι), αλαζηέιινπλ θάζε πιεξσκή πνπ, θαηά λφκν, εμνθιεί θαηά
πξνηεξαηφηεηα ηνπο ηφθνπο (πνπ είλαη ηνθνγιπθηθνί) θαη πνπ δελ αλαγλσξίδνπλ
 λα έρεη νξγαλσζεί κηα ηεξάζηηα «βηνκεραλία» ηξνκνθξαηίαο ησλ θαηαλαισηψλ κε ηειεθσληθέο
παξελνριήζεηο γηα δήζελ «ελεκέξσζε» γηα ηηο (ηνθνγιπθηθέο) απαηηήζεηο ησλ ηξαπεδψλ πνπ έρνπλ
νδεγήζεη ηα ζχκαηα ζηελ ππεξθαηαλάισζε ςπρνθαξκάθσλ. Σέηνηεο νριήζεηο γηα ηνθνγιπθηθέο
απαηηήζεηο ησλ ηξαπεδψλ εκπίπηνπλ επζέσο ζηελ ξεηή απαγφξεπζε ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν.
2462/97 (ΦΔΚ Α', αξ. 25/26-2-1997) κε ηνλ νπνίν θπξψζεθε ην Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα αηνκηθά θαη
πνιηηηθά δηθαηψκαηα πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζηηο 16-12-1996 θαη
ησλ ζρεηηθψλ Πξσηνθφιισλ, πνπ νξίδεη φηη «1. Καλείο δελ ππφθεηηαη ζε απζαίξεηεο ή παξάλνκεο
παξελνριήζεηο ηεο ηδησηηθήο ηνπ δσήο, ηεο νηθνγελείαο, ηεο θαηνηθίαο ή ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ,
νχηε ζε παξάλνκεο πξνζβνιέο ηεο ηηκήο θαη ηεο ππφιεςήο ηνπ θαη 2. Κάζε πξφζσπν έρεη ην
δηθαίσκα πξνζηαζίαο απφ ην λφκν έλαληη ηέηνησλ παξελνριήζεσλ ή πξνζβνιψλ», φπσο επί ιέμεη
ζεκεηψλακε ζηελ απφ 1-12-2011 εμψδηθε δηακαξηπξίαο καο πξνο ηνπο Πξνέδξνπο Γ.. ηξαπεδψλ. Καη
αζθαιψο, νριήζεηο θαη πηέζεηο γηα πιεξσκέο έλαληη ηνθνγιπθηθψλ απαηηήζεσλ είλαη ζαθέζηαηα
παξάλνκεο θαη βάλαπζα πξνζβιεηηθέο.
 λα παξαθακθζεί ε θαηαθξαπγή ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηνλ θαηαηγηζκφ απεηιψλ, εθβηαζκψλ θαη ελ
γέλεη ηξνκνθξαηίαο ησλ εηζπξαθηηθψλ εηαηξεηψλ θαη λα πεξάζεη ε «βηνκεραλία» απηή ζηα γξαθεία
ησλ κεγαινηξαπεδνδηθεγφξσλ πνπ επηκειψο ην Κξάηνο εμαίξεζε απφ ηε ππνρξέσζε λα ηεξνχλ
καγλεηηθά αξρεία ησλ ζπλνκηιηψλ. Σα γξαθεία απηά ρξεζηκνπνηνχλ ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ λεαξήο
ειηθίαο θαη ρακεινχ θφζηνπο εξγαζίαο πνπ ΓΔΝ είλαη δηθεγφξνη αιιά θάλνπλ «ελεκεξψζεηο» νθεηιεηψλ
θαη πξνηάζεηο γηα ξπζκίζεηο-παγίδα, αληηθείκελν πνπ, θαηά λφκν, αλήθεη απνθιεηζηηθά ζε δηθεγφξνπο.
Δλδεηθηηθά, ππάιιεινο δηθεγνξηθνχ γξαθείνπ απείιεζε πξν εηψλ δαλεηνιήπηε ζε παξακεζφξην πεξηνρή
φηη, «Δάλ δελ πιεξψζεηο € 500 ηε Γεπηέξα, ζα βγάισ δηαηαγή πιεξσκήο θαη ζα πξνρσξήζσ
άκεζα ζε πιεηζηεξηαζκφ γηα λα ζνπ πάξνπκε ην ζπίηη ην νπνίν έρνπκε δεη θαη καο αξέζεη
ηδηαίηεξα». Με παξέκβαζή καο, ν ίδηνο ηειεθψλεζε ηελ επνκέλε θαη δήηεζε ζπγλψκε δηθαηνινγνχκελνο
φηη δελ ηνπ είρε πεη πνηέ θαλείο ζην δηθεγνξηθφ γξαθείν πνπ εξγαδφηαλ φηη, εθ ηνπ λφκνπ, νριήζεηο γηα
νθεηιέο θάλνπλ κφλν δηθεγφξνη θαη δηθαζηηθνί επηκειεηέο. ε θακία πεξίπησζε, είλαη αλεπίηξεπην ηέηνηεο
ηειεθσληθέο νριήζεηο γηα ηηο ηνθνγιπθηθέο απαηηήζεηο ηξαπεδψλ λα ζπέξλνπλ απιφρεξα θφβν, ηξφκν θαη
απεηιέο.
Ο θφβνο, ν ηξφκνο θαη νη απεηιέο, απφ νπνηνπζδήπνηε θαη λα πξνέξρνληαη, απνηεινχλ άζιηεο, θαθφβνπιεο
θαη πνηληθά θνιάζηκεο ζπκπεξηθνξέο πνπ ΓΔΝ έρνπλ θακία ζέζε ζε κηα θνηλσλία δηθαίνπ κέζα ζηελ Δπξψπε,
φπσο ε Διιάδα, πνιχ δε πεξηζζφηεξν φηαλ πεγάδνπλ απφ πάγηεο θνηλσβιαβείο επηζεηηθέο δξάζεηο
δηθεγφξσλ θαη δηθεγνξηθψλ εηαηξεηψλ, κε ηελ κφληκε απάζεηα θαη αλνρή ησλ Γηθεγνξηθψλ ζπιιφγσλ
ησλ. Με αγσγέο, δεκνζηνπνίεζε νλνκάησλ θαη παξάλνκσλ παξελνριήζεσλ θαη φρη κφλνλ, ζα ηνπο
ππνρξεψζνπκε, εκείο νη Πνιίηεο, λα «ζπκπεξηθέξνληαη κε αμηνπξέπεηα θαη ζχκθσλα κε ηηο παξαδφζεηο
ηνπ Γηθεγνξηθνχ ψκαηνο» (άξζξν 5 Κψδηθα Γενληνινγίαο Γηθεγφξσλ) θαζψο επίζεο θαη λα
«απνθεχγνπλ (sic) θάζε ζηξεςνδηθία θαη θαθφπηζηεο ελέξγεηεο θαη λα πεξηθξνπξνχλ πάληνηε ην
θχξνο ηνπ Γηθεγνξηθνχ Λεηηνπξγήκαηνο (άξζξν 7, παξ. ζ’)».
ΚΑΣΑΓΓΔΛΟΤΜΔ
ηηο μέλεο εηαηξείεο VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS ζαλ ζπλεξγνχο
θαη άκεζα
ζπλππεχζπλνπο ησλ Διιεληθψλ ηξαπεδψλ ηελ ηνθνγιπθία θαη ηηο ινηπέο παξάλνκεο πξάμεηο πνπ γίλνληαη ζε
βάξνο ησλ θαηφρσλ πηζησηηθψλ θαξηψλ ζηελ Διιάδα πνπ θέξνπλ ηα ζήκαηά ηνπο
ΔΡΩΣΟΤΜΔ ΓΗΑ ΜΗΑ ΑΚΟΜΖ ΦΟΡΑ
ηνπο «Έιιελεο» ηξαπεδίηεο πνπ δηαρεηξίζηεθαλ ηηο απνηακηεχζεηο ηνπ Διιεληθνχ θαηά ηνλ ηειεπηαίν κηζφ
αηψλα θαη κε δεδνκέλν φηη νη Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ κεηφρσλ ησλ ηξαπεδψλ απνηεινχλ ηα αλψηαηα φξγαλα
δηνίθεζεο ησλ ηξαπεδψλ,
«Πνηεο Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ εμνπζηνδφηεζαλ πνηέ ηηο Γηνηθήζεηο λα παξαλνκνχλ κε
ππέξκεηξεο ρξεψζεηο ηφθσλ θαη ινηπψλ σθειεκάησλ πέξαλ ησλ λνκίκσλ, βάδνληαο ηηο
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ηξάπεδεο ζε θίλδπλν λα δερζνχλ αγσγέο γηα απνδεκηψζεηο πειαηψλ-ζπκάησλ γηα
αδηθνπξαμίεο θαζψο ηηο εθζέηνπλ ζηνλ θίλδπλν αλάθιεζεο ησλ αδεηψλ ιεηηνπξγίαο ησλ
επεηδή εκπιέθνληαη ζε απηεπάγγειηα δησθφκελεο παξάλνκεο πξάμεηο».
Σν εξψηεκα απηφ είρακε ζέζεη θαη παιαηφηεξα απφ ηνπ βήκαηνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηε
Δζληθήο Σξάπεδαο επί Πξνεδξίαο ηνπ καθαξίηε Θεφδσξνπ Καξαηδά θαη απάληεζε δελ πήξακε, φπσο ήηαλ
αλακελφκελν. Γηαηί γλσξίδνπκε απφ κέζα απφ ηηο ηξάπεδεο φηη νη ιεζηξηθέο απηέο πξαθηηθέο πεγάδνπλ απφ ην
θαξηέι πνπ, ππνηίζεηαη φηη δελ ππάξρεη, παξφιν πνπ δεί θαη βαζηιεχεη θαη ηα πάληα ελ «εγθιεκαηηθή ζνθία»
ελαξκνλίδεη.
