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ΑΦΛΚΠΣΧ ΧΩΡΕΔΦΛΑΧΕΩΡ 

ΣΡΣΠΑΨΑ ΠΑΦΨΩΦΩΡ 

 

ΠΕΦΣΧ Βϋ 

Α. Ειςαγωγι  

ΕΛΣΑΓΩΓΘ.  

Θ Εξεταςτικι Επιτροπι τθσ Βουλισ για τθ διερεφνθςθ τθσ νομιμότθτασ τθσ 

δανειοδότθςθσ κομμάτων και ΠΠΕ ςυςτάκθκε ςτισ 19/04/2016 με  

ομόφωνθ απόφαςθ τθσ Βουλισ. 

Πε τθν ζναρξθ των εργαςιϊν τθσ ξεκίνθςε επιτζλουσ διαδικαςία ζρευνασ ενόσ 

τομζα τθσ δθμόςιασ ηωισ του τόπου, ςτον οποίο επανειλθμμζνα είχαν επιςθμανκεί 

πλικοσ διαχρονικϊν πακογενειϊν. 

 Από τθ μεταπολίτευςθ και μετά , αςφαλϊσ με ευκφνθ  κυβερνιςεων και κομμάτων, 

ουδζποτε  είχαν  διερευνθκεί ςε βάκοσ και ςε ζκταςθ πρόςωπα , ςχζςεισ, 

ςυναλλαγζσ που ςυγκροτοφν το τοπίο μιασ από τισ πλζον δυναμικζσ πλευρζσ τθσ 

πολιτικισ και οικονομικισ ηωισ ςτθ χϊρα, οι δραςτθριότθτεσ τθσ οποίασ 

επθρεάηουν τθ ςκζψθ, τισ πολιτικζσ προτιμιςεισ, τθν κοινωνικι αντίλθψθ , τθ ηωι 

εν τζλει, εκατομμυρίων Ελλθνίδων και Ελλινων. 

Βαςικι αποςτολι τθσ Επιτροπισ ιταν να διερευνιςει όλεσ χωρίσ διάκριςθ ι 

εξαιρζςεισ τισ πτυχζσ των δανειοδοτιςεων κομμάτων και μζςων επικοινωνίασ . 

Εντάχκθκε εξ αρχισ ςε μια ςτρατθγικι για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ και 

τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ ςτο δθμόςιο βίο. Βοφλθςθ του Χϊματοσ υπιρξε να 

ςυμβάλει με ςυντεταγμζνο τρόπο ςτο να μπει επιτζλουσ ζνα τζλοσ ςτο κακεςτϊσ 

αδιαφάνειασ και ανομίασ, που χαρακτιριςε πολλζσ κρίςιμεσ πλευρζσ τθσ πολιτικισ 

και οικονομικισ κατάςταςθσ ςτθ χϊρα για δεκαετίεσ.  

Θ πρωτοβουλία για τθ ςυγκρότθςθ τθσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ είναι βζβαιο 

ότι ζτυχε μεγάλθσ επιδοκιμαςίασ από τον ελλθνικό Οαό. Ωπιρξε μια καλι ευκαιρία , 

μια πρόκλθςθ για όλουσ μασ να κζςουμε επιτζλουσ «τον δάκτυλον επί τον τφπον 

των ιλων». Θ εντολι υποχρζωνε ςε βάκοσ ζρευνα, εξαντλθτικό διάλογο, κατάκεςθ 

ςυγκεκριμζνων προτάςεων για τθν διεφρυνςθ τθσ ζρευνασ. Ψελικόσ ςκοπόσ ιταν εξ 

αρχισ, αφοφ με τόλμθ και αποφαςιςτικότθτα εξετάςουμε και ανακαλφψουμε όςα 

ςτοιχεία υπιρξαν επιλιψιμα, να καταλιξουμε ςε ζνα ςυμπζραςμα. Ρα 

υπθρετιςουμε με αίςκθμα ευκφνθσ το κεντρικό αίτθμα του ελλθνικοφ Οαοφ να 

δοκεί τζλοσ ςε ό,τι αμαρτωλό, ςάπιο και διεφκαρμζνο ταλανίηει τθ χϊρα και τθν 

κοινωνία μασ. Ρα εξετάςουμε εάν υπιρχε αλλθλοςφνδεςθ οικονομικϊν και 

πολιτικϊν παραγόντων και πϊσ λειτουργοφςε ςτο ςφςτθμα εξουςίασ ςε ςχζςθ με 

τθν επιδίωξθ απόλθψθσ μζγιςτου κζρδουσ και όςο μεγαλφτερθσ πολιτικισ επιρροισ 

ιταν δυνατόν εκ μζρουσ των εκδοτικϊν και γενικά των ςυγκροτθμάτων ςτο χϊρο 

τθσ ενθμζρωςθσ. Πε άλλα λόγια να ειςχωριςουμε ςτο ςφςτθμα πολιτικισ και 

οικονομικισ, κεςμικισ και εξωκεςμικισ εξουςίασ,  που όχι μόνο δεν κάμφκθκε, 
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αλλά κζριεψε ακόμα περιςςότερο τθν περίοδο τθσ κρίςθσ που οικοδομικθκε τισ 

τελευταίεσ  δεκαετίεσ και οδιγθςε τθ χϊρα ςτο χείλοσ τθσ καταςτροφισ. Θ 

ςυηιτθςθ απαιτοφςε εξαρχισ τόλμθ και ειλικρίνεια, ϊςτε να μθν παραδοκοφν ςτθ 

λικθ ζργα και θμζρεσ ενόσ  διεφκαρμζνου  ςυςτιματοσ, που εν πολλοίσ ευκφνεται 

για τθν ςθμερινι κατάςταςθ τθσ χϊρασ και τθσ κοινωνίασ.  

Υρζπει να ςθμειϊςουμε ειςαγωγικϊσ ότι τα μζλθ τθσ Επιτροπισ 

ανταποκρίκθκαν ς’ αυτό το κακικον με ευςυνειδθςία και αντοχι. Σι επιμζρουσ 

εκτιμιςεισ εκάςτου μζλουσ   τόςο για τθ ςοβαρότθτα του φαινομζνου όςο και για 

τθ χρθςιμότθτα του ζργου τθσ επιτροπισ, δεν εμπόδιςαν τθν, ςε γενικζσ γραμμζσ, 

ομαλι λειτουργία τθσ Επιτροπισ, τθν εξζταςθ των πραγμάτων γενικότερα.  

 Χτθ Βουλι από τα χείλθ του πρωκυπουργοφ ακοφςτθκαν ποςά για δάνεια 

κομμάτων ιλιγγιϊδουσ φψουσ που εν πολλοίσ επιβεβαιϊκθκαν από τουσ αρχθγοφσ 

όλων των κομμάτων αλλά και από τα ευριματα τθσ πολφμθνθσ διαδικαςίασ 

εξζταςθσ. Σ ελλθνικόσ λαόσ πλθροφορικθκε  , επίςθσ για δάνεια που οφείλουν οι 

επιχειριςεισ των ΠΠΕ που εγγίηουν του 1,3 δισ ευρϊ, και οφειλζσ των κομμάτων 

τθσ ΡΔ και ΥΑΧΣΞ που ξεπερνοφν τα 400 εκατομμφρια. Για όλα αυτά πρζπει να 

δοκοφν απαντιςεισ. Απαντιςεισ που ελπίηουμε να αποτελζςουν αποφαςιςτικό 

βιμα αποκατάςταςθσ, ςε ζνα βακμό, τθσ τιμισ και τθσ αξιοπιςτίασ του πολιτικοφ 

ςυςτιματοσ και των κομμάτων, δθλαδι τθσ ίδιασ τθσ Δθμοκρατίασ.  

 Δεν μπορεί να μθν αναφερκεί ειςαγωγικϊσ ότι  όςα εντοπίςτθκαν ςχετικά με 

τθ δανειοδότθςθ ειδικά των κομμάτων είχαν προθγοφμενα περιλθφκεί εν πολλοίσ 

ςε διεκνι κείμενα τόςο τθσ Χφμβαςθσ GRECO «Για τθ χρθματοδότθςθ των πολιτικϊν 

κομμάτων» τρίτθ αξιολόγθςθ), όςο και τθσ ζκκεςθσ τθσ  Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ τθσ 

3.2.2014 για τθ Διαφκορά, που οι διαπιςτϊςεισ τουσ βοικθςαν ςθμαντικά το ζργο 

τθσ Επιτροπισ μασ.   

ΕΛΔΛΚΟΤΕΑ ΓΛΑ ΤΑ ΜΜΕ:   

Ψο ιςχφον Χφνταγμα κατοχυρϊνει ,ςτο άρκρο 5Α, τθν ελευκερία ςτθν πλθροφόρθςθ. 

Ψουσ μόνουσ περιοριςμοφσ που αναγνωρίηει ωσ αναγκαίουσ είναι εκείνοι που 

προβλζπονται ρθτά και περιοριςτικά και ςχετίηονται με τθν εκνικι αςφάλεια, τθν 

καταπολζμθςθ του εγκλιματοσ και τθν εν γζνει προςταςία των ατομικϊν 

δικαιωμάτων. Χτθν παράγραφο 9 του άρκρου 14 το Χφνταγμα επιβάλλει τθν 

υποχρζωςθ διαφάνειασ ςτα οικονομικά των ΠΠΕ ενϊ ορίηει ωσ υποχρεωτικι τθν 

προςταςία τθσ πολυφωνίασ ςτο πεδίο τθσ ενθμζρωςθσ. Υροκειμζνου για τθν 

τθλεόραςθ είναι γνωςτό ότι ςφμφωνα με τθ διάταξθ του άρκρου 15 παρ.2 του 

Χυντάγματοσ οι επιχειριςεισ αυτοφ του κλάδου των ΠΠΕ επιβάλλεται να 

λειτουργοφν υπό τθν εποπτεία του Ξράτουσ, διαςφαλίηοντασ ςε κάκε περίπτωςθ 

τθν αντικειμενικι και πλουραλιςτικι πλθροφόρθςθ. 

Ωπό γενικι ζννοια θ τθλεόραςθ είναι, μαηί με τθν εκπαίδευςθ, θ ςθμαντικότερθ 

πθγι γνϊςθσ και πλθροφόρθςθσ για τα τεκταινόμενα ςε μια χϊρα αλλά και τον 

κόςμο ολόκλθρο. Εξίςου, ςυμβάλλει αποφαςιςτικά ςτθν παραγωγι πολιτιςμικισ 

ςυνείδθςθσ, με τθ δθμιουργία προτφπων, ςτθν επιβολι  και όχι απλϊσ ςτθν 
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κακιζρωςθ αξιϊν ηωισ . Είναι φανερό ότι διανφουμε μία εποχι τεράςτιασ 

τεχνολογικισ ζκρθξθσ. Ψα επιτεφγματα των τελευταίων 20 ι 30 χρόνων  ςτθ 

τεχνολογία εξιςϊνονται ίςωσ τα επιτεφγματα όλων των προθγοφμενων αιϊνων τθσ 

ανκρϊπινθσ Λςτορίασ. Σι δυνατότθτεσ που παρζχονται από τθ νζα τεχνολογία ζχουν 

αλλάξει ριηικά τθν εικόνα τθσ ανκρϊπινθσ επικοινωνίασ, και μεταβάλλουν 

ουςιαςτικά τουσ όρουσ των κοινωνικϊν εξελίξεων και κατ’ επζκταςθ τθν πορεία τθσ 

Λςτορίασ του Ανκρϊπου. Θ κοινωνικι και πολιτικι δφναμθ βρίςκεται ςιμερα ςτθν 

τεχνολογία. Θ ταχφτθτα μετάδοςθσ των πλθροφοριϊν κακίςταται κρίςιμθ 

παράμετροσ ενόσ μαηικότερου παρά ποτζ επθρεαςμοφ τθσ κοινισ γνϊμθσ. Ψα 

εκνικά ςφνορα ζχουν από καιρό να είναι εμπόδια ς’ αυτό. Θ διάδοςθ μιασ είδθςθσ 

τθ ςτιγμι που ςυμβαίνει το γεγονόσ μζχρι και ςτθν τελευταία γωνιά τθσ Γθσ, 

μθδενίηει το χϊρο και το χρόνο. Δίνει ςτθν Λςτορία παγκόςμια διάςταςθ. ϋΣλοι οι 

άνκρωποι τθσ Γθσ είμαςτε παίκτεσ και κεατζσ ςτθν ίδια παγκόςμια  κεατρικι 

αίκουςα και ςκθνι τθσ Λςτορίασ. Πόνο που το ζργο που κάκε φορά παίηεται ςτθν 

παγκόςμια αυτι ςκθνι δεν το ορίηουν κατά κανόνα οι Οαοί, αλλά επιλζγεται από 

τον πανίςχυρο και ςυχνά αόρατο ςκθνοκζτθ τθσ πλθροφόρθςθσ. Ξακϊσ θ 

πλθροφόρθςθ δεν είναι απλά  μία ενθμερωτικι, εκπαιδευτικι διαδικαςία με ςκοπό 

τθν τελειοποίθςθ του κάκε ανκρϊπου ςτο μορφωτικό επίπεδο, αλλά ζχει τεράςτια 

πολιτικι ςθμαςία και λειτουργία, κανονικά κα ζπρεπε να τθν εξουςιάηει ο λαόσ. 

