
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΝ Γ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΔΙΑ ΝΑ ΘΕΣΟΥΝ
ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΑΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ. ΔΩΡΕΑ
233 ΔΙΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΙΣ

ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

ΕΙΝΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΟΝ ΟΤΙ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ 
ΣΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ «Α», «Β» ΚΑΙ «Γ» ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΕΞΩΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΔΙΑΝΟΗΣΗ. ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΑ. ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο 
ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ. ΕΝΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΥΛΟΣ Ο
ΟΠΟΙΟΣ ΕΞΟΝΤΩΝΕΙ ΕΘΝΗ ΚΑΙ ΛΑΟΥΣ.

ΕΧΕΙ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΙΣ 233 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΑΠΟ 

 ΤΟΥΣ 4 ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ, ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ, ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ ΚΑΙ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ) ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, 

 ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ 

 ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ, 
ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ. ΤΟ ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΕ 4,5 ΠΡΟΥΛΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΜΗ 
ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΥΠ’ ΟΨΙΝ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΧΡΕΟΥΣ).

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2010-2012 :
 ΧΟΡΗΓΗΣΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 93,000,000,000€ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΔΑΝΕΙΣΘΟΥΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΑ τα 
ΔΙΑΘΕΣΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΝ. ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΣΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΟΣΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣ 
ΙΔΙΑΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ 
ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ. ΤΑ 93 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΕΔΑΝΕΙΣΘΗΣΑΝ ΟΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΞΗΦΑΝΙΣΘΗΣΑΝ.

 ΧΟΡΗΓΗΣΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 90,000,000,0ΟΟ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΑΝΕΙΣΘΕΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΘΕΙ ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ 
ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 

 ΧΟΡΗΓΗΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΝ 50,000,000,000 € ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΘΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΔΙΟΤΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ 183,000,000,000 €, ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΣΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΑΝΕΙΣΘΗΚΑΝ, ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,  Ο 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤ’ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΝ. ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ 

 ΕΑΝ ΤΑ ΠΟΣΑ ΑΥΤΑ ΕΠΕΣΤΡΑΦΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ,
Ή 
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 ΕΑΝ ΔΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΑΣ, Ο ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΣ 
ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ  Η ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΕΙΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ, ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΤΑ 
ΔΑΝΕΙΑ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΙΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. 

ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΠΟΧΗ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ 
 ΔΗΛΩΣΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΘΕΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΩΣ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΧΡΕΩΜΕΝΗ ΚΑΙ
 ΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ. 

ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ :

 ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ ΤΑ 233 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ;;
 ΠΩΣ ΔΙΑΚΙΝΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ;;

 ΠΟΙΟΣ ΤΑ ΚΑΡΠΩΘΗΚΕ ;;
 ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2008 ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΙΑΝ ΕΥΘΥΝΗΝ ΦΕΡΟΥΝ ;;

 ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΠΡΑΞΙΣ ΑΥΤΗ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΕΘΝΟΥΣ ;;

 ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΥΤΟ ΠΡΑΞΙΝ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ;;

 ΠΡΕΠΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ ;;

 ΠΩΣ ΔΥΝΑΤΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ ;;
 ΤΙ ΟΠΛΑ ΔΙΔΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΔΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ ;;

Τα κατωτέρω κείμενα αφορούν το θέμα αυτό και  προέρχονται από μήνυση κατά 
των τραπεζών, με παράσταση Πολιτικής Αγωγής το 2016 από τις Ομάδες: «Δ.ΕΝ.» & 
“Ελευθερία”. Η ΘΕΙΑ ΧΑΡΙΣ ΚΑΙ Η ΙΕΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΑ ΤΟΥΣ ΚΡΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΑΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΝ.

ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ

 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΧΡΕΩΣΕΩΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ 233 ΔΙΣ ΕΥΡΩ
 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ 233 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΣΕ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
 Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ 54201/Β’ 2884 /2008 ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ 

ΕΞΑΣΦΑΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ

 ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΑΘΗΝΑ 9 ΜΑΡ 2021

ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ

Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΣΤΙΧΙΑΔΗΣ

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ

ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ

ΕΞ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΤΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΗΣ
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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΧΡΕΩΣΕΩΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ 233 ΔΙΣ ΕΥΡΩ

ΗΜΕΡΟΜΗ
ΝΙΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΙ
Σ

ΠΟΣΟΝ
ΧΟΡΗΓΗΘΕΝ

ΑΝΑΛΥΣΙΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΕΩ

Σ

ΠΟΣΟΝ
ΚΑΤΑΧΡΑΣΘ

ΕΝ
ΑΙΤΙΑ

ΚΑΜΜΕΝΟΣ
203.000.000

.000
93.000.000.

000

χορήγησης εγγυήσεων (με ομόλογα) από το 
Δημόσιο στις τράπεζες, χρησιμοποιήθηκαν 
παράνομα και φυγαδεύτηκαν στο εξωτερικό

50.000.000.
000

παράνομη ανακεφαλαιοποίηση των 
50.000.000.000€ μέσω του Τ.Χ.Σ.

12/06-03/12
93.000.000.

000
επιπλέον 183.000.000.000,00€ με την εγγύηση του 
Ελληνικού Λαού. 

93.000.000.
000

93.000.000.
000

δόθηκαν εγγυησεις στις τράπεζες με πρόσχημα τη 
ρευστότητα με τεσσερεις πραξεις εως το τελος του 
2011

ν.3723/2008
(άρθρα 2, 3, 
4 και 5) ΦΕΚ
250Α, 
09.12.2008

93.000.000.
000

23.000.000.
000

ΑΝΑΛΥΣΙΣ 93 ΔΙΣ  ΕΥΡΩ
δόθηκαν κατ’ αρχήν στις τράπεζες εγγυήσεις του 
Ελληνικού Δημοσίου αποκλειστικά για χορήγηση 
στεγαστικών δανείων, κεφαλαίων κινήσεως προς 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις ζωτικής 
σημασίας

ν.3845/2010
(άρθρο 4 
παρ. 8)

93.000.000.
000

15.000.000.
000

ΑΝΑΛΥΣΙΣ 93 ΔΙΣ ΕΥΡΩ
δόθηκαν κατ’ αρχήν στις τράπεζες εγγυήσεις του 
Ελληνικού Δημοσίου αποκλειστικά για χορήγηση 
στεγαστικών δανείων, κεφαλαίων κινήσεως προς 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις ζωτικής 
σημασίας

ν.3872/2010
(άρθρο 7)

93.000.000.
000

25.000.000.
000

ΑΝΑΛΥΣΙΣ 93 ΔΙΣ  ΕΥΡΩ
δόθηκαν κατ’ αρχήν στις τράπεζες εγγυήσεις του 
Ελληνικού Δημοσίου αποκλειστικά για χορήγηση 
στεγαστικών δανείων, κεφαλαίων κινήσεως προς 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις ζωτικής 
σημασίας

ν.3965/2011
(άρθρο 19 
παρ. 1)

93.000.000.
000

30.000.000.
000

ΑΝΑΛΥΣΙΣ 93 ΔΙΣ  ΕΥΡΩ
δόθηκαν κατ’ αρχήν στις τράπεζες εγγυήσεις του 
Ελληνικού Δημοσίου αποκλειστικά για χορήγηση 
στεγαστικών δανείων, κεφαλαίων κινήσεως προς 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις ζωτικής 
σημασίας

2ο τρίμηνο
του 2012

αύξηση του 
Δημοσίου 
Χρέους

93.000.000.
000

23.234.680.
000

εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου που έχουν ήδη 
καταπέσει εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, 
δηλαδή των Ελλήνων Πολιτών, 

1ο εξαμήνο
2013

ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ
/24-9-12/2-
64855

93.000.000.
000

25.979.100.
000

ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου τα οποια έληγαν 
και που οι τράπεζες όφειλαν να αποπληρώσουν, Τα 
ομόλογα αυτά, αντικαταστάθηκαν με άλλα, 
ισόποσης αξίας και μεταγενέστερης λήξης (2014-
2016) ΕΠΙΤΟΚΙΟ EURIB +12%

2o εξάμηνο
του 2013

προκύπτει 
το ασφαλές 
συμπέρασμ
α

93.000.000.
000

18.415.600.
000

αντικαταστάθηκαν ομόλογα που έληγαν 

90.000.000.
000

εδόθηκαν εγγύησεις προς την Τράπεζα της Ελλάδος

14/9/2011
 ΦΕΚ 203/Α/
14.09.2011

90.000.000.
000

30.000.000.
000

ΑΝΑΛΥΣΙΣ 90 ΔΙΣ ΕΥΡΩ.
“H εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη 
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να προσαρμοστούν στις τρέχουσες διεθνείς 
χρηματοοικονομικές συνθήκες οι ρυθμίσεις της 
2/43219/0025/6-5-2011 απόφασης του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Παροχή της εγγύησης 
του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος 
για κάλυψη πιστώσεων σε Τράπεζες που εδρεύουν 
στην Ελλάδα»” 

21.11.2011

ΕΥΑΓ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 
ΝΟΜΟΣ 
4031/2011

90.000.000.
000

30.000.000.
000

ΑΝΑΛΥΣΙΣ 90 ΔΙΣ ΕΥΡΩ.
Στη συζήτηση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών 
Υποθέσεων της Βουλής για την κύρωση της πράξης 
νομοθετικού περιεχόμενου με τον ν.4031/2011, ο 
Ευάγγελος Βενιζέλος, έλεγε 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€)” ... 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€)’’

Α ΤΡΙΜ 2012

ΕΥΑΓ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 
ΝΟΜΟΣ 
4056/2012

90.000.000.
000

30.000.000.
000

ΑΝΑΛΥΣΙΣ 90 ΔΙΣ ΕΥΡΩ.
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%’’, 

21.07.2010  ΦΕΚ 119/Α

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) 
νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), και ο 
ιδιωτικός του χαρακτήρας δεν αναιρείται ούτε από 
την κάλυψη του κεφαλαίου του από το Ελληνικό 
Δημόσιο, που θα αντληθούν από τον μηχανισμό 
στήριξης, δηλαδή μέσω της αύξησης του Δημοσίου 
Χρέους.

