ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓΩΓΗ
ΤΩΝ
(α΄) ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ του ΧΧΧΧ, κατοίκου ΧΧΧΧΧΧ, οδός ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, με ΑΦΜ :ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ και
Α.Δ.Τ.: ΧΧ ΧΧΧΧΧ,
(β΄) ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ του ΧΧΧΧ, κατοίκου ΧΧΧΧΧΧ, οδός ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, με ΑΦΜ :ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ και
Α.Δ.Τ.: ΧΧ ΧΧΧΧΧ,
(γ΄) ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ του ΧΧΧΧ, κατοίκου ΧΧΧΧΧΧ, οδός ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, με ΑΦΜ :ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ και
Α.Δ.Τ.: ΧΧ ΧΧΧΧΧ,
(δ΄) ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ του ΧΧΧΧ, κατοίκου ΧΧΧΧΧΧ, οδός ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, με ΑΦΜ :ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ και
Α.Δ.Τ.: ΧΧ ΧΧΧΧΧ,
(ε΄) ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ του ΧΧΧΧ, κατοίκου ΧΧΧΧΧΧ, οδός ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, με ΑΦΜ :ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ και
Α.Δ.Τ.: ΧΧ ΧΧΧΧΧ,
ΚΑΤΑ
(1) των Εκτελεστικών Μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των κάτωθι εναγομένων
Τραπεζικών Ιδρυμάτων :
(α΄) ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία “ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ” και τον
διακριτικό τίτλο “ALPHA BANK”, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σταδίου 40),
(β’) ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία “Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ”, που
εδρεύει στην Αθήνα (οδός Όθωνος 8),
(γ΄) ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ”,
που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αιόλου 86),
(δ΄) ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία “Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ”, που εδρεύει
στην Αθήνα (οδός Αμερικής 4),
(2) χρηματισάντων ως Διοικητών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “Τράπεζα της
Ελλάδος” (Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 21, Αθήνα 102 50) από το 2008 έως σήμερα, ήτοι
του Γεωργίου ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ και Ιωάννη ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ, ως υπεύθυνων και επιφορτισμένων
βάσει του νόμου για τον έλεγχο των πράξεων και της τήρησης των νόμων όσον αφορά τη
λειτουργία του Ελληνικού Τραπεζικού συστήματος καθώς και
(3) κατωτέρω σημειούμενων ανώνυμων τραπεζικών εταιρειών, που εδρεύουν στην Αθήνα,
όπως νομίμως εκάστη εξ αυτών εκπροσωπείται :
(α΄) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία “ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ” και τον
διακριτικό τίτλο “ALPHA BANK”, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σταδίου 40),
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(β’) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία “Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ”,
που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Όθωνος 8),
(γ΄) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
ΑΕ”, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αιόλου 86), και
(δ΄) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία “Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ”, που
εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αμερικής 4).
I. ΕΥΣΥΝΟΠΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
«Οι Τράπεζες, ως ιδιωτικοί χρηματοδοτικοί οργανισμοί που ασκούν αποφασιστική
επίδραση στην ανάπτυξη και στη λειτουργία των χρηματοδοτούμενων απ’ αυτές φυσικών
προσώπων και επιχειρήσεων, έχουν αυξημένη ευθύνη κατά την άσκηση του
χρηματοδοτικού τους έργου και οφείλουν να μεριμνούν για τα συμφέροντα αυτών που
χρηματοδοτούν, αφού από τη φύση της η πιστωτική σχέση, ως διαρκής έννομη σχέση
ιδιαίτερης εμπιστοσύνης μεταξύ των συμβαλλομένων, επιβάλλει την υποχρέωση πίστης
και προστασίας από την πλευρά τους, των συμφερόντων των πελατών τους, ώστε να
αποφεύγονται υπέρμετρα επαχθείς γι’ αυτούς συνέπειες. Συνεπώς και για το λόγο αυτό η
άσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να κυριαρχείται από τις αρχές της καλόπιστης
και σύμφωνης με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη εκπλήρωσης των οφειλόμενων παροχών
(ΑΚ 178, 200, 288) και να αποφεύγεται αντίστοιχα κάθε κατάχρηση στη συμπεριφορά
τους» (ΑΠ 1352/2011 δημοσίευση ΕΕΜΠΔ 2012, 417).
Είναι γνωστό, ότι τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Αμερική, η πραγματική εστία της
οικονομικής και κοινωνικής κρίσης βρίσκεται στον τραπεζικό τομέα και στο δημόσιο
χρήμα, που δαπανάται για ν’ αποφευχθεί η χρεοκοπία του, οδηγώντας χώρες στη
χρεοκοπία. Το δημόσιο χρέος δεν είναι χρέος των κοινωνιών, αλλά του παγκόσμιου
τραπεζικού συστήματος που κατέρρευσε εξ αιτίας της ανεξέλεγκτης κερδοσκοπικής
λειτουργίας του χρηματιστικού κεφαλαίου και υποστηρίχθηκε με δημόσιο χρήμα για να
διατηρηθεί στη ζωή και να συνεχίσει να λειτουργεί σήμερα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που
λειτουργούσε πριν την κατάρρευση.
Η οικονομική κρίση του 2007 άρχισε στις ΗΠΑ με την κατάρρευση των στεγαστικών,
κυρίως, δανείων ελαττωμένης φερεγγυότητας, κορυφώθηκε δε με την πτώχευση του
τραπεζικού κολοσσού Lehman Brothers, ώστε να διασπαρθεί η πεποίθηση περί κινδύνου
σοβαρής ύφεσης στον πλανήτη, με ιδιαίτερη έμφαση στον κίνδυνο κατάρρευσης των
τραπεζών.
Η Ελληνική Κυβέρνηση, προκειμένου να προστατεύσει τη χώρα έναντι των κινδύνων
αυτών, ψήφισε τον ν. 3723/09.12.2008, που απέβλεπε στην παροχή ρευστότητας προς τις
τράπεζες με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, με αποκλειστικό σκοπό τη συνέχιση
των πιστοδοτήσεών τους προς την πραγματική οικονομία.
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Με βάσει τις δηλώσεις των αρμόδιων, όπως παρατίθενται παρακάτω, οι ελληνικές
τράπεζες δεν απειλούντο βεβαίως άμεσα από την κακή διεθνή πιστωτική πραγματικότητα,
αλλά, έμμεσα, από την ύφεση δηλαδή της πραγματικής οικονομίας, επειδή, σε περιβάλλον
αρνητικών προσδοκιών, τόσο οι επιχειρήσεις όσο και τα νοικοκυριά θα μείωναν τις
δαπάνες τους, συρρικνώνοντας έτσι το ΑΕΠ (ακαθάριστο εγχώριο προϊόν). Η ύφεση θα
επιταχυνόταν δραστικότατα, αν επιπλέον όλων των άλλων και οι τράπεζες μείωναν τις
πιστοδοτήσεις τους, μείωση στην οποία θα προέβαιναν εάν η κεφαλαιακή τους επάρκεια
δεν ήταν καλή (εξ αιτίας της αύξησης των επισφαλών - των αποκαλούμενων «κόκκινων
δανείων») ή απειλείτο με χειροτέρευση, εξ αιτίας της επαπειλούμενης διόγκωσης των
αναφερόμενων δανείων.
Για τον λόγο αυτό, η παροχή ρευστότητας προς τις τράπεζες με την εγγύηση του Ελληνικού
Δημοσίου, σύμφωνα με τις δηλώσεις και διαβεβαιώσεις των αρμόδιων παραγόντων,
συνιστούσε πράγματι αδιαμφισβήτητη προτεραιότητα, αρκεί, βοηθούμενες οι τράπεζες
με τον τρόπο αυτό από το Κράτος, να προέβαιναν και σε πιστωτική επέκταση προς
επιχειρήσεις και νοικοκυριά, προστατεύοντας, συνεπώς, την οικονομία από την ύφεση.
Διότι, προστατεύοντας την οικονομία από την ύφεση, οι τράπεζες προστατεύουν τους
εαυτούς τους από τα «κόκκινα δάνεια» και, εμμέσως, θωρακίζουν τη μελλοντική
κεφαλαιακή επάρκειά τους.
Στο σημείο αυτό επιβάλλεται να γίνουν οι κάτωθι απαραίτητες εισαγωγικές επισημάνσεις :
Α. Οι ψευδείς διαβεβαιώσεις της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών (ΕΕΤ) περί υγιούς
τραπεζικού συστήματος.
1. Ο Πρόεδρος της ΕΕΤ, Τάκης Αράπογλου, την 08.07.2008, στη Διαρκή Επιτροπή
Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, ενημέρωσε τους Βουλευτές δηλώνοντας υπευθύνως,
ότι «Οι τράπεζες λειτουργούν άψογα, το τραπεζικό σύστημα δεν έχει προβλήματα, τα
ελληνικά νοικοκυριά δεν είναι υπερχρεωμένα, σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη» [η
σύνδεση (link) ολόκληρης της ομιλίας του από το επίσημο site (http://www.hba.gr)
της ΕΕΤ http://www.hba.gr/Events/UplFiles/ omilies/board/arap_8-6.pdf και http : //
