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ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης 

 

Θέμα: «Ανακοπή από τις τράπεζες "Alpha Bank" και "Πειραιώς" της διανομής του εκπλειστηριάσματος του 

κτιρίου της Χ.Κ.Τεγόπουλος στους εργαζόμενους και το Ελληνικό Δημόσιο» 

 

Η Χ.Κ.ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ, που εξέδιδε την εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» πτώχευσε τις 30-05-2014, οπότε 

850 εργαζόμενοι (δημοσιογράφοι, υπάλληλοι, τεχνικοί, πιεστές, εργάτες ένθεσης) έμειναν άνεργοι, με δικαίωμα 

αποζημίωσης, όταν θα εκπλειστηριαζόταν το κτίριο. Οι απαιτήσεις τους αναγγέλθηκαν τον Ιούλιο 2015. Η συντριπτική 

τους πλειονότητα παραμένουν έως σήμερα άνεργοι, κάποιοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα Υγείας και αρκετοί 

αδυνατούν να αποπληρώσουν το δάνειο της πρώτης κατοικίας τους.  

Στις 17 Ιουλίου 2020, οι εργαζόμενοι επρόκειτο να λάβουν το 25% των απαιτήσεων τους (εξαιτίας της τιμής στην 

οποία εκποιήθηκε το ακίνητο της οδός Μίνωος), ύψους περίπου 6,5 εκατ. ευρώ. Ανάμεσά τους, ένας ανάπηρος με 

87% αναπηρία και μια γυναίκα για δεύτερη φορά καρκινοπαθής ανάμεναν αυτά τα χρήματα για να ικανοποιήσουν 

δαπάνες Υγείας. Επίσης, το Ελληνικό Δημόσιο (για ΦΠΑ) και τα Ασφαλιστικά Ταμεία επρόκειτο να λάβουν άνω του 

1,5 εκατ. ευρώ για οφειλές.  

Εν τω μεταξύ, στις 19 Αυγούστου 2015, επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ και υπουργού Δικαιοσύνης Ν. Παρασκευόπουλου,  

είχε γίνει νέος νόμος του Κράτους, ο Ν.4446/2015 που μετέβαλε άρδην τη σειρά των δικαιούχων στις περιπτώσεις 

πτωχεύσεων. Ενώ, δηλαδή, έως τότε δικαίωμα αποζημίωσης είχαν πρώτα το Ελληνικό Δημόσιο και οι εργαζόμενοι 

και ακολουθούσαν οι Τράπεζες και οι ιδιώτες πιστωτές, ο Ν.4446/2016 μετέβαλε τη σειρά των δικαιούχων 

αποζημιώσεων, αναβιβάζοντας σε πρώτους δικαιούχους τις Τράπεζες.  

Με βάση την ευνοϊκή πλέον κατάταξη, οι τράπεζες και τα ξένα funds ασκούν ανακοπές, διεκδικώντας το προνόμιό 

τους να καταλάβουν και τις πτωχεύσεις πριν του Ν.4446/2015, με αποτέλεσμα να ξαναρχίζει η δικαστική διαδικασία 

από την αρχή. Όπως έχει γίνει σαφές από τις ίδιες, οι τράπεζες προτίθενται να φθάσουν έως τον Άρειο Πάγο, 

προκειμένου να λάβουν τα επίμαχα τέσσερα (4) εκατ. ευρώ. Πρόκειται για μια δικαστική μάχη που θα κρατήσει χρόνια 

και της οποίας το κόστος για τους πρώην εργαζόμενους  είναι δυσβάστακτο, τόσο ψυχικά, όσο και οικονομικά.  

Γίνεται σαφές, ότι (δυστυχώς) η Πολιτεία κινείται με δύο μέτρα και δύο σταθμά, εάν λάβει κάποιος υπόψη του ότι 

καμία τράπεζα δεν υπέβαλε έγκληση για τη συνέχιση της δίωξης κατά της διοίκησής της για χορηγήσεις κόκκινων 

δανείων σε επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να έχουν τεθεί στο αρχείο υποθέσεις πολλών, εκατοντάδων εκατομμυρίων 

ευρώ.  

Επίσης, γίνεται σαφές ότι υπάρχει ανάγκη η Ελληνική Πολιτεία να διαθέτει δικλείδες ασφαλείας, προκειμένου να 

διασφαλίζονται -έστω και ελάχιστα- οι πολίτες από τις ληστρικές προθέσεις των τραπεζών.  

Οι τράπεζες έλκουν το δικαίωμα προσφυγής εκ νέου στη Δικαιοσύνη,  από τη μη σαφή διατύπωση στο Νόμο ότι οι 

νέες (δυσμενείς) διατάξεις για το προνόμιο των απαιτήσεων θα εφαρμόζονται  μόνον για όσους πλειστηριασμούς 

στηρίζονται σε διαδικασία εκτέλεσης που ξεκινά με την επίδοση επιταγής μετά την 1 Ιανουαρίου 2016. Μόνον έτσι θα 

μπορούσαν να διασφαλισθούν οι πτωχεύσεις του 2014.  

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

1. Γιατί δεν αποσαφηνίζεται με τροπολογία στο νέο Πτωχευτικό Νόμο που συζητείται, ότι οι νέες δυσμενείς 

διατάξεις για το προνόμιο των απαιτήσεων, όπως τροποποιήθηκαν στο Ν.4336/2015, θα εφαρμόζονται στις 

πτωχεύσεις που κηρύσσονται μετά την 01-01-2016; 

 

2. Θεωρείτε ότι υπερασπίζεται το Δημόσιο Συμφέρον, δεδομένου ότι με την ανακοπή των τραπεζών και των 

ξένων funds, προσβάλλονται, εκτός από τις απαιτήσεις των εργαζομένων, οι απαιτήσεις του Ελληνικού 

Δημοσίου (για ΦΠΑ) και των Ασφαλιστικών Ταμείων, ύψους άνω των 1,5 εκατ. ευρώ;  
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