19-04-2012 
20-09-2012

ΦΕΚ 94 /Α/ 
19.04.2012
νομοσ 
4079 / 2012 
(ΦΕΚ 180 /Α
/ 
20.09.2012)

50.000.000.
000

Αυξασις  κεφάλαιου του ΤΧΣ 50.000.000.000,00€ 
“εξαιτίας της εξαιρετικά επείγουσας και 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗΣ ανάγκης για την αντιμετώπιση 
κατεπειγόντων θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης 
των πιστωτικών ιδρυμάτων”

11.05.2012 ΦΕΚ 1646/Β
50.000.000.

000
26.500.000.

000

ΑΝΑΛΥΣΙΣ 50 ΔΙΣ ΕΥΡΩ
κατάθεση στο λογαριασμό του ΤΧΣ ομολόγων 
ύψους είκοσι πέντε δισεκατομμυρίων ευρώ 
(25.000.000.000,00€) ανεβάζοντας το κεφάλαιο του 
Ταμείου στα 26.500.000.000,00€ με δανεισμό από 
τον Μηχανισμό Στήριξης Χρέους

4ο ΤΡΙΜ.
2012

50.000.000.
000

16.000.000.
000

ΑΝΑΛΥΣΙΣ 50 ΔΙΣ ΕΥΡΩ
το τρίμηνο πριν την εκχώρηση της ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2012), 
εκταμιεύτηκαν συνολικά τριάντα τέσσερα 
δισεκατομμύρια διακόσια εβδομήντα εκατομμύρια 
τριακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ 
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(34.270.310.000,00€) από τον μηχανισμό στήριξης, 
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.

31.05.2013
50.000.000.

000
7.200.000.0

00

ΑΝΑΛΥΣΙΣ 50 ΔΙΣ ΕΥΡΩ
την 31.05.2013 με την υπογραφή της Επιστολής 
Αποδοχής μεταξύ του Ταμείου και της Κυβέρνησης 
Συνεργασίας, νέΑ κατάθεση στο λογαριασμό του 
ΤΧΣ ομολόγων 

ΑΘΗΝΑ 9 ΜΑΡ 2021

ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ

Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΣΤΙΧΙΑΔΗΣ

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ

ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ

ΕΞ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΤΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΗΣ
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ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ 233
ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Κείμενα από μήνυση κατά των τραπεζών, το 2016 από τις Ομάδες:
«Δ.ΕΝ.» & “Ελευθερία”

………………………………………..

Τα  παρακάνω  εκτεθέντα  αποδεικτικά  στοιχεία,  τα  οποία,  εκ  καθήκοντος,
συλλέχθηκαν με δική μας πρωτοβουλία επιβεβαιώνονται  απολύτως και από τον
Πρόεδρο των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Παναγιώτη Καμμένο, ο οποίος σε σχετική
ομιλία του (https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  ApjM  6  VgIURY   <Σχετικό 8>), ομιλεί
περί χορήγησης εγγυήσεων (με ομόλογα) από το Δημόσιο στις τράπεζες, ποσού 203
δισεκατομμυρίων  ευρώ,  εκ  των  οποίων  τα  93  δισεκατομμύρια  υπεξαιρέθηκαν
παρανόμως (αναφέρει συγκεκριμένα ότι τα 93 δισεκατατομμύρια ευρώ, όχι μόνο
δε  διατέθηκαν  στην  αγορά  και  την  πραγματική  οικονομία  (δάνεια  κλπ),  αλλ’
αντιθέτως,  χρησιμοποιήθηκαν  παράνομα  και  φυγαδεύτηκαν  στο  εξωτερικό).  Τα
ανωτέρω αληθή στοιχεία βρίσκονται με βεβαιότητα 

 και στη λεγόμενη «ανάλυση ταμειακών ροών» (Cash flows) των μηνυομένων
τραπεζών, που ακολουθεί τους ετήσιους ισολογισμούς τέλους χρήσεως, 

 όπως  και  στο  «προσάρτημα»  των  ισολογισμών  αυτών  (Notes  to  the
Accounts).

Συμπερασματικά,  τα  αρμόδια  όργανα  των  ανωτέρω  τραπεζών,  δηλαδή,  οι
μηνυόμενοι, :

 αφενός μεν, διαχειρίζονταν παρανόμως το δημόσιο χρήμα επιλεκτικά και
προς  όφελος  «ημετέρων»,  δίνοντας,  ή  εγκρίνοντάς  τους  επιδοτήσεις  και
άλλες  προνομιακές  χρηματοδοτήσεις,  χωρίς  αυτοί  (οι  «ημέτεροι»)  να  τις
δικαιούνται,  χωρίς  να  πληρούν  τις  νόμιμες  προϋποθέσεις  και  χωρίς  να
δημιουργούν οποιαδήποτε θέση εργασίας, μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις
και χωρίς ασφαλιστική ή φορολογική ενημερότητα, 

 αφετέρου δε, τους υπόλοιπους υγιείς και συνεπείς επιχειρηματίες, με δόλιο
τρόπο και από πρόθεση, τους ανάγκαζαν να μπαίνουν σε υψηλά τοκοφόρα
για τις τράπεζες δάνεια (πολλάκις δε τα επιτόκια αυτά ήταν και πολύ πιο
πάνω  από  τα  μέγιστα  επιτρεπτά  επιτόκια,  δηλαδή  τα  δικαιοπρακτικά
επιτόκια που καθορίζονται από την τράπεζα της Ελλάδος). 

Σε όλη αυτή την κατάσταση, τόσο ο κρατικός έλεγχος, όσο και ο έλεγχος από την
επιτροπή  κεφαλαιαγοράς  και  την  Τράπεζα  της  Ελλάδος,  ήταν  ουσιαστικά
ανύπαρκτος,  ενθαρρύνοντας  έτσι  τις  τράπεζες  στο  να  επιδίδονται  άφοβα  στις
ανομίες τους.  Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι μόνον 6 υπάλληλοι, είχαν οριστεί να
εξετάζουν τραπεζικές κινήσεις κολοσσιαίων ποσών της τάξεως των 400 Δις ευρώ,
που αντιστοιχούν σε ποσά πάνω από 2 ΑΕΠ !  
……………………………………….

…………………………………….
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Οι Τράπεζες, ως 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  των  τραπεζών  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,  όπως  η  Ελλάδα,  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,  δανείων  ελαττωμένης  φερεγγυότητας,  κορυφώθηκε  δε  με  την
πτώχευση  του  τραπεζικού  κολοσσού  Lehman Brothers,  ώστε  να  διασπαρεί  η
πεποίθηση περί κινδύνου σοβαρής υφέσεως στον πλανήτη, με ιδιαίτερη έμφαση
στον κίνδυνο καταρρεύσεως των τραπεζών. 

Η Ελληνική Κυβέρνηση προκειμένου να προστατεύσει τη χώρα έναντι των κινδύνων
αυτών,  ψήφισε τον ν.  3723/9.12.2008,  που απέβλεπε στην παροχή ρευστότητας
προς  τις  τράπεζες  με  την  εγγύηση  του  Ελληνικού  Δημοσίου  που  είχε  ως
αποκλειστικό σκοπό τη συνέχιση των πιστοδοτήσεών τους προς την πραγματική
οικονομία. Με βάση τις δηλώσεις των αρμοδίων, 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 το ΑΕΠ. 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 αυξήσεως των «κόκκινων»
δανείων), ή απειλείτο με χειροτέρευση, εξ αιτίας της επαπειλούμενης διογκώσεως
των «κόκκινων» δανείων. 

Έτσι,  η  παροχή  ρευστότητας  προς  τις  τράπεζες  με  την  εγγύηση  του  Ελληνικού
Δημοσίου, σύμφωνα με τις δηλώσεις και διαβεβαιώσεις των αρμοδίων, συνιστούσε
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πράγματι  πρώτη  προτεραιότητα,  αρκεί,  βοηθούμενες  οι  τράπεζες  με  τον  τρόπο
αυτό από το κράτος, να προέβαιναν και σε πιστωτική επέκταση προς επιχειρήσεις
και  νοικοκυριά,  προστατεύοντας  έτσι  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 αξίζει να γίνουν οι κάτωθι επισημάνσεις : 

Α. Οι διαβεβαιώσεις της 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 ότι 

«Οι  τράπεζες  λειτουργούν  άψογα,  το  τραπεζικό  σύστημα  δεν  έχει
προβλήματα, τα ελληνικά νοικοκυριά δεν είναι υπερχρεωμένα, σε αντίθεση
με την υπόλοιπη Ευρώπη» 

(το 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/ellinikotrapezikosistima2008s.pdf
<Σχετικό 1>) 

2. Τα στοιχεία του Προέδρου της ΕΕΤ επιβεβαίωσε και 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». 

Επισημαίνει ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν στο χαρτοφυλάκιο τους «τοξικά
ομόλογα», και μάλιστα προλαβαίνοντας και τους πλέον δύσπιστους τονίζει 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, αναφέρεται στην υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και στη κερδοφορία τους,
που σε συνδυασμό με την πολιτική διαχείρισης κινδύνων που ακολουθούν και τους
κανόνες της εποπτικής αρχής (ΤτΕ) 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,  εξηγεί  ο  Χρ.
Γκόρτσος,  αν  και  τονίζει  ότι  η  εξάρτηση των  ελληνικών τραπεζών απ’  αυτή  για
άντληση ρευστότητας υπάρχει, αλλά είναι περιορισμένη».
(το link ολόκληρης της ομιλίας του από το επίσημο site http://www.hba.gr της ΕΕΤ
http://www.hba.gr/7Omilies-parousiaseis/UplFiles/omilies/secgen/Gortsos%206-
10-2008.pdf  <Σχετικό 2>)

Επιπλέον των όσων προαναφέρθηκαν θα πρέπει να τονισθεί ότι κατά την περίοδο
Οκτωβρίου  2009  –  Απριλίου  2010,  η  Ελλάδα,  μέσω  μακροπρόθεσμου  και
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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 για την καταπάτηση του Συντάγματος

Ο τραπεζικός τομέας, ήταν ο αποκλειστικά υπαίτιος για την υπαγωγή της Χώρας
στα μνημόνια. Παρ’ όλες τις διαβεβαιώσεις περί φερεγγυότητας των τραπεζών που
έδιναν ο πρόεδρος και ο γραμματέας της ΕΕΤ, στη Βουλή των Ελλήνων οι τράπεζες
παρουσιάσθηκαν εκ των υστέρων ως  η Αχίλλειος πτέρνα της Ελλάδας. Οι τράπεζες
σύμφωνα με  την τοποθέτηση Σαχινίδη την 27.06.2013 

 (ολόκληρη η ομιλία στο link  
http://www.matrix24.gr/wp-content/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 που απέκτησαν μέσω των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου ήταν οι
αποκλειστικές  αιτίες  που  οδήγησαν  στην  ανακεφαλαιοποίηση  με  χρήματα  που
δανείστηκε το Ελληνικό Δημόσιο και τα οποία επιβάρυναν τους Έλληνες Πολίτες.