Τμωσ δεν ςυμβαίνει αυτό, ι δεν ςυμβαίνει ακριβϊσ αυτό, αφοφ θ βοφλθςθ του 

λαοφ για χριςθ τθσ πολιτικισ του δφναμθσ δεν προςδιορίηεται ελεφκερα από τον 

ίδιο, αλλά τθν κατευκφνει ζντεχνα εκείνοσ που μπορεί να τθν επθρεάςει. Ξαι είναι 

ευνόθτο ότι μπορεί να τθν επθρεάςει αυτόσ που πλθροφορεί το λαό, τον 

ενθμερϊνει, του παρζχει το υλικό για το ςχθματιςμό τθσ κζλθςθσ και τθσ γνϊμθσ 

του.  

 Ξαι ιδοφ το κρίςιμο ερϊτθμα: Υοιοσ διακζτει αυτι τθν τεράςτια δφναμθ να 

επθρεάηει τθ κζλθςθ και τθ γνϊμθ του λαοφ και εν τζλει να επθρεάηει και  να 

ελζγχει τισ πολιτικζσ εξελίξεισ;  Χε μία δθμοκρατικι κοινωνία, ςτθν οποία 

λειτουργοφν απρόςκοπτα οι κεςμοί και εφαρμόηονται οι αποφάςεισ των Ανωτάτων 

Δικαςτθρίων, κα ζπρεπε «εξ οριςμοφ» τα ΠΠΕ να  ανικουν ςε οντότθτεσ που κα 

λειτουργοφν ςε κακεςτϊσ πλιρουσ διαφάνειασ τόςο των οικονομικϊν τουσ, όςο και 

των μεταξφ τουσ διαςυνδζςεων. Σ ζντονα δθμόςιοσ χαρακτιρασ του ελζγχου 

μεταφράηεται με τον τρόπον αυτόν ςε ζλεγχο από το λαό που είναι και το 

ηθτοφμενο. Τμωσ δεν ςυμβαίνει κάτι τζτοιο, αφοφ ςιμερα τα ΠΠΕ ανικουν ςε 

επιχειρθματίεσ, που διαπλεκόμενοι με τισ τράπεηεσ  και το πολιτικό ςφςτθμα 

απζκτθςαν τεράςτια δφναμθ και οδιγθςαν τθν πλθροφόρθςθ και τθν ενθμζρωςθ 

ςε απίςτευτθ παρακμι και απαξίωςθ. ϋΕτςι,  για άλλθ μία φορά, μία εμφανιηόμενθ  

ωσ φιλελεφκερθ κατάκτθςθ,  με τθν καταχρθςτικι αξιοποίθςθ τθσ τεχνολογίασ άλλα 

και τθσ τεχνικισ τθσ χειραγϊγθςθσ κατζλθξε να αποβεί κίνδυνοσ για τθν ευκυκριςία, 

το αμερόλθπτο τθσ βοφλθςθσ, τθν ίδια τθν ελευκερία του πολίτθ, τθν οποία 

υποτίκεται ότι τθν εκφράηει και υποςτθρίηει.  

 Από άποψθ αρχισ τα ΠΠΕ κα ζπρεπε να επιτελοφν ςε μία δθμοκρατικι 

κοινωνία ςθμαντικό λειτοφργθμα, γι ‘αυτό άλλωςτε επειδι δθλαδι θ ενθμζρωςθ 



6 

 

είναι ηωτικι ανάγκθ μιασ δθμοκρατικισ κοινωνίασ, αποκτοφν τεράςτια δφναμθ. 

Είναι φορείσ τθσ ελεφκερθσ διάδοςθσ των ιδεϊν, καλλιζργειασ τθσ τζχνθσ και τθσ 

επιςτιμθσ, ζκφραςθσ των κρθςκευτικϊν πεποικιςεων, άμεςθσ  πλθροφόρθςθσ  και 

ενθμζρωςθσ των πολιτϊν, είναι μζςο επαφισ των ατόμων με δθμόςιεσ ςυηθτιςεισ. 

Υρζπει ςε κάκε περίπτωςθ να είναι μζςο ελζγχου τθσ εξουςίασ και του τρόπου 

άςκθςισ τθσ από τουσ εκάςτοτε κυβερνϊντεσ.  

 Τμωσ τα πράγματα ςτθ χϊρα εξελίχκθκαν διαφορετικά . Ωπιρξε εν πολλοίσ 

εκτροπι του ρόλου, τθσ λειτουργίασ και του ςκοποφ πολλϊν ΠΠΕ. Από φορείσ 

υπεφκυνθσ πολυφωνικισ, δθμοκρατικισ ενθμζρωςθσ, εξαλλάχκθκαν ςε 

επιχειρθματικζσ οντότθτεσ παραπλθροφόρθςθσ, διαπλοκισ, υποκουλτοφρασ και 

εξαχρείωςθσ των πάντων. Χτο τθλεοπτικό τομζα, μάλιςτα, θ εκτροπι οδιγθςε ςε 

ατραποφσ εκτόσ νομιμότθτασ, αφοφ για 27 ολόκλθρα χρόνια λειτουργοφν 

ουςιαςτικά ςτα όρια τθσ ανοχισ του κράτουσ, χωρίσ μζχρι ςιμερα να αποκτιςουν 

τθν απαιτοφμενθ ςτακερι διοικθτικι άδεια χριςθσ των ςυχνοτιτων, που είναι 

δθμόςιο αγακό και ςαν τζτοια δεν νοείται θ παράνομθ  χριςθ τουσ.  Ελλείπει το 

ςτοιχείο τθσ νομιμότθτασ γιατί μζχρι ςιμερα κανζνα από τα κανάλια των ΠΠΕ δεν 

ζχει αδειοδότθςθ με όρουσ ιςότθτασ διαφάνειασ και εφαρμογισ ςτακερϊν 

διαχρονικϊν κανόνων. Εδϊ ζχουμε ευκεία παραβίαςθ του άρκρου 15 του 

Χυντάγματοσ, αφοφ ςε ζνα κράτοσ δικαίου θ νομιμότθτα λειτουργίασ των 

επιχειριςεων των ΠΠΕ είναι sine qua non όροσ λειτουργίασ τθσ δθμοκρατίασ.  

Ξατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν τθσ εξεταςτικισ Επιτροπισ, ςτθ δθμόςια ςφαίρα 

εκτυλίχκθκε παράλλθλα θ ςυηιτθςθ για τθν ζναρξθ τθσ εποχισ τθσ νομιμότθτασ 

ςτον τομζα τθσ τθλεόραςθσ μζςω τθσ ψιφιςθσ του Ρ. 4339/2015 και τθν προκιρυξθ 

και εκτζλεςθ του πρϊτου ςτθν ελλθνικι ιςτορία διαγωνιςμοφ για τισ τθλεοπτικζσ 

άδειεσ.  Είναι αναγκαίο να τονιςτεί ότι αν και πολλοί από τουσ μάρτυρεσ που 

εξετάηονταν για τισ δανειοδοτιςεισ των Πζςων τουσ είχαν διαφορετικι πολιτικι 

κζςθ και ςτόχευςθ από τθν  κυβζρνθςθ, εν τοφτοισ εκφράςκθκαν κετικά για τθν 

ανάγκθ να τεκεί τζλοσ ςτο κακεςτϊσ αςυδοςίασ και ανομίασ που κυριαρχοφςε τα 

τελευταία 27 χρόνια ςτο χϊρο τθσ τθλεόραςθσ. Ξατά τοφτο οι κρίςεισ τουσ αυτζσ 

ςυμβάδιςαν αςφαλϊσ με τθν επικυμία τθσ μζγιςτθσ πλειοψθφίασ του λαοφ που 

αντιλιφκθκε ότι θ  νομοκετικι παρζμβαςθ τθσ Υολιτείασ για τθν άρςθ αυτοφ του 

αρρωςτθμζνου τθλεοπτικοφ τοπίου ιταν  επιβεβλθμζνθ, ιταν  πολιτικι, κοινωνικι 

και κεςμικι επιταγι, και ότι θ πραγματοποίθςι τθσ ικανοποίθςε το κοινό περί 

δικαίου λαϊκό αίςκθμα.   

Ανεξαρτιτωσ τθσ προςωρινισ διακοπισ του εγχειριματοσ για τθν επιβολι τθσ 

νομιμότθτασ ςτθ λειτουργία των επιχειριςεων τθλεοπτικϊν προγραμμάτων, είναι 

ςίγουρο ότι με τθν αδειοδότθςθ πάνω ςε ςτακερι βάςθ και με δεδομζνουσ τουσ 

κανόνεσ και τισ εκατζρωκεν υποχρεϊςεισ , (Υολιτείασ και Πζςων) κα 

προςτατευκοφν καλφτερα θ πολυφωνία, θ αντικειμενικι και με ίςουσ όρουσ 

μετάδοςθ πλθροφοριϊν και ειδιςεων, θ ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ αποςτολισ τθσ 

τθλεόραςθσ και θ ενίςχυςθ τθσ πολιτιςτικισ ανάπτυξισ τθσ χϊρασ, με γνϊμονα το 

ςεβαςμό τθσ αξίασ του ανκρϊπου και τθν προςταςία του πολίτθ.  
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  Άλλωςτε θ αυκεντικι ερμθνεία τθσ διάταξθσ του άρκρου 15 του Χυντάγματοσ κζτει 

ςαν ςκοπό του κατ` αρχιν τθν παροχι αξιόπιςτων και ζγκυρων πλθροφοριϊν ςτο 

κοινωνικό ςφνολο, τθν  ενθμζρωςθ των πολιτϊν ςε όλα ανεξαιρζτωσ τα ςθμεία τθσ 

ελλθνικισ Επικράτειασ με τρόπο αντικειμενικό, πολυφωνικό, και με βάςθ τισ αρχζσ 

τθσ ιςοπολιτείασ και του ςεβαςμοφ, αλλά και διακίνθςθ όλων των ιδεϊν και 

απόψεων που αναπτφςςονται ςε μια πλουραλιςτικι δθμοκρατικι πολιτεία. 

Αποςκοπεί ςτθ δθμιουργία ενθμερωμζνων, ςυνειδθτϊν και ωρίμων πολιτϊν, που 

διακζτουν πολφπλευρθ και ςφαιρικι ενθμζρωςθ, κριτικι ςκζψθ και ελεφκερο 

δθμοκρατικό φρόνθμα, που αποτελοφν τθν απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν 

απρόςκοπτθ λειτουργία του δθμοκρατικοφ πολιτεφματοσ. Ακόμα αποςκοπεί ςτθν 

ανφψωςθ του πολιτιςτικοφ επιπζδου των πολιτϊν, με τθν εκπομπι προγραμμάτων 

υψθλισ ποιοτικισ ςτάκμθσ, προγραμματικισ ποικιλότθτασ και τοφτο όχι μόνο για 

τθν ψυχαγϊγθςι τουσ,  αλλά και διότι το  υψθλό πολιτιςτικό επίπεδο ςυντελεί και 

αυτό ςτθν δθμιουργία ωρίμων και ελεφκερων δθμοκρατικϊν πολιτϊν.  Χιμερα 

προκφπτει από τα διδάγματα τθσ κοινισ πείρασ με βάςθ τθν ιδθ 27ετι λειτουργία 

τθσ ιδιωτικισ τθλεόραςθσ ςτθν Ελλάδα, αλλά και με βάςθ τα διεκνι δεδομζνα, οι 

ιδιωτικοί αυτοί φορείσ προςφζρουν ςυχνά ζνα πολφ χαμθλοφ επιπζδου 

ραδιοτθλεοπτικό προϊόν, κφριο χαρακτθριςτικό του οποίου είναι ο εφκολοσ 

εντυπωςιαςμόσ, θ πολιτιςτικι ζνδεια και θ αφξθςθ με κάκε δυνατό τρόπο τθσ 

ακροαματικότθτασ, ςε βάροσ τθσ ποιότθτασ και τθσ αντικειμενικότθτασ, αλλά και 

τθσ νθφαλιότθτασ τθσ παρεχόμενθσ πλθροφόρθςθσ. Πε τθν επικρατοφςα μάλιςτα 

τάςθ δθμιουργίασ όλο και περιςςότερο μονοπωλιακϊν καταςτάςεων ςτον χϊρο 

επιτυγχάνεται θ πλιρθσ χειραγϊγθςθ των πολιτϊν και θ μετατροπι τουσ ςε απλοφσ 

καταναλωτζσ πλθροφοριϊν και μθνυμάτων. Θ Υολιτεία ζλαβε νομοκετικζσ 

πρωτοβουλίεσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κατάςταςθσ αυτισ με ςκοπό τθν 

κακιζρωςθ  τθσ νομιμότθτασ και τθσ κανονικότθτασ ςτο χϊρο τθσ ενθμζρωςθσ  με 

τθν ψιφιςθ νόμων για τθν αντιμετϊπιςθ το φαινομζνου απαξίωςθσ και παρακμισ 

και τθν κακιζρωςθ κανόνων διαφάνειασ, όπωσ άλλωςτε διατυπϊκθκε και ςε 

αποφάςεισ του ΧτΕ, με τισ οποίεσ ςτιγματίηεται θ μακρόχρονθ παρανομία 

λειτουργίασ των ΠΠΕ, και ο ςτιγματιςμόσ αυτόσ κονταίνει το κράτοσ δικαίου και 

κθλιδϊνει το ςϊμα τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ.  