www. hba. Gr / main / ereunes – meletes / ellinikotrapezikosistima 2008s. pdf. <Σχετικό
1>
2. Τα στοιχεία του Προέδρου της ΕΕΤ επιβεβαίωσε ο Γραμματέας της ΕΕΤ, Χρ. Γκόρτσος, σε
συνέντευξη του στο in.gr την 05.10.2008, στην οποία, μεταξύ άλλων, ανέφερε, ότι «Οι
ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση … Η φερεγγυότητα των ελληνικών
τραπεζών δεν κινδυνεύει απ’ αυτή την κρίση, διότι δεν υπάρχουν οι δίαυλοι για τη
μετάδοση στην Ελλάδα των προβλημάτων που ανέκυψαν στις χώρες που επλήγησαν. Γι
αυτό συνηθίζω να τονίζω ότι στην Ελλάδα (όπως και σε άλλες χώρες) δεν υπάρχει κρίση,
αλλά αναταραχή ή αναστάτωση».
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2.1. Επισήμανε και πληροφόρησε αρμοδίως, ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν στο
χαρτοφυλάκιο τους «τοξικά ομόλογα», και, μάλιστα, προλαβαίνοντας και τους πλέον
δύσπιστους τόνισε και διαβεβαίωσε, ότι «δεν είχαν λόγο να επενδύσουν σε τέτοιου είδους
ομόλογα», καθώς η ανάπτυξή τους τα τελευταία χρόνια βασίστηκε κυρίως στην στεγαστική
και καταναλωτική πίστη. Επίσης, αναφέρθηκε στην υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και στην
κερδοφορία τους, που, σε συνδυασμό με την πολιτική διαχείρισης κινδύνων, που
ακολουθούν, και τους κανόνες της εποπτικής αρχής (δηλαδή της Τράπεζας της Ελλάδος)
συμβάλλουν στη θωράκισή τους, με αποτέλεσμα να είναι ασφαλείς και οι καταθέτες τους.
Ο μοναδικός δίαυλος, που αφορά την Ελλάδα, είναι η αύξηση των επιτοκίων στη
διατραπεζική αγορά, εξήγησε ο Χρ. Γκόρτσος, αν και τόνισε, ότι «η εξάρτηση των
ελληνικών τραπεζών απ’ αυτή για άντληση ρευστότητας υπάρχει, αλλά είναι
περιορισμένη» [η σύνδεση (link) ολόκληρης της ομιλίας του από το επίσημο
site http://www.hba.gr της
ΕΕΤ
http://www.hba.gr/7Omiliesparousiaseis/UplFiles/omilies/ secgen/Gortsos%206-10-2008.pdf. <Σχετικό 2>
2.1.1. Επιπλέον όσων προαναφέρθηκαν, πρέπει να τονισθεί, ότι, κατά την περίοδο
Οκτωβρίου 2009 – Απριλίου 2010, η Ελλάδα, μέσω μακροπρόθεσμου και
βραχυπρόθεσμου δανεισμού, άντλησε από τις αγορές 29.180.000.000,00 € και απέρριψε
πλεονάζουσα προσφορά δανεισμού 59.254.000.000,00 €.
Β. Οι πραγματικοί λόγοι της κατάρρευσης
3. Ο τραπεζικός τομέας ήταν ο αποκλειστικά υπαίτιος για την υπαγωγή της Χώρας στα
μνημόνια. Παρ’ όλες τις διαβεβαιώσεις περί φερεγγυότητας των τραπεζών, που παρείχαν
ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της ΕΕΤ στη Βουλή των Ελλήνων, είναι πλέον απολύτως
βέβαιο και σαφώς αποδεδειγμένο το γεγονός, ότι οι Τράπεζες ήταν η Αχίλλειος Πτέρνα της
Ελλάδας.
3.1. Οι τράπεζες, σύμφωνα με την επίσης αρμόδια τοποθέτηση Σαχινίδη, την 27.06.2013
(ολόκληρη η ομιλία στη σύνδεση (link) (ολόκληρη η ομιλία στο link
http://www.matrix24.gr/wpcontent/uploads/2013/06/%CE%9F%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CE%A6.%CE%A3%CE%B1%CF%87%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B7.doc και σε
video
https://www.youtube.com/watch?t=1783&v=Rsf9OkGc6Cs
<Σχετικό
3>)
λειτουργούσαν χωρίς Κρατική Εποπτεία από την πρώτη στιγμή που η Χώρα έγινε μέλος
της ΕΟΚ, γεγονός που συνεχίστηκε και όταν η Χώρα έγινε μέλος της ΟΝΕ. Η ανεξέλεγκτη
αυτή λειτουργία σε συνδυασμό με την παράνομη χρήση της ρευστότητας, την οποία
απέκτησαν μέσω των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, ήταν οι αποκλειστικές αιτίες
που οδήγησαν στην ανακεφαλαιοποίηση τους, με χρήματα, τα οποία δανείστηκε το
Ελληνικό Δημόσιο και επιβάρυναν τους Έλληνες Πολίτες.
3.1.1. Το γεγονός αυτό προκύπτει από τη διαπίστωση, ότι οι τράπεζες, πριν την κατ’ ουσία
παράνομη ανακεφαλαιοποίηση των 50.000.000.000,00 € μέσω του Ταμείου
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Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, είχαν λάβει μέσα στο χρονικό διάστημα Δεκεμβρίου
2008 - Μαρτίου 2012, επιπλέον 183.000.000.000,00 € με την εγγύηση του ανυποψίαστου
και παραπληροφορημένου, από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ), Ελληνικού Λαού.
Κατά συνέπεια, καταρρίφθηκε και το πρόσχημα της ανακεφαλαιοποίησης εξαιτίας του
“κουρέματος” των ομολόγων και των “κόκκινων δάνειων”.
4. Είναι αδιαμφισβήτητο, ότι, μέσω του παράνομου δανεισμού κομμάτων και ΜΜΕ, ο
τραπεζικός κλάδος μπορούσε (α΄) όχι μόνο να συγκαλύπτει το γεγονός, ότι ο βαλλόμενος
από τα μνημονιακά μέτρα Ελληνικός Λαός είχε καταστεί εν αγνοία του εγγυητής για
χρηματικά ποσά, τα οποία έλαβαν οι Τράπεζες με πρόσχημα τη ρευστότητα, αλλά, (β΄)
επιπλέον, να αποσιωπήσει το γεγονός, ότι η ρευστότητα ουδέποτε δόθηκε στους
δικαιούχους, τους οποίους η νομοθεσία όριζε.
5. Το πρώτο πακέτο των ενενήντα τριών δισεκατομμυρίων ευρώ (93.000.000.000,00€), το
οποίο δόθηκε με πρόσχημα τη ρευστότητα.
5.1. Με τον ν.3723/2008 (άρθρα 2, 3, 4 και 5), ΦΕΚ 250 Α, 09.12.2008, δόθηκαν κατ’ αρχήν
στις τράπεζες εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου ύψους είκοσι τριών δισεκατομμυρίων
ευρώ (23.000.0000.000,00€), αποκλειστικά για χορήγηση στεγαστικών δανείων,
κεφαλαίων κίνησης προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις ζωτικής σημασίας.
Δηλαδή, μόλις (2) δύο μήνες μετά τις δηλώσεις του προέδρου και του γραμματέα
της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών (ΕΕΤ) περί φερεγγυότητας του τραπεζικού συστήματος, οι
τράπεζες λάμβαναν τις πρώτες εγγυήσεις με αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδότηση
νοικοκυριών και επιχειρήσεων, προκειμένου να συνεχίσει να λειτουργεί η Ελληνική
Οικονομία.
6. Στη συνέχεια, δόθηκαν στις τράπεζες, για τους ίδιους λόγους, επιπλέον εβδομήντα
δισεκατομμύρια ευρώ (70.000.000.000,00 €). Συγκεκριμένα, με τον ν.3845/2010 (άρθρο 4 §
8) δέκα πέντε δισεκατομμύρια ευρώ (15.000.000.000,00 €), με τον ν.3872/2010 (άρθρο 7)
είκοσι πέντε δισεκατομμύρια ευρώ (25.000.000.000,00 €) και με τον ν.3965/2011 (άρθρο
19 § 1) τριάντα δισεκατομμύρια ευρώ (30.000.000.000,00 €), ανεβάζοντας το σύνολο των
εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς τις τράπεζες στα ενενήντα τρία δισεκατομμύρια
ευρώ (93.000. 000.000,00 €).
6.1. Το Ελληνικό Δημόσιο δεν έβαλε απλά την υπογραφή του ως εγγυητής, αλλά έδωσε
στις τράπεζες, για τ’ ανωτέρω κολοσσιαία χρηματικά ποσά, ομόλογα μέγιστης διάρκειας
τριών -3- ετών. Αυτό προκύπτει από την απάντηση του πρώην αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα με το υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 2/64855/0023/24.09.2012
έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, σε ερώτηση Βουλευτή της Αντιπολίτευσης,
σύμφωνα με την οποία, εν προκειμένω, «οι τράπεζες έλαβαν ομόλογα του Ελληνικού
Δημοσίου τα οποία ρευστοποίησαν μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με επιτόκια
από 0,75% έως 2,5%».
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7. Οι τράπεζες ρευστοποίησαν τις εγγυήσεις, τις οποίες έλαβαν από το Ελληνικό
Δημόσιο, χωρίς, όμως, να τηρήσουν, όπως αντιθέτως όφειλαν, τους σκοπούς των
ανωτέρω νόμων. Δηλαδή, αυθαιρετώντας, δεν χρησιμοποίησαν το προϊόν της
ρευστοποίησης των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου για χορήγηση στεγαστικών
δανείων και κεφαλαίων κίνησης σε επιχειρήσεις, όπως με μαθηματική βεβαιότητα
προκύπτει από τους πίνακες, στους οποίους παρατίθενται στοιχεία από τους
ισολογισμούς των τεσσάρων -4- εναγομένων, τραπεζών, οι οποίοι έχουν δημοσιευτεί στα
ΦΕΚ ΑΕ :
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Ι. Για την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ τα στοιχεία των απαιτήσεων κατά πελατών έχουν αντληθεί
από τους επίσημους ισολογισμούς, που έχουν δημοσιευτεί στα ΦΕΚ ΑΕ, με αριθμούς
2692/01.04. 2004, 1610/11.03.2005, 1974/21.03.2007, 2721/10.04.2009, 2679/10.05.2011,
2918/22.05. 2013.
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ΙΙ. Για την Εθνική Τράπεζα ΑΕ τα στοιχεία των απαιτήσεων κατά πελατών έχουν αντληθεί
από τους επίσημους ισολογισμούς, που έχουν δημοσιευτεί στα ΦΕΚ ΑΕ, με αριθμούς
2022/07.03. 2003, 1530/09.03.2005, 2148/29.03.2007, 2721/10.04.2009, 1689/01.04.2011,
3046/03.05. 2012, 3942/01.07.2013.