ΓΗΑΠΗΣΩΝΟΤΜΔ θαη ΚΑΣΑΓΡΑΦΟΤΜΔ
φιε απηή ηελ δηαρξνληθή αζιηφηεηα ησλ ηξαπεδψλ θαη ηηο ελαξκνληζκέλεο παξαλνκίεο πνπ απηέο επηβάινπλ
ζηηο ζπλαιιαγέο θαζψο κε απνηέιεζκα ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα λα βπζηζηεί ζηελ κφληκε αλαμηνπξέπεηα θαη
αλαμηνπηζηία. Απηφ πνπ είλαη «θφθθηλν» ζηηο ηξάπεδεο, δελ είλαη ηα δάλεηα, είλαη νη ίδηεο. Ζ δεκηνπξγφο
αηηία απηήο ηεο νιηθήο απνηπρίαο ησλ ηξαπεδψλ θαη ζηελ Διιάδα θαη ζηνλ Γπηηθφ θφζκν, πέξαλ ησλ ηνπηθψλ
αθξνηήησλ θαη ηεο ζπξξνήο ηξαγηθψλ ζθαικάησλ ζηξεβιήο ηξαπεδηθήο θνπιηνχξαο, είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα
φηη απηφ πνπ πάζρεη είλαη ην ίδην ην κνληέιν ησλ ηξαπεδψλ πνπ ππάξρεη ακεηάβιεην απφ ηελ επνρή
ηνπ 1920!
ΚΑΣΑΓΓΔΛΟΤΜΔ
Σηο Γηνηθήζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαη ηελ παξαδνζηαθή δηαπινθή ηνπο κε ηηο Κπβεξλήζεηο ηεο ηειεπηαίαο
25εηίαο πνπ, εθηφο ησλ άιισλ, δηαηήξεζε αλελφριεηε ηελ παληνδπλακία ηνπ 90εηνχο πιένλ θαξηέι ησλ
ηξαπεδψλ πνπ νδήγεζε θαη ζπλερίδεη λα νδεγεί ηελ πνιχπιεπξε θαη δηαρξνληθή ιεειαζία ηνπ παξαγσγηθνχ
ηζηνχ ηεο Υψξαο θαη ησλ λνηθνθπξηψλ, ελψ ηψξα ζέιεη λα θάλεη θαη πιεηζηεξηαζκνχο αθηλήησλ ησλ
δαλεηνιεπηψλ γηα λα εηζπξάμνπλ ηηο ηνθνγιπθηθέο απαηηήζεηο ησλ. Πηζαλνινγνχκε φηη ε εκκνλή ησλ μέλσλ
δαλεηζηψλ καο γηα θαηαηγίδα πιεηζηεξηαζκψλ αθηλήησλ ζηελ Διιάδα ππνθηλείηαη απφ ην θαξηέι ησλ
Διιεληθψλ ηξαπεδψλ. εκεηψλνπκε φηη, ελψ νη Διιεληθέο ηξάπεδεο είλαη δεκηνχξγεκα ηνπ Διιεληθνχ
Λανχ πξνθεηκέλνπ λα ππεξεηνχλ ηηο ηξαπεδηθέο αλάγθεο ηνπ θαη λα πξνάγνπλ ηελ Δζληθή Οηθνλνκία,
ηνπιάρηζηνλ απφ ην 1985, επηδίδνληαη ζηελ αραιίλσηε θεξδνζθνπία γηα λφκηκα θαη παξάλνκα θέξδε κε
απεξηζθεςία, αλεπζπλφηεηα γηα ηνλ Δζληθφ ξφιν ηνπο, κε πξφζρεκα ηελ ειεχζεξε αγνξά θαη ηνλ (αλχπαξθην)
αληαγσληζκφ, πξνζβάιινληαο βάλαπζα ηνλ Διιεληθφ Λαφ
(YOUTUBE)  «ΣΖΛΔΜΑΥΗΔ – ΜΔΡΟ 1 (ALPHA 2003)
«ΣΖΛΔΜΑΥΗΔ – ΜΔΡΟ 2 (ALPHA 2003)
«ΣΖΛΔΜΑΥΗΔ – ΜΔΡΟ 3 (ALPHA 2003)

ΚΑΣΑΓΓΔΛΟΤΜΔ
ηε ζπλεηδεηή θαη βαξχηαηα πξνθιεηηθή αδηαθνξία ηεο εγεζίαο ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο ζηε
δηαρξνληθή θαη εθηφο θάζε ειέγρνπ αζχδνηε θαη παξάλνκε ιεηηνπξγία ηνπ επνπηεπνκέλνπ κέρξη πξφζθαηα
απφ απηή ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα θαζψο θαη ησλ πλεηαηξηζηηθψλ ηξαπεδψλ πνπ θιείλνπλ ε κία
κεηά ηελ άιιε, πνπ δηνγθψλεη παξάλνκα ηηο απαηηήζεηο απφ πάζεο θχζεσο δάλεηα κε ηα δέθα ηέζζεξα (14)
ηνθνηερλάζκαηα θαη ινηπέο δφιηεο, ηδηαίηεξα έληερλεο θαη αδηαθαλείο κεζνδεχζεηο πνπ απεθάιπςε ην
ΔΗΥΔ απφ ην 1999 θαη πνπ θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ απφ 2-1-2006 εμψδηθε δηακαξηπξία καο πξνο ηελ
Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ. ε απηά ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε επξχηαηα γλσζηή πιένλ δφιηα κεζφδεπζε ησλ
εθηνθηζκψλ δαλεηαθψλ πηζηψζεσλ κε ρξνληθή βάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο 360 αληί 365 εκεξψλ κε
απνηέιεζκα νη λφκηκνη ηφθνη λα πξνζαπμάλνληαη παξάλνκα θαηά 1,389% (ιφγνο 365/360).
ΚΑΣΑΓΡΑΦΟΤΜΔ
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ηελ απνγνήηεπζή καο γηα ηελ αδηαθνξία πνπ επέδεημαλ ν Πξσζππνπξγφο ηεο Διιάδαο (Κ. Καξακαλιήο)
θαη ν Τπνπξγφο Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ (Γ. Αινγνζ-θνχθε), πνπ, ελψ δεκφζηα
πξνβάιινπλ ζαλ πνιέκηνη ηεο δηαθζνξάο, δελ ζέιεζαλ λα απαληήζνπλ αιιά θαη λα αληηδξάζνπλ ζηηο
θαηαγγειίεο καο γηα εμαηξεηηθά ζνβαξά ζέκαηα ηξαπεδηθήο, ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΖ παξαλνκίαο θαη ΓΗΑΠΛΟΚΖ,
ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ απφ 6-9-2005 επηζηνιή καο πξνο ηνλ πξψην (Αξηζ. Πξση. Γξαθείνπ
Πξσζππνπξγνχ 23140/6-9-2005). Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ επφκελν Πξσζππνπξγφ (Γ. Παπαλδξένπ) θαη
Τπνπξγφ Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ (Γ.Παπαθσλζηαληίλνπ) πνπ επίζεο αδηαθφξεζαλ γηα ηηο
θαηαγγειίεο ηηο επηζηνιήο καο κε εκεξνκελία 14-4-2010 θαη ηδηαίηεξα γηα ηελ αλαθνξά φηη ηα πξντφληα
εγθιεκάησλ πνπ παξάλνκα απεθφκηζαλ νη ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα θαηά ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα (19952010) ήηαλ ηεο ηάμεσο ησλ € 35 δηζεθαηνκκπξίσλ πνπ ην Κξάηνο είρε θαη δηθαίσκα αιιά θαη
ππνρξέσζε λα θαηάζρεη θαη λα δεκεχζεη. Δάλ ην είρε θάλεη, ην Γεκφζην δελ ζα είρε αλάγθε λα δαλεηζηεί
απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν θαη λα ππνζηεί φιεο ηηο γλσζηέο παξάγσγεο δξακαηηθέο ζπλέπεηεο.
ΚΑΛΟΤΜΔ
Σελ θ. Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ λα δηαηάμεη άκεζα ηελ πιήξε εηζαγγειηθή δηεπξεχλεζε γηα λα
εληνπηζζνχλ νη απηεπάγγειηα δησθφκελεο παξάλνκεο πξάμεηο πνπ έγηλαλ θαη ζπλερίδνληαη λα γίλνληαη ζην
ρψξν ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη λα επηβιεζνχλ ηα λφκηκα ζε θάζε ππεχζπλν θπζηθφ θαη εζηθφ απηνπξγφ,
λα αλαζπξζνχλ απφ Αξρείν ηα ζθαλδαιψδε πνξίζκαηα ηνπ ΓΟΔ ζε παξαγγειία ηνπ Αξείνπ Πάγνπ κεηά
απφ κήλπζή καο θαζψο επίζεο λα εξεπλεζεί αξηζκφο παιαηνηέξσλ κελχζεσλ πνπ κπήθαλ εχθνια ζην
Αξρείν ελψ αθνξνχζαλ θαθνπξγεκαηηθνχ ραξαθηήξα ηνθνηερλάζκαηα ησλ ηξαπεδψλ πνπ κεηαγελέζηεξα
θξίζεθαλ ζαλ ηέηνηα κε ακεηάθιεηεο δηθαζηηθέο απνθάζεηο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζέηνπκε ζηε δηάζεζε ηνπ ηηο
καξηπξίεο θαη ην αξρείν καο.