Τούτο  προκύπτει  από  το  γεγονός  ότι  οι  τράπεζες  πριν  την  παράνομη
ανακεφαλαιοποίηση  των  50.000.000.000,00€  μέσω  του  Τ.Χ.Σ.  είχαν  λάβει  στο
διάστημα Δεκεμβρίου 2008 - Μαρτίου 2012, επιπλέον 183.000.000.000,00€ με την
εγγύηση του ανυποψίαστου και παραπληροφορημένου, από τα ΜΜΕ, Ελληνικού
Λαού.  Κατά  συνέπεια  καταρρίπτεται  και  το  πρόσχημα  της  ανακεφαλαιοποίησης
εξαιτίας του κουρέματος των ομολόγων και των κόκκινων δάνειων.

Είναι  προφανές  ότι  μέσω  του  παράνομου  δανεισμού  κομμάτων  και  ΜΜΕ  ο
τραπεζικός  κλάδος  μπορούσε  όχι  μόνο  να  συγκαλύπτει  το  γεγονός  ότι  ο
βαλλόμενος από τα μνημονιακά μέτρα Ελληνικός Λαός είχε καταστεί εν αγνοία του
εγγυητής  για  ποσά που έλαβαν  οι  τράπεζες με  πρόσχημα  τη  ρευστότητα,  αλλά
επιπλέον, να αποσιωπήσει το γεγονός ότι η ρευστότητα ουδέποτε δόθηκε στους
δικαιούχους που η νομοθεσία όριζε.

Το  πρώτο  πακέτο  ενενήντα  τριών  δισεκατομμυρίων  ευρώ  (93.000.000.000,00€)
δόθηκε με πρόσχημα τη ρευστότητα. 

o Με τον ν.3723/2008 (άρθρα 2, 3, 4 και 5) ΦΕΚ 250Α, 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 κινήσεως προς  μικρομεσαίες
επιχειρήσεις και επιχειρήσεις ζωτικής σημασίας. Δηλαδή, μόλις δύο μήνες
μετά  τις  δηλώσεις  του  προέδρου  και  του  γραμματέας  της  ΕΕΤ  περί
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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.

o Στην  συνέχεια,  δόθηκαν  στις  τράπεζες  για  τους  ίδιους  λόγους,  επιπλέον

εβδομήντα δισεκατομμύρια ευρώ (70.000.000.000,00€). Συγκεκριμένα 
o με τον ν.3845/2010 (άρθρο 4 παρ. 8) δέκα πέντε δισεκατομμύρια ευρώ

(15.000.000.000,00€), 
o με  τον  ν.3872/2010  (άρθρο  7)  είκοσι  πέντε  δισεκατομμύρια  ευρώ

(25.000.000.000,00€) και 
o με τον ν.3965/2011 (άρθρο 19 παρ.  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€).

Το Ελληνικό Δημόσιο δεν έβαλε απλά την υπογραφή του ως εγγυητής, αλλά έδωσε
στις τράπεζες για τα ανωτέρω ποσά, ομόλογα μέγιστης διάρκειας τριών ετών. Όπως
προκύπτει  από  την  απάντηση  του  πρώην  αναπληρωτή  Υπουργού  Οικονομικών
Χρήστου Σταικούρα με το με αριθμό πρωτ. 2/64855/0023/24.09.2012 έγγραφο του
Υπουργείου  Οικονομικών  (βλ.  κατωτέρω  Β.2),  σε  ερώτηση  Βουλευτού  της
Αντιπολίτευσης,  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%.

Οι τράπεζες ρευστοποίησαν τις εγγυήσεις που έλαβαν από το Ελληνικό Δημόσιο,
χωρίς όμως να τηρήσουν όπως όφειλαν τους σκοπούς των ανωτέρω νόμων. Δηλαδή
ΔΕΝ χρησιμοποίησαν το προϊόν της ρευστοποίησης των εγγυήσεων του Ελληνικού
Δημοσίου  για  χορήγηση  στεγαστικών  δανείων  και  κεφαλαίων  κινήσεως  σε
επιχειρήσεις,  όπως με μαθηματική βεβαιότητα προκύπτει από τους πίνακες στους
οποίους  παρατίθενται  στοιχεία  από  τους  ισολογισμούς  των  τεσσάρων
«συστημικών»,  όπως αποκαλούνται,  τραπεζών οι  οποίοι  έχουν  δημοσιευτεί  στα
ΦΕΚ ΑΕ : 

1 Για την Τράπεζα Πειραιώς τα στοιχεία των απαιτήσεων κατά πελατών έχουν
αντληθεί  από  τους  επίσημους  ισολογισμούς  που  έχουν  δημοσιευτεί  στα
ΦΕΚ  Α.Ε.,  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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2. Για την Εθνική Τράπεζα τα στοιχεία των απαιτήσεων κατά πελατών έχουν
αντληθεί  από  τους  επίσημους  ισολογισμούς  που  έχουν  δημοσιευτεί  στα
ΦΕΚ  Α.Ε.,  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.
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3. Για την Τράπεζα EuroBank τα στοιχεία των απαιτήσεων κατά πελατών έχουν
αντληθεί  από  τους  επίσημους  ισολογισμούς  που  έχουν  δημοσιευτεί  στα
ΦΕΚ  Α.Ε.,  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.

4. Για  την  Τράπεζα  AlphaBank  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 ότι, οι τράπεζες όχι μόνον ΔΕΝ διοχέτευσαν
την ρευστότητα, που έλαβαν μέσω των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στην
Οικονομία, αλλά και ότι συστηματικά εξαφάνισαν την προϋπάρχουσα ρευστότητα
αφού  διαρκώς  μείωναν  τις  απαιτήσεις  κατά  πελατών  με  τα  πασίδηλα  ολέθρια
αποτελέσματα για την Εθνική Οικονομία (ΚΠολΔ 336 § 1). 

Οι τράπεζες συνεπώς, είναι απολύτως βέβαιο ότι παραβίασαν και τη νομοθεσία και
τα  χρηστά  ήθη  χρησιμοποιώντας  τα  χρήματα  που  έλαβαν  από  την  Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα προς ίδιον όφελος και εις βάρος των Ελλήνων Πολιτών, οι οποίοι
καλούνται  σήμερα  με  τους  «αντισυνταγματικούς»  φόρους  και  τα  χαράτσια  να
αποπληρώνουν  όχι  μόνο  τις  εγγυήσεις  του  Ελληνικού  Δημοσίου  αλλά  και  τους
τόκους και προσαυξήσεις.

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 Α.Ε.Π., 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 του 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 της ρευστοποίησης των τίτλων για χορήγηση δανείων στεγαστικών
και προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ανταγωνιστικούς όρους. Το ποσό της
αύξησης των χορηγηθέντων 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 του 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 του τακτικού προϋπολογισμού (βλ.
και σχετική Υ.Α. 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€).» 

Η  αντισυνταγματική  πρόβλεψη  της  κατάπτωσης  των  εγγυήσεων  που  έλαβαν  οι
τράπεζες εις βάρος του Ελληνικού Λαού.

Τούτο συνέβη διότι από την πρώτη στιγμή που οι τράπεζες λάμβαναν τις εγγυήσεις
του Ελληνικού Δημοσίου, με τη μορφή ομολόγων ώστε να συνάψουν ομολογιακό
δάνειο με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, υπήρχε στις Υπουργικές αποφάσεις η
πρόβλεψη ότι 

“το  κόστος  που  θα  βαρύνει  το  Δημόσιο,  σε  περίπτωση κατάπτωσης  της
εγγύησης  του  Δημοσίου,  ενδέχεται  να  ανέλθει  στο  ποσό-αξία  του
αντίστοιχου  ομολόγου  που  η  κάθε  τράπεζα  λάμβανε  από  το  Ελληνικό
Δημόσιο,  πλέον  των  προβλεπομένων  από  τους  όρους  του  οικείου
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ομολογιακού δανείου, τόκων και πάσης φύσεως επιβαρύνσεων, το ακριβές
ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί.”

Μέρος των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου που έλαβαν οι τράπεζες έχει ήδη
καταπέσει εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, δηλαδή των Ελλήνων Πολιτών, όπως
φαίνεται 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» το πρώτο τρίμηνο
του  2012},  στα  τριακόσια  τρία  δισεκατομμύρια  πεντακόσια  είκοσι  επτά
εκατομμύρια εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ (303.527.120.000,00€),  όπως εμμέσως
αποδέχεται και ο τότε αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταικούρας
στην απάντηση του (24.09.2012) μετά από την ερώτηση με κατάθεση εγγράφων
(αριθμός πρωτ. 1151/66/30-8-2012) του Βουλευτή Κου Καπερνάρου <Σχετικό 5>. 

Όπως αποδεικνύεται από την απάντηση, το σύνολο των εγγυήσεων που ήταν σε
ισχύ, ανεχόταν στα 57,5 δισ. € από τα 85 δισ. €, για τις οποίες η απάντηση δεν
διευκρίνιζε  ως  όφειλε,  αν  ο  Διοικητής  της  Τράπεζας  της  Ελλάδος,  που  ήταν  η
επιβλέπουσα  αρχή,  είχε  λάβει  από  τις  τράπεζες,  τις  προβλεπόμενες  στο  νόμο,
εξασφαλίσεις. 

