
 
 

      
 

 

 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

Για τους κ.κ. Υπουργούς Οικονομικών   

                                           Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων 

  

Θέμα: ¨Καταγγελίες για άρνηση του «Ελληνικού Δημοσίου» να επιτρέψει τη 

ρύθμιση Δανείων με Εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου¨. 

 

Η Κ.Ο. του ΜέΡΑ25, καταθέτει ως αναφορά την ανοιχτή επιστολή της Παμποντιακής 

Ομοσπονδίας Ελλάδος, τριών σωματείων και ενός συλλόγου  Ελλήνων-Ποντίων 

παλιννοστούντων και την με αριθμ.  951/ 07.12.2023 αναφορά Συλλόγου 

Δανειοληπτών & Προστασίας Καταναλωτών Β. Ελλάδος.  

Το ΜέΡΑ25 στέκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των δικαιούχων στεγαστικής 

συνδρομής, που η κυβέρνηση ξεδιάντροπα ανατρέπει. Όπως τονίζουμε ήδη από το 

2021, τα δάνεια που χορηγήθηκαν στους παλιννοστούντες συμπατριώτες μας 

δόθηκαν αμιγώς με κοινωνικά και όχι χρηματο-οικονομικά κριτήρια, έχοντας την 

πλήρη εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, στα πλαίσια κοινωνικής πολιτικής 

στεγαστικής συνδρομής. Η ανατροπή αυτή της κοινωνικής στεγαστικής πολιτικής 

αποτελεί όνειδος για τους κυβερνώντες. Το ΜέΡΑ25 θα αγωνιστεί με όλες του τις 

δυνάμεις για να μη χάσει το σπίτι του κανένας και καμία. Ακολουθούν τα δύο κείμενα 

τα οποία καταθέτουμε ως Αναφορά στα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων. 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ:

836

Ημερομ. Κατάθεσης:

11/1/2023



 
 

      

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας και να μας ενημερώσετε 

σχετικά.                               

 

                                                                                                                                                                                           

Αθήνα, 21/12/2022  

 

 

 

                  

Οι καταθέτοντες Βουλευτές 

 

Γιάνης Βαρουφάκης 

 

Μαρία Απατζίδη 

 

Κρίτων Αρσένης 

 

Κλέων Γρηγοριάδης 

 

Γιώργος Λογιάδης 

 

Σοφία Σακοράφα 

 

 

 

 

 



 
 

      

 

 

 

 



 
 

      

 

     

 

 



 
 

      

 

 

 

 



 
 

      

 

 

 

 



 
 

      

 

 

 

 



 
 

      

 

 

 

 



 
 

      

 

 

 



 
 

      

 

 

 







 
 

      
Σύλλογος Δανειοληπτών & Προστασίας Καταναλωτών Β. Ελλάδος 

Καρατάσου 7, Τ.Κ.546 26 Θεσσαλονίκη 

Τ: 2310522126. e-mail: info@danioliptes.gr 

 

 

Αριθμ. Εξερχ. 951/ 07.12.2023 

 

Αναφορά: Καταγγελίες για άρνηση του «Ελληνικού Δημοσίου» να 

επιτρέψει τη ρύθμιση Δανείων με Εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου 

 

Προς: Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη 

(Πανεπιστημίου 37 – Τ.Κ. 101 65, Αθήνα) 

 

Αξιότιμε Υπουργέ, 

 

Από τις αρχές του Δεκέμβρη του 2022, τα ΜΜΕ εκπέμπουν προς τους πολίτες 

την πληροφορία πως η Κυβέρνηση ζητά από τις Τράπεζες να στηρίξουν τους 

δανειολήπτες. 

 

Όμως, ο Σύλλογος Δανειοληπτών & Προστασίας Καταναλωτών Βορείου 

Ελλάδος έχει στα χέρια του αναφορές δανειοληπτών που είχαν λάβει στο 

παρελθόν δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου (εξαιρετικά ευαίσθητες 

ομάδες του Ελληνικού πληθυσμού, παλιννοστούντες ομογενείς από τη 

Σοβιετική Ένωση, Ρομά, σεισμόπληκτοι, πυρόπληκτοι ή πλημμυρόπληκτοι 

συμπολίτες μας), σύμφωνα με τις οποίες το «Δημόσιο» αρνείται να επιτρέψει 

την επιμήκυνση και τη ρύθμιση των δανείων τους, παρά τη σχετική απαίτηση 

των δανειοληπτών. 

(Παραθέτουμε κάποιες φορές τη λέξη «Δημόσιο» σε εισαγωγικά, γιατί στις 

επιστολές που έλαβαν οι δανειολήπτες, δεν είναι ξεκάθαρο ποιος 

εκπροσωπείται με αυτό το όνομα.) 

 

Όπως φαίνεται στις επιστολές που παραθέτουμε και έχουν σταλεί από τα 

Τραπεζικά Ιδρύματα στους δανειολήπτες, το «Δημόσιο» επιμένει να αποζητά 

από τους συμπολίτες μας, το συντριπτικό ποσοστό των οποίων βρίσκεται σε 

δυσχερή θέση, να αποπληρώσουν τα δάνεια με όρους που είναι φανερά 

αδύνατο να εξυπηρετηθούν και αρνείται να προχωρήσει σε επιμήκυνση και 

ρύθμιση των δανείων τους. 

