
 

 

 

     

 

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2020 

 

                             ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  τον Υπουργό Οικονομικών 

 

Θέμα: «Αβέβαιο το μέλλουν των δανειοληπτών της υπό εκκαθάριση 

συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου» 

 

Με την υπ’ αριθμ. 97/1/8-12-2013 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και 

Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (Φ.Ε.Κ.Β 3105/8-12-2013) 

ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία 

«Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου» και τέθηκε σε καθεστώς ειδικής 

εκκαθάρισης, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 3601/2007 και ειδικός 

εκκαθαριστής ορίστηκε η ανώνυμη εταιρεία «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση A.E.». 

 

Η εκκαθάριση δεν έχει έως σήμερα ολοκληρωθεί γεγονός που διαιωνίζει το καθεστώς 

αβεβαιότητας που βιώνουν οι δανειολήπτες. 

 

Αρκετοί εκπρόσωποι τοπικών φορέων έχουν εκφράσει την ανησυχία τους. 

 

Ένα από τα τελευταία παραδείγματα είναι ο Προέδρος του Επιμελητηρίου 

Δωδεκανήσου, κ Γιάννης Πάππου, ο οποίος με επιστολή του επισημαίνει πως οι 

δανειολήπτες, επιχειρηματίες και ιδιώτες ανησυχούν για το μέλλον τους μιας και με 

σχεδόν μαθηματική ακρίβεια οδηγούνται  σε κλείσιμο και καταστροφή.  

 

Κι αυτό γιατί η οικονομία της Δωδεκανήσου μετά από μια μακρύτατη περίοδο ύφεσης 

αλλά και αβεβαιότητας έχει να αντιμετωπίσει τις ασφυκτικές συνθήκες που 

δημιουργούνται από την επικρατούσα κατάσταση της Συνεταιριστικής Τράπεζας, 

συνθήκες που γίνονται ασφυκτικές ακόμη και για όποιες επιχειρήσεις παραμένουν 

για τώρα βιώσιμες. 
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Αξίζει να θυμίσουμε πως η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου, όπως και οι 

υπόλοιπες τράπεζες αυτού του είδους, ήταν τράπεζες στις οποίες οι τοπικές 

κοινωνίες είχαν στραφεί, επιχειρηματίες, έμποροι αλλά και ιδιώτες, για να βρουν 

στήριξη και έπαιξαν μεγάλο ρόλο στη διατήρηση των τοπικών κοινωνιών και 

οικονομιών ζωντανών. 

 

Κατόπιν όλων των παραπάνω και με δεδομένα πως δεν θα πρέπει σε καμία 

περίπτωση να τιμωρηθούν οι πελάτες και οι μεριδιούχοι, εν προκειμένω οι κάτοικοι 

της Δωδεκανήσου για την επιλογή τους να στηρίξουν την τοπική συνεταιριστική 

τράπεζα ούτε ευθύνονται εκείνοι για τη σημερινή κατάσταση και τη μη ολοκλήρωση 

της εκκαθάρισης, 

Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

 

1. Ποιες πρωτοβουλίες θα ληφθούν ώστε να ρυθμίζονται και τα δάνεια που 

έχουν ληφθεί από την εν λόγω τράπεζα με την ίδια τακτική και πολιτική που 

ακολουθούν όλες οι υπόλοιπες συστημικές τράπεζες, με το περιθώριο 

ρύθμισης να δύναται να φτάσει τα 20 έτη ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες του 

κάθε δανειολήπτη κι όχι το μέγιστο σε οκτώ έτη όπως ζητά σήμερα ο 

εκκαθαριστής;  

2. Ποια βήματα θα γίνουν ώστε να έχουν οι πελάτες της τράπεζας πλήρη 

ενημέρωση από τον εκκαθαριστή για την πορεία της εκκαθάρισης και τις 

μελλοντικές του ενέργειες άμεσα; 

3. Ποιες κινήσεις βελτίωσης του Οδηγού Εκκαθάρισης θα γίνουν ώστε εκτός 

από τον εισπρακτικό χαρακτήρα του, να λαμβάνει υπόψη τη βιωσιμότητα των 

επιχειρήσεων, το διαθέσιμο εισόδημα και τις ιδιαιτερότητες των τοπικών 

οικονομιών; 

4. Ποια βήματα στήριξης των μεριδιούχων της συνεταιριστικής τράπεζας 

Δωδεκανήσου θα γίνουν κι εντός ποιου χρονοδιαγράμματος; 

5. Ποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες θα γίνουν ώστε να αντιμετωπιστεί το θέμα 

όχι μόνο της συνεταιριστικής Δωδεκανήσου αλλά κι όλων των υπολοίπων 

που τελούν υπό εκκαθάριση (Αχαϊκή, Πανελλήνια κλπ); 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

        Φωτεινή Μπακαδήμα 