Με βάσει την οικονομική δυσχέρεια των τραπεζών την δεδομένη χρονική περίοδο
(Απρ – Ιουν 2012) εξ αφορμής του PSI και όπως φαίνεται και από την ανάγκη της
ανακεφαλαιοποίησης  τους,  αυτονόητα  προκύπτει  ότι  το  δημόσιο  χρέος
επιβαρύνθηκε  από  την  κατάπτωση  των  23.000.000.000,00€  του  πρώτου  νόμου
(3723/2008). Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται και από την απάντηση, ένα χρόνο
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 μην γνωρίζει, αλλά και ν’ αρνείται ν’ απαντήσει, έδωσε
την απάντηση 

«Από ότι γνωρίζω όχι»
[https://www.youtube.com/watch?v=cWnuZxVbdY4 <Σχετικό  6>].  Αλλά  και  μέσα
στη  Βουλή,  κατά  τη  συνεδρίαση  της  11.09.2012,  ερωτηθείς  ο  κος  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 την δευτερολογία
του Βουλευτού [https://www.youtube.com/watch?v=JEzl8FNJ_Ls] <Σχετικό 7>.
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Από  την  απάντηση  του  αναπληρωτή  Υπουργού  Οικονομικών  Χρήστου
Σταϊκούρα (<Σχετικό  5>),  προέκυπτε  επιπλέον  ότι  κατά τη  διάρκεια  του  πρώτου
εξαμήνου του 2013,  έληγαν  ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που οι  τράπεζες
όφειλαν  να  αποπληρώσουν,  ύψους  είκοσι  πέντε  δισεκατομμυρίων  εννιακοσίων
εβδομήντα  εννιά  εκατομμυρίων  εκατό  χιλιάδων  ευρώ  (25.979.100.000,00€),  τα
οποία  οι  τράπεζες  αδυνατούσαν  να  αποπληρώσουν,  αφού  όπως  είναι  ευρέως
γνωστό  δυσκολεύονταν  να  καλύψουν ακόμα και  το  μικρό  ποσοστό  συμμετοχής
τους για την ανακεφαλαιοποίηση,  που ολοκληρώθηκε την ίδια χρονική περίοδο,
Μάιος 2013, μέσω του ΤΧΣ (βλ. παρακάτω).
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Τα ομόλογα αυτά, προκειμένου να 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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Επιπροσθέτως σημειώνεται ότι ο τότε Υπουργός Οικονομικών, Φίλιππος Σαχινίδης,
που είχε υπογράψει τις Υπουργικές Αποφάσεις, 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 Ε.Κ.Τ.  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  ληστρικά  περιθώρια
επιτοκίων ύψους 12% πλέον του Euribor! 

Δηλαδή, η αδυναμία των τραπεζών να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς
την  Ευρωπαϊκή  Κεντρική  Τράπεζα  επιβάρυνε  το  Ελληνικό  Δημόσιο  με
πολλαπλάσιους τόκους αφού είναι βέβαιο για οποιονδήποτε νοήμονα Πολίτη ότι
είναι  αδύνατον  τα  πιστωτικά  ιδρύματα  στο  σύνολο  τους  να  αποπληρώσουν  τα
δυσθεώρητα ποσά εγγυήσεων που έχουν λάβει όταν μάλιστα αυτά επιβαρύνονται
από την «αλληλέγγυα» Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την αύξηση του ετήσιου
περιθωρίου του επιτοκίου της κατά 12% μέσο όρο. 

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€).

Το δεύτερο πακέτο των ενενήντα δισεκατομμυρίων ευρώ (90.000.000.000,00€) που
δόθηκε με πρόσχημα τη ρευστότητα.

Κατά τη διακυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, παρότι γνώριζαν ότι οι τράπεζες
αδυνατούσαν  να  αποπληρώσουν  τα  ποσά  που  είχαν  λάβει  από την  Ευρωπαϊκή
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Κεντρική  Τράπεζα,  βάσει  των  εγγυήσεων  των  ενενήντα  τριών  δισεκατομμυρίων
ευρώ (93.000.000.000,00€), αντί να προβούν σε έλεγχο του Τραπεζικού Συστήματος
συνέχιζαν  να  μοιράζουν  εγγυήσεις  του  Ελληνικού  Δημοσίου  με  ακόμα  πιο
ζημιογόνο τρόπο για τον Ελληνικό Λαό, τον οποίο υποτίθεται ότι υπηρετούσαν. 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, {που έχει ισχύ νόμου}, δίνοντας δικαίωμα για πρώτη
φορά  από  τη  λειτουργία  της,  να  ασκήσουν  δικαιώματα  μετόχου  στη  Γενική
Συνέλευση  και  μέτοχοι  που  κατείχαν  την  υπηκοότητα  κράτους  μέλους  της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Τέσσερις μήνες μετά
την ψήφιση του ν.3965/2011 και πέντε μήνες μετά την αλλαγή του καταστατικού
τής «Τράπεζας της Ελλάδος», η Κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου και ο Πρόεδρος της
Ελληνικής  Δημοκρατίας  έχοντας  υπόψη,  όπως  διατυπώνεται,  στην πράξη
νομοθετικού περιεχομένου 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 2/43219/0025/6-5-2011 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€). 

Στη  συζήτηση της  Διαρκούς  Επιτροπής  Οικονομικών Υποθέσεων της  Βουλής  την
21.11.2011,  για  την  κύρωση  της  προαναφερόμενης  πράξης  νομοθετικού
περιεχόμενου  με  τον  ν.4031/2011,  ο  Ευάγγελος  Βενιζέλος,  έλεγε  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€)”, που μόλις
δύο μήνες πριν είχαν λάβει με την Π.Ν.Π. της 14.9.2011 (ΦΕΚ 203/Α/14.09.2011), 
και συνέχιζε: “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€)’’.

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
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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  στην  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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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
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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 που συμμετέχουν στο
έγκλημα  που  γίνεται  εις  βάρος  του  Ελληνικού  Λαού,  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)”.

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.

Ταμείο  Χρηματοπιστωτικής  Σταθερότητας  (ΤΧΣ)  –  Πακέτο  πενήντα
δισεκατομμυρίων ευρώ (50.000.000.000,00€).

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ιδρύθηκε, με τον ν.3864/2010,
λίγους  μήνες  μετά  την  υπαγωγή  της  Χώρας  στον  μηχανισμό  στήριξης  με  την
πρόφαση  της  αδυναμίας  δανεισμού,  ως  νομικό  πρόσωπο  ιδιωτικού  δικαίου
(Ν.Π.Ι.Δ.).  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 ΦΕΚ ιδρύσεως 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 τις επόμενες δεκαετίες (άρθρο
3),  κατά  τρόπο  που  να  προστατεύει  την  αξία  της  περιούσιας  αυτής  και  να
ελαχιστοποιεί τους κινδύνους για τον Έλληνα Πολίτη (άρθρο 2). 
Με βάση 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, στις 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  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
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ανάγκης για την αντιμετώπιση κατεπειγόντων θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των
πιστωτικών ιδρυμάτων”

Δύο μέρες πριν η πράξη νομοθετικού περιεχομένου δημοσιευτεί στο ανωτέρω ΦΕΚ
και  πέντε  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
στο 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

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 κ. Φίλιππου
Σαχινίδη, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1646/Β/11.05.2012

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€).
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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.

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  καταγράφεται  στη  σημείωση  14  της
ετήσιας  οικονομικής  έκθεσης  του  Ταμείου  για  τη  χρήση  από  01.01.2012  έως
31.12.2012.

Την 12.12.2012, μία ημέρα πριν την κατάθεση των δέκα έξι δισεκατομμυρίων ευρώ
(16.000.000.000,00€)  στο  ΤΧΣ, ο  Πρόεδρος  της  Δημοκρατίας,  υπέγραψε   πράξη
νομοθετικού  περιεχομένου,  με  την  οποία  η  Κυβέρνηση  Συνεργασίας, λόγω
εξαιρετικά  επειγουσών  (;)  και  ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ  αναγκών,  λόγω  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€) 
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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.

Η 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€).
Δηλαδή, στο τρίμηνο πριν  την εκχώρηση της ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ (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
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δέκα  έξι  δισεκατομμύρια  ευρώ  (16.000.000.000,00€)  κατέληξαν  στο  ΤΧΣ
αυξάνοντας το κεφάλαιο – περιουσία του νομικού προσώπου ΙΔΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.
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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,  οδηγεί  στο
αυτονόητο συμπέρασμα ότι, το ΜΟΝΑΔΙΚΟ πρόβλημα της Πατρίδας μας είναι το
Τραπεζικό της Σύστημα, εξαιτίας του οποίου υπογράφηκε και η επαίσχυντη Π.Ν.Π.
της 12.12.2012, που δημοσιεύτηκε στο επαίσχυντο  ΦΕΚ 240/Α/12.12.2012 , με την
οποία  παραχωρήθηκε  η  Εθνική  κυριαρχία.  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, άλλο τόσο αμφίβολο είναι για το αν και κατά πόσο, με τα
εναπομείναντα (από το  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€).

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, που ήδη είχε εκχωρήσει την Εθνική κυριαρχία, για εκ νέου κατάθεση
στο  λογαριασμό  του  ΤΧΣ  ομολόγων  επτά  δισεκατομμυρίων  διακοσίων
εκατομμυρίων ευρώ (7.200.000.000,00€)

και μάλιστα  τη  στιγμή  που  αυτά  δεν  ήταν  απαραίτητα,  αφού  η  Κυβέρνηση
διαφήμιζε ότι είχε ολοκληρωθεί επιτυχώς η ανακεφαλαιοποίηση και 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 αντιδιαστολή με το νόμο ιδρύσεως 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 του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (ΤΧΣ).
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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.