Διαφάνεια παντοφ, αυτό κα ζπρεπε να ιταν το πολιτικό αφιγθμα όλων των 

πολιτικϊν δθμοκρατικϊν δυνάμεων. Θ πολιτικι δζςμευςθ όλων μασ. Διαφάνεια και 

νομιμότθτα ςτον ανταγωνιςμό, ςτθ χρθματοδότθςθ, ςτο ηιτθμα των εργαςιακϊν 

ςχζςεων όςων αςχολοφνται. Ζτςι κα τεκοφν ςτζρεου και αποτελεςματικοί κανόνεσ 

και βάςεισ ςτο υφιςτάμενο κολό και άρρωςτο τθλεοπτικό πεδίο. Ειδικότερα θ 

Διαφάνεια ςτον Ανταγωνιςμό , που ςυμπεριλαμβάνει και τθ διαφάνεια ςτισ πθγζσ 

τθσ χρθματοδότθςθσ, κατζχει, πρζπει να κατζχει, κορυφαία κζςθ ςτθ λειτουργίασ 

των επιχειριςεων των ΠΕ. Ψο ηιτθμα αυτό ζχει ιδιαίτερθ νομικι και θκικι ςθμαςία.  

Χτο ςθμείο αυτό μπορεί να γίνει μία γενίκευςθ : Θ αντίλθψθ για τθν άςκθςθ τθσ 

πολιτικισ μζςω τθσ «αυτορρφκμιςθσ» κα ανζμενε βάςιμα ότι μετά από 27 χρόνια 

ιδιότυπθσ νομιμότθτασ ι καλφτερα μετά από 27 χρόνια ιδιότυπθσ παρανομίασ, θ 

αγορά κα είχε αυτορυκμιςτεί, μάλιςτα όςο ακόμα βριςκόμαςταν  ςτθν αναλογικι 
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εποχι των ΠΠΕ. Ξαι ςιμερα με αυτά τα δεδομζνα ποιοσ μπορεί να ιςχυριςτεί  ότι θ 

αγορά κα αυτορυκμιςτεί μόνο και μόνο  γιατί περάςαμε ςτθν ψθφιακι εποχι;  Δεν 

μπορεί να το ιςχυριςκεί, και δεν το πιςτεφει κανζνασ πλζον.  Εκτόσ και αν κεωροφμε 

ςαν αυτορρφκμιςθ τισ πανκομολογοφμενεσ ςυνκικεσ άγριασ Δφςθσ και Φαρ-Συζςτ, 

ςυνκικεσ  οικονομικισ και τθλεοπτικισ  ηοφγκλασ, ςυνκικεσ απόλυτθσ παρακμισ 

και απαξίωςθσ, πολλζσ φορζσ εργαςιακοφ Πεςαίωνα για τουσ εργαηόμενουσ ςτον 

κλάδο. Θ μόνθ «αυτορρφκμιςθ» που ζλαβε χϊρα ιταν θ απίςτευτθ ςυςςϊρευςθ 

χρεϊν από ςυνεχι και προκλθτικι για τθν ευκολία με τθν οποία γινόταν 

δανειοδότθςθ , αποτζλεςμα και αυτά τθσ ςτενισ και αδιαφανοφσ, όπωσ 

αποδείχκθκε, ςχζςθσ  πολλϊν μεγάλων ΠΠΕ με το Ψραπεηικό και Υολιτικό 

Χφςτθμα, θ άρςθ κάκε προςτατευτικοφ κακεςτϊτοσ ςτα εργαςιακά. Ψθν ίδια ςτιγμι 

οι ελεφκεροι επαγγελματίεσ δεν μποροφςαν  να λάβουν  δάνειο οφτε ενόσ ευρϊ. 

 Είναι αναγκαίο να διευκρινιςτεί ότι θ Υολιτεία και εν προκειμζνω θ Ελλθνικι 

Βουλι, ενδιαφζρεται και επεμβαίνει ςτον τρόπο λειτουργίασ των ΠΠΕ, διότι θ 

παροχι τθλεοπτικοφ προγράμματοσ ςυνιςτά δθμόςια υπθρεςία  με τθν ουςιαςτικι 

και λειτουργικι τθσ ζννοια. Χφμφωνα με το ΧτΕ θ τθλεόραςθ ζχει κοινωνικι 

αποςτολι και μετζχει τθσ ζννοιασ τθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ , γιαυτό αδιάλειπτα 

πρζπει να παρζχεται βάςει τθσ αρχισ τθσ ςυνζχειασ των δθμόςιων υπθρεςιϊν και 

τθσ αρχισ τθσ παροχισ του κοινωνικοφ αυτοφ αγακοφ ςε όλουσ με όρουσ ιςότθτασ. 

Για του λόγου του αλθκζσ μνθμονεφεται το υπ’ αρικμ. 188/20003 Υρακτικό του ΧτΕ 

ςτο οποίο γίνεται δεκτό ότι « μετά τθν ςυνταγματικι ανακεϊρθςθ του 2001, από τθ 

διάταξθ του άρκρου 15 παρ.2 του Χυντάγματοσ προκφπτει  θ ιδιαίτερθ νομικι φφςθ 

τθσ ραδιοτθλεοπτικισ εκπομπισ ωσ δθμόςιασ υπθρεςίασ με τθ λειτουργικι ζννοια 

του όρου. Θ δθμόςια αυτι υπθρεςία μπορεί να αςκείται είτε από το ίδιο το Ξράτοσ 

(Ξρατικι ραδιοφωνία και τθλεόραςθ) είτε από ιδιϊτεσ κατά παραχϊρθςθ(ιδιωτικι 

ραδιοφωνία και τθλεόραςθ), θ άςκθςι τθσ δε γίνεται, κατά ρθτι ςυνταγματικι 

πρόβλεψθ, υπό τον άμεςο ζλεγχο του Ξράτουσ».  Θ παραδοχι αυτι ζχει άλλωςτε 

περιλθφκεί ςε πάμπολλεσ αποφάςεισ του ΧτΕ, ενϊ ςφμφωνα με αυτό «θ παροχι 

υπθρεςιϊν επίγειασ ψθφιακισ τθλεοπτικισ ευρυεκπομπισ ςυνιςτά υπθρεςία 

γενικοφ οικονομικοφ ςυμφζροντοσ».  

Τπωσ άλλωςτε προβλζπεται και ςτο άρκρο 106 παρ. 2 τθσ Χυνκικθσ για τθ 

λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςφμφωνα με τθν οποία θ αποςτολι των 

τθλεοπτικϊν επιχειριςεων «ςυνίςταται ςτθν παροχι  ςτο κοινό τθλεοπτικϊν 

υπθρεςιϊν βάςει προχποκζςεων, όρων και διαδικαςιϊν, που διαςφαλίηουν αφενόσ 

τθ νομιμότθτα, τθ διαφάνεια, τν πολιτικι και πολιτιςτικι πολυμζρεια και 

πολυφωνία, τον ελεφκερο οικονομικό ανταγωνιςμό ςτον ευρφτερο τομζα των 

μζςων ενθμζρωςθσ, και αφετζρου τθν παροχι ςτο κοινό υψθλοφ επιπζδου 

τθλεοπτικϊν υπθρεςιϊν».  Υρόδθλο κακίςταται λοιπόν ότι θ φφςθ των τθλεοπτικϊν 

υπθρεςιϊν   ωσ δθμόςιων υπθρεςιϊν με ζντονο γενικό οικονομικό ςυμφζρον , 

νομιμοποιεί τθν Επιτροπι μασ να προβαίνει ςτον ζλεγχο τθσ νομιμότθτασ  

δανειοδότθςθσ των επιχειριςεων των ΠΠΕ, υπό το πρίςμα όλων των παραπάνω 

αρχϊν κα διατάξεων νόμων, κινοφμενθ ςτο πλαίςιο τθσ απόφαςθσ τθσ Ελλθνικισ  

Βουλισ που κακόριςε και το αντικείμενο τθσ.     
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     ***** 

  Σ τρόποσ οργάνωςθσ και οικονομικισ λειτουργίασ των επιχειριςεων ΠΠΕ 

ςτθ χϊρα μασ ςυντζλεςε ϊςτε πολλζσ απ αυτζσ να δανειοδοτθκοφν ακρόα από το 

ςφνολο του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ, κατά κανόνα χωρίσ τισ αναγκαίεσ εγγυιςεισ και 

εξαςφαλίςεισ, με αποτζλεςμα ςιμερα να οφείλουν από δάνεια περιςςότερα από 

1,3 δίσ, που ςτθν πλειοψθφία τουσ κρίνονται δανεικά και αγφριςτα. Θ πορεία 

δανειςμοφ τουσ, μάλιςτα, ιταν αντίςτροφθ προσ τθν πορεία ςυρρίκνωςθσ των 

εςόδων, πτϊςθσ τθσ ακροαματικότθτασ, χαμθλότερθσ διαφθμιςτικισ δαπάνθσ, 

γενικά με τθν ςε όλα τα επίπεδα χειροτζρευςθ τθσ οικονομικισ τουσ κζςθσ. 

 Ειδικότερα, ενϊ το ςφνολο των επιχειριςεων ΠΠΕ από το ζτοσ 2009 και μετά 

άρχιςαν να εμφανίηουν ςτακερά πτϊςθ ςτουσ τηίρου τουσ, αρνθτικά ίδια κεφάλαια, 

ηθμιζσ, αδυναμία καταβολισ δόςεων ζναντι τόκων  και κεφαλαίου δανείων, ενϊ 

ζντονθ και πανταχοφ παροφςα  υπιρξε για τα περιςςότερα θ αμφιβολία για τθ 

ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ τουσ λειτουργίασ, όπωσ ζκριναν επανειλθμμζνα 

Σρκωτοί Οογιςτζσ, οι τράπεηεσ εξακολοφκθςαν να τισ δανειοδοτοφν ςαν να μθν 

ςυνζβαινε τίποτα και χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ ευρωπαϊκι και διεκνισ 

οικονομικι κατάςταςθ που χαρακτθρίςτθκε ιδθ από το 2008 ωσ παγκόςμια 

οικονομικι κρίςθ.Θ κρίςθ επζβαλλε τθν ζγκαιρθ ειςαγωγι περιοριςτικισ πιςτωτικισ 

πολιτικισ, δθλαδι περιοριςμό τθσ δανειοδότθςθσ και πολφ μεγάλθ αυςτθροποίθςθ 

των όρων δανειοδότθςθσ. Σι ελλθνικζσ τράπεηεσ,  ενϊ ςτθν παγκόςμια και 

ευρωπαϊκι οικονομία ειςβάλλει κυριολεκτικά θ οικονομικι κρίςθ, δεν προνόθςαν 

πλθν εξαιρζςεων για τον αυτοπεριοριςμό τουσ. Τταν το αποφάςιςαν, δεν το ζκαμαν 

με όρουσ ιςότθτασ ζναντι των δανειολθπτϊν, αφοφ πολλοί «ιςχυροί», ανάμεςά 

τουσ τα τότε κόμματα εξουςίασ και οι «μεγιςτάνεσ» των Πζςων Επικοινωνίασ 

εξακολοφκθςαν, όπωσ προζκυψε κατά τισ εργαςίεσ τθσ Επιτροπισ,  να 

απολαμβάνουν ςκανδαλϊδουσ προνομιακισ μεταχείριςθσ. 

Ακόμθ και μετά τθ διλωςθ του τότε πρωκυπουργοφ ΓΛΩΦΓΣΩ ΥΑΥΑΡΔΦΕΣΩ ςτον 

Ξαςτελόριηο ότι θ χϊρα ουςιαςτικά «πτϊχευςε» , όταν επιβάλλεται περιοριςτικι 

πιςτωτικι και πιςτοδοτικι πολιτικι του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ και ςτθ χϊρα μασ 

ςυνεχίηεται θ ακρόα δανειοδότθςθ των επιχειριςεων των ΠΠΕ, αλλά και των 

κομμάτων. Εφλογο ανακφπτει το ερϊτθμα: γιατί παραβιάςτθκε θ αναγγελκείςα 

περιοριςτικι πιςτοδοτικι πολιτικι των τραπεηϊν, που ίςχυςε για όλουσ τουσ 

υποψιφιουσ δανειολιπτεσ, εμπόρουσ και επιχειρθματίεσ ςτθ χϊρα μασ, εκτόσ των 

κομμάτων και των επιχειριςεων των ΠΠΕ;  

 

ΕΛΔΛΚΟΤΕΑ ΓΛΑ ΤΑ  ΚΟΜΜΑΤΑ.   