Αγωγή κατά τραπεζών, 2016 ǁ Συντακτική Ομάδα:

https://eleftheria.com.gr/ ǁ Σελίδα 8 από 34

ΙΙΙ. Για την Τράπεζα Euro Bank ΑΕ τα στοιχεία των απαιτήσεων κατά πελατών έχουν
αντληθεί από τους επίσημους ισολογισμούς, που έχουν δημοσιευτεί στα ΦΕΚ ΑΕ, με
αριθμούς 2692/01.04. 2004, 1610/11.03.2005, 1974/21.03.2007, 2721/10.04.2009,
2679/10.05.2011, 2918/22.05. 2013.
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iv. Για την Τράπεζα Alpha Bank ΑΕ τα στοιχεία των απαιτήσεων κατά πελατών έχουν
αντληθεί από τους επίσημους ισολογισμούς, που έχουν δημοσιευτεί στα ΦΕΚ Α.Ε., με
αριθμούς 3757/ 16.05.2003, 2058/31.03.2005, 1672/08.03.2007, 2430/01.04.2009,
1866/07.04.2011, 3644/19.06.2013.
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Από τους ανωτέρω πίνακες προκύπτει και πλήρως αποδεικνύεται, ότι οι τράπεζες όχι
μόνον δεν διοχέτευσαν τη ρευστότητα, που έλαβαν μέσω των ομολόγων του Ελληνικού
Δημοσίου, στην Ελληνική Οικονομία, αλλ’ αντιθέτως, συστηματικά εξαφάνισαν την
προϋπάρχουσα ρευστότητα, αφού διαρκώς μείωναν τις απαιτήσεις κατά πελατών (ΚΠολΔ
336 § 1), δηλαδή την χορήγηση δανείων.
7.1. Οι Τράπεζες, συνεπώς, είναι απολύτως βέβαιο και αδιαμφισβητήτως αποδεδειγμένο,
ότι παραβίασαν τη νομοθεσία και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη, χρησιμοποιώντας τα
χρήματα, τα οποία έλαβαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) προς ίδιον
όφελος και εις βάρος των Ελλήνων Πολιτών, οι οποίοι κλήθηκαν και καλούνται σήμερα
ν’ αποπληρώνουν όχι μόνο τις εγγυήσεις (ομόλογα) τού Ελληνικού Δημοσίου αλλά και
τους τόκους και τις προσαυξήσεις, με αποτέλεσμα την εξακολουθητική πρόκληση
άτοπων και επιζήμιων καταστάσεων καθώς και την επικράτηση της ανηθικότητας και της
ακραίας παρανομίας.
7.1.1. Σημειωτέον δε, ότι, όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση Οικονομικού Έτους 2011
του Ελεγκτικού Συνέδριου (σελ. 46 και 47 <Σχετικό 4>), «Οι χορηγούμενες εγγυήσεις
ανέρχονταν κατά την 31.12.2011 στο ποσό των 85.043.503.178,00 € ή 40,78% του ΑΕΠ, ενώ
στο αναφερόμενο ποσό των χορηγούμενων εγγυήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο,
περιλαμβάνονται για πρώτη φορά και οι εγγυήσεις του προς τα πιστωτικά ιδρύματα της
ημεδαπής, οι οποίες ανέρχονταν σε 65.092.700. 000,00 €. Το ανωτέρω ποσό χορηγήθηκε,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 ν. 3723/ 2008, ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 5 του
ιδίου νόμου, τα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία λαμβάνουν τέτοιου είδους εγγυήσεις,
οφείλουν να χρησιμοποιούν το προϊόν τής ρευστοποίησης των τίτλων για χορήγηση
δανείων στεγαστικών και προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ανταγωνιστικούς όρους. Το
ποσό τής αύξησης των χορηγηθεισών εγγυήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο κατά το
οικονομικό έτος 2011, είναι αυξημένο κατά 18.530.561.157 € ή 27,8%, σε σχέση με το
προηγούμενο έτος. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 ν.
2322/1995, όπως ισχύει, που ορίζουν, ότι το ποσό των χορηγούμενων εγγυήσεων, που
παρέχονται μέσα στο έτος, δεν μπορεί να υπερβεί το 3% των δαπανών τού τακτικού
προϋπολογισμού (βλ. και σχετική ΥΑ 2/15541/0025/14-2-2011, ΦΕΚ Β΄ 389, η οποία
προσδιόριζε το ύψος των χορηγούμενων εγγυήσεων για το οικονομικό έτος 2011, στο ποσό
των 1.000.000.000 €)».
8. Η πρόβλεψη της κατάπτωσης των εγγυήσεων, που έλαβαν οι τράπεζες εις βάρος του
Ελληνικού Λαού.
8.1. Τούτο συνέβη, διότι, από την πρώτη στιγμή, κατά την οποία οι τράπεζες λάμβαναν τις
εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, με τη μορφή ομολόγων, ώστε να συνάψουν
ομολογιακό δάνειο με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), υπήρχε στις Υπουργικές
Αποφάσεις (ΥΑ) η πρόβλεψη, ότι “το κόστος που θα βαρύνει το Δημόσιο, σε περίπτωση
κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου, ενδέχεται να ανέλθει στο ποσό-αξία τού
αντίστοιχου ομολόγου που η κάθε τράπεζα λάμβανε από το Ελληνικό Δημόσιο, πλέον
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των προβλεπομένων από τους όρους του οικείου ομολογιακού δανείου, τόκων και
πάσης φύσεως επιβαρύνσεων, το ακριβές ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί.”.
8.1.1. Μέρος των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, που έλαβαν οι τράπεζες, έχει ήδη
καταπέσει εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, δηλαδή των Ελλήνων Πολιτών, όπως
προκύπτει από την αύξηση του Δημοσίου Χρέους κατά είκοσι τρία δισεκατομμύρια
διακόσια τριάντα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ
(23.234.680.000,00 €) στο δεύτερο τρίμηνο του 2012, όταν αυτό εκτοξεύτηκε από τα
διακόσια ογδόντα δισεκατομμύρια διακόσια ενενήντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες
σαράντα χιλιάδες ευρώ (280.292.440.000,00 €) {στα οποία είχε κατέβει από τα τριακόσια
εξήντα επτά δισεκατομμύρια εννιακόσια εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια ευρώ
(367.978.000.000,00 €) με το “κούρεμα-PSI” (Private Sector Involvement : Συμμετοχή του
ιδιωτικού Τομέα – ΣΙΤ) το πρώτο τρίμηνο του 2012}, στα τριακόσια τρία δισεκατομμύρια
πεντακόσια είκοσι επτά εκατομμύρια εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ (303.527.120.000,00 €).
8.1.2. Το σύνολο των εγγυήσεων, οι οποίες ήταν σε ισχύ, τον Σεπτέμβριο του 2012 ,
ανερχόταν στα 57,5 δισ. € από τα 85 δισ. €, για τις οποίες δεν είχε διευκρινισθεί αν ο
Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, που ήταν η επιβλέπουσα υπεύθυνη Αρχή, είχε
λάβει από τις τράπεζες, τις προβλεπόμενες στον νόμο, εξασφαλίσεις <Σχετικό 5>.
8.1.3. Με βάσει την οικονομική δυσχέρεια των τραπεζών τη δεδομένη χρονική περίοδο
(Απριλίου – Ιουνίου 2012) εξ αφορμής του PSI (ΣΙΤ) και, όπως φαίνεται, από την ανάγκη
της ανακεφαλαιοποίησής τους, αυτονόητα προκύπτει, ότι το δημόσιο χρέος
επιβαρύνθηκε από την κατάπτωση των 23.000.000.000,00 € του πρώτου νόμου
(3723/2008). Το αδιαμφισβήτητο αυτό συμπέρασμα ενισχύεται και από την απάντηση, ένα
έτος αργότερα (07.10.2013), στην εκπομπή “enikos”, του Υπουργού Οικονομικών Γιάννη
Στουρνάρα, όταν, σε ερώτηση «αν έχουν καταπέσει οι εγγυήσεις», απέφυγε ν’ απαντήσει
με σαφήνεια, ενώ ήταν ο καθ’ ύλην αρμόδιος και ενώ ΔΕΝ εννοείτο ο Υπουργός