ΚΑΣΑΓΓΔΛΟΤΜΔ
φηη, θαηά παξάδνμν ηξφπν, θαζπζηεξεί λα κελ εθδίδεηαη απφθαζε επί αίηεζεψο καο πξνο ην Μνλνκειέο
Πξσηνδηθείν Αζελψλ (δηαδηθαζία αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ) γηα επίδεημε εγγξάθσλ απφ ηελ Σξάπεδα
ηεο Διιάδνο, αίηεκα πνπ δηθάζηεθε ηνλ Ηνχλην 2014 (!!), ήηνη πξν δέθα ελλέα (19) κελψλ. Σα δεηεζέληα
θξίζηκα έγγξαθα ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο γηα ην θίλεκα πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ είρε αξλεζεί λα καο
ρνξεγήζεη απφ ηνλ Ννέκβξην 2013 ν πξψελ Γηνηθεηήο θ. Γ.Πξνβφπνπινο
ΚΑΣΑΓΓΔΛΟΤΜΔ
Όηη κε εξψηεζε ζηε Βνπιή (αξηζ 8834/773/26-3-2013) ζρεηηθά κε ηνλ εμαθαληζζέληα ην 2008 Γηεπζπληή
ηνπ θαηαζηήκαηνο ATTICA BANK ζηηο έξξεο, βνπιεπηήο ηνπ Ννκνχ δήηεζε απφ ηνλ Τπνπξγφ
Οηθνλνκηθψλ λα θαηαζέζεη θαη ηελ πξνβιεπφκελε έθζεζε ηεο επηζεψξεζεο ηεο ηξαπέδεο πξνο ηελ Σξάπεδα
ηεο Διιάδνο. Όκσο, ην αίηεκα απηφ ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Έζλνπο έκεηλε αλαπάληεην φπσο
αλαπάληεηε παξακέλεη θαη ε απνξία ησλ πνιηηψλ πνηνο ή πνηνί είλαη απηνί πνπ λνκίδνπλ φηη ζηηο
δεκνθξαηίεο θάπνηνη «έμππλνη» κπνξνχλ λα θάλνπλ φηη ζέινπλ (ή λα κελ θάλνπλ φηη δελ ζέινπλ) θαη φηη ν
Λαφο, πνπ «δελ ρξεηάδεηαη λα καζαίλεη πνιιά», έρεη δηθαίσκα απιά θαη κφλν λα πιεξψλεη ηνπο θφξνπο θαη ηα
ραξάηζηα απφ ηα εγθιεκαηηθά ζθάικαηα ησλ Κπβεξλήζεσλ ηεο κεηαπνιίηεπζεο
ΚΑΣΑΓΓΔΛΟΤΜΔ
ηελ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΖ φηη, θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, αξλείηαη επί δέθα
πέληε (15) κήλεο λα επηβάιιεη ζε ηξάπεδεο ηα πξνβιεπφκελα πξφζηηκα γηα έθδνζε δηαηαγψλ πιεξσκήο
ζε βάξνο δαλεηνιεπηψλ κε βάζε ξεηά απαγνξεπκέλν απφ Τπνπξγηθή απφθαζε βαξχηαηα θαηαρξεζηηθφ φξν
ζπκβάζεσλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ. Οη αλαθνξέο καο ρξνλνινγνχληαη απφ ηνλ επηέκβξην 2014 θαη
παξακέλνπλ αλαπάληεηεο, πξνθαλψο επεηδή ε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ κφληκα πξνθαιεί ηελ έληνλε
δπζθνξία ησλ ηξαπεδηηψλ θαη κπνξεί λα δηαηαξάμεη ηηο αξκνληθέο ζρέζεηο ησλ επγελνχο δηαπινθήο
κε ην Κξάηνο
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ΚΑΛΟΤΜΔ
Σνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY LAUNDERING (FATF) ζηνλ νπνίν
θνηλνπνηείηαη ε παξνχζα, λα παξέκβεη άκεζα θαη λα εξεπλήζεη φιεο ηηο πηπρέο ησλ παξάλνκσλ
δξαζηεξηνηήησλ ησλ ηξαπεδψλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ δηάζεζε πφξσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε ηέηνηνπο
θνξείο παξαλνκίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πφξσλ γηα επαλαθεθαιαηνπνηήζεηο ηξαπεδψλ
ΚΑΛΟΤΜΔ
ηνλ Γηνηθεηή ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο λα δηνξίζεη άκεζα ΔΠΗΣΡΟΠΟ ζηελ πλεηαηξηζ-ηηθή Σξάπεδα
Ννκνχ εξξψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ηφζν απφ ηελ θαθνδηνίθεζε ησλ Γηνηθεηηθψλ
πκβνπιίσλ ηεο (πξψελ κέιε ησλ δηψθνληαη γηα απηζηία ζε βαζκφ θαθνπξγήκαηνο), ηηο παξαβαηηθέο
ζπκπεξηθνξέο κε ζεηξά απηεπάγγειηα δησθφκελσλ παξάλνκσλ πξάμεσλ κε ηελ ζπλδξνκή δηθεγφξσλ θαζψο
θαη ηελ αλεπάξθεηα ηνπ ζπλεηαηξηζηηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηεο πξνθαλνχο αλαιήζεηαο ησλ ηζνινγηζκψλ πνπ
δεκνζηεχνπλ, ηδηαίηεξα ζρεηηθά κε ηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα θαη ηηο επηζθάιεηεο. Σν ίδην αίηεκα είρακε
ππνβάιιεη γξαπηά (Ννέκβξην 2013) πξνο ηνλ πξνεγνχκελν Γηνηθεηή ηεο Σξαπέδεο ηε Διιάδνο θ.
Πξνβφπνπιν, ν νπνίνο θψθεπζε.
Μεηαμχ πνιιψλ ζπλαιιαθηηθψλ πξσηνηππηψλ, ε ιατθήο βάζεο ηξάπεδα απηή θαηέρεη θαη ην παγθφζκην
ξεθφξ θαηαρξεζηηθνχ φξνπ ζε δαλεηαθή ζχκβαζε πνπ δελ απαληάηαη νχηε ζηηο ζπκβάζεηο Διιεληθψλ
ηξαπεδψλ «Ο Πηζηνχρνο δειψλεη φηη, εθηφο απφ ηα δηθαηψκαηα πνπ απνθηά κε ηε ζχκβαζε απηή, δελ
έρεη άιια δηθαηψκαηα θαηά ηεο πλεηαηξηζηηθήο Σξάπεδαο, απνδερφκελνο ηνπο φξνπο θαη
πξνυπνζέζεηο ησλ εγθπθιίσλ ηεο πλεηαηξηζηηθήο Σξάπεδαο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ δηαδηθαζία
ρνξεγήζεσλ ησλ πηζηψ-ζεσλ» !! Σέηνηεο εγθχθιηνη πνπ έρνπλ φιεο νη ηξάπεδεο, απνηεινχλ ΔΩΣΔΡΗΚΑ
έγγξαθα, ζπρλά δηαβαζκηζκέλα σο εκπηζηεπηηθά ή απφξξεηα, ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ νπνίσλ νη δαλεηνιήπηεο
ΠΟΣΔ δελ ιακβάλνπλ γλψζε!!
Πξφζθαηα δε θαη κεηά απφ έγθιεζε ηνπ ΔΗΥΔ, ην ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ (ΔΔ) κε ηελ
απφθαζή ηνπ Α-5076/29-5-2015 απαγφξεπζε ηελ ζπλέρηζε ησλ πξνβνιψλ δηαθεκηζηηθνχ ηειενπηηθνχ
κελχκαηνο εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο ηεο ηξάπεδαο επεηδή πεξηιάκ-βαλε δχν (2) αλαιεζείο θαη ζπλεπψο
παξαπιαλεηηθνχο ηζρπξηζκνχο, ν έλαο απφ ηνπο νπνίνπο ελεκέξσλε, ελ γλψζεη ηεο ςεπδέζηαηα, ην
ζπλαιιαθηηθφ θνηλφ φηη είλαη «ε ηξάπεδα πνπ πέξαζε ΟΛΑ ηα ηεζη κε επηηπρία», παξφιν φηη ζηα γλσζηά
ζην επξχ θνηλφ STRESS TESTS ππνβάιινληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα κφλν νη ζπζηεκηθέο
ηξάπεδεο
ΓΗΑΠΗΣΩΝΟΤΜΔ ΜΔ ΗΓΗΑΗΣΔΡΖ ΔΝΟΥΛΖΖ
Όηη ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα πεξηνξίζεη ηε θνξνδηαθπγή, ε Κπβέξλεζε πξνσζεί ηε ρξήζε πηζησηηθψλ
θαξηψλ πνπ, φκσο, απνηεινχλ ην θχξην εξγαιείν ηνθνγιπθίαο ησλ ηξαπεδψλ κε ιεζηξηθά επηηφθηα
ηεο ηάμεο ηνπ 18% έλαληη 5,30% ηνπ λνκίκνπ δηθαηνπξαθηηθνχ. Δλδεηθηηθά, νηθνγέλεηα πνπ έρεη νθεηιέο
απφ πηζησηηθέο θάξηεο ζπλνιηθνχ χςνπο € 50.000 (πνπ είλαη κεηξηνπαζέο πνζφ), επηβαξχλεηαη ΚΑΘΔ ΜΖΝΑ
κε ηνθνγιπθηθνχο ηφθνπο € 530 (!!). Δίλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα γίλεη θάζαξζε ζηα ηξαπεδηθά εξγαιεία πνπ ν
πνιίηεο θαιείηαη απφ ην Κξάηνο λα ρξεζηκνπνηεί, ζε εθαξκνγή ηεο επηηαγήο ηνπ λφκνπ 2251/1994 πνπ νξίδεη
(άξζξν 1) «Ζ Πνιηηεία κεξηκλά γηα ηα ζπκθέξνληα ησλ θαηαλαισηψλ».
ρεηηθά κε ηνλ λφκν απηφ πεξί πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ, ζεκεηψλνπκε κε ηδηαίηεξε ζιίςε φηη, είθνζη έλα
(21) ρξφληα απφ ηελ ςήθηζή ηνπ, νη θαηαλαισηέο παξακέλνπλ ζθφπηκα αλνξγάλσηνη, αλελεκέξσηνη,
θπξηνιεθηηθά ζην έιενο ησλ γλσζηψλ ζε φινπο παξαδνζηαθά θαξηέι (ηξαπεδψλ, κπχξαο, θαθέ,
πεηξειαηνεηδψλ, ΜΜΔ, θαη άιια κηθξφηεξα) αιιά θαη λα έρνπλ αλάγθε λα θαηαθεχγνπλ γηα πξνζηαζία ζηνπο
πνιηηηθνχο. Παξάιιεια, θαζεκεξηλά θπηξψλνπλ ακέηξεηα γξαθεία άζρεησλ θαη επηθίλδπλσλ αεηνλχρεδσλ
πνπ πξνζθέξνπλ δήζελ «πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ», θχξηα απφ ηξάπεδεο.