 
Δ. Σύγκριση του δανεισμού τραπεζών – Χώρας
Η  Χώρα  σύρθηκε  στα  παράνομα  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. παράγρ. του στοιχ. Α),
είχε  απορρίψει  προσφορά  δανεισμού  μέσω  των  αγορών,  συνολικού  ύψους
59.254.000.000,00€.
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Συνεπώς  είναι  απολύτως  βέβαιο  ότι  η  άμεση  ανάγκη  αφορούσε  το  τραπεζικό
σύστημα που στο αντίστοιχο διάστημα είχε ρευστοποιήσει εγγυήσεις, της «δήθεν
αφερέγγυας Χώρας» σύμφωνα με τους τότε κυβερνώντες την Χώρα αλλά και τους
Ευρωπαίους  αξιωματούχους,  συνολικού  ύψους  170.000.000.000,00€  πέραν  των
23.000.000.000,00€ του ν.3723/2008.
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Σημειώνεται  ότι  οι  εγγυήσεις  των  93.000.000.000,00€  (ενενήντα  τριών
δισεκατομμυρίων  ευρώ)  του  Ελληνικού  Δημοσίου  δόθηκαν  με  Υπουργικές
αποφάσεις,  που  δημοσιεύτηκαν  στα  κατωτέρω  ΦΕΚ  (σειρά  Β)  και
χρησιμοποιήθηκαν από τις τράπεζες για την κάλυψη ομολογιακών δανείων. 
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.

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 ουδεμία
πληροφόρηση, πέραν της σελ. 233 (σελ. 4 παραρτήματος) της έκθεσης του Διοικητή
της Τράπεζας της Ελλάδας Α.Ε. όπου στο πεδίο 4 «Περιουσιακά στοιχεία αποδεκτά
από  την  Τράπεζα  της  Ελλάδος  ως  ασφάλεια  για  πράξεις  έκτακτης  παροχής
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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.

Τη μυστική αυτή διαχείριση που επιβεβαιώνουν και οι Financial Times
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Η  εκχώρηση  της  Εθνικής  κυριαρχίας  με  την  Π.Ν.Π.  12.12.2012  (ΦΕΚ
240Α/12.12.2012), συμπίπτει με την έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας
για το έτος 2012 όπου μια Α.Ε. έχει την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για ποσά
που οι ιδιωτικές τράπεζες έλαβαν, συνολικού ύψους 191.524.930.187,00€ και που
οι ανυποψίαστοι Έλληνες Πολίτες εγγυήθηκαν.

Ε. Η οικονομική εικόνα της Χώρας, πριν την εκχώρηση της Εθνικής Κυριαρχίας
Η  Χώρα  στο  δίμηνο 02.02.2010  –  07.04.2010 προ  μνημονίου είχε πλεονάζουσα
προσφορά, από αυτή που αποδέχτηκε με το μακροπρόθεσμο δανεισμό της, από τις
αγορές 29.395.000.000,00€ και με επιτόκιο 6,25%.
Αφού  απέρριψε  την  πλεονάζουσα προσφορά, υπέγραψε το  μνημόνιο, βάσει  του
οποίου δανείστηκε τους επόμενους είκοσι δύο μήνες (Μάιος 2010 – Φεβρουάριος
2012) μόλις 73.000.000.000,00€.
Στο ίδιο διάστημα (Μάιος 2010 – Φεβρουάριος 2012) η Χώρα εγγυήθηκε για τις
Ιδιωτικές τράπεζες 170.000.000.000,00€ εις βάρος των Ελλήνων Πολιτών.
…………………………………………..…
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2471 / 4 Δεκεμβρίου 2008

Αριθμ. 54201/Β’ 2884

Ενίσχυση της Ρευστότητας της Οικονομίας για την αντι− μετώπιση των επιπτώσεων

της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρίσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

 (α) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 

63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄). 

 (β) Του π.δ. 81/21.3.2002 (Φ.Ε.Κ. 57/Α΄) «Συγχώνευση των Υπουργείων 

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και 

Οικονομικών». 

 (γ) Τα άρθρα 1, 2, 3 και 4 του σχεδίου νόμου «Ενίσχυση της ρευστότητας 

της οικονομίας για την αντιμετώπι− ση των επιπτώσεων της Διεθνούς 

Χρηματοπιστωτικής κρίσης». 

 (δ) Του άρθρου 7 του ως άνω σχεδίου νόμου, βάσει του οποίου «οι 

διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν από την κατάθεση τους στη 

Βουλή των Ελλήνων», δηλαδή από 23 Οκτωβρίου 2008. 

 (ε) Του άρθρου 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος. 

2. Τις από 7 Νοεμβρίου 2008 εισηγήσεις του Διοικητή της Τράπεζας της 

Ελλάδος, η οποία λαμβάνει υπόψη εποπτικά κριτήρια που θεωρούνται 

προσήκοντα για τους σκοπούς της προκειμένης ρύθμισης, τα οποία 

αποσκοπούν στη δημιουργία επαρκούς περιθωρίου για την κατά το δυνατόν 

αντιμετώπιση, υπό δυναμική έννοια, του κινδύνου και ιδιαίτερα στη 

διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, έχει δε ως σημείο 

αναφοράς τα δεδομένα της κεφαλαιακής επάρκειας και εν γένει 

φερεγγυότητας των κατ’ ιδίαν τραπεζών, όπως αυτά αποτυπώνονται στα 

τελευταία από Ιουνίου 2008, επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, 

βάσει των αποτιμηθέντων κατά νόμον λογιστικών στοιχείων μίας εκάστης. 

3. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή των κανόνων 

περί κρατικών ενισχύσεων στα μέτρα που λήφθηκαν για τους 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στο πλαίσιο της τρέχουσας παγκόσμιας 

χρηματοπιστωτικής κρίσης (2008/C 270/02) 4. Το γεγονός ότι από την 

παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε: 
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1. Ότι η κατανομή του ανώτατου ποσού των 5 δις. Ευρώ σύμφωνα με την παρ. 

1 του άρθρου 1 του σχεδίου νόμου «Ενίσχυση της ρευστότητας της 

οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς 

χρηματοπιστωτικής κρίσης», για την αγορά προνομιούχων μετοχών με 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν 

λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος θα πραγματοποιηθεί 

λαμβανομένων υπόψη των ακόλουθων κριτηρίων: 

 α) του επιπέδου της απαιτούμενης κεφαλαιακής επάρκειας του 

πιστωτικού ιδρύματος όπως καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. 

Πιο συγκεκριμένα ο δείκτης Tier 1 θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 8% 

έως 10%. Το εν λόγω κριτήριο θα έχει βαρύτητα 0,5 στο σύνολο των 

κριτηρίων. 

 β) του μεγέθους του πιστωτικού ιδρύματος όπως προκύπτει από το 

μερίδιο αγοράς του στη χρηματοδότηση της οικονομίας, καθώς και του 

ρόλου του στη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Το εν 

λόγω κριτήριο θα έχει βαρύτητα 0,4 στο σύνολο των κριτηρίων. 

 γ) της συμβολής του πιστωτικού ιδρύματος στη χρηματοδότηση των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των στεγαστικών δανείων. Το εν λόγω 

κριτήριο θα έχει συντελεστή 0,1 στο σύνολο των κριτηρίων. 

Η αξία αγοράς των προνομιούχων μετοχών, η οποία ορίζεται ως η 

ονομαστική αξία των κοινών μετοχών της τελευταίας έκδοσης των εταιρειών 

αυτών, καλύπτεται από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου με επιτόκιο 

Euribor. Η επαναγορά των προνομιούχων μετοχών από τα Πιστωτικά 

Ιδρύματα, που θα εκδώσουν τα ίδια, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 

του σχεδίου νόμου «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης», θα

πραγματοποιηθεί στην αρχική τιμή διάθεσης των ανωτέρω προνομιούχων 

μετοχών, με ίσης αξίας ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου ή ίσης αξίας 

μετρητά. Στην περίπτωση επαναγοράς με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου 

η ονομαστική αξία αυτών θα πρέπει να αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία 

των ομολόγων που αρχικά εκδόθηκαν για την ανάληψη των προνομιούχων 

μετοχών. 

Για την αγορά των προνομιούχων μετοχών με έκδοση ομολόγων του 

Ελληνικού Δημοσίου καταρτίζεται διμερής σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού 

Δημοσίου και πιστωτικού ιδρύματος. 

Σε περίπτωση μετατροπής των προνομιούχων μετοχών σύμφωνα με το 

άρθρο 1 παράγραφος 1 υποπαράγραφος 3 του σχεδίου νόμου, η τιμή 
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μετατροπής θα ισούται με την τιμή διάθεσης. Για τον προσδιορισμό της 

σχέσης μετατροπής των προνομιούχων μετοχών σε κοινές ή μετοχές άλλης 

υφιστάμενης κατά το χρό− νο της μετατροπής κατηγορίας, θα λαμβάνεται 

υπόψη ο μέσος όρος της αξίας των τίτλων αυτών κατά το τελευταίο έτος 

διαπραγμάτευσής τους. Σε περίπτ ση που οι τίτλοι δεν είναι εισηγμένοι σε 

οργανωμένη αγορά, για τον προσδιορισμό της σχέσης μετατροπής θα 

λαμβάνεται υπόψη η εσωτερική λογιστική αξία της τελευταίας λογιστικής 

χρήσης. Προϋπόθεση υλοποίησης της ως άνω μετατροπής αποτελεί η 

υποβολή − στη λήξη της πενταετίας − και έγκριση από τον Υπουργό 

Οικονομίας και Οικονομικών μετά από σχετική εισήγη− ση του Διοικητή της 

Τράπεζας της Ελλάδος, σχεδίου αναδιάρθρωσης του πιστωτικού ιδρύματος 

που αδυνατεί να ικανοποιήσει τις προϋποθέσεις εξαγοράς των 

προνομιούχων μετοχών. 

2. Την παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς όλα τα πιστωτικά 

ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, 

για την αντιμετώπιση των αναγκών ρευστότητας του Τραπεζικού 

συστήματος μέχρι 15 δις. Ευρώ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του 

σχεδίου νόμου «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης», 

και με την επιφύλαξη του άρθρου 4 του ιδίου σχεδίου νόμου. 

 Α. (α) Τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να ζητήσουν την εγγύηση 

του Ελληνικού Δημοσίου για τίτλους που θα εκδώσουν ή δάνεια τα 

οποία θα συνάψουν ως δανειολήπτες κατά την περίοδο μέχρι 

31.12.2009, διάρκειας από 3 μήνες έως 3 έτη. Οι αιτήσεις των 

πιστωτικών ιδρυμάτων για χορήγηση εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου 

περιορίζονται μόνο όσον αφορά το ποσό της συνολικής εγγύησης που 

αντιστοιχεί σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα και στην καταληκτική ημερομηνία 

αιτήσεως (31.12.2009). Η εν λόγω εγγύηση δεν καλύπτει καταθέσεις της 

διατραπεζικής αγοράς. 