Οικονομικών να μη γνωρίζει, αλλά και ν’ αρνείται ν’ απαντήσει, έδωσε την απάντηση :
«Από ότι γνωρίζω όχι» [https://www.youtube.com/watch?v=cWnuZx VbdY4<Σχετικό 6>.]
Αλλά και μέσα στη Βουλή, κατά τη Συνεδρίαση της 11.09.2012, ερωτηθείς ο Γιάννης
Στουρνάρας ευθέως από τον Βουλευτή Κ. Μαρκόπουλο, αρνήθηκε την απάντηση εντός του
Ελληνικού
Κοινοβουλίου,
τόσο
κατά
την
πρωτολογία
[https://www.youtube.com/watch?v= vGS4o7toyjo, όσο και κατά τη δευτερολογία τού
Βουλευτή [https://www.youtube.com/ watch?v=JEzl8FNJ_Ls <Σχετικό 7>] .
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8.1.4. Από την απάντηση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα
(<Σχετικό 5>), προέκυπτε επιπλέον, ότι, κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 2013,
έληγαν ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία όφειλαν ν’ αποπληρώσουν οι
τράπεζες, ύψους είκοσι πέντε δισεκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα εννιά
εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ (25.979.100. 000,00 €). Όμως, οι τράπεζες
αδυνατούσαν να τ’ αποπληρώσουν, αφού, όπως είναι ευρέως γνωστό (άρθρο 336 §1
ΚΠολΔ), δυσκολεύονταν να καλύψουν ακόμη και το μικρό ποσοστό συμμετοχής τους για
την ανακεφαλαιοποίηση, που ολοκληρώθηκε, την ίδια χρονική περίοδο (Μάιος 2013),
μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας - ΤΧΣ (βλ. παρακάτω).
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9. Τα ομόλογα αυτά, προκειμένου ν’ αποφευχθεί η περαιτέρω αύξηση του Δημοσίου
Χρέους κατά είκοσι πέντε δισεκατομμύρια εννιακόσια εβδομήντα εννιά εκατομμύρια
εκατό χιλιάδες ευρώ (25.979.100.000,00€), αντικαταστάθηκαν με άλλα, ισόποσης αξίας και
μεταγενέστερης λήξης (2014-2016).
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10. Επιπροσθέτως, σημειώνεται αληθώς, ότι ο τότε Υπουργός Οικονομικών, Φίλιππος
Σαχινίδης, ο οποίος είχε υπογράψει τις Υπουργικές Αποφάσεις (ΥΑ), δυνάμει των οποίων
δόθηκαν τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου στις τράπεζες (ενδεικτικά: ΦΕΚ 2151Β/2010,
ΦΕΚ 1029Β/2009, ΦΕΚ 768Β/2009, κτλ), και ρευστοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα (ΕΚΤ) με επιτόκια από 0,8% έως 1,2%, ενώ στις αρχικές Υπουργικές Αποφάσεις
οριζόταν, ότι το επιτόκιο και το ακριβές ποσό των επιβαρύνσεων ΔΕΝ μπορούσαν να
υπολογιστούν, με μεταγενέστερη απόφασή του, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1185
Β/09.06.2011, πρόσθεσε στα αρχικά χαμηλά επιτόκια των ομολόγων περιθώρια επιτοκίων
ύψους 12% πλέον του Euribor!
10.1. Δηλαδή, η αδυναμία των τραπεζών ν’ αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) επιβάρυνε το Ελληνικό Δημόσιο με
πολλαπλάσιους τόκους, αφού είναι βέβαιο για οποιονδήποτε νοήμονα Πολίτη, ότι είναι
αδύνατον τα πιστωτικά ιδρύματα, στο σύνολο τους, ν’ αποπληρώσουν τα δυσθεώρητα
ποσά εγγυήσεων, που έχουν λάβει, όταν, μάλιστα, αυτά επιβαρύνονται από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) με την αύξηση του ετήσιου περιθωρίου του
επιτοκίου της με 12% κατά μέσο όρο.
11. Με δεδομένη τη διαρκή οικονομική αδυναμία των τραπεζών, προκύπτει το ασφαλές
συμπέρασμα, ότι αντικαταστάθηκαν και τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, που έληγαν
στο δεύτερο εξάμηνο του 2013, συνολικού ύψους δέκα οκτώ δισεκατομμυρίων
τετρακοσίων δέκα πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (18.415.600.000,00€).
12. Το δεύτερο πακέτο των ενενήντα δισεκατομμυρίων ευρώ (90.000.000.000,00€), το
οποίο δόθηκε με πρόσχημα τη ρευστότητα (δηλαδή, με εξαπάτηση).
12.1. Κατά τη διακυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, παρότι γνώριζαν άπαντες οι εν
προκειμένω αρμόδιοι και υπεύθυνοι, ότι οι τράπεζες αδυνατούσαν ν’ αποπληρώσουν τα
χρηματικά ποσά, τα οποία είχαν λάβει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), βάσει
των εγγυήσεων των ενενήντα τριών δισεκατομμυρίων ευρώ (93.000.000.000,00 €), αντί να
προβούν στον επιβαλλόμενο έλεγχο του Τραπεζικού Συστήματος, συνέχιζαν να μοιράζουν
εγγυήσεις τού Ελληνικού Δημοσίου με ακόμη πιο ζημιογόνο τρόπο για τον Ελληνικό Λαό.
Οι επιπλέον εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου δόθηκαν μέσω της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία “Τράπεζα της Ελλάδος”, που λίγο πριν τη λήψη των εγγυήσεων του
Ελληνικού Δημοσίου, δηλαδή τον Απρίλιο του 2011, είχε προβεί σε αλλαγή του
Καταστατικού της {το οποίο έχει ισχύ νόμου}, δίνοντας δικαίωμα, για πρώτη φορά από τη
λειτουργία της, ν’ ασκήσουν δικαιώματα μετόχου στη Γενική Συνέλευση και μέτοχοι που
κατείχαν την ιθαγένεια Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου. Τέσσερις -4- μήνες μετά την ψήφιση του ν.3965/2011 και πέντε -5μήνες μετά την αλλαγή του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, η Κυβέρνηση του Γ.
Παπανδρέου και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, έχοντας υπόψη, όπως
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διατυπώνεται, στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΠΝΠ) της 14.9.2011 (ΦΕΚ 203/Α/
14.09.2011) «την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη να προσαρμοστούν στις
τρέχουσες διεθνείς χρηματοοικονομικές συνθήκες οι ρυθμίσεις της 2/43219/0025/
06.05.2011 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Παροχή της εγγύησης του
Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος για κάλυψη πιστώσεων σε Τράπεζες που
εδρεύουν στην Ελλάδα», αποφάσισαν να παρέξουν εγγυήσεις επιπλέον τριάντα
δισεκατομμυρίων ευρώ (30.000.000.000,00 €).
13. Στη συζήτηση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, την
21.11.2011, για την κύρωση της προαναφερόμενης πράξης νομοθετικού περιεχόμενου
(ΠΝΠ) με τον ν. 4031 /2011, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, δήλωσε, ότι «με μία επιστολή του
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος έπρεπε οι Τράπεζες να λάβουν ταχύτατα επιπλέον
τριάντα δισεκατομμύρια ευρώ (30.000.000.000,00 €)», από αυτά,που μόλις δύο μήνες
πριν είχαν λάβει με την ΠΝΠ της 14.9.2011 (ΦΕΚ 203/Α/14.09.2011), και συνέχισε: «για να
διευκολυνθώ σε όσα θα σας πω στη συνέχεια πρέπει να σας πω ότι δέχτηκα μετά από
μακρές συζητήσεις που είχα με το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος έγγραφό του με το
οποίο με παρακαλεί για να λειτουργήσει το σύστημα παροχής εγγυήσεων χωρίς