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Ο λφκνο απηφο, ε νξγάλσζε ησλ θαηαλαισηψλ θαη ε αδηαθνξία ηνπ Κξάηνπο ρξεηάδνληαη
αλαζεψξεζε απφ κεδεληθή βάζε.
(YOUTUBE  “ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ ΔΚΠΟΜΠΖ “ZOUGLA” (ZOOM-GR 11/4/2013)”
ΓΗΑΠΗΣΩΝΟΤΜΔ
Όηη, κε δεδνκέλν ηνλ ηνθνγιπθηθφ ραξαθηήξα ησλ απαηηήζεσλ ησλ ηξαπεδψλ ζε βάξνο δαλεηνιεπηψλ φπσο
έρεη πξνθχςεη κε πεξηζζφηεξεο απφ 2.000 δηθαζηηθέο απνθάζεηο θαη πέξαλ ηεο ΣΟΚΟΓΛΤΦΗΑ (άξζξν 404
Πνηληθνχ Κψδηθα) θαη ηεο ΑΠΑΣΖ (άξζξν 386 Πνηληθνχ Κψδηθα), νη θαηαγγειίεο ησλ ζπκβάζεσλ απφ ηηο
ηξάπεδεο θέξνληαη φηη έρνπλ φια ηα ζηνηρεία ηεο ΔΚΒΗΑΖ (άξζξν 385 Πνηληθνχ Κψδηθα), νη ππνβνιέο
αηηήζεσλ ηξαπεδψλ απφ πιεξεμνχζηνπο δηθεγφξνπο ηνπο πνπ είλαη ζε πιήξε γλψζε φηη νη απαηηήζεηο είλαη
ηνθνγιπθηθέο, θέξνληαη φηη ζπληζηνχλ γηα φινπο θαη ΑΠΑΣΖ ζην Γηθαζηήξην ελψ θαηά ηηο δίθεο αλαθνπψλ
θαη νη ηξάπεδεο θαη νη δηθεγφξνη ηνπο θέξνληαη φηη παξαβηάδνπλ ην ΚΑΘΖΚΟΝ ΑΛΖΘΔΗΑ (άξζξν 116
Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο). Σέινο, ΑΠΑΣΖ θέξεηαη φηη δηαπξάηηεηαη απφ ηηο Γηνηθήζεηο ησλ ηξαπεδψλ πνπ,
ελ γλψζεη γηα ηελ χπαξμε ηνθνγιπθηθψλ εζφδσλ απφ δάλεηα, δεκνζηεχνπλ ηζνινγηζκνχο πνπ πεξηέρνπλ
ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΔΓΚΛΖΜΑΣΟ εμαπαηψληαο ην επελδπηηθφ θνηλφ ελψ νη δηαλνκέο κεξηζκάησλ θέξεηαη φηη
ζπληζηά ΞΔΠΛΖΜΑ ΒΡΩΜΗΚΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟ. Οη παξάλνκεο θαη ηνθνγιπθηθέο απηέο δξαζηεξηφηεηεο απφ ηηο
ηξάπεδεο θαη κάιηζηα ζε ζρεκαηηζκφ θαξηέι παξαπέκπνπλ ελδερφκελα ζε χπαξμε θαη ιεηηνπξγία
ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ (άξ. 187 Π.Κ.).
ΚΑΣΑΓΡΑΦΟΤΜΔ
ηηο πάγηεο ζέζεηο καο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πείξα ησλ Οηθνλνκνιφγσλ καο απφ ηηο καθξνρξφληεο ζεηείεο
καο ζε θνξπθαίεο ζέζεηο ζε Διιεληθέο θαη Ακεξηθαληθέο ηξάπεδεο αιιά θαη απφ ηηο έξεπλέο καο απφ ην έηνο
2000 φηη:
1. ην κνληέιν ησλ Διιεληθψλ ηξαπεδψλ θαη απηψλ ηνπ Γπηηθνχ θφζκνπ είλαη ακεηάθιεηα
ρξεσθνπεκέλν, αδηέμνδν θαη αλήκπνξν λα πξνζθέξεη ηα αλακελφκελα απφ ηνπο πνιίηεο, κε ηα
ρξήκαηα ησλ νπνίσλ απηέο ιεηηνπξγνχλ
2. νη επηρεηξνχκελεο επαλαθεθαιαηνπνηήζεηο ησλ Διιεληθψλ ηξαπεδψλ είλαη θαηάδηθαζκέλεο
λα απνηχρνπλ θαη ηα θεθάιαηα λα ραζνχλ δηφηη ε εκπεδσκέλε ζηα ζηειέρε ησλ ηξαπεδψλ
«θνπιηνχξα» είλαη ζηξεβιή, αληηθνηλσληθή θαη απφιπηα πεηξαηηθή (δει. «αξπάδνπκε λφκηκα θαη
παξάλνκα φηη κπνξνχκε, δελ καο ελδηαθέξεη ε Δζληθή νηθνλνκία, θαη ινγαξηαζκφ δελ δίλνπκε γηαηί
έρνπκε ηζρπξνχο πξνζηάηεο»)
3. νη ηξάπεδεο έρνπλ ράζεη ακεηάθιεηα ηελ εθηίκεζε, ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ θαιή καξηπξία
ησλ πνιηηψλ πνπ είλαη ην θπξίαξρν ζηνηρείν επηηπρίαο ησλ αιιά θαη πνπ είλαη θάηη πνπ δελ
αληρλεχεηαη κε stress tests, πξαγκαηηθφηεηα πνπ ζεκαίλεη φηη πιένλ έρνπλ φρη κφλν κεδεληθφ εζηθφ
θεθάιαην αιιά αξλεηηθφ κε ζηαζεξή πνξεία επηδείλσζεο
4. οι ηράπεζες ΓΔΝ μπορούν πλέον να ικανοποιούν ηο αδιαπραγμάηεσηο και αδιαίρεηο ηρίπηστο ηων
εύλογων απαιηήζεων ηων Ελλήνων αποηαμιεσηών, δηλαδή, να:

5.

6.

7.

 είλαη εχξσζηεο θαη λα απνηεινχλ ηζρπξή εγγχεζε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ θαηαζέζεσλ
 παξέρνπλ κηα εχινγε απφδνζε ζηνπο θαηαζέηεο θαη
 δηνρεηεχνπλ απνηειεζκαηηθά ηα θεθάιαηα ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία γηα ηελ ζηήξημε
ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο Υψξαο, ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηε βειηίσζε
ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ πνιηηψλ
απφιπηα δηθαηνινγεκέλα, ν πνιίηεο θξίλεη φηη νη Διιεληθέο ηξάπεδεο θέξνπλ αθέξαηα ηελ επζχλε ηεο
επηβνιήο ηεο λνζεξήο άπνςεο πνπ ήηαλ επί δεθαεηίεο ε θξαηνχζα ζηελ Διιεληθή θνηλσλία απφ ην
βαζηθφ «δελ ππάξρεη δσή ρσξίο πηζησηηθέο θάξηεο θαη θαηαλαισηηθά δάλεηα» κέρξη ην
θνπηνπξηζηηθφ θαη ηνμηθφ «νη σξαίνη έρνπλ ρξέε».
νη ηξάπεδεο ζα δερζνχλ θαηά ηα επφκελα ρξφληα εθαηνληάδεο ρηιηάδεο αγσγέο γηα ρξεκαηηθέο
απνδεκηψζεηο γηα αδηθνπξαμίεο απφ ηνπο βάλαπζα ζηγέληεο δαλεηαθνχο πειάηεο ηνπο, ε
δεκνζηνπνίεζε θαη κφλν ησλ νπνίσλ (αγσγψλ) ζα επηηείλεη ηελ θπγή ησλ θαηαζέζεσλ
ηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα ζα ζπλερίζνπλ κφληκα λα απμάλνπλ ιφγσ ηεο ρξφληαο
νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηα ινπθέηα θαη ηελ αλεξγία ελψ νη ηξαπεδίηεο ζα ζπλερίζνπλ λα απνδίδνπλ ην
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θαηλφκελν ζηνπο «πνιινχο (ηνπξθηζηί) κπαηαρηδή-δεο ή strategic defaulters» πνπ ππάξρνπλ
κφλν ζηε λνζεξή θαη επξσβνπιηκη-θή θαληαζία ηνπο
Καηά ηελ άπνςή καο, ε ζσζηή καθξνρξφληα ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ ηξαπεδψλ πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη :
1. Να ηεζνχλ ζε εθθαζάξηζε φιεο νη ηξάπεδεο εθηφο ηεο ηζηνξηθήο Δζληθήο Σξάπεδαο ζηελ νπνία
λα πεξάζνπλ φιεο νη θαηαζέζεηο καδί κε θεθάιαηα επαλαθεθαιαηνπνίεζεο, θξαηηθνπνίεζε θαη
αλαπξνζδηνξηζκφ ζηφρσλ θαη πνιηηηθψλ, δνκηθέο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ κε κεηαηξνπή ζε κε
θεξδνζθνπηθή ηξάπεδα, νινθιεξσηηθή απαιιαγή απφ ηελ πξνζήισζε ζηηο παξαδνζηαθέο παξάλνκεο
πξαθηηθέο θαη ζηηο επηηαγέο ηνπ θαξηέι, ζαξσηηθέο αληηθαηαζηάζεηο ησλ εγεηηθψλ ζηειερψλ κε λέα
πνπ ζα πξέπεη λα ππνζηνχλ εηδηθή κεηεθπαίδεπζε ψζηε ε ηξάπεδα λα κπεη ζε λέα θηινζνθία,
αληίιεςε θαη πνξεία
2. Να εθπνξεπζεί απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα λέα παγθφζκηα ηξάπεδα ηνπ Διιεληζκνχ εθηφο πεδίνπ
επνπηείαο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, κε βάζε λέν θαηλνηνκηθφ κνληέιν θαη
ζπλδπαζκφ κε λέν εζληθφ επηρεηξεζηαθφ ζρέδην αλαδηνξγάλσζεο θαη αλάπηπμεο ηεο
νηθνλνκίαο φρη κφλν γηα ηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε θαη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ εζληθνχ ρξένπο πνπ
λφκηκα νθείιεηαη αιιά θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ θαίξηνπ πξνβιήκαηνο ηεο
Υψξαο πνπ είλαη, φπσο θαη γηα ζρεδφλ φιεο ηηο Υψξεο, ε παγθνζκηνπνίεζε θαη ε
παληνδπλακία ησλ πνιπεζληθψλ θαη ησλ θαξηέι κέζα ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ δηαθζνξάο.