 (β) Η παραπάνω εγγύηση μπορεί να παρέχεται και με ή χωρίς 

εξασφαλίσεις αποδεκτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 

της παρούσας. 

 (γ) Τα πιστωτικά ιδρύματα θα καταβάλλουν προμήθεια 

υπολογιζόμενη σε ετήσια βάση, η οποία καθορίζεται με βάση την 

διαδικασία που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και καλύπτει

το λειτουργικό κόστος και τον αναλαμβανόμενο από το Ελληνικό 

Δημόσιο πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος εφόσον παρέχονται εξασφαλίσεις 

είναι μειωμένος. Ειδικότερα: 

− Για εγγύηση διάρκειας από 3−12 μήνες καταβάλλεται προμήθεια 

ανερχόμενη σε 50 μονάδες βάσης εφόσον η εγγύηση παρέχεται 
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χωρίς εξασφαλίσεις ή σε 25 μονάδες βάσης εφόσον η εγγύηση 

παρέχεται με εξασφαλίσεις, 

− Για εγγύηση διάρκειας άνω του έτους, η τιμολόγηση γίνεται με βάση 

τα περιθώρια των πενταετών CDS των τραπεζών, στα οποία 

προστίθεται μια πρόσθετη προμήθεια ανερχόμενη σε 50 μονάδες 

βάσης εφόσον η εγγύηση παρέχεται χωρίς εξασφαλίσεις ή σε 25 

μονάδες βάσης εφόσον η εγγύηση παρέχεται με εξασφαλίσεις. Πιο 

συγκεκριμένα: 

(i) Για τράπεζες για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία CDS η 

προμήθεια καθορίζεται ως το άθροισμα

 του ελαχίστου μεταξύ του διάμεσου των περιθωρίων 

(spread) των πενταετών συμβάσεων τύπου «Credit Default

Swaps» (CDS) για την τράπεζα και του διάμεσου, 

αντιπροσωπευτικού δείγματος τραπεζών της Ευρωζώνης, 

με την ίδια με την εξεταζόμενη τράπεζα πιστολη− πτική 

διαβάθμιση, για την περίοδο 1.1.2007 − 31.8.2008 πλέον 

 των 50 μονάδων βάσης για εγγυήσεις χωρίς εξασφάλιση ή 

των 25 μονάδων βάσης για εγγυήσεις με εξασφάλιση. 

Ο διάμεσος των περιθωρίων των πενταετών CDS του 

δείγματος των τραπεζών μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης αν 

το προκύπτον για την τράπεζα περιθώριο δεν θεωρείται 

αντιπροσωπευτικό της πιστοληπτικής της ικανότητας.

(ii) Για τις τράπεζες για τις οποίες δεν υπάρχουν στοιχεία CDS, 

εφόσον διαθέτουν πιστοληπτική αξιολόγηση η προμήθεια 

καθορίζεται ως το άθροισμα 

 του διάμεσου των περιθωρίων των πενταετών CDS για την 

ίδια περίοδο, ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος 

τραπεζών της Ευρωζώνης που καθορίζεται από το 

Ευρωσύστημα με το ίδιο με την εξεταζόμενη τράπεζα 

πιστοληπτική διαβάθμιση πλέον 

 των 50 μονάδων βάσης για εγγυήσεις χωρίς εξασφάλιση ή 

των 25 μονάδων βάσης για εγγυήσεις με εξασφάλιση.

(iii) Για τις τράπεζες οι οποίες δεν διαθέτουν ούτε πιστοληπτική 

αξιολόγηση η προμήθεια καθορίζεται ως το άθροισμα 

 του διάμεσου των περιθωρίων των πενταετών CDS για την 

ίδια περίοδο, ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος 

τραπεζών της Ευρωζώνης που καθορίζεται από το 

Ευρωσύστημα με τη χειρότερη πιστοληπτική διαβάθμιση 

για την οποία υπάρχουν στοιχεία, προσαρμοσμένη 

σύμφωνα με την εποπτική αξιολόγηση της κάθε τράπεζας 

πλέον 
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 των 50 μονάδων βάσης για εγγυήσεις χωρίς εξασφάλιση ή 

των 25 μονάδων βάσης για εγγυήσεις με εξασφάλιση. 

Η προμήθεια καταβάλλεται στην αρχή κάθε εξαμήνου ή στην αρχή της 

χρονικής περιόδου που υπολείπεται έως τη λήξη της εγγύησης, εφόσον 

αυτή είναι μικρότερη των έξι μηνών.

Το ύψος της προμήθειας δύναται να αναπροσαρμόζεται με υπουργική 

απόφαση, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες στην αγορά, μετά από 

έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 (δ) Οι εξασφαλίσεις έναντι του ύψους των παρεχόμενων εγγυήσεων 

δεσμεύονται και τηρούνται ανά απόφαση εγγύησης στην Τράπεζα της 

Ελλάδος, η οποία αναλαμβάνει την ευθύνη παρακολούθησης του 

χαρτοφυλακίου των εξασφαλίσεων ανά απόφαση εγγύησης, καθ’ όλη τη 

διάρκεια του δανεισμού ώστε η επάρκεια των εξασφαλίσεων να 

καλύπτει πλήρως το ποσό της εγγύησης βάσει των συντελεστών 

προσαρμογής. Σε περιπτώσεις αναπροσαρμογής των συντελεστών 

προσαρμογής, λήξης των εξασφαλίσεων, υποβάθμισης του πιστούχου 

της εξασφάλισης, αύξησης της πιθανότητας αθέτησης ή μη τήρησης των 

κριτηρίων αποδεξιμότητας των εξασφαλίσεων, ή τέλος σε μεταβολή για 

οποιοδήποτε λόγο του αρχικού καθεστώτος των εξασφαλίσεων, τα 

πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να ενημερώνουν εντός πέντε ημερών την 

Τράπεζα της Ελλάδος και το Γ.Λ.Κ. − Δ/νση 25η Κίνησης Κεφαλαίων, 

Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών και να λαμβάνουν μέτρα για την άμεση 

αντικατάσταση των εξασφαλίσεων στο προβλεπόμενο ύψος της 

απόφασης εγγύησης. 

 (ε) Κατά την ημερομηνία λήξης της εγγύησης, το Γ.Λ.Κ. − Δ/νση 25η 

Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών, με έγγραφο του 

προς το πιστωτικό ίδρυμα, που κοινοποιείται στην Τράπεζα της Ελλάδος 

αποδεσμεύει τις εξασφαλίσεις έναντι της παρασχεθείσας εγγύησης. 

 (στ) Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, 

το Γ.Λ.Κ. − Δ/νση 25η Κίνησης Κε− φαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και 

Αξιών εξετάζει την τήρηση των όρων της παρούσας παραγράφου. 

Β. Το ποσό της παρεχόμενης εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα 

με τη διάταξη του άρθρου 2 του σχεδίου νόμου θα κατανεμηθεί ανά 

πιστωτικό ίδρυμα βάσει των εξής κριτηρίων: 

 α) της κατάστασης του πιστωτικού ιδρύματος από πλευράς ρευστότητας 

και του ενδεχομένου να απειληθεί η κεφαλαιακή του επάρκεια. Το εν 

λόγω κριτήριο θα έχει συντελεστή βαρύτητας 0,5 στο σύνολο των 

κριτηρίων. 

 β) του μεγέθους του πιστωτικού ιδρύματος, όπως αυτό προκύπτει από το

μερίδιο αγοράς στη χρηματοδότηση της οικονομίας, καθώς και του 

ρόλου του στη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Το εν 
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λόγω κριτήριο θα έχει συντελεστή βαρύτητας 0,3 στο σύνολο των 

κριτηρίων. 

 γ) του μεγέθους και της εναπομένουσας διάρκειας των υποχρεώσεων 

του πιστωτικού ιδρύματος μέχρι την 31.12.2009. Το εν λόγω κριτήριο θα 

έχει συντελεστή βαρύτητας 0,1 στο σύνολο των κριτηρίων. 

 δ) της συμβολής του πιστωτικού ιδρύματος στη χρηματοδότηση των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των στεγαστικών δανείων. Το εν λόγω 

κριτήριο θα έχει συντελεστή 0,1 στο σύνολο των κριτηρίων. 

3. Την έκδοση ειδικών τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, μέχρι 31.12.009 και 

διάρκειας έως τρία έτη, με σκοπό το δανεισμό τους (lending facility) στα 

πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα 

της Ελλάδος για άντληση ρευστότητας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του σχεδίου 

νόμου «Μέτρα για τη διασφάλιση της κεφαλαιακής επάρκειας και 

ρευστότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και άλλες διατάξεις», με 

την κατωτέρω διαδικασία: 

 α) Το ποσό των ειδικών τίτλων που θα εκδοθούν ανέρχεται μέχρι του 

ποσού των οκτώ (8) δισεκατ. ευρώ, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 του 

σχεδίου νόμου «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης»,

 β) Οι τίτλοι εκδίδονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 

Οικονομικών, στην οποία καθορίζονται οι όροι έκδοσής τους, έχουν 

μηδενικό επιτόκιο και εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 

Φέρουν ISIN, παρακολουθούνται από το Σύστημα Αϋλων Τίτλων της 

Τράπεζας της Ελλάδος. Ο δανεισμός τους στα πιστωτικά ιδρύματα 

γίνεται σε lots του 1.000.000 ευρώ. 

 γ) Οι τίτλοι δανείζονται στην ονομαστική τους αξία απευθείας και 

αποκλειστικά στα ανωτέρω πιστωτικά ιδρύματα, μεταβιβαζόμενης της 

νομικής κυριότητας των τίτλων στα ιδρύματα αυτά για όλη την περίοδο 

δανει σμού. Για το σκοπό αυτό καταρτίζονται και συνάπτονται διμερείς 

δανειακές συμβάσεις μεταξύ του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και των πιστωτικών 

ιδρυμάτων. 