προβλήματα και χωρίς καθυστερήσεις επειδή αυτές είναι διαδικασίες οι οποίες γίνονται με
πολύ μεγάλη ταχύτητα στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος, όπως είπα προηγουμένως
απευθυνόμενος στον κ. Μαρκάκη να προστεθεί στην ΠΝΠ στον κυρωτικό νόμο άρθρο 2
αναριθμουμένου του άρθρου 2 του νομοσχεδίου σε άρθρο 3 το οποίο άρθρο 2 να λέει τα
εξής : Το προβλεπόμενο στην παράγραφο 1 της ΠΝΠ που κυρώνεται με το άρθρο 1 του
νόμου αυτού ποσό αυξάνεται σε εξήντα δισεκατομμύρια ευρώ και αριθμητικώς
(60.000.000.000,00 €)».
14. Το πακέτο των ενενήντα δισεκατομμυρίων ευρώ (90.000.000.000,00€) ολοκληρώθηκε
από την Κυβέρνηση Συνεργασίας με τον ν. 4056/2012, άρθρο 21, που αναφέρει, ότι «οι
εγγυήσεις του ν. 4031/2011 με τον οποίο οι τράπεζες είχαν λάβει εξήντα δισεκατομμύρια
ευρώ (60.000.000.000,00€) αυξάνονται κατά 50%», δηλαδή οι τράπεζες λάμβαναν
επιπλέον τριάντα δισεκατομμύρια ευρώ (30.000.000.000,00€) μόλις τρείς μήνες αργότερα
από τον ν. 4031 /2011. Μόνο από τη διαχείριση του μικρού μέρους των ενενήντα
δισεκατομμυρίων ευρώ (90.000.000.000,00€), που είχε λάβει από το Ελληνικό Δημόσιο
στο διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2011, η ανώνυμη εταιρεία “Τράπεζα της
Ελλάδος” αποκόμισε σημαντικά έσοδα από τόκους (πεντακόσια εβδομήντα τέσσερα
εκατομμύρια ευρώ 574.000.000,00 €), όπως καταγράφεται στη στήλη μεταβολή τόκων
του πίνακα 1.1 παρ. γ σελ. 44 του παραρτήματος της έκθεσης του Διοικητή της, Γεωργίου
Προβόπουλου, για το έτος 2011.
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14.1. Σημειώνεται, ότι στην έκθεση των 244 σελίδων του Διοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδος, στην οποία πλέον ασκούν δικαιώματα μετόχου στη Γενική Συνέλευση και μέτοχοι
που κατέχουν την υπηκοότητα Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, δεν γίνεται καμία αναφορά για το πόσα χρήματα από το
πακέτο των ενενήντα δισεκατομμυρίων ευρώ του Ελληνικού Δημοσίου έχει λάβει η κάθε
μία από τις ιδιωτικές τράπεζες, πέραν μιας μοναδικής υποσημείωσης στους «λοιπούς
λογαριασμούς τάξεως» στη σελ. 41 του παραρτήματος της έκθεσης του Διοικητή της
Γεωργίου Προβόπουλου για το έτος 2011, που αναφέρει, ότι “περιουσιακά στοιχεία ύψους
84,8 δισεκ. ευρώ που έχουν χορηγηθεί στην Τράπεζα ως εξασφαλίσεις από τα εγχώρια
πιστωτικά ιδρύματα, έναντι χορήγησης από την Τράπεζα έκτακτης ρευστότητας μέσω
πράξεων ELA (Emergency Liquidity Assistance)”.
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14.2. Στην ανωτέρω έκθεση δεν εξηγείται αν και πως εκταμιεύτηκαν από την ανώνυμη
εταιρεία “Τράπεζα της Ελλάδος”, μέσα στη χρήση του 2011, τα ενενήντα δισεκατομμύρια
ευρώ (90.000. 000.000,00 €), όταν τα τριάντα δισεκατομμύρια ευρώ (30.000.000.000,00 €)
τα εγγυήθηκε το Ελληνικό Δημόσιο προς την ανώνυμη εταιρεία, μήνες αργότερα, με τον ν.
4056 /2012, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 52/Α/12.03.2012.
15. Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) – Πακέτο πενήντα δισεκατομμυρίων
ευρώ (50.000.000.000,00€).
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15.1. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ιδρύθηκε με τον ν. 3864/2010,
λίγους μήνες μετά την υπαγωγή της Χώρας στον μηχανισμό στήριξης, με την αιτιολογία της
αδυναμίας δανεισμού, ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ). Όπως καταγράφεται
στο ΦΕΚ 119/Α/ 21.07.2010, δεν ανήκει στον δημόσιο τομέα, διαθέτει διοικητική και
οικονομική αυτοτέλεια και ο ιδιωτικός του χαρακτήρας δεν αναιρείται ούτε από την
κάλυψη του κεφαλαίου του από το Ελληνικό Δημόσιο (άρθρο 1). Επιπλέον, σύμφωνα με
το Νόμο ίδρυσής του, το ΤΧΣ οφείλει να διαχειρίζεται το κεφάλαιο και την εν γένει
περιουσία του, που θα αντληθούν από τον μηχανισμό στήριξης, δηλαδή μέσω της
αύξησης του Δημοσίου Χρέους που θα επιβαρύνει τους Έλληνες Πολίτες για τa επόμενα
έτη (άρθρο 3), κατά τρόπο που να προστατεύει την αξία της περιουσίας αυτής και να
ελαχιστοποιεί τους κινδύνους για τον Έλληνα Πολίτη (άρθρο 2).
15.1.1. Με βάσh τις τότε εκτιμήσεις, τόσο της Ελληνικής Κυβέρνησης όσο και της Τράπεζας
της Ελλάδος, το κεφάλαιο που θα έπρεπε να καταβληθεί στο ΤΧΣ, με σκοπό τη
σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος, ανερχόταν στα δέκα δισεκατομμύρια ευρώ
(10.000.000.000,00 €). Κάτι που πλέον φαντάζει σαν την καλύτερη “σάτιρα” της
Παγκόσμιας Οικονομικής Ιστορίας, διότι, την 19.04.2012, και αφού οι τράπεζες είχαν
ρευστοποιήσει, τόσο μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τα ενενήντα τρία
δισεκατομμύρια ευρώ (93.000.000.000,00€) όσο και μέσω του μηχανισμού έκτακτης
ρευστότητας (ELA) τα ενενήντα δισεκατομμύρια ευρώ (90.000.000. 000,00 €) εγγυήσεων
του Ελληνικού Δημοσίου, ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κάρολος Παπούλιας,
υπέγραψε άλλη μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου της 19.04.2012 (ΦΕΚ
94/Α/19.04.2012) της Κυβέρνησης Συνεργασίας, βάσει της οποίας το κεφάλαιο του ΤΧΣ
αυξανόταν στα πενήντα δισεκατομμύρια ευρώ (50.000.000.000,00 €), «εξαιτίας της
εξαιρετικά επείγουσας και ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗΣ ανάγκης για την αντιμετώπιση κατεπειγόντων
θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων».
15.2. Δύο -2- μέρες πριν η πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΠΝΠ) δημοσιευτεί στο
ανωτέρω ΦΕΚ και πέντε -5- μήνες πριν κυρωθεί με τον ν. 4079/2012 (ΦΕΚ
180/Α/20.09.2012), η Κυβέρνηση Συνεργασίας και η Τράπεζα της Ελλάδος υπέγραψαν για
την κατάθεση στον λογαριασμό του ΤΧΣ ομολόγων ύψους είκοσι πέντε δισεκατομμυρίων
ευρώ (25.000.000.000,00 €), ανεβάζοντας το κεφάλαιο του Ταμείου στα είκοσι έξι
δισεκατομμύρια πεντακόσια εκατομμύρια ευρώ (26.500.000.000,00 €), όπως
καταγράφεται στη σημείωση 14 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης του ΤΧΣ, για τη χρήση
από 01.01.2012 έως 31.12.2012
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15.3. Για την κατάθεση των είκοσι πέντε δισεκατομμυρίων ευρώ (25.000.000.000,00€), το
Ελληνικό Δημόσιο άντλησε νέο δανεισμό από τον Μηχανισμό Στήριξης Χρέους, όπως
προκύπτει από την απόφαση (α.α. 2) του Υπουργού Οικονομικών, Φίλιππου Σαχινίδη,
που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1646/Β/11.05.2012.