 

ΛΣΤΟΛΚΟ. Ψα οικονομικά των πολιτικϊν κομμάτων παραμζνουν ςτακερά ςτθν 

επικαιρότθτα τθσ πολιτικισ, και ςε μικρότερο βακμό και τθσ επιςτθμονικισ 

ςυηιτθςθσ, τουλάχιςτον τισ δφο τελευταίεσ δεκαετίεσ. Είναι κοινι παραδοχι ότι θ 
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ςυμμετοχι ςτθν πολιτικι ηωι και ιδίωσ ο δαπανθρόσ ανταγωνιςμόσ για τθν 

εξαςφάλιςθ τθσ προτίμθςθσ του εκλογικοφ ςϊματοσ ζχουν εκτινάξει τισ ανάγκεσ ςε 

χριμα των πολιτικϊν κομμάτων. Τμωσ θ κρατικι, τακτικι και εκλογικι, 

χρθματοδότθςθ, υπολογιηόμενθ ςε ποςοςτό επί των εςόδων του κρατικοφ 

προχπολογιςμοφ, δεν επαρκοφςε για να αντιμετωπιςτοφν οι οικονομικζσ 

απαιτιςεισ των εκλογικϊν αγϊνων. Σ υπζρογκοσ τραπεηικόσ δανειςμόσ των 

πολιτικϊν κομμάτων ιρκε ςτθν επικαιρότθτα με διαδοχικά δθμοςιεφματα ςτον 

θμεριςιο και περιοδικό τφπο, ενϊ απαςχόλθςε και τθν ελλθνικι Βουλι ςτα πλαίςια 

του επίκαιρου κοινοβουλευτικοφ ελζγχου. Γενικευμζνθ ςυηιτθςθ ςτθ Βουλι 

προκλικθκε από τθν υπ’ αρικμ. 632/94/17.10.2011 Ερϊτθςθ του Βουλευτι Ελ. 

Αυγενάκθ και μία Επερϊτθςθ με αρικμ. 9/3/24.11.2011 που υπζγραφαν τζςςερισ 

Βουλευτζσ με επικεφαλισ τθν πρόεδρο του κόμματοσ τθσ Ρτόρασ Ππακογιάννθ. 

Βαςικό τουσ αίτθμα ιταν να υπάρξει νομοκετικι παρζμβαςθ για τθν κατάργθςθ τθσ 

ςφναψθσ τραπεηικϊν δανείων από τα πολιτικά κόμματα, ενϊ ςυνδυάςτθκε με 

προτάςεισ για τθ δραςτικι μείωςθ τθσ κρατικισ χρθματοδότθςθσ, προκειμζνου τα 

εξοικονομοφμενα ποςά να διατεκοφν ςε κοινωνικζσ παροχζσ. Επίςθσ ηθτικθκε θ 

«εκκακάριςθ των χρθματοδοτιςεων και του δανειςμοφ των κομμάτων των 

τελευταίων δζκα πζντε ετϊν» και θ επικράτθςθ τθσ απόλυτθσ διαφάνειασ ςτα 

οικονομικά τουσ. Απαντϊντασ ο ελεγχόμενοσ υπουργόσ Εςωτερικϊν κ. Γιαννίτςθσ 

επιβεβαίωςε το φψοσ του τραπεηικοφ δανειςμοφ  και τόνιςε τθν ανάγκθ να ανοίξει 

ουςιαςτικόσ διάλογοσ για τθν τροποποίθςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ. Θ 

εξαιρετικά δυςχερισ οικονομικι κζςθ τθσ ΡΔ κα του ΥΑΧΣΞ, κομμάτων εξουςίασ 

μζχρι το 2012, δεν τουσ επζτρεπε να αντιμετωπίςουν ακόμθ και τισ βαςικζσ 

λειτουργικζσ τουσ ανάγκεσ. Υροκειμζνου να πάρουν βακιά ανάςα, ενόψει και των 

επικείμενων βουλευτικϊν εκλογϊν, επιχείρθςαν να τροποποιιςουν νομοκετικά 

τουσ όρουσ των δανειακϊν ςυμβάςεων και να τουσ ρυκμίςουν μονομερϊσ κατά 

τρόπο που κα διευκολφνει τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ. ϋΕτςι ο 

Γραμματζασ του Εκνικοφ Χυμβουλίου του ΥΑΧΣΞ και ο Γραμματζασ τθσ Υολιτικισ 

Επιτροπισ τθσ ΡΔ ηιτθςαν με κοινι τροπολογία, μεταξφ άλλων  τθ διαγραφι των 

ανεξόφλθτων τόκων, τθ μείωςθ ςτο μιςό του επιτοκίου δανειςμοφ, τθν αναγνϊριςθ 

ωσ ανεκχϊρθτθσ και ακατάςχετθσ τθσ τελευταίασ δόςθσ τθσ κρατικισ 

χρθματοδότθςθσ του 2011 και τθν παρακράτθςθ ποςοςτοφ από τθ καταβαλλόμενθ 

τα επόμενα χρόνια υπζρ των τραπεηϊν για τθν αποπλθρωμι των δανείων τουσ. 

Αντιμζτωποι με ζντονεσ αντιδράςεισ υποχρεϊκθκαν τελικά να αποςφρουν τθν 

τροπολογία. Ψο πρόβλθμα όμωσ παρζμεινε και οι πιζςεισ που αςκοφνταν όςο 

πλθςίαηε θ προκιρυξθ των εκλογϊν πολλαπλαςιάηονταν. ϋΕτςι λίγεσ μζρεσ πριν τθν 

ςυμφωνθμζνθ διάλυςθ τθσ Βουλισ οι υπουργοί Εςωτερικϊν, Σικονομικϊν και 

Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ραυτιλίασ κατζκεςαν τροπολογία(υπ’ 

αρικμ.987/72/2.4.2012) ςε ςυηθτοφμενο Ρ/Χ. Υρότειναν θ πρϊτθ και δεφτερθ δόςθ 

του 2012, όπωσ και οι αντίςτοιχεσ καταβολζσ τθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ για 

ερευνθτικοφσ ςκοποφσ και επιμορφωτικοφσ ςκοποφσ, να μθν κατάςχονται και να 
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μθν εκχωροφνται, να καταβάλλονται υποχρεωτικά ςτουσ δικαιοφχουσ ςε 

λογαριαςμό  πιςτωτικοφ ιδρφματοσ που κα διλωναν ςτο υπουργείου Εςωτερικϊν. 

Θ πρωτοβουλία αυτι ςυνάντθςε ςφοδρζσ αντιδράςεισ, ακόμθ και υπουργϊν(όπωσ 

του Γ. Φαγκοφςθ, υπουργοφ Εκνικισ  ϋΑμυνασ, που απείλθςε με παραίτθςθ, και 

τελικά περιορίςτθκε ςτθν καταψιφιςθ τθσ τροπολογίασ, δθμοςιεφματα τθσ 

περιόδου αναφζρουν «κερμό επειςόδιο» μεταξφ Φαγκοφςθ και Βενιηζλου, εφθμ. 

«ΕΚΡΣΧ»), θ ςυνταγματικότθτά τθσ αμφιςβθτικθκε, μάλλον εφλογα, αλλά θ 

ςχετικι ζνςταςθ απορρίφτθκε. Ψελικά θ τροπολογία αυτι υπερψθφίςτθκε από τθν 

πλειοψθφία και ενςωματϊκθκε ωσ παρ. 4 ςτο άρκρο 45 του ν. 4071/2012.  

Χτθ ςυνζχεια αξιολογοφνται ςε ιδιαίτερο υποκεφάλαια νομικά, θκικά άλλα και 

πολιτικά οι νομοκετικζσ ρυκμίςεισ των ετϊν 2102 κα 2014  από τθν  άποψθ του 

αντικειμζνου τθσ επιτροπισ    

 Ψα πολιτικά κόμματα αποκτοφν από τθν ίδρυςι τουσ νομικι προςωπικότθτα 

για τθν εκπλιρωςθ τθσ ςυνταγματικισ τουσ αποςτολισ, διακζτουν ικανότθτα 

δικαίου και είναι φορείσ δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων. Θ αντιμετϊπιςθ των 

λειτουργικϊν ι των εκλογικϊν τουσ αναγκϊν απαιτεί τθν αναηιτθςθ χρθμάτων και 

για τθν εξεφρεςι τουσ μποροφν, μεταξφ άλλων,  να προςφφγουν ςε τραπεηικό 

δανειςμό. Ωποχρεοφνται όμωσ να προςφζρουν και οι πιςτωτζσ τουσ οφείλουν να 

απαιτιςουν τθν παροχι εγγυιςεων ςτο φψοσ τθσ δανειοδότθςθσ. Τμωσ τα δφο 

μεγάλα κόμματα εξουςίασ, ΡΔ και ΥΑΧΣΞ δεν διζκεταν και διακζτουν μζχρι ςιμερα 

κινθτι και ακίνθτθ περιουςία, τουλάχιςτον τζτοια και τόςθ ϊςτε να επαρκεί για να 

εγγυθκεί τθ λιψθ δανείου ςτο ποςό που επζβαλλαν οι πραγματικζσ τουσ ανάγκεσ. 

Διατθροφν όμωσ τθν προςδοκία τθσ ετιςιασ τακτικισ κρατικισ χρθματοδότθςθσ και 

τθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ για ερευνθτικοφσ και επιμορφωτικοφσ ςκοποφσ. Σι 

δικαιοφχοι τουσ λαμβάνουν ποςό ανάλογο προσ τθν εκλογικι τουσ δφναμθ, ςε φψοσ 

που υπολογίηεται ωσ ποςοςτό των εκτιμϊμενων τακτικϊν εςόδων του  κρατικοφ 

προχπολογιςμοφ του αντίςτοιχου οικονομικοφ ζτουσ. Θ τότε ευρεία αποδοχι τθσ 

ΡΔ και του ΥΑΧΣΞ ςτισ τάξεισ του εκλογικοφ ςϊματοσ δθμιοφργθςε τθν εντφπωςθ 

ότι τα δεδομζνα, εκλογικά και οικονομικά, δεν πρόκειται να μεταβλθκοφν 

ςθμαντικά ι δραματικά τα επόμενα χρόνια. Θ προςδοκία ανάλθψθσ τθσ 

εκτιμϊμενθσ υπό τθν παραπάνω παραδοχι κρατικισ χρθματοδότθςθσ 

προςφζρκθκε ςτουσ δανειςτζσ με τθ μορφι τθσ εκχϊρθςθσ και τθσ ενεχυρίαςθσ, ωσ 

εγγφθςθ για τθ ςφναψθ δανειακϊν ςυμβάςεων. Σι εκπρόςωποι τθσ ΡΔ και του 

ΥΑΧΣΞ που τισ υπζγραψαν δζςμευςαν υπζρ των πιςτωτϊν το ςφνολο τθσ ετιςιασ 

κρατικισ χρθματοδότθςθσ για απροςδιόριςτθ χρονικι περίοδο.  Θ διάρκειά τθσ 

ςυνζχονταν ευκζωσ προσ το φψοσ τθσ κατ’ ζτοσ καταβολισ, με τθν τελευταία να 

κακορίηεται αποκλειςτικά από τθν εκλογικι δφναμθ. Δεν ιταν λοιπόν αντικειμενικά 

δυνατό να εκτιμθκεί εκ των προτζρων, υπερζβαινε τθν βουλευτικι περίοδο εντόσ 

τθσ οποίασ αναλαμβάνονταν θ ςχετικι υποχρζωςθ και, γι  αυτό, το ενδεχόμενο θ 

προςδοκία να αποςτεί από τθν πραγματικι καταβολι δεν μποροφςε να 
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αποκλειςτεί. Ποιραία με τζτοιο τρόπο και ςε τζτοιο φψοσ οικονομικι δζςμευςθ των 

πολιτικϊν κομμάτων τθσ ΡΔ και του ΥΑΧΣΞ πρζπει να κεωρείται αμφίβολθσ αξίασ , 

το ίδιο και θ νομιμότθτα τθσ απόφαςισ τουσ να εκχωριςουν οικονομικοφσ πόρουσ 

και μάλιςτα με τθ μορφι τθσ απλισ προςδοκίασ, χωρίσ καμία δυνατότθτα να τα 

εξοφλιςουν ι τουλάχιςτον να τα ρυκμίςουν, αφοφ ςτεροφνται ςτακερϊν πόρων.  

Γι αυτό και χαρακτθρίηονται «δανεικά και αγφριςτα».  

Χε κάκε περίπτωςθ παραμζνει ερευνθτζα θ, ςτάςθ των εκπροςϊπων των τραπεηϊν. 