 

Μάλιστα, στις επιστολές αυτές αναφέρεται -με τρόπο που προκαλεί 

ερωτηματικά- πως αν τα Ιδρύματα προσπαθήσουν να φτάσουν σε ρύθμιση με 



 
 

      
τους συγκεκριμένους δανειολήπτες, το «Δημόσιο» θα παραιτηθεί από την 

όποια εγγυητική του ευθύνη (προφανώς, δεν θα πληρώσει τις εγγυήσεις των 

δανείων). 

 

Τα παραπάνω επιτρέπουν να συμπεράνει κάποιος πως, παρά τα όσα 

αναφέρονται στα ΜΜΕ, η Κυβέρνηση δεν προτίθεται να βοηθηθούν οι 

συμπολίτες μας, δημιουργεί, αντίθετα, συνθήκες για να ακυρωθούν οι 

δανειακές συμβάσεις, να γίνουν πλειστηριασμοί των περιουσιών των 

συμπολιτών μας και να γίνει η καταβολή των εγγυήσεων στα Τραπεζικά 

Ιδρύματα, κοινώς να φορτωθεί το οικονομικό βάρος ο Ελληνικός Λαός. 

 

Όλα αυτά βέβαια έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τα εκπεμπόμενα από τα ΜΜΕ, 

αλλά κυρίως με το Νόμο 4224/2013 (Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών για τα 

θέματα των Δανείων) και τις αντίστοιχες απαντήσεις που κατά καιρούς έχουν 

δοθεί επίσημα εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου (παραθέτουμε σχετικό 

έγγραφο του 2019). 

 

Τονίζουμε ότι σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας που ψήφισε η Κυβέρνηση 

της ΝΔ το 2013 και σύμφωνα με τις απαντήσεις που έδωσε το Ελληνικό 

Δημόσιο επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το 2019, πως «το Ελληνικό Δημόσιο δέχεται 

την επιμήκυνση της διάρκειας της εγγυοδοτικής του ευθύνης» και «θα πρέπει 

να δοθεί δημοσιότητα σε αυτή τη δυνατότητα ρύθμισης». 

 

Θεωρούμε λοιπόν πως εδώ έχει δημιουργηθεί μείζον θέμα πολιτικής, ηθικής 

και νομικής τάξης. Σας καλούμε να διερευνήσετε κοινοβουλευτικά και με κάθε 

διαθέσιμο τρόπο ώστε οι Έλληνες πολίτες να λάβουν απαντήσεις στις 

ακόλουθες κρίσιμες ερωτήσεις: 

 

1. Ποια είναι η πρόθεση της κυβέρνησης για το θέμα των δανειοληπτών 

με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου; Προτίθεται να τους βοηθήσει 

ή όχι; 

2. Αν η απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση είναι θετική, ποιοι είναι 

εκείνοι που υπό την κάλυψη του ονόματος του “Ελληνικού 

Δημοσίου” απειλούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ώστε να μη 

αποπειρώνται ρυθμίσεις στα δάνεια των πολιτών; 

3. Αν η απάντηση στην αρχική ερώτηση είναι αρνητική, τότε ποια είναι 

η προτεινόμενη λύση, αν όχι η εφαρμοζόμενη τελικά στην πράξη 

κατάσχεση των περιουσιών των συμπολιτών μας και η απώλεια 



 
 

      
τεράστιων ποσών από τα κρατικά ταμεία, καθώς αυτά θα πρέπει να 

πληρωθούν στα τραπεζικά ιδρύματα; 

4. Αντιλαμβάνονται, εκείνοι που υπογράφουν ως “Ελληνικό Δημόσιο”, 

ποιο είναι το κοινωνικό και οικονομικό κόστος που θα έχουν τα 

παραπάνω για δεκάδες χιλιάδες ευπαθείς συμπολίτες μας και τα 

κοινωνικά προβλήματα που θα δημιουργηθούν; 

5. Θα αναλάβουν οι παραπάνω την πολιτική και ηθική ευθύνη για τον 

εμπαιγμό των εμβληματικών κοινωνικών ομάδων που έχουν λάβει 

δάνεια με εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, αλλά τώρα, παρά τις 

υποσχέσεις δεκαετιών, θα βρεθούν πλέον στο δρόμο; 

 

Αξιότιμε Υπουργέ, παρακαλούμε να διενεργήσετε για τη διαλεύκανση και 

απάντηση των παραπάνω. 

 

Παρακαλούμε επίσης να διερευνηθούν σε βάθος οι υπογράφοντες των 

επιστολών που καταθέτουμε και να δημοσιευτούν το ονόματα και οι θεσμικές 

τους ιδιότητες, καθώς δημιουργούν θέμα πολιτικής τάξης και εμπιστοσύνης. 

 

Ως Σύλλογος βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία και βοήθεια 

και πως θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για την προστασία των συμπολιτών 

μας με κάθε νομικό, κοινωνικό και πολιτικό έρεισμα που διαθέτουμε! 

 

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει την παρούσα 

νόμιμα προς αυτή που απευθύνεται, αντιγράφοντας το περιεχόμενό της στην 

έκθεση επίδοσης που θα συντάξει. 

 

 

 

Για τον Σύλλογο Δανειοληπτών & Προστασίας Καταναλωτών Β. Ελλάδος 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Χαράλαμπος Π. Περβανάς 