15.3.1. Γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τον πίνακα Β (κατηγορίες χρέους Κεντρικής
Διοίκησης) του δελτίου δημοσίου χρέους ν.66 (Ιούνιος 2012), αφού εμφανίζεται αύξηση
στα δάνεια του μηχανισμού στήριξης από τα εκατόν έντεκα δισεκατομμύρια εννιακόσια
τριάντα εννιά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (111.939.370.000,00 €),
στα εκατόν σαράντα οκτώ δισεκατομμύρια οκτακόσια είκοσι επτά εκατομμύρια ενενήντα
χιλιάδες ευρώ (148.827.090. 000,00 €).

15.4. Δηλαδή, οι Έλληνες Πολίτες χρεώθηκαν τριάντα έξι δισεκατομμύρια οκτακόσια
ογδόντα επτά εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (36.887.720.000,00€ ), που,
κατά το μεγαλύτερο μέρος τους (είκοσι πέντε δισεκατομμύρια ευρώ, 25.000.000.000,00 €),
χρησιμοποιήθηκαν ώστε να σχηματιστεί το κεφάλαιο – περιουσία του ΤΧΣ, που είναι
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.
16. Η οικονομική επιβάρυνση των Ελλήνων Πολιτών συνεχίστηκε την 13.12.2012. Η τότε
Κυβέρνηση Συνεργασίας και η Τράπεζα της Ελλάδος υπέγραψαν για την εκ νέου κατάθεση
στον λογαριασμό του ΤΧΣ ομολόγων ύψους δέκα έξι δισεκατομμυρίων ευρώ
(16.000.000.000, 00 €) ανεβάζοντας το κεφάλαιο – περιουσία του Ταμείου στα σαράντα
δύο δισεκατομμύρια πεντακόσια εκατομμύρια ευρώ (42.500.000.000,00 €), όπως επίσης
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καταγράφεται στη σημείωση 14 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης του Ταμείου για τη
χρήση από 01.01.2012 έως 31.12.2012.

16. Την 12.12.2012, μία -1- ημέρα πριν την κατάθεση των δέκα έξι δισεκατομμυρίων ευρώ
(16.000.000.000,00 €) στο ΤΧΣ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, υπέγραψε
πράξη
νομοθετικού περιεχομένου (ΠΝΠ), με την οποία η Κυβέρνηση Συνεργασίας, λόγω
εξαιρετικά επειγουσών και ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ αναγκών, εξ αιτίας του ασφυκτικά
περιορισμένου χρόνου για την πραγματοποίηση επαναγοράς χρέους πολύ μεγάλου ύψους
ακόμη και για τα διεθνή δεδομένα, έως και τριάντα πέντε δισεκατομμύρια ευρώ
(35.000.000.000,00 €)

και προκειμένου η Σύνοδος του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της 13.12.2012 να
αποφασίσει για την εκταμίευση από τον μηχανισμό στήριξης συνολικά σαράντα τριών
δισεκατομμυρίων επτακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (43.700.000.000,00 €) έως το τέλος
Δεκεμβρίου του 2012, ενέκρινε όπως προκύπτει από το ευρέως γνωστό ΦΕΚ
240/Α/12.12. 2012, τα σχέδια των Συμβάσεων Τροποποίησης της κύριας Σύμβασης
χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, με τις γνωστές δυσμενέστατες συνέπειες για την Πατρίδα
μας, τόσο της αμετάκλητης και ανεπιφύλακτης παραίτησης από κάθε ασυλία έναντι
δικαστικών ενεργειών, όσο και της υπαγωγής στο Αγγλικό Δίκαιο.
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17. Η δολίως προξενηθείσα οικονομική υποδούλωση των Ελλήνων Πολιτών αποδεικνύεται
ξεκάθαρα από τον παρακάτω πίνακα Β (κατηγορίες χρέους Κεντρικής Διοίκησης) του
δελτίου δημοσίου χρέους ν.68 (Δεκέμβριος 2012), όπου καταγράφεται η αύξηση των
δανείων από τον μηχανισμό στήριξης, από τα εκατόν σαράντα οκτώ δισεκατομμύρια
οκτακόσια είκοσι οκτώ εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ευρώ
(148.828.270.000,00 €), στα εκατόν ογδόντα τρία δισεκατομμύρια ενενήντα οκτώ
εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (183.098. 580.000,00 €).
17.1. Δηλαδή, μέσα στο τρίμηνο Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2012, εκταμιεύτηκαν συνολικά
τριάντα τέσσερα δισεκατομμύρια διακόσια εβδομήντα εκατομμύρια τριακόσιες δέκα
χιλιάδες ευρώ (34.270.310.000,00 €) από τον μηχανισμό στήριξης, αντί των σαράντα τριών
δισεκατομμυρίων επτακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (43.700.000.000,00 €), που θα έπρεπε
να εκταμιευτούν το τελευταίο εικοσαήμερο του Δεκεμβρίου και από αυτά τα τριάντα
τέσσερα δισεκατομμύρια διακόσια εβδομήντα εκατομμύρια τριακόσιες δέκα χιλιάδες
ευρώ (34.270.310.000,00 €), που χρεώθηκε το Ελληνικό Δημόσιο, τα δέκα έξι
δισεκατομμύρια ευρώ (16.000.000.000,00 €) κατέληξαν στο ΤΧΣ αυξάνοντας το κεφάλαιο –
περιουσία του νομικού προσώπου ΙΔΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

17.1.1. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την Έκθεση για την Ανακεφαλαιοποίηση και
Αναδιάταξη του Ελληνικού Τραπεζικού Τομέα μέσω του ΤΧΣ, που δημοσιοποίησε η
Τράπεζα της Ελλάδος λίγες μέρες αργότερα, την Πέμπτη 27.12.2012,
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οδηγεί στο αυτονόητο συμπέρασμα, ότι το ΜΟΝΑΔΙΚΟ πρόβλημα της Πατρίδας μας είναι
το Τραπεζικό της Σύστημα, εξ αιτίας του οποίου υπογράφηκε και η ΠΝΠ της 12.12.2012,
που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 240/Α/12.12.2012. Διότι όσο βέβαιο είναι, ότι με το κεφάλαιο
– περιουσία του Ταμείου των σαράντα δύο δισεκατομμυρίων πεντακοσίων εκατομμυρίων
ευρώ (42.500.000. 000,00 €) μπορούσαν πλήρως να καλυφθούν οι κεφαλαιακές ανάγκες
ύψους σαράντα δισεκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα δύο εκατομμυρίων ευρώ
(40.542.000.000,00 €) του συνόλου των εμπορικών τραπεζών (και το Ταμείο να έχει
πλεόνασμα), άλλο τόσο αμφίβολο είναι για το αν και κατά πόσο, με τα εναπομείναντα
(από τον δανεισμό του τριμήνου Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2012) δέκα οκτώ
δισεκατομμύρια διακόσια εβδομήντα εκατομμύρια τριακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ
(18.270.310. 000,00 €), το Ελληνικό Δημόσιο μπόρεσε να πραγματοποιήσει την
προαναφερθείσα, ασφυκτικά περιορισμένου χρόνου, επαναγορά χρέους πολύ μεγάλου
ύψους ακόμη και για τα διεθνή δεδομένα, των τριάντα πέντε δισεκατομμυρίων ευρώ
(35.000.000.000,00 €).
18. Το παγκόσμιο ρεκόρ κρατικών εγγυήσεων προς τις Τράπεζες, των διακοσίων τριάντα
τριών δισεκατομμυρίων ευρώ (233.000.000.000,00 €), μεγαλύτερο ακόμη και από το
Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της Χώρας, ολοκληρώθηκε την 31.05.2013 με την υπογραφή
της Επιστολής Αποδοχής μεταξύ του Ταμείου και της Κυβέρνησης Συνεργασίας, για εκ
νέου κατάθεση στον λογαριασμό του ΤΧΣ ομολόγων επτά δισεκατομμυρίων διακοσίων
εκατομμυρίων ευρώ (7.200. 000.000,00 €)
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και μάλιστα τη στιγμή που αυτά δεν ήταν απαραίτητα, αφού η Κυβέρνηση διαβεβαίωνε
και διαφήμιζε, ότι είχε ολοκληρωθεί επιτυχώς η ανακεφαλαιοποίηση. Συνεπώς, το ΤΧΣ θα
έπρεπε να έχει πλεόνασμα : ένα δισεκατομμύριο εννιακόσια πενήντα οκτώ εκατομμύρια
ευρώ (1.958.000. 000,00 €). Αυτό που δεν διαφήμιζε ήταν η τεράστια ζημία του ΤΧΣ, που
ερχόταν σε ευθεία αντίθεση με τον νόμο ίδρυσής του, ότι, δηλαδή, οφείλει να
διαχειρίζεται το κεφάλαιο – περιουσία του κατά τρόπο που να προστατεύει την αξία της
περιουσίας αυτής και να ελαχιστοποιεί τους κινδύνους για τον Έλληνα Πολίτη (άρθρο 2).
Ζημία που διαμορφώθηκε στα πέντε δισεκατομμύρια τετρακόσια εξήντα ένα εκατομμύρια
τετρακόσιες εννιά χιλιάδες πεντακόσια δέκα εννέα ευρώ (5.461.409.519,00 €) στην πρώτη
ουσιαστικά πλήρη διαχειριστική χρήση τού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (ΤΧΣ).