Σέηνηα αλαιπηηθά ζρέδηα θαη γηα ηξάπεδεο θαηλνηνκηθνχ κνληέινπ φζν θαη γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο
νηθνλνκίαο ζε λέα ιεηηνπξγηθή θαη αλαπηπμηαθή βάζε έρεη έηνηκα ην ΔΗΥΔ θαη ζα ζέζνπκε άκεζα
ππφςε ηνπ θ. Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο πνπ πξφζθαηα εμέθξαζε κέζα ζηε Βνπιή ηέηνηεο ζθέςεηο
θαη πξνζέζεηο ηεο Κπβέξλεζεο
3. Να ηεζεί ζαλ εζληθφο ζηφρνο (κε ηα αληίζηνηρα εηδηθφηεξα ζρέδηα) ε αλαζπγθξφηεζε ηεο Διιεληθήο
θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο ζε λέεο βάζεηο θαη ζε λέεο θαηεπζχλζεηο κε ζηφρν λα θζάζεη ζχληνκα
ε Διιάδα λα ζπγθαηαιέγεηαη ζηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία πξαγκαηηθά αλήθεη, αλάκεζα ζηηο
πινπζηφηεξεο πέληε (5) Υψξεο ηνπ πιαλήηε. Κάηη ηέηνην φρη κφλν είλαη εθηθηφ αιιά είλαη
επηβεβιεκέλν θαη απφ ηελ Ηζηνξία καο αιιά θαη απφ ηηο αζηείξεπηεο δπλαηφηεηεο ηνπ Οηθνπκεληθνχ
Διιεληζκνχ.
ΔΠΗΖ ΠΡΟΣΔΗΝΟΤΜΔ ΣΖΝ ΚΤΒΔΡΝΖΖ
1. ηελ θαζηέξσζε δηαδηθαζίαο ππνρξεσηηθήο πξνέγθξηζεο απφ εηδηθφ θξαηηθφ θνξέα, θαηά ην
Βειγηθφ πξφηππν, αηηεκάησλ πνιηηψλ γηα πξντφληα θαηαλαισηηθήο πίζηεο (ζηεγαζηηθά θαη
επηζθεπαζηηθά δάλεηα, πηζησηηθέο θάξηεο, θαηαλαισηηθά δάλεηα, δάλεηα αγνξάο απηνθηλήηνπ, θιπ)
ψζηε νη πηζηνδνηήζεηο ησλ λα επξίζθνληαη αληηθεηκεληθά κέζα ζηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηέο ησλ θαη λα
κελ νδεγνχληαη ζε ηξαγηθά αδηέμνδα, φπσο έρεη ζπκβεί ζην παξειζφλ απφ ηελ απεξηζθεςία θαη ηελ
απιεζηία ησλ ηξαπεδψλ γηα αιφγηζηε θαη επηζεηηθή εμάπισζε ηεο εμαηξεηηθά θεξδνθφξαο γη’ απηέο
θαηαλαισηηθήο πίζηεο
2. ηελ λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ πνπ κε πιεφλαζκα
επηπνιαηφηεηαο αιιά θαη θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα επελδπηηθνχο ζπκβνχινπο, ηα
ζηειέρε ησλ ηξαπεδψλ παξφηξπλαλ ηνπο δαλεηνιήπηεο λα ζπλάπηνπλ ή λα κεηαηξέπνπλ ζε μέλα
λνκίζκαηα ρακεινχ επηηνθίνπ (θπξίσο Διβεηηθά Φξάγθα θαη παιαηφηεξα Γηελ), ζηελ νπζία
αλαιακβάλνληαο ελ αγλνία ηνπο ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο, κε απνηέιεζκα λα πιεγνχλ θαίξηα απφ
ηελ αλαηξνπή ησλ ηζνηηκηψλ κε ην Δπξψ. Σέηνηα ξχζκηζε κε λνκνζεηηθή αθχξσζε ησλ βιαπηηθψλ γηα
ηνλ δαλεηνιήπηε ζπλεπεηψλ ηεο εθηξνπήο ζε μέλν λφκηζκα έρεη γίλεη ζηελ Οπγγαξία, κε βάζε κεγάιν
αξηζκφ απνθάζεσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ πνπ πξνζηάηεπζαλ ηνπο δαλεηνιήπηεο θαη
επέβαιαλ ηηο δεκίεο απφ ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζηηο δαλείζηξηεο ηξάπεδαο
3. Να αμηνινγήζεη ν θ. Τπνπξγφο Αλάπηπμεο ηηο πνιιέο ΑΜΔΣΑΚΛΖΣΔ δηθαζηηθέο απνθάζεηο πνπ
έρνπκε ζηε δηάζεζή καο (φιεο αδεκνζίεπηεο) θαη λα εθδψζεη ζρεηηθέο Τπνπξγηθέο απνθάζεηο γηα
ηελ θαζνιηθή απαγφξεπζε ησλ αληίζηνηρσλ θαηαρξεζηηθψλ φξσλ ησλ ηξαπεδηθψλ ζπκβάζεσλ
θαζψο θαη ησλ παξάλνκσλ ρξεψζεσλ πνπ έρνπλ θξηζεί ζαλ ηέηνηεο, ζχκθσλα κε ηελ επηηαγή
ηνπ πληάγκαηνο (άξζξν 95, παξ.5) θαη ηελ ξεηή ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο
4. Να ζπζηαζεί Δζληθή Δπηηξνπή Δμπγίαλζεο Σξαπεδηθψλ πλαιιαγψλ κε δηεπξπκέλε ζχλζεζε
ηερλνθξαηψλ θαη ηζφηηκε αληηπξνζψπεπζε ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ηεο αγνξάο (ηξαπεδηηψλ, πειαηψλ
θαη εξγαδνκέλσλ) γηαηί, εάλ δελ αλαζεσξεζνχλ άκεζα θαη δξαζηηθά νη παξαδνζηαθέο δφιηεο θαη
ηδηαίηεξα έληερλεο ηνθνγιπθηθέο κεζνδεχζεηο (ηνθνηερλάζκαηα), νη ηξάπεδεο δελ ζα κπνξνχλ λα
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βξίζθνπλ εγεηηθά ζηειέρε ιφγσ ησλ κελχζεσλ θαη αγσγψλ πνπ πιένλ ζα δέρνληαη νη Γηνηθήζεηο θαη ηα
golden boys
5. Να θαζηεξψζεη ε ΔΡΣ κφληκεο ελεκεξσηηθέο εθπνκπέο γηα ηα ζέκαηα ηεο πξνζηαζίαο ησλ
θαηαλαισηψλ
ΓΖΛΩΝΟΤΜΔ ΠΡΟ ΠΑΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ
φηη, απφ ηελ επνκέλε ηεο επίδνζεο ηεο παξνχζεο ζηηο παξαιήπηξηεο ηξάπεδεο, θάζε
5.
αίηεζε ηξαπέδεο ζε Γηθαζηήξην γηα έθδνζε δηαηαγήο πιεξσκήο ζε Έιιελα
πνιίηε
6.
επίδνζε δηαηαγήο πιεξσκήο, λέαο ε παιαηφηεξεο
7.
θάζε πξάμε αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο (επηηαγή πξνο πιεξσκή, θαηάζρεζε ή/θαη
πιεηζηεξηαζκφο)
ζε
βάξνο
αθηλήηνπ
Έιιελα
πνιίηε,
αδηαθξίησο
πξψηε
θαηνηθίαο θαη αμίαο
8.
