
Αθήνα, 18 Ιουλίου 2022 

Επίκαιρη ερώτηση 

Προς τον Υπουργό Οικονομικών 

Θέμα: Η Κυβέρνηση ομολογεί το έγκλημα των τραπεζών αλλά αρνείται την 

λύτρωση για τους 50.000 τσιγγάνους 

 

Με βαση την ΚΥΑ 33165/23.6.2006 με τιτλο “Ανακαθορισμός και συμπλήρωση των 

υφιστάμενων όρων χορήγησης στεγαστικών δανείων σε Έλληνες Τσιγγάνους, οι 

οποίοι διαβιούν σε καταυλισμούς της χώρας, μέσα σε σκηνές, παράγκες ή άλλες 

κατασκευές που δεν πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις μόνιμης κατοικίας” και σε 

συνέχεια της ΚΥΑ 13576/31.3.2003, δόθηκαν 9000 στεγαστικές συνδρομές υψους 

60.000 ευρω.  

Την αξιολόγηση των αιτήσεων δεν την έκαναν οι τράπεζες. Την έκαναν οι τοπικοί 

ΟΤΑ. Οι αιτήσεις υποβάλλονταν στους δήμους και πήγαιναν στην υπηρεσία του 

υπουργείου. Ο δήμος καλούνταν να βεβαιώσει ότι ο άνθρωπος που κάνει την 

αίτηση δεν έχει σταθερή στέγη.  

Το Δημόσιο, γνωρίζοντας ότι οι Τσιγγάνοι ήταν ευάλωτη κοινωνική ομάδα και άρα 

δε θα μπορούσαν να αποπληρώσουν τα δάνεια, μπήκε εγγυητής στις τράπεζες στο 

100% του ποσού. Οι τράπεζες δεν πήραν κανένα ρίσκο. Στην πραγματικότητα δεν 

ήταν στεγαστικά δάνεια -ήταν στεγαστική πολιτική για μια ευάλωτη κοινωνική 

ομάδα. Την εικόνα αυτή ενισχύει το ότι τέθηκαν συγκεκριμένα εισοδηματικά 

κριτήρια -εισόδημα μεταξύ 3 και 12 χιλιάδων ευρώ-, αλλά και κοινωνικά κριτήρια, 

όπως μονογονεϊκότητα και ύπαρξη μελών με αναπηρίες. Ήξερε δηλαδή από την 

αρχή το κράτος ότι οι οφειλές είναι αδύνατο να αποπληρωθούν στα 22 χρόνια που 

ορίστηκε η περίοδος αποπληρωμής.  

Απαντώντας πριν λίγες ημέρες στην τελευταία επίκαιρη ερώτησή μου για το θέμα, ο 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Σκυλακάκης, δήλωσε ότι αν το δάνειο έχει 

απομείνει στην Τράπεζα αυτό οφείλεται σε λάθος της Τράπεζας.  Και όμως, καθώς 

μιλάμε σε χιλιάδες Τσιγγανους δικαιούχους στεγαστικής στηριξης φτάνουν εντολές 

πληρωμών που θα οδηγήσουν αν δεν υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση στην 

κατάσχεση των σπιτιών τους. Σε πολλές περιπτώσεις λόγω αναλφαβητισμού, οι 

επιστολές αυτές δεν διαβαζονται και ο κίνδυνος δεν γίνεται αντιληπτός παρά μόνο 

όταν είναι πολύ αργά για οποιαδήποτε αντίδραση.  

Ερωτάται ο κ. Υπουργός 
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Τι μέτρα θα λάβει για να ανακληθούν άμεσα τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης απο 

τραπεζες και funds και εισπρακτικές εναντίον των τσιγγάνων δικαιούχων 

στεγαστικής συνδρομής για  να σώσουν τα σπίτια τους για να μην οδηγηθούν 

50.000 τσιγγάνοι πίσω στους καταυλισμούς;  

Ποιες κυρώσεις θα επιβληθούν για την ευθύνη του χρηματοδοτικού φορέα που 

προκάλεσε την εκ των υστέρων αποποίηση της εγγυητικής ευθύνης από το Ελληνικό 

Δημόσιο εξαιτίας της οποίας, παραδίδονται οι Έλληνες τσιγγάνοι στο έλεος των 

τραπεζών και εταιρειών ειδικού σκοπού; 

Ο ερωτών βουλευτής 

 

Κρίτων Αρσένης 

 

 

 