Ζημία, για την οποία εκ νέου επιβαρύνθηκαν οι Έλληνες Πολίτες για ακόμη μία φορά μέσω
της εκ νέου αύξησης του δανεισμού της Χώρας με δέκα εννιά δισεκατομμύρια εκατόν
εβδομήντα
πέντε
εκατομμύρια
εννιακόσιες
εβδομήντα
χιλιάδες
ευρώ
(19.175.970.000,00€), όπως καταγράφεται στον πίνακα Β (κατηγορίες χρέους Κεντρικής
Διοίκησης) του δελτίου δημοσίου χρέους ν.70 (Ιούνιος 2013), από τα οποία προήλθε η νέα
αύξηση των επτά δισεκατομμυρίων διακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (7.200.000.000,00 €)
του κεφαλαίου του ΤΧΣ.
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Γ. Σύγκριση του δανεισμού τραπεζών – Χώρας
19. Η Χώρα σύρθηκε στα μνημόνια με το πρόσχημα της αδυναμίας δανεισμού από τις
αγορές. Με βάση αυτό το πρόσχημα, υπέγραψε το πρώτο πρόγραμμα οικονομικής
προσαρμογής ύψους 110.000.000.000,00 €, από το οποίο άντλησε μόνο
73.000.000.000,00 € (και αυτά σε διάστημα 22 μηνών : Μάιος 2010 - Φεβρουάριος
2012) θεωρητικά για κάλυψη των ελλειμμάτων, προκειμένου να συνεχίσει η ομαλή
λειτουργία του Κράτους, όταν (βλ. τελ. παρ. του στοιχ. Α), είχε απορρίψει προσφορά
δανεισμού μέσω των αγορών, συνολικού ύψους 59.254.000.000,00 €.
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19.1. Συνεπώς είναι απολύτως βέβαιο και αποδεδειγμένο, ότι η άμεση ανάγκη αφορούσε
το τραπεζικό σύστημα, το οποίο στο αντίστοιχο διάστημα είχε ρευστοποιήσει εγγυήσεις,
συνολικού ύψους 170.000.000.000, 00 €, πέραν των 23.000.000.000,00 € του ν.3723/2008.

19.1.1. Σημειώνεται αληθώς, ότι οι εγγυήσεις των 93.000.000.000,00 € (ενενήντα τριών
δισεκατομμυρίων ευρώ) του Ελληνικού Δημοσίου δόθηκαν με Υπουργικές αποφάσεις, που
δημοσιεύτηκαν, όπως προκύπτει από τα κατωτέρω παρατιθέμενα ΦΕΚ (σειρά Β), και
χρησιμοποιήθηκαν από τις τράπεζες για την κάλυψη ομολογιακών δανείων.
19.1.2. Οι εγγυήσεις αυτές, όπως ρητά προβλέπεται στην παράγραφο iii και iv έκαστης
Υπουργικής απόφασης, σε περίπτωση αδυναμίας αποπληρωμής από την τράπεζα θα
καταπέσουν εις βάρος του Δημοσίου με το πρόσθετο βάρος των τόκων και πάσης φύσεως
επιβαρύνσεων.
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20. Το δε δεύτερο πακέτο των 90.000.000.000,00 € εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου
στην Τράπεζα της Ελλάδος για κάλυψη πιστώσεων σε Τράπεζες, που εδρεύουν στην
Ελλάδα, τελεί υπό το απόρρητο της Τράπεζας της Ελλάδας και δεν υπάρχει καμιά
πληροφόρηση, πέραν της σελ. 233 (σελ. 4 παραρτήματος) της έκθεσης του Διοικητή της
“Τράπεζας της Ελλάδας ΑΕ”, όπου, στο πεδίο 4 «Περιουσιακά στοιχεία αποδεκτά από την
Τράπεζα της Ελλάδος ως ασφάλεια για πράξεις έκτακτης παροχής ρευστότητας προς τα
πιστωτικά ιδρύματα» των λογαριασμών εκτός ισολογισμού, εμφανίζεται αύξηση από τα
84.822.677.096,00 € του 2011 στα 191.524.930.187, 00 € το 2012.
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21. Η έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 12.12.2012 (ΦΕΚ
240Α/12.12. 2012), συμπίπτει με την έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας για το
έτος 2012, όπου μια ΑΕ έχει την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για χρηματικά ποσά, τα
οποία οι ιδιωτικές τράπεζες έλαβαν, συνολικού ύψους 191.524.930.187,00 €, και που οι
Έλληνες Πολίτες εγγυήθηκαν.
Δ. Η οικονομική εικόνα της Χώρας πριν την έκδοση της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου
22. Η Χώρα στο δίμηνο 02.02.2010 – 07.04.2010, προ μνημονίου, είχε πλεονάζουσα
προσφορά, (από αυτήν που αποδέχτηκε με τον μακροπρόθεσμο δανεισμό της), από τις
αγορές, 29.395.000. 000, 00€ και με επιτόκιο 6,25%.
22.1. Αφού απέρριψε την πλεονάζουσα προσφορά, υπέγραψε το μνημόνιο, βάσει του
οποίου δανείστηκε τους επόμενους είκοσι δύο -22- μήνες (Μάιος 2010 – Φεβρουάριος
2012) μόλις 73.000.000.000,00 €.
22.2. Στο ίδιο διάστημα (Μάιος 2010 – Φεβρουάριος 2012) η Χώρα εγγυήθηκε για τις
Ιδιωτικές τράπεζες 170.000.000.000,00 € εις βάρος των Ελλήνων Πολιτών.
Ε. Σκανδαλώδεις, ευνοιοκρατικές και παράνομες επιδοτήσεις “ημετέρων” αμέσως μετά
την έκδοση της ΠΝΠ της 12-12-2012, που καταργούσε κάθε έννοια ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ.

23. Εκατοντάδες ΦΕΚ αποδεικνύουν, ότι τα επιδοτούμενα προγράμματα λειτουργούσαν
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όλα αυτά τα χρόνια παράνομα και μόνο προς όφελος των ημέτερων, στους οποίους
αποδεδειγμένα περιήλθαν. Διότι, όπως αναντίρρητα προκύπτει και πλήρως
αποδεικνύεται, οι επιδοτήσεις, τις οποίες λάμβαναν, χορηγήθηκαν κατά παράβαση των
προϋποθέσεων του άρθρου 5§9 ν.3299/ 2004, ο οποίος έθετε τους κανόνες για τη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, συνδεόμενων με το μισθολογικό κόστος για τα δύο
πρώτα έτη της απασχόλησης. Γεγονός που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις αποφάσεις, τις
οποίες οι εκάστοτε κρατικοί παράγοντες υπέγραψαν, αφού είτε ΔΕΝ δημιουργείτο καμία
νέα θέση απασχόλησης, είτε δημιουργούντο κυρίως μια – δύο θέσεις απασχόλησης με
δυσανάλογα όμως ποσά επιδοτήσεων.

Ενδεικτικά αναφέρομε Υπουργικές Αποφάσεις (ΥΑ), δυνάμει των οποίων πλήρως
αποδεικνύεται, ότι, οι τράπεζες διαχειρίστηκαν τις επιδοτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου (–
Δημόσιο Χρήμα) κατά παράβαση κάθε έννοιας ισονομίας και ευνόησαν ημέτερους
επιχειρηματίες, ευνοιοκρατικά, που δεν δημιουργούσαν θέσεις εργασίας ή
δημιουργούσαν ελάχιστες με τεράστιες επιδοτήσεις, εις βάρος των υγιών Ελληνικών
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μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούσαν τη ραχοκοκαλιά τής Ελληνικής Οικονομίας.
Γεγονός το οποίο εξηγεί απόλυτα την τραγική κατάσταση, στην οποία περιήλθε η Πατρίδα
μας και τα υψηλά επίπεδα ανεργίας.

23.1. Στο ΦΕΚ 3378/Β/18.12.2012, δημοσιεύτηκε η απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας, Παναγιώτη Μηταράκη (α.α. 2), με την οποία επιχείρηση που
δημιουργεί λιγότερες από δύο (1,68) νέες θέσεις απασχόλησης επιδοτείται με
6.796.135,00€ (ήτοι 4.045.315,48€ ανά θέση εργασίας) και επιπλέον λαμβάνει δάνειο
10.194.202,00€.

23.2. Στο ΦΕΚ 3379/Β/18.12.2012 δημοσιεύτηκε η απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας, Παναγιώτη Μηταράκη (α.α. 4), με την οποία επιχείρηση που
δημιουργεί μία (1) θέση απασχόλησης και, μάλιστα, μετά το δεύτερο έτος λειτουργίας
επιδοτείται με 10.000.000,00€ (ήτοι 10.000.000,00€ ανά θέση εργασίας).