 δ) Για το δανεισμό των τίτλων, καταβάλλεται από τα ανωτέρω πιστωτικά 

ιδρύματα προμήθεια, η οποία ισούται με την προμήθεια που θα 

κατέβαλε το πιστωτικό ίδρυμα για να λάβει εγγύηση έναντι 

εξασφαλίσεων σύμφωνα με την παράγραφο 2 παραπάνω. Η προμήθεια 

καταβάλλεται στην αρχή κάθε εξαμήνου ή στην αρχή της χρονικής 

περιόδου που υπολείπεται έως τη λήξη της τίτλων, εφόσον αυτή είναι 

μικρότερη των έξι μηνών. 
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 Επιπρόσθετα, ζητούνται και παρέχονται από τα πιστωτικά ιδρύματα 

επαρκείς εξασφαλίσεις, το είδος και η επάρκεια των οποίων 

καθορίζονται στην παράγραφο 4 της παρούσας. 

 ε) Αποδεκτές γίνονται μόνο οι εξασφαλίσεις που ορίζονται στην 

παράγραφο 4 της παρούσας. Για τον προσδιορισμό επάρκειας και κατά 

συνέπεια της αξίας των εξασφαλίσεων, χρησιμοποιούνται συντελεστές 

προσαρμογής που ορίζονται στην ίδια ως άνω διάταξη. Οι συντελεστές 

αυτοί μπορούν να αναπροσαρμόζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, με

βάση τις συνθήκες στην αγορά και την εποπτική αξιολόγηση κάθε 

πιστωτικού ιδρύματος, μετά από ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 στ) Οι συμβάσεις για τις ασφαλιζόμενες απαιτήσεις έναντι των 

δανειζομένων τίτλων τηρούνται ανά διμερή σύμβαση στην Τράπεζα της 

Ελλάδος, η οποία παρακολουθεί την αξία των εξασφαλίσεων ανά 

σύμβαση καθ’ όλη τη διάρκεια του δανεισμού σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παρούσα, ώστε η επάρκεια των εξασφαλίσεων να 

καλύπτει πλήρως την αξία των δανεισθέντων τίτλων βάσει των 

συντελεστών προσαρμογής. Σε περιπτώσεις αναπροσαρμογής των 

συντελεστών προσαρμογής, λήξης των εξασφαλίσεων, υποβάθμισης του 

πιστούχου της εξασφάλισης, αύξησης της πιθανότητας αθέτησης ή μη 

τήρησης των κριτηρίων αποδεξιμότητας των εξασφαλίσεων, ή σε 

μεταβολή για οποιοδήποτε λόγο του αρχικού καθεστώτος των 

εξασφαλίσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να ενημερώνουν εντός 

πέντε ημερών την Τράπεζα της Ελλάδος και τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και να 

λαμβάνουν μέτρα για την άμεση αντικατάσταση των εξασφαλίσεων στο 

προβλεπόμενο ύψος της διμερούς σύμβασης. 

 ζ) Εκτός της κατά τα ανωτέρω καταβαλλομένης προμήθειας, ουδεμία 

άλλη χρηματική συναλλαγή γίνεται επί των τίτλων. Συνεπώς, δεν 

καταβάλλεται από τα πιστωτικά ιδρύματα στο Ελληνικό Δημόσιο το 

προϊόν του δανεισμού των τίτλων, αλλά ούτε και από το Ελληνικό 

Δημόσιο στα πιστωτικά ιδρύματα η αξία του κεφαλαίου στη λήξη τους. 

 η) Οι δανεισθέντες τίτλοι επιστρέφονται στον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. στο σύνολό τους 

με αποκλειστική ευθύνη των πιστωτικών ιδρυμάτων, είτε την 

ημερομηνία λήξης της διμερούς συμβάσεως (ανεξαρτήτως της φυσικής 

λήξης των τίτλων) είτε την ημερομηνία κατά την οποία τα πιστωτικά 

ιδρύματα παύουν να υπάγονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο καθεστώς 

του ανωτέρω σχεδίου νόμου. Οι τίτλοι που επιστρέφονται ακυρώνονται. 

 θ) Την ημερομηνία επιστροφής και ακύρωσης των τίτλων, ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ. με 

έγγραφο του προς το πιστωτικό ίδρυμα, που κοινοποιείται στην Τράπεζα 

της Ελλάδος αποδεσμεύει τις εξασφαλίσεις έναντι των τίτλων. 
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 ι) Τα πιστωτικά ιδρύματα που δανείζονται τους τίτλους αυτούς για τους 

σκοπούς του σχεδίου νόμου, οφείλουν να τους χρησιμοποιήσουν ως 

εξασφάλιση (collateral) σε πράξεις 

 αναχρηματοδότησης ή πάγιων διευκολύνσεων από την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα, 

 ή / και ως εξασφάλιση (collateral) για χρηματοδοτήσεις μεταξύ των 

πιστωτικών ιδρυμάτων για άντληση ρευστότητας. 

Τη χρησιμοποίηση των τίτλων για άντληση ρευστότητας καθώς και τη 

χρήση του προϊόντος ρευστοποίησης των τίτλων για τους σκοπούς του 

άρθρου 5 του σχεδίου του νόμου, θα παρακολουθούν οι αρμόδιες 

υπηρεσίες της Τράπεζας της Ελλάδος. Σε κάθε περίπτωση, το κάθε 

πιστωτικό ίδρυμα, την ημερομηνία που οφείλει να επιστρέψει τους 

τίτλους στον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. για οποιοδήποτε λόγο, υποχρεούται με δική του 

ευθύνη να εξεύρει και να επιστρέψει τίτλους με ISIN ίδιο, με τον ISIN των

τίτλων που δανείστηκε. Επιστροφή άλλων τίτλων ή συμψηφισμός και 

αντικατάσταση των ανωτέρω τίτλων με άλλους τίτλους του Ελληνικού 

Δημοσίου δεν επιτρέπεται. 

 ια) Ο ανώτατος αριθμός των διατιθεμένων τίτλων ανά χρηματοπιστωτικό

ίδρυμα, εντός του συνολικά διατιθέμενου από το Ελληνικό Δημόσιο 

ποσού, καθορίζεται, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της 

Ελλάδος, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Μετά 

από νέα εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ο ανώτατος 

αριθμός των διατιθεμένων τίτλων μπορεί να διαφοροποιηθεί αναλόγως, 

βάσει αφ’ ενός του αριθμού των πιστωτικών ιδρυμάτων που 

ενδεχομένως δεν ζητήσουν υπαγωγή στο καθεστώς του νόμου και 

αφετέρου της πιθανής διαφοροποίησης των κατά κατηγορία ρυθμίσεων 

διατιθεμένων συνολικά ποσών, σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου. 

4. Α. Οι εξασφαλίσεις που γίνονται αποδεκτές για την παροχή εγγυήσεων 

και ομολόγων είναι οι εξής: 

 α) Όλες οι αποδεκτές εξασφαλίσεις στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος 

όπως αυτές περιγράφονται στην Πράξη του Συμβουλίου Νομισματικής 

Πολιτικής 54/2004, όπως εκάστοτε ισχύει. 

 β) Τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου εκπεφρασμένοι σε ξένο νόμισμα. 

 γ) Ενήμερες δανειακές απαιτήσεις έναντι Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού 

Δικαίου του μη χρηματοπιστωτικού τομέα που έχουν αξιολογηθεί από 

Εξωτερικούς Οργανισμούς Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (ΕΟΠΑ), ανα 

γνωρισμένους από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), (υπ’ αριθμ. 

250/4/25.9.2007 και 262/8/26.6.2008 αποφάσεις της ΕΤΠΟ) και έχουν 

ενταχθεί στις εξής διαβαθμίσεις: Ε.Ο.Π.Α. Διαβάθμιση 

 «Moody’s Investors Service», Aaa − Ba3 
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 «Standard & Poor’s Rating Services» AAA − BB− 

 «Fitch Ratings» AAA ― BB− 

 «ICAP A.E.» AA − C 

 δ) Ενήμερες δανειακές απαιτήσεις έναντι επιχειρήσεων που έχουν την 

εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου που 

κατατάσσεται σε αποδεκτή βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας σύμφωνα με 

τα παραπάνω. Στην κατηγορία των επιχειρηματικών δανείων δεν 

περιλαμβάνονται οι αλληλόχρεοι λογαριασμοί μη τακτής λήξης. 

 ε) Ενήμερα δάνεια προς ναυτιλιακές εταιρίες, που ικανοποιούν τα 

κριτήρια που τίθενται στην ΠΔ/ΤΕ− 2589/20.8.2007, Τμήμα Ζ, Παρ. 28β 

και αξιολογούμενα σύμφωνα με το Παράρτημα V αυτής εντάσσονται 

στις κατηγορίες 1 (Ισχυρή) ή 2 (Καλή). 

 (στ) Ενήμερα δάνεια σε Φυσικά Πρόσωπα με εξασφάλιση (Α υποθήκη ή 

προσημείωση) ή και Β υποθήκη ή προσημείωση εφόσον η 

προηγούμενης τάξης προσημείωση είναι υπέρ της ίδιας τράπεζας σε 

ακίνητο που χρησιμοποιείται ως κατοικία (στεγαστικά δάνεια). Θα 

γίνουν δεκτά δάνεια για τα οποία η σχέση δανείου προς αξία ακινήτου 

(LtV) είναι μικρότερη του 95%, όπου LtV σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

ΠΔ/ΤΕ 2588/20.8.2007. Τα υπέγγυα ακίνητα θα πρέπει να βρίσκονται 

εντός Ελληνικής Επικράτειας. 

 ζ) Ως ενήμερες απαιτήσεις, έναντι επιχειρήσεων και ιδιωτών, 

θεωρούνται αυτές οι οποίες εξυπηρετούνται κανονικά και δεν 

παρουσιάζουν καμία καθυστέρηση στην πληρωμή κεφαλαίων και 

τόκων, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις. 

Σε κάθε περίπτωση μπορούν να γίνουν αποδεκτά ως εξασφαλίσεις δάνεια 

προς επιχειρήσεις που κατά την κρίση της Τράπεζας της Ελλάδος 

ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά διαβάθμισης των ανωτέρω 

κατηγοριών.