Για τθν υπογραφι των δανειακϊν ςυμβάςεων δζχκθκαν ωσ εγγφθςθ τθν εκχϊρθςθ 

προςδοκίασ ςτθ κρατικι χρθματοδότθςθ. Δθλαδι μελλοντικό περιουςιακό ςτοιχείο, 

το οποίο δεν ιταν ενεςτϊσ κατά τθν ανάλθψθ των χρθμάτων. Θ εκχϊρθςθ 

μελλοντικισ απαίτθςθσ ζναντι του κράτουσ για χρόνο και ποςό όχι απλϊσ 

απροςδιόριςτα αλλά και δυςπροςδιόριςτα δεν φαίνεται να αποτελεί επαρκι 

εγγφθςθ, τουλάχιςτον τζτοια που να διαςφαλίςει κατά τρόπο απόλυτο και πλιρθ τα 

ςυμφζροντα των πιςτωτϊν. Πάλιςτα πρζπει να  λθφκεί υπόψθ ότι τα κόμματα τθσ 

ΡΔ και του ΥΑΧΣΞ προζβαιναν ςτθν ταυτόχρονθ εκχϊρθςθ τθσ κρατικισ 

χρθματοδότθςθσ των ιδίων ετϊν ςε περιςςότερεσ τθσ μίασ τράπεηασ, παρά τθν 

ζγγραφθ κάκε φορά διαβεβαίωςθ ότι οφτε ζχουν προβεί οφτε κα προβοφν ςε μία 

τζτοια παράλλθλθ εκχϊρθςθ, , διαβεβαιϊςεισ που , κατά τα φαινόμενα, γινόταν 

αποδεκτζσ από τισ πιςτϊτριεσ τράπεηεσ χωρίσ διαςταφρωςθ και πολφ πικανόν εν 

γνϊςει τθσ αναλικειάσ του όπωσ επιχειρείται να ανιχνευτεί ςτθ ςυνζχεια. Αλλαγζσ 

ςε πρόςωπα ςτθν κομματικι θγεςία, τροποποίθςθ του ιςχφοντοσ δικαίου ι 

μεταβολζσ ςτισ επιλογζσ του εκλογικοφ ςϊματοσ , ακόμα και διαςπάςεισ, 

ςυγχωνεφςεισ κλπ, κα μποροφςαν, κακεμιά από μόνθ τθσ αλλά και ςωρευτικά, να 

ανατρζψουν τα δεδομζνα τθσ ςυμφωνίασ, να απομειϊςουν ζωσ εξαφανίςεωσ τθν 

παραςχεκείςα εγγφθςθ και τελικά να φζρουν τισ τράπεηεσ αντιμζτωπεσ με 

απρόβλεπτεσ εξελίξεισ που κα υπονόμευαν τα ςυμφζροντά τουσ.  

Χτθ ςυνζχεια υπιρξε ζρευνα του οικονομικοφ ειςαγγελζα προκειμζνου να 

διαπιςτωκεί αν τελζςτθκε το αδίκθμα τθσ απιςτίασ από ςτελζχθ των τραπεηϊν.  

Ψισ ευκφνεσ τουσ ανζδειξε κατ ‘αρχιν, ζςτω και όψιμα είναι θ αλικεια, απόρρθτθ 

ζκκεςθ τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδασ το 2013. 

 Χε αυτιν τθν ζρευνα εντοπίηεται θ αδυναμία τθσ ΡΔ και του ΥΑΧΣΞ να 

ανταποκρικοφν ςτισ ανειλθμμζνεσ υποχρεϊςεισ τουσ, παρά το γεγονόσ ότι είχαν 

εκχωριςει τθν προςδοκία κρατικισ χρθματοδότθςθσ ζωσ και το 2020.  

Θ ζρευνα του οικονομικοφ ειςαγγελζα κατζλθξε ςτθ ςφνταξθ ζκκεςθσ του βοθκοφ 

του ειςαγγελζα κ. Ξαλοφδθ, ο οποίοσ πρότεινε τθν άςκθςθ ποινικισ δίωξθσ ςε 

βάροσ τραπεηικϊν ςτελεχϊν που χοριγθςαν τα δάνεια προσ τα δφο αυτά κόμματα 

και ςε βάροσ των οικονομικϊν υπευκφνων των κομμάτων αυτϊν.  
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Θ ποριςματικι ζκκεςθ Ξαλοφδθ και, ιδίωσ, ο τρόποσ με τον οποίο τζκθκε ςτο αρχείο 

, αξιολογείται ειδικότερα ςτθ ςυνζχεια. 

 Χτο ςθμείο αυτό γίνεται ειςαγωγικι αναφορά ςτα γεγονότα που ςυγκροτοφν το εν 

λόγω ποριςματικό ειςαγγελικό κείμενο-πρόταςθ και ιδίωσ ο τρόποσ με τον οποίο 

επιχειρικθκε να παρακαμφκεί κα να αχρθςτευκεί.  

Ψο ςφοδρό ενδεχόμενο, που άγγιηε τα όρια τθσ βεβαιότθτασ, να διωχκοφν ποινικά 

οι διοικιςεισ κρατικϊν και ιδιωτικϊν τραπεηϊν εξ αιτίασ των δανείων προσ τα 

κόμματα που δεν ςυγκζντρωναν τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ επιχειρικθκε 

αιφνιδιαςτικά να αντιμετωπιςτεί με νομοκετικι ρφκμιςθ, προκειμζνου να 

διαςφαλιςτεί ότι κα απαλλαγοφν τα μζλθ τουσ από κάκε ευκφνθ.  

Ψρεισ βουλευτζσ τθσ τότε ςυμπολίτευςθσ, οι  Δ. Χριςτογιάννθσ, Δ. Ψςουμάνθσ και Δ. 

Χταμενίτθσ με τθν υπ’ αρικμ. 390/37/1.4.2013 εκπρόκεςμθ τροπολογία τουσ ςε Ρ/Χ 

αρμοδιότθτασ του Ωπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Ωποδομϊν, 

Πεταφορϊν και Δικτφων, ειςθγικθκαν να μθ ςυνιςτά θ ςφναψθ δανείων κάκε 

μορφισ με νομικά πρόςωπα δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου, μθ κερδοςκοπικοφ 

χαρακτιρα, του ευρφτερου δθμόςιου τομζα και θ εν γζνει παροχι πιςτϊςεων ςε 

αυτά  απιςτία για τον πρόεδρο, τα μζλθ των Δ.Χ. και τα ςτελζχθ των τραπεηϊν. Για 

το ςκοπό αυτό απαιτοφνταν να υφίςτανται ςωρευτικά: θ λιψθ απόφαςθσ των 

κεςμοκετθμζνων εγκριτικϊν επιτροπϊν ι οργάνων τουσ και θ τιρθςθ των ςχετικϊν 

κανονιςτικϊν πράξεων τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδασ.  

Θ τροπολογία αυτι ψθφίςτθκε κατά πλειοψθφία και ενςωματϊκθκε  ωσ άρκρο 78 

ςτον ν. 4146/2013. Ρομικι αντιμετϊπιςθ τθσ επιλεγείςασ διατφπωςθσ  του 

περιεχομζνου τθσ τροπολογίασ αυτισ οδθγεί ςτθν διατιρθςθ αμφιβολιϊν για το αν 

πράγματι υπάγονται τα πολιτικά κόμματα ςτο ρυκμιςτικό πεδίο των τραπεηικϊν 

δανείων προσ αυτά, ακόμα και αν αυτι ιταν θ πρόκεςθ τθσ κυβερνθτικισ 

πλειοψθφίασ. 

 Θ ςυηιτθςθ ανάγεται και ςτθ νομικι φφςθ του πολιτικοφ κόμματοσ και παρζμεινε 

ανοικτι, μετεωριηόμενθ μεταξφ τριϊν εναλλακτικϊν επιλογϊν:  

- του κόμματοσ ωσ νομοκετικά κατοχυρωμζνου νομικοφ προςϊπου ιδιωτικοφ 

δικαίου,  

- τθσ ιδιότυπθσ ζνωςθσ προςϊπων και 

- τθσ ζνωςθσ προςϊπων του δικαίου των πολιτικϊν κομμάτων.  

Από αυτζσ τισ νομικζσ εκδοχζσ μόνο θ πρϊτθ διακζτει οριςμζνα μόνο από τα 

ςτοιχεία που προβλζπονται ςτθν επίμαχθ ρφκμιςθ. Ωςτόςο δεν αρκοφν 

προκειμζνου να γίνει δεκτό ότι τα πολιτικά κόμματα εντάςςονται ςτον ευρφτερο 

δθμόςιο τομζα.  
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Σφτε λοιπόν, και υπό αυτιν τθν ερμθνευτικι εκδοχι, ανικουν ςτουσ φορείσ που θ 

τυχόν δανειοδότθςι τουσ απαλλάςςει τα μονοπρόςωπα ι τα ςυλλογικά όργανα τθσ 

διοίκθςθσ και τα ςτελζχθ των τραπεηϊν από το αδίκθμα τθσ απιςτίασ. Εάν γίνει 

δεκτι αυτι θ νομικι εκδοχι, θ τυχόν ευκφνθ τουσ για χοριγθςθ δανείων με 

εγγφθςθ τθν εκχϊρθςθ τθσ κρατικισ χρθματοδότθςθσ των μελλοντικϊν ετϊν 

αναβιϊνει,  ελζγχεται και εφόςον διαπιςτωκεί πρζπει να καταλογίηεται ςε βάροσ 

κάκε φυςικοφ ι θκικοφ αυτουργοφ. Ρα τονιςτεί ότι θ τυχόν ευκφνθ των 

οικονομικϊν διευκυντϊν ι αρμοδίων για τθν οικονομικι διαχείριςθ των κομμάτων 

που υπζγραψαν τισ δανειακζσ ςυμβάςεισ  εγγφθςθ τθν προςδοκία ςτθν κρατικι 

χρθματοδότθςθ, θ οποία εκχωρικθκε ςε περιςςότερεσ τθσ μίασ τράπεηεσ, δεν 

αντιμετωπίςτθκε, τουλάχιςτον ρθτά, ςτθν τροπολογία. Θ τφχθ τουσ δεν κα 

μποροφςε πάντωσ να διαφοροποιθκεί ουςιωδϊσ   από εκείνθ των τραπεηικϊν 

ςτελεχϊν, κακότι εάν εμπλζκονταν αυτό κα γινόταν με τθν ιδιότθτα των θκικϊν 

αυτουργϊν .   

Τμωσ ιςχυρι είναι και θ νομικι άποψθ ότι θ τροπολογία αφορά και τα πολιτικά 

κόμματα, κάτι όμωσ που απζκρουςε ςτθν κατάκεςι του ςτθν Επιτροπι μασ ο ίδιοσ ο 

διοικθτισ τθσ ΨτΕ Γιάννθσ Χτουρνάρασ (βλ. κατάκεςι του).  Αποτζλεςμα των 

νομικϊν αυτϊν εκδοχϊν είναι ςιμερα να βριςκόμαςτε ςε μία νομικι διελκυςτίνδα 

ωσ προσ το ποία εκδοχι κα γίνει δεκτι και πωσ κα ενεργιςουν τα αρμόδια 

δικαςτικά όργανα, κυρίωσ εάν κα αποδεχκοφν τθ κζςθ ςτο αρχείο τθσ υπόκεςθσ 

μετά τθν ψιφιςθ του άρκρου 78 του ν.4146/2013, ι εάν κα επιλεγεί θ ανάςυρςθ 

τθσ ςχετικισ δικογραφίασ από το αρχείο διότι θ τροπολογία δεν μποροφςε να 

καλφπτει τθν αςυλία των τραπεηικϊν ςτελεχϊν ωσ αυτουργϊν τθσ απιςτίασ και των 

υπευκφνων των κομμάτων τθσ ΡΔ και ΥΑΧΣΞ ωσ θκικϊν αυτουργϊν.  

Αυτι θ ςυηιτθςθ λαμβάνει ιδιαίτερθ ςθμαςία αν λθφκεί υπόψθ το γεγονόσ ότι 

ςιμερα τα δφο αυτά κόμματα, ΡΔ και ΥΑΧΣΞ  οφείλουν περιςςότερα από 400 

εκατομμφρια, δεν ζχουν καταβάλλει οφτε ευρϊ από το Φκινόπωρο του 2011, τα 

δάνειά τουσ ζχουν καταγγελκεί από  τισ δανείςτριεσ τράπεηεσ, και υπό γενικι 

ζννοια ζχουν περιζλκει ςε πλιρθ αδυναμία να καταβάλλουν το ελάχιςτο χρθματικό 

ποςό ζναντι των οφειλϊν τουσ. Ωπ ‘αυτιν τθν ζννοια οι εκτιμιςεισ και οι προτάςεισ 

ουςίασ του ποριςματικοφ κειμζνου του ειςαγγελζα κ. ΞΑΟΣΩΔΘ δικαιϊκθκαν. 

Συςιαςτικά ΡΔ και ΥΑΧΣΞ είναι κόμματα ςε κατάςταςθ οικονομικισ χρεοκοπίασ.    