23.3. Στο ΦΕΚ 3388/Β/18.12.2012 δημοσιεύτηκαν οι αποφάσεις του Περιφερειάρχη
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Αριστείδη Γιαννακίδη (α.α. 4), με την οποία επιχείρηση
που δημιουργεί μία (1) θέση απασχόλησης επιδοτείται με 672.320,00 € (ήτοι 672.320,00 €
ανά θέση εργασίας) και, επιπλέον, λαμβάνει δάνειο 243.599,87€ - (α.α. 5), με την οποία
επιχείρηση που δημιουργεί δύο (2) νέες θέσεις απασχόλησης επιδοτείται με 1.036.940,14€
(ήτοι 518.470,07 € ανά θέση εργασίας) και, επιπλέον, λαμβάνει δάνειο 377.583,51 €.

23.4. Στο ΦΕΚ 3391/Β/18.12.2012 δημοσιεύτηκαν οι αποφάσεις, του Υφυπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Παναγιώτη Μηταράκη (α.α. 1), με την οποία
επιχείρηση που δημιουργεί λιγότερο από μία (0,5) νέα θέση απασχόλησης και, μάλιστα,
μετά το δεύτερο έτος λειτουργίας επιδοτείται με 10.000.000,00 € (ήτοι 20.000.000,00 €
ανά θέση εργασίας) - (α.α. 2) με την οποία επιχείρηση που δημιουργεί μία (1) νέα θέση
απασχόλησης επιδοτείται με 2.622.851,70 € (ήτοι 2.622.851,70 € ανά θέση εργασίας) και,
επιπλέον, λαμβάνει δάνειο 3.000.000,00 €- (α.α. 12), με την οποία επιχείρηση που
δημιουργεί λιγότερο από δύο (1,09) νέες θέσεις απασχόλησης επιδοτείται με 789.086,63 €
(ήτοι 723.932,69 € ανά θέση εργασίας).
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23.5. Στο ΦΕΚ 3393/Β/18.12.2012 δημοσιεύτηκαν οι αποφάσεις του Υφυπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Παναγιώτη Μηταράκη (α.α. 8), με την οποία
επιχείρηση που δημιουργεί λιγότερο από μία (0,68) νέα θέση απασχόλησης επιδοτείται με
1.301.500,00 € (ήτοι 1.913.970,59 € ανά θέση εργασίας) και, επιπλέον, λαμβάνει δάνειο
650.750,00 € - (α.α. 13) με την οποία επιχείρηση που δεν δημιουργεί (0) θέσεις
απασχόλησης επιδοτείται με 977.326,60 € και, επιπλέον, λαμβάνει δάνειο 855.160,70 €.

23.6. Στο ΦΕΚ 3415/Β/21.12.2012 δημοσιεύτηκαν οι αποφάσεις του Υφυπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Παναγιώτη Μηταράκη, (α.α. 2), με την οποία
επιχείρηση που δεν δημιουργεί (0) νέες θέσεις απασχόλησης επιδοτείται με 579.545,44 €
και, επιπλέον, λαμβάνει δάνειο 395.105,10 € - (α.α. 3), με την οποία επιχείρηση που δεν
δημιουργεί (0) νέες θέσεις απασχόλησης επιδοτείται με 1.236.127,83 € και, επιπλέον,
λαμβάνει δάνειο 1.081.611,86 € - (α.α. 4), με την οποία επιχείρηση που δημιουργεί
λιγότερο από μία (0,30) νέα θέση απασχόλησης επιδοτείται με 498.600,00 € (ήτοι
1.662.000,00 € ανά θέση εργασίας) - (α.α. 5), με την οποία επιχείρηση που δεν
δημιουργεί (0) νέες θέσεις απασχόλησης επιδοτείται με 551.824,00 € και, επιπλέον,
λαμβάνει δάνειο 482.846,00 € - (α.α. 11), με την οποία επιχείρηση που δεν δημιουργεί (0)
νέες θέσεις απασχόλησης επιδοτείται με 1.542.076,90 €.

23.7. Στο ΦΕΚ 3425/Β/21.12.2012) σημοσιεύτηκαν οι αποφάσεις του Υφυπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Παναγιώτη Μηταράκη (α.α. 4), με την οποία
επιχείρηση που δημιουργεί μία (1) νέα θέση απασχόλησης επιδοτείται με 10.163.896,00 €
(ήτοι 10.163.896,00 € ανά θέση εργασίας) και, επιπλέον, λαμβάνει δάνειο 15.457.650,00 €
- (α.α. 3), με την οποία επιχείρηση που δεν έχει ως όρο τη δημιουργία νέων θέσεων
απασχόλησης επιδοτείται με 505.420,01 €.

23.8. Στο ΦΕΚ 3426/Β/21.12.2012 δημοσιεύτηκε η απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας Παναγιώτη Μηταράκη (α.α. 1), με την οποία επιχείρηση που δεν
έχει ως όρο τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης επιδοτείται με 1.634.453,55 €.

23.9. Στο ΦΕΚ 3427/Β/21.12.2012 δημοσιεύτηκε η απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας Παναγιώτη Μηταράκη (α.α. 7), με την οποία επιχείρηση που
δημιουργεί μία (1) νέα θέση απασχόλησης και, μάλιστα, μέχρι το τρίτο έτος λειτουργίας
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επιδοτείται με 1.563. 900,00 € (ήτοι 1.563.900,00 € ανά θέση εργασίας) και, επιπλέον,
λαμβάνει δάνειο 503.100,00 €

23.10. Στο ΦΕΚ 3442/Β/27.12.2012 δημοσιεύτηκε η απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας Παναγιώτη Μηταράκη (α.α. 2), με την οποία επιχείρηση που
δημιουργεί μία (1) νέα θέση απασχόλησης επιδοτείται με 909.000,00 € (ήτοι 909.000,00 €
ανά θέση εργασίας).

23.11. Δηλαδή, αντί η Πολιτεία, δια των αρμόδιων φυσικών προσώπων, σύμφωνα και με
τις δηλώσεις τού τότε Πρωθυπουργού, να θεσπίσει ένα αξιοκρατικό πλαίσιο
αποκατάστασης των ζημιωθεισών επιχειρήσεων, επέτρεψε την κατασπατάληση των
κοινοτικών πόρων προς όφελος “ημετέρων” επιχειρήσεων και εις βάρος του κοινωνικού
συνόλου, που μαστίζεται από την υψηλή ανεργία. Οι τράπεζες, που τόσο καιρό αρνούνταν
πεισματικά να στηρίξουν την Εθνική μας Οικονομία, όχι μόνο δανειοδότησαν αλλά και
επιδότησαν, με τις δέκα εννιά -19- αυτές αποφάσεις των προαναφερθέντων ΦΕΚ,
ισάριθμες επιχειρήσεις με 53.381.003,80 €, οι οποίες δημιούργησαν μόλις 12 θέσεις
εργασίας (ήτοι 4.357.632,96 € ανά θέση εργασίας) Σημειώνεται, ότι τα αιτήματα για την
υπαγωγή των επιχειρήσεων, τόσο στα επιδοτούμενα όσο και στα προγράμματα στήριξης,
έπρεπε πρώτα να τύχουν της έγκρισης των τραπεζών, ώστε να μπορέσουν, στη συνέχεια,
να προβούν οι επιχειρήσεις στη χρήση αυτών των προγραμμάτων.

23.11.1. Όλες οι τράπεζες που διαχειρίσθηκαν το Ευρωπαϊκό - Δημόσιο χρήμα, μέσω των
επιδοτούμενων προγραμμάτων αλλά και των προγραμμάτων στήριξης των
επιχειρήσεων, σαφέστατα, πέραν των άλλων, παραβίασαν τα χρηστά συναλλακτικά ήθη
επιδοτώντας - στηρίζοντας “ημέτερους” επιχειρηματίες και οδηγώντας, ταυτόχρονα, σε
αφανισμό τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, που είχε ως αποτέλεσμα την υψηλή
ανεργία και, κατά συνέπεια, την κατάσταση που βιώνει σήμερα το Ελληνικό Έθνος και
κάθε ένας Έλληνας Πολίτης ατομικά, με τις περικοπές μισθών – συντάξεων και τη
γενικότερη υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων Πολιτών.
ΙΙ. ΝΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

…
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
-με τη ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος μας και τα κατά την εκδίκαση και συζήτηση της υπόθεσης παραδεκτώς προστεθησόμεναΑΙΤΟΥΜΕΘΑ
να γίνει καθ’ ολοκληρίαν δεκτή η αγωγή μας, προκειμένου
να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλλουν, εις ολόκληρον έκαστος, λόγω της
αντίστοιχης εις ολόκληρον ευθύνης τους, σε έκαστο εξ ημών το ποσό των 15.000
ευρώ, νομιμότοκα από την επόμενη της επίδοσης της παρούσης αγωγής, ως εύλογη
ικανοποίηση της ηθικής βλάβης, την οποία έχουμε υποστεί, όπως αναλυτικά και
λεπτομερώς αναφέρεται στο ιστορικό της αγωγής,
να κηρυχθεί η εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς την παραπάνω καταψηφιστική διάταξή της, και
να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη και στην αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου μας.

Αθήνα, 17η Φεβρουαρίου 2017,
ο πληρεξούσιος δικηγόρος
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