Για τα δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου θα χρησιμοποιηθούν συντελεστές 

προσαρμογής/ 10% − 15% (για εναπομένουσες διάρκειες κάτω και άνω των 5

ετών αντίστοιχα) σε αυτά με πιστοληπτική διαβάθμιση AAA, ΑΑ, Α, 15% 

−20% (για εναπομένουσα διάρκεια κάτω και άνω των 5 ετών αντίστοιχα) σε 

αυτά με πιστοληπτική διαβάθμιση ΒΒΒ και 20% − 25% σε αυτά με 

πιστοληπτική διαβάθμιση ΒΒ και 40% στα δάνεια με 1%<PD< 2.5%. 

Για τα δάνεια προς ναυτιλιακές εταιρίες χρησιμοποιείται συντελεστής 

προσαρμογής 50%. 

 Ι. Επιχειρηματικά Δάνεια Δάνεια σταθερού επιτοκίου

 II. Στεγαστικά δάνεια 

Εφαρμόζεται συντελεστής προσαρμογής 20% ανεξαρτήτως 

εναπομένουσας διάρκειας ή τρόπου καθορισμού του επιτοκίου. Για τα 
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δάνεια σε ξένο νόμισμα, εκτός των δανείων προς ναυτιλιακές εταιρείες, 

θα χρησιμοποιείται επιπλέον haircut 15%.

Β.  Ειδικότερα ορίζεται ότι: 

 α) Τα πιστωτικά ιδρύματα που χρησιμοποιούν την Προσέγγιση των 

Εσωτερικών Διαβαθμίσεων (ΠΕΔ), για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων, θα μπορούν να συμπεριλάβουν τα επιχειρηματικά δάνεια 

των οποίων η πιθανότητα αθέτησης δεν υπερβαίνει το 2,5%. 

 β) Σε περίπτωση υποβάθμισης πιστούχου, αύξησης της πιθανότητας 

αθέτησης ή μη τήρησης των κριτηρίων αναγνώρισης, τα πιστωτικά 

ιδρύματα θα πρέπει να ενημερώνουν εντός πέντε εργάσιμων ημερών την

Τράπεζα της Ελλάδος και να λαμβάνουν μέτρα για την άμεση 

αντικατάσταση των εξασφαλίσεων στο προβλεπόμενο από τη σύμβαση 

ύψος.

 γ) Το ελάχιστο ύψος δανειακής απαίτησης, κατά τη στιγμή της παροχής 

της ως ασφάλειας στο Ελληνικό Δημόσιο, ορίζεται στο ποσό € 50.000. 

Γ. Για τον προσδιορισμό της αξίας των εξασφαλίσεων χρησιμοποιούνται

κατ’ ελάχιστον οι παρακάτω συντελεστές προσαρμογής (Haircuts), οι οποίοι 

θα μπορούν να αναπροσαρμόζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, με βάση 

τις συνθήκες στην αγορά και την εποπτική αξιολόγηση κάθε πιστωτικού 

ιδρύματος. 

Διατηρείται επιφύλαξη για την εφαρμογή αυστηρότερων συντελεστών 

προσαρμογής κατά πιστωτικό ίδρυμα ή κατηγορία εξασφαλίσεων. 

Δ. Οι διατιθέμενοι από το Ελληνικό Δημόσιο τίτλοι, σύμφωνα με τη 

διάταξη του άρθρου 3 του σχεδίου νόμου θα κατανεμηθούν ανά πιστωτικό 

ίδρυμα βάσει των εξής κριτηρίων: 

 α) της κατάστασης του πιστωτικού ιδρύματος από πλευράς ρευστότητας 

και του ενδεχομένου να απειληθεί η κεφαλαιακή του επάρκεια. Το εν 

λόγω κριτήριο θα έχει συντελεστή βαρύτητας 0,5 στο σύνολο των 

κριτηρίων. 

 β) Της δραστηριότητας του πιστωτικού ιδρύματος στις αγορές χρήματος 

και της ικανότητας του να αναδιανείμει τη ρευστότητα. Το εν λόγω 

κριτήριο θα έχει συντελεστή βαρύτητας 0,3 στο σύνολο των κριτηρίων.

 γ) του μεγέθους και της εναπομένουσας διάρκειας των υποχρεώσεων 

του πιστωτικού ιδρύματος μέχρι την 31.12.2009. Το εν λόγω κριτήριο θα 

έχει συντελεστή βαρύτητας 0,1 στο σύνολο των κριτηρίων. 

 δ) της συμβολής του πιστωτικού ιδρύματος στη χρηματοδότηση των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των στεγαστικών δανείων. Το εν λόγω 

κριτήριο θα έχει συντελεστή 0,1 στο σύνολο των κριτηρίων.
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 5. Κάθε μετατροπή ή ενδεικτική κατανομή των διατιθεμένων ανά πιστωτικό 

ίδρυμα ποσών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1, 2 και 3 του 

σχεδίου νόμου πραγματοποιείται με Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και

Οικονομικών βάσει εισήγησης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και 

αναλόγως του έκδηλουμένου ενδιαφέροντος, μετά από έγκριση από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

6. Η ευθύνη της επάρκειας και της πληρότητας των ανωτέρω εξασφαλίσεων 

των επιμέρους συμβάσεων εγ− γυήσεων και ομολόγων, αναλαμβάνεται από 

την Τράπεζα της Ελλάδος. 

7. Η υπαγωγή των επιμέρους πιστωτικών ιδρυμάτων στις διατάξεις των 

άρθρων 1, 2 και 3 του σχεδίου νόμου «Ενίσχυση της ρευστότητας της 

οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς 

χρηματοπιστωτικής κρίσης», υλοποιείται με αποφάσεις του Υπουργείου 

Οικονομίας και Οικονομικών, οι οποίες θα κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. 

8. Τα Πιστωτικά Ιδρύματα που θα υπαχθούν στις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και

3 του σχεδίου νόμου «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης», 

ενημερώνουν την Τράπεζα Ελλάδος, ανά τρίμηνο για τον ακριβή τρόπο 

χρήσης των κεφαλαιακών ενισχύσεων που έλαβαν. Ο Διοικητής της 

Τράπεζας της Ελλάδος ενημερώνει στη συνέχεια το Συμβούλιο Εποπτείας, 

που συστήνεται με το ίδιο σχέδιο νόμου. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί την 

επιφύλαξη για ακύρωση ή την αναμόρφωση των όρων των ανωτέρω μέτρων,

ύστερα από σχετική εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρήση των 

κεφαλαιακών ενισχύσεων των τραπεζών. Με βάση τις τριμηνιαίες εκθέσεις 

των πιστωτικών ιδρυμάτων η Τράπεζα της Ελλάδος συντάσσει εξαμηνιαία 

έκθεση, η οποία περιλαμβάνει ανάλυση της χρήσης των κεφαλαιακών 

ενισχύσεων και περιγραφή της προόδου εφαρμογής των επιχειρησιακών 

σχεδίων κάθε πιστωτικού ιδρύματος, όπως και τυχόν σχεδίων 

αναδιάρθρωσης. Η έκθεση αυτή θα υποβάλλεται στο Συμβούλιο Εποπτείας 

καθώς επίσης και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε 

περίπτωση σοβαρής παράβασης των όρων και προϋποθέσεων υπό τους 

οποίους οι τράπεζες υπήχθησαν στις διατάξεις του παρόντος νόμου 

επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 55 Α του 

Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος καθώς και η μερική ή ολική 

ανάκληση των ανωτέρω μέτρων ενίσχυσης της ρευστότητας, με απόφαση 

του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών έπειτα από εισήγηση του 

Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. 
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9. Στο πλαίσιο εφαρμογής των ρυθμίσεων του σχεδίου νόμου, τα δικαιούχα 

πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να μην ασκούν επιθετικές εμπορικές 

στρατηγικές, περιλαμβανομένης της διαφήμισης των ενισχύσεων που 

λαμβάνουν σε βάρος των ανταγωνιστών τους που δεν τυγχάνουν παρόμοιας 

προστασίας. Υποχρεούνται επίσης, να αποφεύγουν την επέκταση των 

δραστηριοτήτων τους, ή την επιδίωξη άλλων σκοπών, με τρόπους που θα 

επέφεραν αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Για το σκοπό 

αυτό τα δικαιούχα ιδρύματα οφείλουν να διασφαλίζουν ότι, κατά τη 

διάρκεια εφαρμογής των μέτρων, ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης του 

ενεργητικού τους δεν θα υπερβαίνει όποιο από τα παρακάτω ποσοστά είναι 

υψηλότερο, δηλαδή: 

 α) τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης του ονομαστικού ΑΕΠ της χώρας κατά το 

προηγούμενο έτος ή 

 β) τον μέσο ετήσιο ρυθμό των στοιχείων του ενερ− γητικού της περιόδου 

1987−2007 για τον τραπεζικό τομέα ή 

 γ) τον μέσο ετήσιο ρυθμό των στοιχείων του όγκου του ενεργητικού στον

τραπεζικό τομέα στις χώρες της Ε.Ε. των προηγούμενων έξι μηνών. Η 

τήρηση όλων των ανωτέρω υποχρεώσεων θα ελέγχεται από το 

Συμβούλιο Εποπτείας, με βάση τα στοιχεία που θα υποβάλλονται σε 

αυτό, δια των προβλεπομένων στην παράγραφο 8 εκθέσεων. Η απόφαση

αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
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Μονάδα βάσης
Η μονάδα βάσης, εν συντομία μ.β. ή BPS στα αγγλικά, είναι μια συνηθισμένη 
μονάδα μέτρησης των μεταβολών στα χρηματοοικονομικά ποσοστά. Μια μεταβολή 
0,01% ισοδυναμεί με 1 μονάδα βάσης. Μια μεταβολή 100% ισοδυναμεί με 10.000 
μ.β.

 1 μ.β. = 0,01%
 10 μ.β. = 0,1%
 100 μ.β. = 1%
 1.000 μ.β. = 10%
 10.000 μ.β. = 100%

ΔΗΛΑΔΗ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ 0,5% ΕΤΗΣΙΩΣ 
ΕΛΑΒΑΝ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 183 ΔΙΣ ΕΥΡΩ 
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