Ψονίηεται ςτο Χφνταγμα το γεγονόσ ότι για πρϊτθ φορά ςτθ ςυνταγματικι ιςτορία 

τθσ χϊρασ περιλαμβάνεται ειδικι διάταξθ για τα πολιτικά κόμματα. Υρόκειται για 

τθ διάταξθ του άρκρου 29 παρ. 1 του Χυντάγματοσ, που ορίηει ότι «ζλλθνεσ πολίτεσ 

που ζχουν το εκλογικό δικαίωμα μποροφν ελεφκερα να ιδρφουν και να 

ςυμμετζχουν ςε πολιτικά κόμματα, που θ οργάνωςθ και θ δράςθ τουσ οφείλει να 

εξυπθρετεί  τθν ελεφκερθ λειτουργία του Δθμοκρατικοφ Υολιτεφματοσ». Βαςικι 

αποςτολι του πολιτικοφ κόμματοσ είναι θ πολιτικι οργάνωςθ και άρκρωςθ τθσ 
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λαϊκισ κυριαρχίασ με τθν ενεργοποίθςθ του πολίτθ μζςα από τισ κομματικζσ 

διαδικαςίεσ. Θ ςυνειδθτοποίθςθ του πολίτθ και των κοινωνιϊν με αποτζλεςμα τθν 

αξίωςθ για αμεςότερθ ςυμμετοχι  ςτισ πολιτικζσ αποφάςεισ βρίςκει ζκφραςθ μζςα 

από αυτζσ τισ κομματικζσ διαδικαςίεσ. Γι αυτό και θ ςυνταγματικι κατοχφρωςθ των 

πολιτικϊν κομμάτων ςθμαίνει ςυνταγματικι κατοχφρωςθ του πολίτθ για ενεργθτικι 

ςυμμετοχι ςτο πολιτικό γίγνεςκαι. Γίνεται δεκτό ότι το άρκρο 29 με τθ γενικότθτα 

των ρυκμίςεϊν του, αφινει περικϊρια ςτον κοινό νομοκζτθ να ρυκμίςει το κεςμό 

του πολιτικοφ κόμματοσ και ιδιαίτερα να κεςπίςει κανόνεσ  δθμοκρατικισ του 

λειτουργίασ. Σ κεςμόσ του κόμματοσ ωσ κεςμόσ πολιτικισ οργάνωςθσ και 

άρκρωςθσ τθσ λαϊκισ κυριαρχίασ προχποκζτει τον ελεφκερο ανταγωνιςμό των 

κομμάτων μεταξφ τουσ κάτω από ίςεσ προχποκζςεισ. Ηιτθμα όμωσ τίκεται αν θ 

ιςότθτα δυνατοτιτων υπιρξε ςτθν ελλθνικι πραγματικότθτα. Θ αρχι του 

ανταγωνιςμοφ υπό ςυνκικεσ ιςότθτασ αποτελεί κεμελιϊδθ αρχι του Χυντάγματοσ, 

μολονότι οφτε ςτο άρκρο 1 οφτε ςτο άρκρου 110 του Χυντάγματοσ μνθμονεφεται  ο 

κεςμόσ του πολιτικοφ κόμματοσ ι οι αρχζσ του ελεφκερου ανταγωνιςμοφ των 

πολιτικϊν κομμάτων κάτω από ίςεσ προχποκζςεισ.  Θ όλθ λειτουργία των κεςμϊν 

που ανικουν ρθτά ςτισ προςτατευμζνεσ κεμελιϊδεισ αρχζσ του Χυντάγματοσ ζχουν 

ωσ απαραίτθτθ προχπόκεςι τουσ τθν φπαρξθ των πολιτικϊν κομμάτων που 

λειτουργοφν  ανταγωνιςτικά και ελεφκερα με ίςεσ δυνατότθτεσ. Κεμελιϊδθσ αρχι 

του Χυντάγματοσ δεν είναι θ ςυγκεκριμζνθ διατφπωςθ οφτε του άρκρου 29 οφτε 

του άρκρου 37. Κεμελιϊδθσ αρχι του Χυντάγματοσ είναι θ ελεφκερθ ίδρυςθ και 

δράςθ πολιτικϊν κομμάτων κακϊσ και θ μζριμνα των λειτουργϊν τθσ πολιτείασ για 

τθν ίςθ μεταχείριςι τουσ και τθ διαςφάλιςθ ενόσ ελεφκερου μεταξφ τουσ 

ανταγωνιςμοφ ςτθν υπθρεςία του δθμοκρατικοφ πολυκομματικοφ πολιτεφματοσ. 

Χτα πλαίςια τθσ αρχισ αυτισ για τον ανταγωνιςμό των πολιτικϊν κομμάτων με ίςεσ 

προχποκζςεισ και δυνατότθτεσ εντάςςεται και θ οικονομικι ενίςχυςι τουσ με τθν 

κρατικι χρθματοδότθςθ, με ςκοπό τθν υποβοικθςθ τθσ οικονομικισ τουσ 

αυτοδυναμίασ και τον περιοριςμό τθσ πικανότθτασ εξάρτθςθσ των κομμάτων από 

ιςχυροφσ χρθματοδότεσ ι προςφυγισ τουσ ςε ακζμιτο προςποριςμό οικονομικϊν 

μζςων. Θ κρατικι αυτι βζβαια χρθματοδότθςθ γίνεται με τθν παράλλθλθ τιρθςθ 

βαςικϊν κεμελιωδϊν αρχϊν ςτθ λειτουργία των πολιτικϊν κομμάτων, όπωσ τθσ 

αρχισ τθσ οικονομικισ διαφάνειασ, τθσ δθμοςιότθτασ και τθσ δθμοκρατικισ 

ανάδειξθσ τθσ θγεςίασ και των διοικθτικϊν οργάνων και τθσ λειτουργίασ εντοσ των 

ςυνταγματικϊν ορίων και γενικά εντόσ τθσ νομιμότθτασ. Τμωσ υλοποιικθκαν όλεσ 

αυτζσ οι προβλεπόμενεσ κεμελιϊδεισ αρχζσ που διζπουν τα πολιτικά κόμματα ςτθ 

χϊρα μασ, κυρίωσ τθσ αρχισ τθσ διαφάνειασ και του ελεφκερου ανταγωνιςμοφ με 

ίδιεσ προχποκζςεισ και δυνατότθτεσ; H απάντθςθ είναι προδιλωσ αρνθτικι, και για 

το λόγο  αυτό εξάλλου βριςκόμαςτε ενϊπιον του κλιβεροφ φαινομζνου τα δφο 

πρϊθν κυρίαρχα πολιτικά κόμματα τθσ ΡΔ και του ΥΑΧΣΞ  να οφείλουν ςιμερα το 

τεράςτιο χρθματικό ποςό των 400 εκατομμυρίων από ζλλειψθ εξυπθρζτθςθσ 

δανείων τουσ από κρατικζσ και ιδιωτικζσ τράπεηεσ, μάλιςτα κανζνασ ςιμερα δεν 
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αμφιβάλλει ότι τα δάνεια των ποςϊν αυτϊν είναι δανεικά και αγφριςτα, αφοφ και 

τα δφο αυτά κόμματα εκδθλϊνουν δθμόςια τθν αδυναμία τουσ να τα 

εξυπθρετιςουν, χωρίσ να ζχουν καταβάλλει εδϊ και  χρόνια οφτε ζνα ευρϊ, ενϊ 

δεν διαφαίνεται και καμία ςοβαρι προοπτικι εξυπθρζτθςισ τουσ. 

 Επίςθσ πρζπει να τονιςκεί το γεγονόσ ότι ςτθν τρίτθ αξιολόγθςθ τθσ GRECO 

(11.6.2010)με κζμα τθ Διαφάνεια τθσ Χρθματοδότθςθσ των κομμάτων ςτθν Ελλάδα 

είχαν επιςθμανκεί ςειρά πακογενειϊν και προβλθματικϊν φαινομζνων ςτθ 

λειτουργία τουσ, χωρίσ όμωσ ποτζ θ ελλθνικι πολιτεία να προβεί ςτθν αντιμετϊπιςι 

τουσ. Χυγκεκριμζνα θ Αξιολόγθςθ αυτι τθσ GRECO επιςθμαίνεται θ ζλλειψθ 

διαφάνειασ ςτθν χρθματοδότθςι τουσ και τονίηεται ιδιαίτερα το γεγονόσ ότι ο 

ιςολογιςμόσ των κομμάτων εμφανίηει μόνο τα ζςοδα, ενϊ τα χρζθ δεν 

περιλαμβάνονται για τόκουσ και ζξοδα δανείων, με αποτζλεςμα να μθν υπάρχει 

αναλυτικι καταγραφι των περιουςιακϊν ςτοιχείων και των χρεϊν, αλλά μόνο των 

εςόδων και των υποχρεϊςεων που ςχετίηονται με αυτά. Γίνεται αναφορά ςτον 

προθγοφμενο νόμο 3023/2002 και ενϊ χαρακτθρίηεται αρκετά περιεκτικόσ, 

διαπιςτϊνεται ότι υπάρχει ςτθν Ελλάδα μία δυςπιςτία του ευρζοσ κοινοφ ωσ προσ 

το ςφςτθμα και τθν εποπτεία τθσ πολιτικισ χρθματοδότθςθσ. Θ δυςπιςτία αυτι 

μπορεί να αποδοκεί ςε ζνα ςυνολικά αναποτελεςματικό και αδιαφανζσ ςφςτθμα 

εποπτείασ, ςτο οποίο τα πολιτικά κόμματα είναι ταυτόχρονα κριτζσ και κρινόμενοι. 

Βάςει του (τότε)ιςχφοντοσ νόμου του 2002 το ςφςτθμα αυτό είχε αποτφχει να 

αποκαλφψει και να επιβάλλει κυρϊςεισ ςε οποιεςδιποτε, ακόμα και ιςςονοσ 

ςθμαςίασ  παραβιάςεισ των κανόνων για τθν πολιτικι χρθματοδότθςθ, αν και 

εμφανίηονται τακτικά ςτο δθμόςιο προςκινιο αντιπαρακζςεισ ςχετικζσ με το χριμα 

και τθν πολιτικι. Υροζκυψε από τθν ζρευνα ότι τα κόμματα και οι υποψιφιοι 

βοθκοφν τουσ ψθφοφόρουσ ςτισ απαραίτθτεσ ταξιδιωτικζσ διευκετιςεισ και 

καλφπτουν ςυχνά και ανοιχτά το κόςτοσ μεταφοράσ τουσ. Αυτό οδθγεί ςε μία 

«κοφρςα» μεταξφ των κομμάτων και των υποψθφίων για τθ μεταφορά ψθφοφόρων 

και αποτελεί μεγάλθ αιμορραγία για τουσ πόρουσ των κομμάτων. Σι αρχζσ 

ανζφεραν, ωσ παράδειγμα, ότι ζνα πολιτικό κόμμα είχε προςφζρει δωρεάν 

μεταφορά ςε 100.000 ψθφοφόρουσ κατά τισ τελευταίεσ εκνικζσ εκλογζσ(εννοεί 

αυτζσ του 2009). Εκτόσ από το οικονομικό βάροσ αυτισ τθσ πρακτικισ για τα 

οικονομικά των κομμάτων θ GET(Επιτροπι τθσ GRECO που ζκανε επιτόπια 

επίςκεψθ και ζρευνα ςτθν Ελλάδα)διερωτάται κατά πόςον κα μποροφςε να 

υπάρχει ςχζςθ μεταξφ τθσ παροχισ μεταφοράσ των ψθφοφόρων και τθσ άςκθςθσ 

ακζμιτθσ επιρροισ ςτθν εκλογικι τουσ ςυμπεριφορά(βλ. ςελ. 39 και 40 του 

αντιγράφου τθσ Χφμβαςθσ τθσ GRECO που ζχουμε κατακζςει ςτα πρακτικά τθσ 

Επιτροπισ μασ). Θ GET διαπιςτϊνει ότι θ διαφάνεια είναι πολφ μικρι ςτθν πράξθ 

και ότι θ αντίλθψθ του ευρζοσ κοινοφ είναι ότι τα πολιτικά κόμματα και οι 

υποψιφιοι για εκλογι δζχονται και δαπανοφν πολφ περιςςότερα χριματα από 

αυτά που φαίνονται ςτα βιβλία και τουσ λογαριαςμοφσ τουσ. Χφμφωνα με το 
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τελευταίο παγκόςμιο βαρόμετρο διαφκοράσ τθσ Διεκνοφσ Διαφάνειασ ο Ζλλθνεσ 

πολίτεσ μνθμονεφουν τα πολιτικά κόμματα ωσ τουσ φορείσ που είναι περιςςότερο 

επιρρεπείσ ςε πρακτικζσ διαφκοράσ(ςελ. 40 τθσ Χφμβαςθσ GRECO). H GET ςυνιςτά 

να λθφκοφν κατάλλθλα μζτρα προκειμζνου να διαςφαλιςτεί ότι τα δάνεια που 

χορθγοφνται ςε πολιτικά κόμματα, ςυναςπιςμοφσ κομμάτων και υποψιφιουσ δεν 

χρθςιμοποιοφνται για τθν παράκαμψθ των κανονιςμϊν πολιτικισ χρθματοδότθςθσ 

εξακριβϊνοντασ, ιδίωσ, κατά πόςον τα δάνεια αποπλθρϊνονται ςφμφωνα με τουσ 

όρουσ υπό τουσ οποίουσ χορθγικθκαν(βλ. ςελ. 43 τθσ ίδιασ Χφμβαςθσ). Επίςθσ 

ςυνιςτά να αυξθκεί θ διαφάνεια των λογαριαςμϊν και των δραςτθριοτιτων όλων 

των φορζων που ςυνδζονται, άμεςα ι ζμμεςα, με πολιτικά κόμματα ι είναι με άλλο 

τρόπο υπό τον ζλεγχό τουσ.  Θ GET ανθςυχεί για το ότι οι ιδιωτικζσ δωρεζσ δεν 

υπόκεινται ςε καμία απαίτθςθ δθμοςιότθτασ, ακόμα και εκείνεσ που υπερβαίνουν 

ζνα οριςμζνο ποςό, και ςυνιςτά να κεςπιςτοφν απαιτιςεισ για τθν ζγκαιρθ 

δθμοςιότθτα των ιδιωτικϊν δωρεϊν προσ τα πολιτικά κόμματα, τουσ ςυναςπιςμοφσ 

κομμάτων και τουσ υποψθφίουσ οι οποίεσ υπερβαίνουν ζνα ςυγκεκριμζνο όριο. Θ 

GET είναι τθσ γνϊμθσ ότι θ διαφάνεια τθσ πολιτικισ χρθματοδότθςθσ κα αυξθκεί αν 

καταςτεί ευκολότερθ θ πρόςβαςθ του κοινοφ ςτισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ και ςτισ 

δθμοςιευμζνεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ χρθματοδότθςθ των πολιτικϊν 

κομμάτων και των προεκλογικϊν εκςτρατειϊν. Είναι χαρακτθριςτικό, ςθμειϊνει τθ 

GET ότι ποτζ μζχρι ςιμερα δεν ζχει επίςθμα διαπιςτωκεί οφτε μία παράβαςθ, και 

όπωσ ενθμερϊκθκε από τθν επιτόπια ζρευνά τθσ ςτθν Ελλάδα καμία κφρωςθ δεν 

επιβλικθκε ποτζ ςφμφωνα με τον τότε ιςχφοντα νόμο 3023/2002, παρά το γεγονόσ 

ότι πολλά ςκάνδαλα ζχουν αναφερκεί ςτον θμεριςιο και περιοδικό τφπο, μάλιςτα 

ςε ζνα από τα πλζον πρόςφατα θ παράνομθ χρθματοδότθςθ ελλθνικϊν κομμάτων 

είχε γίνει δεκτι ακόμα και ενϊπιον αλλοδαπϊν δικαςτθρίων ςτο πλαίςιο υπόκεςθσ 

δωροδοκίασ αλλοδαπϊν δθμοςίων υπαλλιλων(προφανϊσ αναφζρεται ςτο ηιτθμα 

τθσ ενεργθτικισ δωροδοκίασ από τθ Χίμενσ, όπωσ αυτό αποτυπϊνεται ςε δικαςτικι 

απόφαςθ Γερμανικοφ Δικαςτθρίου). Ψζλοσ για τθν οικονομία του παρόντοσ ςτα 

ΧΩΠΥΕΦΑΧΠΑΨΑ τθσ Αξιολόγθςθσ τθσ GRECO για τθ χρθματοδότθςθ των πολιτικϊν 

κομμάτων ςτθν Ελλάδα περιζχονται ενδιαφζρουςεσ, όςο και καταφρονθτικζσ για 

τθν ελλθνικι πολιτεία και τα πολιτικά κόμματα διαπιςτϊςεισ(βλ. ςελ. 57 επ.)με 

ςθμαντικότερα ςθμεία τα εξισ: 1ον. τθ ςφςταςι τθσ να λθφκοφν άμεςα μζτρα για να 

διαςφαλιςτεί ότι ο τραπεηικόσ δανειςμόσ δεν χρθςιμοποιείται για τθν παράκαμψθ 

των κανονιςμϊν πολιτικισ χρθματοδότθςθσ, κακϊσ και εάν τα τραπεηικά τουσ 

δάνεια αποπλθρϊνονται ςφμφωνα με τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ χορθγικθκαν, 

2ον.να αυξθκεί θ διαφάνεια των λαγαριαςμϊν και των δραςτθριοτιτων των φορζων 

που ςχετίηονται, άμεςα ι ζμμεςα, με πολιτικά κόμματα ι είναι με οποιονδιποτε 

άλλο τρόπο υπό τον ζλεγχό τουσ, 3ον. να αυξθκεί ςθμαντικά θ διαφάνεια τθσ 

χρθματοδότθςθσ των προεκλογικϊν εκςτρατειϊν, 4ον. Ρα διευκολυνκεί και 

διαςφαλιςτεί θ εφκολθ πρόςβαςθ του κοινοφ ςε δθμοςιευμζνεσ πλθροφορίεσ  

ςχετικζσ με τθ χρθματοδότθςθ των πολιτικϊν κομμάτων και των προεκλογικϊν 
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εκςτρατειϊν, 5ον.να διαςφαλιςτεί ουςιαςτικότεροσ και ςυνεχισ ζλεγχοσ των 

οικονομικϊν εγγράφων των πολιτικϊν κομμάτων, των ςυναςπιςμϊν κομμάτων και 

των υποψθφίων, 6ον.να    διαςφαλιςτεί θ δθμοςιότθτα και θ εφκολθ πρόςβαςθ εκ 

μζρουσ του κοινοφ ςτισ εκκζςεισ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου,  Χφμφωνα με το άρκρο 

30.2 του Εςωτερικοφ Ξανονιςμοφ θ GRECO καλεί τισ ελλθνικζσ αρχζσ να 

υποβάλλουν ζκκεςθ ςχετικά με τθν εφαρμογι των ςυςτάςεϊν τθσ μζχρι τθν 31θ 

Δεκεμβρίου 2011.  

 Τμωσ θ ελλθνικι Υολιτεία ςχεδόν καμία από το ςφνολο των ςυςτάςεων τθσ 

GRECO δεν υλοποίθςε, κάτι που ςυνζβαλε ακόμα περιςςότερο ςτθν απαξίωςθ και 

τθν παρακμι του πολιτικοφ ςυςτιματοσ και τθσ πολιτικισ.  

     **** 

ΑΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΘ Θ ΡΟΝΟΜΛΑΚΘ ΜΕΤΑΧΕΛΛΣΘ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΛ ΜΜΕ ΣΤΟ 

ΔΑΝΕΛΣΜΟ 

Δφςκολα κα μποροφςε να διαχωριςτεί το αντικείμενο που εξζταςε θ επιτροπι από 

μια ςυνολικότερθ επιςκόπθςθ τθσ πορείασ του οικονομικοφ και πολιτικοφ 

«γίγνεςκαι» ςτθν ελλθνικι κοινωνία κατά τισ πρόςφατεσ δεκαετίεσ. Αντικζτωσ, θ 

ςφνδεςθ είναι αναγκαία.  

Ψα φαινόμενα ιδιοποίθςθσ μεγάλων ποςϊν μζςα από επιςφαλείσ τραπεηικοφσ 

δανειςμοφσ δεν ιςαν οι εξαιρζςεισ προκειμζνου για τα κόμματα και τα μεγάλα 

«μθντιακά» ςυγκροτιματα ιδίωσ από το 2010 και μετά, χρονικι αφετθρία από τθν 

οποία τα περιςςότερα από τα δάνειά τουσ  κατζςτθςαν μθ εξυπθρετοφμενα ι μθ 

πλιρωσ εξυπθρετοφμενα.  

Ξανείσ δεν μπορεί να ιςχυριςτεί ότι αυτό ζγινε τυχαία ι χωρίσ ςκοπιμότθτα. 

Υροχπζκετε ανοχι ςτθν παραβίαςθ ςθμαντικϊν κανόνων αςφαλείασ που ζχουν 

τεκεί για τθν προςταςία του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ, που για άλλεσ, τισ 

περιςςότερεσ, επιχειριςεισ δεν ιταν όχι αυτονόθτθ αλλ’ οφτε καν πικανι.  

Ψο γιατί τα ΠΠΕ είχαν προνομιακι μεταχείριςθ μπορεί να εξθγθκεί με το ακόλουκο 

ςχιμα με βάςθ όςα εκτυλίχκθκαν ενϊπιον τθσ Επιτροπισ αλλά και από το ςφνολο 

του αποδεικτικοφ  υλικοφ που τζκθκε ςτθ διάκεςι τθσ:  

Σι ςυγκεκριμζνεσ επιχειριςεισ (τφπου, ραδιοτθλεόραςθσ), είχαν όπωσ και πολλζσ 

αναλόγου μεγζκουσ επιχειριςεισ ανάγκθ από υψθλι ρευςτότθτα θ οποία δεν 

μποροφςε να αντλθκεί μόνο από τισ διαφθμίςεισ ι από τισ πωλιςεισ, προκειμζνου 

για ζντυπα. Θ αδυναμία επιτάκθκε όταν το παραδοςιακό κοινό άρχιςε να τισ 

εγκαταλείπει, λόγω των νζων τεχνολογιϊν και τθσ επζκταςθσ των Πζςων 

κοινωνικισ δικτφωςθσ. Από ζνα ςθμείο και μετά το φαινόμενο επιτάκθκε  με 

αφορμι τθ ραγδαία μεταβολι των πολιτικϊν ςυνκθκϊν μετά τθν ειςαγωγι των 

μνθμονιακϊν πολιτικϊν και τθν απαξίωςθ του παραδοςιακοφ πολιτικοφ λόγου.   Θ 

ςυρρίκνωςθ τροφοδοτικθκε και από τον περαιτζρω περιοριςμό τθσ διαφθμιςτικισ 

δαπάνθσ που οφειλόταν ςτθ γενικότερθ οικονομικι κρίςθ αλλά και , ωσ 
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αντανακλαςτικό αποτζλεςμα, ςτθν προαναφερόμενθ μείωςθ τθσ ανταπόκριςθσ ςτο 

κοινό. 

Ωσ λφςθ προζκυψε θ ακρόα καταφυγι ςτον τραπεηικό δανειςμό . Ψθν εποχι τθσ 

«πιςτωτικισ επζκταςθσ», όπωσ χαρακτθρίςτθκε από τα ςτελζχθ των τραπεηϊν θ 

περίοδοσ μζχρι και τισ αρχζσ του 2009 ,περίπου, θ ροι του τραπεηικοφ χριματοσ 

ιταν ςχετικϊσ ευκολότερθ . Σι παραβιάςεισ του τραπεηικοφ δανειςμοφ εκείνθ τθν 

περίοδο καταβλικθκε προςπάκεια  από τα ίδια ςτελζχθ να δικαιολογθκοφν από τθν 

ανάγκθ «να κυκλοφοριςει το χριμα», θ κυκλοφορία του οποίου, ωσ γνωςτόν, 

παράγει υπεραξία και , ςε γενικζσ γραμμζσ και αςχζτωσ ορκότθτασ αυτισ τθσ 

εκτίμθςθσ, κεωρείται ωσ επιβαλλόμενθ πολιτικι ςε περιόδουσ αφκονίασ του 

χριματοσ.  

Σι παραβιάςεισ ωςτόςο είναι παραβιάςεισ ανεξαρτιτωσ τθσ εποχισ που αυτζσ 

λαμβάνουν χϊρα. Ξακϊσ  ςτα ηθτιματα τθσ νομιμότθτασ δεν επιτρζπεται να 

υπειςζρχονται ευκαιριακζσ παράμετροι , δεν μπορεί και δεν πρζπει να γίνονται 

διαφοροποιιςεισ που οδθγοφν ςε «εκπτϊςεισ». 

Τςον αφορά ςτο δανειςμό των κομμάτων πριν και μετά τθν εποχι τθσ κρίςεωσ:  

Σι όποιεσ κρίςεισ επί του κζματοσ, πρζπει, προκειμζνου να είναι αντικειμενικζσ, να 

τοποκετθκοφν ςτο πλαίςιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ εποχισ και των ςυγκεκριμζνων 

οικονομικϊν δυνατοτιτων. Σι ςχετικζσ εκτιμιςεισ ςυνδζονται αναγκαία και με τον 

όγκο δανειςμοφ που κάκε κόμμα επεδίωξε . Χάριν τθσ αλικειασ και τθσ 

αντικειμενικότθτασ πρζπει να κατθγοριοποιθκοφν τα δάνεια των κομμάτων με 

κριτιριο τον όγκο τουσ.  Άλλο ηιτθμα είναι να ηθτεί ζνα κόμμα δανειςμό για τθν 

εξυπθρζτθςθ των τρεχουςϊν λειτουργικϊν του αναγκϊν και άλλο ο υπερδανειςμόσ, 

που με τθ ςειρά του μπορεί να εκκρζψει φαινόμενα ςπατάλθσ, αλόγιςτθσ 

διαςπάκιςθσ αλλά και καταςτάςεισ προφανοφσ ανιςοτιμίασ ςτθν προςπάκεια των 

κομμάτων να προςεγγίςουν το εκλογικό ςϊμα.  

Θ κατάςταςθ γίνεται χειρότερθ όταν τον υπερδανειςμό τον επιτυγχάνει ζνα κόμμα 

με κατάχρθςθ τθσ δεςπόηουςασ ι ιςχυρισ κζςθσ του ςτο κομματικό ςφςτθμα. Ζχει 

καταγραφεί ςτθν ιςτορικι μνιμθ ότι, με τθν εφκολθ όςο και υπερβολικι ωσ προσ τισ 

ανάγκεσ τθσ πρόςβαςι τουσ ςε δανεικό χριμα τα δφο τότε ιςχυρότερα κόμματα 

είχαν μεγαλφτερθ ευχζρεια να επθρεάηουν μεγάλεσ μερίδεσ του πλθκυςμοφ με όχι 

πάντοτε ποιοτικά μζςα αλλά με κινιςεισ εντυπωςιαςμοφ όπωσ μαηικζσ 

μετακινιςεισ, υπερμεγζκεισ και πολυζξοδεσ προεκλογικζσ ςυγκεντρϊςεισ, 

πολυτελείσ προεκλογικζσ εμφανίςεισ, άφκονθ δαπανθρι διαφιμιςθ κλπ , με ό,τι 

αυτό  ςυνεπάγονταν για τθν ποιότθτα τθσ πολιτικισ αντιπαράκεςθσ. 