ηειεθσληθή ή άιιε παξελφριεζε ζρεηηθά κε νθεηιή ζε ηξάπεδα απφ
νπνηνλδήπνηε γηα απαίηεζε ηξαπέδεο πνπ είλαη ηνθνγιπθηθή
ζα απαληάηαη ΑΤΣΟΜΑΣΑ κε ην παξαθάησ παθέην ελεξγεηψλ ηνπ ΔΗΥΔ θαη ηνπ ζηγφκελνπ κέινπο:
5. Τπνβνιή κήλπζεο θαηά ηνπ Πξνέδξνπ, ησλ Γηεπζπληψλ ηεο ηξαπέδεο, ηνπ πιεξεμνχζηνπ δηθεγφξνπ,
ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ, ηνπ δηθεγφξνπ ή δηθεγνξηθνχ γξαθείνπ ή εηαηξείαο πνπ παξελνριεί θαη,
εθφζνλ ππάξρεη, ηεο εηαηξείαο πηζησηηθήο θάξηαο ή distress fund (σο θαζνιηθψλ δηαδφρσλ
ηνθνγιπθηθήο απαίηεζεο), θαηά πεξίπησζε, γηα:
 Λεηηνπξγία εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο
 Σνθνγιπθία, εθβίαζε, απάηε ζε Γηθαζηήξην, απάηε
 δεκνζίεπζε αλαιεζψλ ηζνινγηζκψλ
 μέπιπκα βξψκηθνπ ρξήκαηνο
6. Καηάζεζε ΑΓΩΓΖ θαηά φισλ ησλ παξαπάλσ γηα ηε δηθαζηηθή δηεθδίθεζε ρξεκαηηθήο
απνδεκίσζεο ιφγσ ησλ εηξεκέλσλ αδηθνπξαμηψλ θαζψο θαη θαηά ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ γηα
ηελ επζχλε ηνπ γηα απνδεκίσζε ηνπ δαλεηνιήπηε απφ ην πξφδειν ζθάικα ηνπ δηθαζηηθνχ ιεηηνπξγνχ
πνπ εμέδσζε δηαηαγή πιεξσκήο γηα επηβεβαησκέλε απφ πινχζηα λνκνινγία ηνθνγιπθηθή απαίηεζε
(ζρεηηθή είλαη θαη ε πξφζθαηε απφθαζε 1501/2014 ηεο Οινκειείαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο). Οη αγσγέο θαηά ηξαπεδψλ, θνξπθαίσλ ζηειερψλ θαη δηθεγφξσλ ησλ έρνπλ αξρίζεη λα
θαηαηίζεληαη ηξνρηνδεηθηηθά. Οη θαηαζέζεηο απηέο ζα γίλνληαη καδηθά ζε κεγάινπο αξηζκνχο απφ ηνλ
Ηαλνπάξην 2016 πνπ ζα ηζρχζεη ην λέν θαζεζηψο «ηαρείαο δίθεο». Γηα ελεκέξσζε ηνπ θ. Τπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ ζρεηηθά κε ην εηήζην πνζφ ηέηνησλ αγσγψλ θαηά ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηελ ελ δπλάκεη
ππνρξέσζή ηνπ γηα απνδεκηψζεηο θαηά ηα παξαπάλσ, ζεκεηψλνπκε φηη, θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε,
ηα Γηθαζηήξηα έθαλαλ δεθηέο θάζε ρξφλν πεξηζζφηεξεο απφ 60.000 αηηήζεηο ηξαπεδψλ γηα έθδνζε
δηαηαγψλ πιεξσκήο γηα ηνθνγιπθηθέο απαηηήζεηο ησλ. Έλα εχινγν πνζφ απνδεκίσζεο γηα θάζε ηέηνην
πξφδειν ζθάικα δηθαζηνχ ζα ήηαλ € 30.000 γηα θάζε δαλεηνιήπηε αιιά θαη θάζε εγγπεηή, ζπλνιηθά
δειαδή πεξηζζφηεξα απφ € 2,5 δηο.
7. Άκεζν αίηεκα πξνο ηελ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ γηα ηελ αλάθιεζε ηεο αδείαο ιεηηνπξγίαο
ζπζηεκηθήο ηξάπεδαο πνπ εκπιέθεηαη ζε πξαθηηθέο εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ λφκνπ
8. Άκεζε άζθεζε φισλ ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ γηα ηελ αθχξσζε δηαηαγψλ πιεξσκήο θαη
πξάμεσλ αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο γηα ηνθνγιπθηθέο απαηηήζεηο ηξαπεδψλ.
Δίλαη γλσζηφ φηη δελ επηηξέπεηαη θακία θαηάζρεζε θαη θαλέλαο πιεηζηεξηαζκφο αθηλήηνπ γηα απαίηεζε πνπ
ΓΔΝ είλαη απφιπηα ΝΟΜΗΜΖ, ΔΚΚΑΘΑΡΗΜΔΝΖ θαη ΒΔΒΑΗΑ. Με βάζε ηελ πινχζηα λνκνινγία πνπ έρεη
πξνθχςεη απφ ηε 15εηή δξάζε ηνπ ΔΗΥΔ, ΟΛΔ νη απαηηήζεηο ησλ ηξαπεδψλ απνδεδεηγκέλα ΓΔΝ είλαη
νχηε ΝΟΜΗΜΔ, νχηε ΔΚΚΑΘΑΡΗΜΔΝΔ θαη νχηε ΒΔΒΑΗΔ. πλαθφινπζα, γηα ηέηνηεο απαηηήζεηο, ΓΔΝ
ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ λα εθδίδνληαη δηαηαγέο πιεξσκήο νχηε λα γίλνληαη πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο.
Αλεμάξηεηα απφ ηα παξαπάλσ, πξνρσξνχκε ΑΜΔΑ θαη ζηηο παξαθάησ ελέξγεηεο θαηά ηεο ηξαπεδηθήο
παξαλνκίαο:
1. ε ζπλέρεηα παιαηφηεξνπ αηηήκαηνο πνπ είρακε ζέζεη ζηνλ Δπξσπαίν Δπίηξνπν Αληαγσληζκνχ κε
εξψηεζε ζηελ Δπξσβνπιή θαη επαθέο καο κε ηελ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΝΣΑΓΩΝΗΜΟΤ ζηηο Βξπμέιεο,
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θαηαζέηνπκε αίηεκα ε ηειεπηαία λα αμηνινγήζεη ηα πινχζηα ζηνηρεία πνπ δηαζέηνπκε γηα ην θαξηέι ησλ
ηξαπεδψλ ζηελ Διιάδα, εξήκελ ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ.
2. Κνηλνπνηνχκε ηελ παξνχζα πξνο ηελ Πξφεδξν θαη ηελ Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ κε αίηεκα λα
ελεκεξσζνχλ νη δηθαζηέο φηη ε έθδνζε δηαηαγψλ πιεξσκήο γηα απαηηήζεηο πνπ λνκνινγηαθά είλαη
απνδεδεηγκέλα ηνθνγιπθηθέο απνηειεί πξφδειν ζθάικα θαζψο επίζεο φηη δελ κπνξεί λα γίλεηαη πιένλ
αλεθηή ε κε εθαξκνγή απφ απηνχο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο πνπ νξίδεη φηη
«Όηαλ θαηά ηε δηάξθεηα πνιηηηθήο ή πνηληθήο δίθεο αλαθχπηεη γεγνλφο πνπ κπνξεί λα
ραξαθηεξηζηεί έγθιεκα δησθφκελν απηεπαγγέιησο, ν δηθαζηήο, αλ ζχκθσλα κε ηνλ λφκν δελ
κπνξεί λα ην δηθάζεη ν ίδηνο ακέζσο, νθείιεη λα ζπληάμεη έθζεζε θαη λα ηε δηαβηβάζεη ζηνλ
αξκφδην εηζαγγειέα κε θάζε πιεξνθνξία θαη κε ηα ζρεηηθά έγγξαθα». ε πεξηπηψζεηο αζέηεζεο
ηεο ξεηήο απηήο ππνρξέσζεο δηθαζηή θαη ε έθδνζε δηαηαγψλ πιεξσκήο γηα ελ γλψζεη ησλ
ηνθνγιπθηθέο απαηηήζεηο ηξαπεδψλ, ζα δεηείηαη ε παξαπνκπή ηνπ δηθαζηή ζην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην
ελψ ζα γίλεηαη θαη αγσγή θαηά ηνπ Γεκνζίνπ γηα απνδεκίσζε ηνπ δαλεηνιήπηε γηα ην πξφδειν
ζθάικα ηνπ δηθαζηηθνχ ιεηηνπξγνχ
3. Δπεηδή ε κέρξη ζήκεξα πνιηηεία ησλ Κπβεξλήζεσλ φρη κφλν δελ εκπλέεη εκπηζηνζχλε ηνπο Πνιίηεο
αιιά έρεη πείζεη ηνπο πάληεο φηη δελ κπνξεί ή δελ ζέιεη (ή θαη ηα δχν) λα απνζπλδεζεί κε ηνπο
παξαδνζηαθνχο δεζκνχο δηαθζνξάο θαη δηαπινθήο κε ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη ην θαξηέι
Δπεηδή έρεη εληνπηζζεί κηθξφο αξηζκφο απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηξαπεδηθά δεηήκαηα πνπ είλαη πξφδεια
εζθαικέλεο θαη
Δπεηδή ν ξφινο κεγάινπ αξηζκνχ δηθεγφξσλ ηξαπεδψλ είλαη πξνθιεηηθά έμσ απφ ηα πιαίζηα ηνπ δηθεγνξηθνχ
ιεηηνπξγήκαηνο, θαη ζίγεη βάλαπζα ηελ αιήζεηα, ην δίθαην θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ Διιεληθνχ Λανχ
Πξνρσξνχκε άκεζα ζηε δεκηνπξγία θαη ηε ιεηηνπξγία πκβνπιίνπ πνιιαπιψλ θνηλσληθψλ ειέγρσλ κε
ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ» γηα ηνλ ζηελφ έιεγρν (ελδεηθηηθά) ησλ
ηξαπεδψλ, ησλ δηθεγφξσλ, ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, ηεο δηαθζνξάο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ
ελψζεσλ πξνζηαζίαο θαηαλαισηψλ, ησλ ΜΜΔ, θ.ά. κε δξαζηηθέο παξεκβάζεηο ζηηο Αξρέο, Διιεληθέο θαη
Δπξσπατθέο πξνο φθεινο ηνπ Διιεληθνχ Λανχ θαη ηνπ Έζλνπο.
Οη έξεπλέο καο έρνπλ απνθαιχςεη απίζηεπηα ηξαγηθέο πεξηπηψζεηο αζιηφηεηαο πνπ ην λέν πκβνχιην
ζα αξρίζεη λα δεκνζηνπνηεί άκεζα.
Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ρηιηάδεο Έιιελεο έρνπλ θαηαδηθαζηεί θαη ζπλερίδνyn λα
θαηαδηθάδνληαη απφ πνηληθά Γηθαζηήξηα ζε φιε ηελ Δπηθξάηεηα ζε ΠΑΡΑΝΟΜΔ πνηλέο
θπιάθηζεο, παξφιν φηη ηέηνηεο πνηλέο γηα νθεηιέο πξνο ΓOY, γελεζηνπξγφο αηηία ησλ νπνίσλ
είλαη βηνηερληθά δάλεηα απφ ηξάπεδεο κε ηελ εγγχεζε ηνπ Γεκνζίνπ, είλαη ξεηά απαγνξεπκέλεο
απφ δηεζλή ζπλζήθε (ΔΓΑ) θαη εζληθφ λφκν απφ ην 1997, κε πξφδειεο ηεξάζηηεο επζχλεο θαη
δηθαζηψλ αιιά θαη ησλ «ππεξαζπηζηψλ» δηθεγφξσλ. Ο λφκνο απηφο 2462 (ΦΔΚ Α΄25/26-21997) πνπ επηθχξσζε ηε Γηεζλή πλζήθε νξίδεη ξεηά (άξζξν 11) ξεηά φηη «Καλείς δελ θσιαθί-

δεηαη απoθιεηζηηθά ιόγφ ηες αδσλακίας ηοσ λα εθπιερώζεη ζσκβαηηθή σποτρέφζε». Έλας
Έιιελας βηοηέτλες, δηπιό ζύκα, θαη ηραπέδες θαη ηοσ Δεκοζίοσ, έτεη θαηαζέζεη αγφγή θαηά ηοσ
Δεκοζίοσ γηα αποδεκίφζε ύυοσς € 1 εθαηοκκύρηο.
4.

5.

6.

Δγθαηληάδνπκε ηελ εθζηξαηεία ζπζηεκαηηθήο ελεκέξσζεο ησλ Διιήλσλ Πνιηηψλ κε θεληξηθφ
άμνλα «ΝΟΜΗΜΑ ΓΔΝ ΠΛΖΡΩΝΟΤΜΔ ΠΑΡΑΝΟΜΟΤ ΣΟΚΟΤ» θαη κε ζχλζεκα «ADDIO TOKOPIZZO» (Αληίν ζηα ηνθνραξάηζηα ησλ ηξαπεδψλ) ζε αλαινγία κε ηελ πξφζθαηε θαζνιηθή άξλεζε ησλ
θαηνίθσλ ηεο ηθειίαο (θαη φρη κφλν) λα ζπλερίδνπλ λα πιεξψλνπλ ην εηήζην εθβηαζηηθφ ραξάηζη
(PIZZO = ξάκθνο αξπαθ-ηηθνχ πνπιηνχ) ηεο Μαθίαο ΚΟΕΑ NOSTRA. Ο ζπζρεηηζκφο ησλ Διιεληθψλ
ηξαπεδψλ κε ηελ KOZA NOSTRA είλαη εληειψο ζπκπησκαηηθφο.
Αλαθνηλψλνπκε πξνο πάζα θαηεχζπλζε φηη αξρίδνπκε άκεζα ηνλ έιεγρν παιαηψλ πιεηζηεξηαζκψλ
αθηλήησλ απφ ηξάπεδεο κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηθαζηηθήο αλαςειάθεζεο
δηαηαγψλ πιεξσκήο θαη δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ κε ηηο νπνίεο νη ηξάπεδεο θαηάθεξαλ παξάλνκα λα
εηζπξάμνπλ ηηο ηνθνγιπθηθέο απαηηήζεηο ηνπ ζε βάξνο δαλεηνιεπηψλ θα εγγπεηψλ
ε έλδεημε ηεο απνθαζηζηηθφηεηάο καο γηα ηηο παξαπάλσ θαη πξφζζεηεο νπζηαζηη-θέο παξεκβάζεηο
ζαλ ππεξθνκκαηηθνί πνιίηεο, θαηαζέηνπκε άκεζα κήλπζε γηα ηνθνγιπθία ζε βαζκφ
θαθνπξγήκαηνο ελαληίνλ ησλ:
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 ΗΩΑΝΝΖ ΣΟΤΡΝΑΡΑ, Γηνηθεηή ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο θαη
 ΓΔΩΡΓΗΟΤ ΜΗΥΔΛΖ, Πξνέδξνπ ηνπ ΣΥ
γηα λα γίλεη πιήξεο δηθαζηηθφο έιεγρνο θαη θαηαινγηζκφο ησλ επζπλψλ πνπ ππέρνπλ γηα ηελ
απνδεδεηγκέλε κε ακεηάθιεηεο δηθαζηηθέο απνθάζεηο ηνθνγιπθία πνπ γηλφληαλ θαηά ηα έηε 2000-2004 ζηελ
Δκπνξηθή Σξάπεδα ηεο νπνίαο νη παξαπάλσ ήηαλ Πξφεδξνο θαη Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
αληίζηνηρα, φπσο είρε θαηαγγειζεί ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηεο Βνπιήο απφ Βνπιεπηή ζηηο 29-6-2014 ελψπηνλ
ηνπ ηδίνπ ηνπ Η. ηνπξλάξα πνπ εκθαλίζηεθε ζαλ πξνηεηλφκελνο γηα ηε ζέζε απηή απφ ηελ Κπβέξλεζε ακαξά
(YOUTUBE  «ΑΚΑΣΑΛΛΖΛΟ Ο ΣΟΤΡΝΑΡΑ ΓΗΑ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ 29-6-2014»).
πκπεξαζκαηηθά, ζαο ελεκεξψλνπκε φηη:
1. χκθσλα κε πινχζηα αδεκνζίεπηε λνκνινγία πνπ έρεη παξαρζεί κε ηνλ ζπληνληζκφ καο απφ ην 2001,
φιεο νη απαηηήζεηο ησλ ηξαπεδψλ ζε βάξνο δαλεηνιεπηψλ είλαη ηνθνγιπθηθέο δηφηη απνδεδεηγκέλα
πεξηέρνπλ παξάλνκνπο ηφθνπο, παξάλνκνπο αλαηνθηζκνχο θαη ινηπέο παξάλνκεο επηβαξχλζεηο
2. Δκείο νη Έιιελεο Πνιίηεο αξλνχκαζηε λα επηιέγνπκε ηνθνγιχθνπο αιιά απνξ-ξίπηνπκε ηελ
ηνθνγιπθία κέζα ζηελ Παηξίδα καο. Σν ηνθνγιπθηθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη ην ειηθίαο 90 εηψλ
θαξηέι ηνπ έθζαζαλ ζην ηέινο ηνπο επεηδή έρεη παχζεη λα ππεξεηεί ηνλ Διιεληθφ Λαφ, κε ηα ρξήκαηα
ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγεί ελψ ε βαζηά ξηδσκέλε ηξαπεδηθή θνπιηνχξα ηεο ιεειαζίαο θαη ηεο θαηαζηξνθήο
ηνπ παξαγσγηθνχ ηζηνχ ηεο Υψξαο απνηειεί ερέγγπν φηη ηίπνηα δελ κπνξεί λα αιιάμεη θαη λα βειηησζεί
ζην κέιινλ
3. Απφ 18-11-2015 θάζε επηζεηηθή δηθαζηηθή ελέξγεηα ηξαπεδψλ ελαληίνλ δαλεηνιεπηψλ, φπσο έθδνζε
δηαηαγήο πιεξσκήο, έλαξμε πξάμεσλ αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο (θαηάζρεζε, πιεηζηεξηαζκφο) ζα
απαληάηαη κε παθέην κελχζεσλ, αγσγψλ θαη αηηήκαηνο πξνο ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα γηα
αλάθιεζε αδεηψλ ιεηηνπξγίαο
4. Οη αγσγέο γηα ρξεκαηηθέο απνδεκηψζεηο δαλεηνιεπηψλ γηα αδηθνπξαμίεο πνπ ήδε άξρηζαλ λα
αζθνχληαη, ζηξέθνληαη θαη αηνκηθά θαηά ησλ εγεηηθψλ ζηειερψλ ησλ ηξαπεδψλ πνπ
ελδερφκελα ζα ράζνπλ απηνί ηα ζπίηηα ηνπο, φπσο θαη νη δηθεγφξνη ησλ ηξαπεδψλ πνπ ηηο
ζπλδξάκνπλ ζηελ απάηε ζηα δηθαζηήξηα ελψ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ηξνκνθξάηεζε ησλ δαλεηνιεπηψλ κε
παξάλνκεο ηειεθσληθέο νριήζεηο
5. Ζ έθδνζε δηαηαγψλ πιεξσκψλ απφ δηθαζηέο γηα ελ γλψζεη ηνπο ηνθνγιπθηθέο απαηηήζεηο ησλ
ηξαπεδψλ εθεμήο ζα ειέγρεηαη πεηζαξρηθά φπσο ζα ειέγρνληαη θαη φιεο νη δηθαζηηθέο απνθάζεηο γηα
ζέκαηα ηξαπεδψλ απφ ην λενζχζηαην ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ ελψ ζα
αλαδεηψληαη δηθαζηηθέο απνδεκηψ-ζεηο θαη απφ ην Γεκφζην γηα πξφδεια ιάζε δηθαζηψλ
6. Όια ηα ζέκαηα ηεο παξαλνκίαο θαη δηαθζνξάο ζην ρψξν ησλ ηξαπεδψλ, παιαηά θαη λέα, ζα
νδεγεζνχλ ζηα Γηθαζηήξηα θαη γηα ηνλ πνηληθφ θνιαζκφ παληφο ππεπζχλνπ
7. Ζ κε πνιινχο ηξφπνπο αλνρή ηεο Πνιηηείαο ζηελ θαηαπάηεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ θαηαλαισηψλ
έθζαζε ζην ηέινο ηεο. Μεηά ηελ εμάιεηςε ηεο ηξαπεδηθήο παξαλνκίαο ζα ζηεξίμνπκε κε ηελ
ηερλνγλσζία καο ηελ δεκηνπξγία ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Διιεληθνχ Λανχ ζε
ηξαπεδηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο κε λέα ηξάπεδα θαηλνηνκηθνχ κνληέινπ πνπ είκαζηε ζε ζέζε λα
πξνηείλνπκε καδί κε παθέηα ξηδνζπαζηηθψλ δξάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο
8. αλ ειάρηζην δείγκα φηη ελλννχκε φζα εμαγγέιινπκε, θαηαζέηνπκε άκεζα κήλπζε γηα ηνθνγιπθία ζε
βαζκφ θαθνπξγήκαηνο ελαληίνλ ηνπ Γηνηθεηνχ ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο Ησάλλε ηνπξλάξα θαη ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπ Σ.Υ.. Γεσξγίνπ Μηρειή
Δίλαη πξνθαλέο φηη νη ελέξγεηεο καο απηέο ζα πιήμνπλ πνιχ ζνβαξά ηφζν ηελ αμηνπηζηία φζν θαη ηελ
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ηξαπεδψλ ζηελ Διιάδα θαζψο θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ ηνπο,
φπνηνη θαη λα είλαη απηνί. Ζ επζχλεο αλήθνπλ ζηηο ίδηεο, ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ζηηο Διιεληθέο
Κπβεξλήζεηο ηεο ηειεπηαίαο 25εηίαο. Δκείο νη Έιιελεο πνιίηεο πνπ ζπλαιιαζζφκαζηε κε ην ηξαπεδηθφ
ζχζηεκα, είκαζηε θαη Δπξσπατνη πνιίηεο θαη θαηαλαισηέο θαη δελ αλαγλσξίδνπκε ζε θαλέλα ην
δηθαίσκα λα πξνζβάιιεη ηα νηθνλνκηθά καο ζπκθέξνληα, ηελ αμηνπξέπεηά καο θαη ηελ λνκηκφηεηα
κέζα ζηε Υψξα καο.
Οη ηξάπεδεο έρνπλ παξαβηάζεη δηαρξνληθά θαη βάλαπζα ηνλ ρξπζφ θαλφλα ηνπ ζνθνχ θαζεγεηή
Ενιψηα, κε ηεξάζηηεο ζπλέπεηα γηα ηελ Παηξίδα θαη ηηο ίδηεο, φπσο πξνθεηηθά ζεκεηψλακε ζην βηβιίν καο ην
1999:
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«Σν 1958 ν Καζεγεηήο Ξ. Ενιψηαο παξαηεξνχζε: «Δίλαη ελ ηνχηνηο αλάγθε λα γίλε βαζεία ζπλείδεζηο
ησλ ηξαπεδψλ πφζνλ ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ησλ εηο ηελ πξνψζεζηλ ηεο παξαγσγήο θαη ηελ
αλάπηπμηλ ηεο νηθνλνκίαο. Θα πξέπεη λα εγθαηαιείςνπλ ελ πνιινίο ηελ επηδίσμηλ ηεο ακέζνπ
κεγηζηνπνηήζεσλ ηνπ θέξδνπο, ιακβάλνπζαη πξνηίζησο ππ’ φςηλ ην ζπκθέξνλ ηεο παξαγσγήο, ην
νπνίνλ είλαη θαη ην πξαγκαηηθφλ ησλ ζπκθέξνλ». Γπζηπρψο –παξαηεξνχζακε ηφηε- ε ζνθή θαη
δηαρξνληθή απηή άπνςε έρεη εγθαηαιεηθζεί απφ ηηο ζνζηαιηζηηθέο θπβεξλήζεηο ζηελ Διιάδα ζήκεξα,
πεξηζζφηεξν παξά πνηέ. Διπίδνπκε φηη ην ηεξάζηην θαη πνιχπιεπξν θφζηνο ηεο εγθαηάιεηςεο απηήο ζα
παξακείλεη κφλν νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, αλζξψπηλν αιιά δελ ζα θζάζεη λα πιεξσζεί θαη κε εζληθά
ζπκθέξνληα. Ο θφβνο έρεη ήδε δηαηππσζεί δεκφζηα. Ζ ππνζήθεπζε ησλ αθηλήησλ θαη ε πέξα θάζε νξίνπ θαη
ινγηθήο ππεξρξέσζε ησλ πνιηηψλ ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα γηα ηε δεκηνπξγία ππεξθεξδψλ ησλ ηξαπεδψλ θαη
ηε ζπζζψξεπζε πινχηνπ ζ’ απηέο απφ ηελ ιεειαζία ησλ πνιηηψλ, είλαη εζληθφο θίλδπλνο. Σν ηεξάζηην
ρξένο ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ ζα ρξεηαζζνχλ πνιιέο γελεέο απνγφλσλ καο γηα
λα ην μεπιεξψζνπλ, είλαη θαη απηφο έλαο εζληθφο θίλδπλνο. Ζ δεκηνπξγία θηλήηξσλ κεηαλάζηεπζεο έζησ θαη
ιίγσλ πνιηηψλ κηαο ρψξαο κε νμχηαην δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα είλαη εζληθφο θίλδπλνο. Γπζηπρψο, νη
θνκκαηηθέο Κπβεξλήζεηο ηεο αθφξεηεο κεηξηφηεηαο ζρεδίαδαλ πάληα θαη ζπλερίδνπλ λα ζρεδηάδνπλ ρσξίο
καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή αιιά, θαηά θαλφλα, κε νξίδνληα θαη εκεξνκελία ιήμεσο ην ηέινο ηεο ζεηείαο ηνπο
ζηελ εμνπζία».
αλ ππεχζπλνο θαη ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟ νξγαληζκφο πξνζηαζίαο Διιήλσλ θαηαλαισηψλ
κε εηδηθέο γλψζεηο, ην EIXE ζα ζπλερίζεη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ γηα ηελ αιήζεηα θαη ην
δίθαην ζην ρψξν ησλ ηξαπεδψλ θαη ζα εμαληιεί κφληκα θάζε δπλαηφηεηα γηα λφκηκεο
ελέξγεηεο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηνπ θαη ησλ
θαηαλαισηψλ ζηελ Διιάδα ελψ ε κεηξηθή καο εηαηξεία ρεηξίδεηαη παξφκνηα ζέκαηα ζε
δηεζλέο θαη Δπξσπατθφ επίπεδν.
Σν κήλπκα πξνο πάζα θαηεχζπλζε είλαη φηη, εκείο νη Πνιίηεο απηήο ηεο Υψξαο, άζρεηα κε ηα κλεκφληα πνπ
επηβάιινπλ νη μέλνη δαλεηζηέο γηα ην παξάλνκν, επαρζέο, επνλείδηζην δεκφζην ρξένο θαη ζπλνκνινγνχλ νη
Κπβεξλήζεηο επηθπξψλεη ην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην, δηαηεξνχκε ην αδηαπξαγκάηεπην δηθαίσκα λα
ελαληησζνχκε κε θάζε λφκηκν κέζν ζηελ πινπνίεζε δηαηάμεσο πνπ είλαη ΠΑΡΑΝΟΜΔ, ΑΝΖΘΗΚΔ
θαη ΚΑΚΟΒΟΤΛΔ θαη βξίζθνληαη ΔΞΩ απφ ηα φξηα ησλ ρξεζηψλ εζψλ ηφζν ζηε Παηξίδα καο φζν
θαη ζηηο Υψξεο ησλ δαλεηζηψλ-εθβηαζηψλ, φπσο είλαη θαη νη πιεηζηεξηαζκνί αθηλήησλ Διιήλσλ
Πνιηηψλ νπνηνλδήπνηε πξνδηαγξαθψλ (πξψηεο ή άιιεο θαηνηθίαο) θαη νπνηνλδήπνηε νηθνγελεηαθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ηνθνγιπθηθέο απαηηήζεηο ηξαπεδψλ. Μεηά απφ ηελ εζλεγεξζία ηνπ 1821, φινη
εκείο νη Έιιελεο, έρνπκε απνβάιιεη νξηζηηθά θαη ακεηάθιεηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ «ξαγηά» ηεο επνρήο
ηεο ηνπξθνθξαηίαο. Οπνηαδήπνηε επαλαθνξά ή πξνζπάζεηα επαλαθνξάο ηέηνησλ ζπλζεθψλ
δνπιείαο θαη επηειηζκνχ Διιήλσλ Πνιηηψλ γηα δεκφζην ρξένο ακθηζβεηνχκελνπ χςνπο θαη
λνκηκφηεηαο αιιά θαη άκεζεο ή έκκεζεο πξνζβνιήο ηνπ δηθαηψκαηφο καο απηνδηάζεζεο ζαλ
θπξίαξρνο Λαφο θαη ηεο Δζληθήο θπξηαξρίαο ηνπ Κξάηνπο καο είλαη επζέσο ΑΠΟΚΡΟΤΣΔΑ κε θάζε
πξφζθνξν λφκηκν κέζν. Γηα εκάο ηνπο Έιιελεο –ηνπιάρηζηνλ γηα φζνπο γλσξίδνπλ- απφ ηελ επνρή
ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ ΓΔΝ ππάξρνπλ ΑΛΤΣΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ αιιά ππάξρεη ε επθπήο Διιεληθή
γλψζε πσο επηιχνληαη δξαζηηθά. Καη δελ αλαθεξφκαζηε ζηνλ Γφξδην δεζκφ.
Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζε ηνπ Κξάηνπο, ηεο Βνπιήο θαη θάζε άιιεο Διιεληθήο θαη Δπξσπατ-θήο Αξρήο γηα
νπνηαδήπνηε πξφζζεηε πιεξνθφξεζε ή/θαη ηεθκεξίσζε ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ ζέκαηα.
Αζήλα, 17 Ννεκβξίνπ 2015
ΔΘΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΩΝ ΔΡΔΤΝΩΝ (ΔΛΛΑ)
Σάθεο Υξηζηνδνπιφπνπινο - Πξφεδξνο Γ..
Οηθνλνκνιφγνο, πξψελ Γηεπζπληήο Σξαπεδψλ
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