Σ ενιςχυμζνοσ βακμόσ εξάρτθςθσ κομμάτων και ΠΠΕ από τθν ευνοϊκι 

αντιμετϊπιςθ των τραπεηϊν απζναντί τουσ, επιβεβαιϊνει τθν εκτίμθςθ ότι, όπωσ 

και ςτισ υπόλοιπεσ χϊρεσ του αναπτυγμζνου καπιταλιςμοφ, το χρθματοπιςτωτικό 

ςφςτθμα αφξθςε τον επεμβατικό του ρόλο και ςτθν ςφγχρονθ ελλθνικι κοινωνία. 

Αυτιν τθν εξζλιξθ, που ςτο βακμό που ςυμβαίνει με όρουσ αδιαφάνειασ ςίγουρα 

δεν είναι προσ όφελοσ τθσ δθμοκρατίασ, όχι μόνο δεν μπόρεςαν αλλά και δεν 
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κζλθςαν να αντιμετωπίςουν τα ζωσ τϊρα κυβερνθτικά κόμματα. Μςωσ επειδι δεν 

εκτίμθςαν τον κίνδυνο, ίςωσ επειδι αυτά τα ίδια τα κόμματα και τα φίλια προσ 

αυτά Πζςα αποκόμιηαν πολφ περιςςότερα οφζλθ παρά εάν θ τραπεηικι νομοκεςία 

εφαρμόηονταν .  

Θ ευχερζςτερθ, ςε ςχζςθ με άλλουσ πρόςβαςθ των ιςχυρϊν πόλων τθσ οικονομικισ 

και όχι μόνο Εξουςίασ  ςε αφειδι τραπεηικι πρόςβαςθ κεωρείται από πολλοφσ όχι 

απλϊσ ωσ κάτι «που ςυμβαίνει», αλλά ωσ επιβεβλθμζνθ. Θ νεοφιλελεφκερθ ςχολι 

ζχει ωσ προμετωπίδα τθν πλιρθ ελευκερία τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ, με το 

επιχείρθμα ότι , όπωσ κάκε διαπάλθ ζχει τουσ κερδιςμζνουσ και τουσ χαμζνουσ τθσ 

ζτςι και ο αγϊνασ γφρω από το εφκολο και φκθνό χριμα  μοιραία ζχει νικθτζσ και 

θττθμζνουσ . Χφμφωνα με αυτό τον τρόπο προςζγγιςθσ, γίνεται ανεκτό να είναι 

«χαμζνοι» όςοι αναηθτοφν τραπεηικό δανειςμό με ορκόδοξα μζςα, πλθρϊνουν 

κανονικά τισ υποχρεϊςεισ τουσ και προςδοκοφν, φευ αδίκωσ, ιςότθτα και 

δθμοκρατία εκεί που επικρατεί ο νόμοσ του ιςχυροφ… 

Αποτελεί κοινόν τόπο ότι με αφετθρία τθ ςυνκικθ του Πάαςτριχτ δόκθκε χϊροσ ς’ 

ζναν ςυγκεκριμζνο οικονομικό και κοινωνικό προςανατολιςμό . Σ 

«νομιμοποιθμζνοσ φιλελευκεριςμόσ» προϊόντοσ του χρόνου κυριάρχθςε ςτθν ΕΕ , 

ενίοτε και ςε ακραίεσ εκδοχζσ . Αυτι θ τάξθ πραγμάτων δικαιολογεί αντιλιψεισ και 

πρακτικζσ οι οποίεσ ςτο όνομα τθσ «ελευκερίασ» οδθγεί ςε προνομιακι 

χρθματοδότθςθ των ιςχυρότερων οικονομικϊν ομίλων , ςε μια καταφανϊσ  άδικθ 

και αντιδθμοκρατικι κατανομι του κοινωνικοφ πλοφτου.  

 

ΣΧΕΤΛΚΑ ΜΕ ΤΘΝ «ΡΟΣΟΤΛΚΟΡΟΛΘΣΘ» ΤΩΝ ΔΑΝΕΛΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΛ ΜΜΕ 

Ξατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν τθσ Επιτροπισ ζγινε πολλζσ φορζσ αναφορά ςτο 

ποςοςτό που αντιπροςωπεφουν τα δάνεια κομμάτων και ΠΠΕ ςτον όγκο του 

ςυνολικοφ τραπεηικοφ δανειςμοφ. Ακόμα ςυςχετίςτθκαν μεταξφ τουσ τα ποςοςτά 

των «κόκκινων» επιχειρθματικϊν δάνεια ςτο ςφνολο τουσ με τα «κόκκινα» δάνεια 

κομμάτων και ΠΠΕ. Υρζπει να ςθμειϊςουμε ότι δεν μποροφν να ςυςχετιςτοφν τα 

δφο αυτά μεγζκθ, κακϊσ το ηιτθμα δεν είναι μόνο ποςοτικό. Πε εξαίρεςθ τθν 

περίπτωςθ τθσ ΑΨΕ, που όπωσ κα αναλυκεί ςτο οικείο μζροσ, επιβαρφνκθκε πάρα 

πολφ από τθν επιλογι τθσ να «ςθκϊςει» το ςυντριπτικά μεγαλφτερο βάροσ τθσ 

δανειοδότθςθσ προσ τα κόμματα , κανείσ δεν ιςχυρίηεται ότι οι τράπεηεσ 

κινδφνεψαν με χρεωκοπία εξ αιτίασ του δανειςμοφ κομμάτων και ΠΠΕ.  

Σ δανειςμόσ κομμάτων και ΠΠΕ, με τουσ όρουσ που γινόταν, υπιρξε ηιτθμα κατ’ 

εξοχιν πολιτικό και ωσ τζτοιο πρζπει ν’ αντιμετωπίηεται. Σ υπερδανειςμόσ αλλά και 

θ εν δυνάμει οικονομικι χρεωκοπία ενόσ πολιτικοφ κόμματοσ ζχει εντελϊσ 

διαφορετικζσ ςυνζπειεσ ςτθν εκνικι ηωι από το κλείςιμο μιασ επιχείρθςθσ. Ειδικά 

τα πολιτικά κόμματα όταν καλοφνται να διαχειριςτοφν χριματα των Ελλινων 

φορολογουμζνων, οφείλουν να είναι κατά πολφ τακτικότερα  ςτθν καταγραφι τθσ 

διάκεςθσ των ποςϊν που τουσ χορθγοφνται και απείρωσ προςεκτικότερα ςτα 

ηθτιματα διαςπάκιςθσ. Ψα πολιτικά κόμματα είναι υποχρεωμζνα να μθν 
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μετζρχονται οποιοδιποτε από τα αγοραία τεχνάςματα προκειμζνου να καλφψουν 

αδιαφανείσ ςυμφωνίεσ, υπόγειεσ διαςυνδζςεισ «ςκοτεινοφσ» αποςτολείσ ι και 

αποδζκτεσ του δθμόςιου χριματοσ. Υρόκειται για κακικον που τουσ επιβάλλεται εκ 

του ςυνταγματικοφ τουσ ρόλου. Χε αντίκετθ περίπτωςθ , όταν δθλαδι τα 

οικονομικά τουσ καλφπτονται από ςκοτεινά παραπετάςματα , είναι όχι δυςπρόςιτα 

αλλά απρόςιτα ακόμα και για τα ενεργά κομματικά μζλθ, (όπωσ χαρακτθριςτικά 

είπε ο ΥΕΨΦΣΧ ΟΑΠΥΦΣΩ) απαξιϊνονται ςτα μάτια τθσ κοινισ γνϊμθσ . Ξατ’ 

επζκταςθ πλιττεται θ λειτουργία του δθμοκρατικοφ πολιτεφματοσ. 

Π’ αυτιν τθν ζννοια αντιλιψεισ που κατά τθ διάρκεια τθσ εξζταςθσ μαρτφρων 

υποκρφπτονταν ςε επανειλθμμζνεσ φιλικζσ προσ τον ερωτϊμενο - ψευδαφελείσ- 

ερωτιςεισ του τφπου «να δοφμε και το ποςοςτό των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων 

ςτον τάδε ι ςτο δείνα επιχειρθματικό κλάδο», αγνοοφςαν -ενδεχομζνωσ και 

θκελθμζνα- τισ ςθμαντικότατεσ διαφορζσ, υποβακμίηοντασ ζτςι τθν διαρκϊσ 

παροφςα ανάγκθ για κρυςτάλλινθ διαφάνεια ςτα οικονομικά των πολιτικϊν 

οργανιςμϊν.  

 

 

 

1) Χυνοπτικά επεξιγθςθ βαςικϊν τραπεηικϊν όρων: 

 

 

 

Ρροβλζψεισ = Υροβλεπόμενα ποςά από απαιτιςεισ τθσ τράπεηασ, τα οποία 

κρίνουν οι υπθρεςίεσ τθσ τράπεηασ ότι δεν κα ειςπραχκοφν.  Ψα δάνεια είναι 

μια μορφι απαίτθςθσ.  

Ψα ποςά των προβλζψεων λογιςτικά λειτουργοφν ςαν ηθμιζσ. Πειϊνουν τα 

κζρδθ και όταν αυτά δεν υπάρχουν ι δεν επαρκοφν, μειϊνουν και τα ίδια 

κεφάλαια των τραπεηϊν.  ΣΛ προβλζψεισ  τθροφνται και παρακολουκοφνται 

ακροιςτικά ςτουσ ιςολογιςμοφσ των τραπεηϊν. Ξάκε τρίμθνο μπορεί να 

υπολογίηονται και νζεσ προβλζψεισ, αναλόγωσ τθσ πορείασ εξυπθρζτθςθσ 

των δανείων και των λοιπϊν απαιτιςεων.  Σι νζεσ προβλζψεισ ακροίηονται 

με τισ υπάρχουςεσ.  

Σι προβλζψεισ υπολογίηονται ςυγκεντρωτικά για τα μικρά και μεςαία 

ςτεγαςτικά, καταναλωτικά και επιχειρθματικά δάνεια, και εξατομικευμζνα 

για τα μεγάλα δάνεια. 

Σι προβλζψεισ παφουν να υφίςτανται όταν διαγράφονται από τα 

χαρτοφυλάκια των τραπεηϊν τα δάνεια για τα οποία είχαν προβλεφκεί.  Θ 

διαδικαςία αυτι γίνεται ςταδιακά και ςε βάκοσ χρόνου, αφοφ εξαντλθκοφν 

όλα τα περικϊρια ανάκτθςθσ από τισ τράπεηεσ ζςτω μζρουσ των δανείων 

που καλφπτουν εξ ολοκλιρου ι μερικϊσ οι προβλζψεισ.   
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Για τον υπολογιςμό τθσ πρόβλεψθσ δθλαδι τθσ αναμενόμενθσ ηθμιάσ από 

ομάδα δανείων ι μεμονωμζνα μεγάλα δάνεια, υπολογίηεται θ αξία 

ρευςτοποίθςθσ (ςυνικωσ πϊλθςθσ) των εμπράγματων ι 

χρθματοοικονομικϊν εξαςφαλίςεων (ακίνθτα, κινθτά, ομόλογα, μετοχζσ, 

ρευςτό, λειτουργοφςα επιχείρθςθ), θ οποία αφαιρείται από το δάνειο και θ 

πρόβλεψθ καλφπτει το υπόλοιπο μθ ανακτιςιμο ποςό.  Αν τελικά ανακτθκεί 

ποςό μεγαλφτερο του προχπολογιςκζντοσ αυτό εμφανίηεται, λογιςτικά, ςαν 

ζκτακτο ζςοδο και όχι ςαν είςπραξθ από το δάνειο επειδι ζχει ιδθ περάςει 

το μθ εξαςφαλιςμζνο δάνειο, μζςω τθσ πρόβλεψθσ, ςτισ ηθμιζσ.   

Χιμερα οι τράπεηεσ ζχουν υπολογίςει ςυνολικζσ προβλζψεισ περί τα 60 δισ 

τα  οποία είναι μειϊςεισ των ιδίων κεφαλαίων τουσ, που καλφφκθκαν από 

τισ ςυνεχείσ ανακεφαλαιοποίθςεισ.  Σι ανακεφαλαιοποιιςεισ αυτζσ 

αποτελοφν μζροσ του δθμόςιου χρζουσ, εξ αιτίασ του οποίου μειϊκθκαν 

ςυντάξεισ μιςκοί κ.λ.π. κακιςτϊντασ τουσ πολίτεσ ανίκανουσ να πλθρϊςουν 

τα δάνεια τουσ. Εμμεςα δθλαδι οι προβλζψεισ είναι το κόςτοσ τθσ κοινωνίασ 

για τισ τράπεηεσ.  

Ψο  κρίςιμο ερϊτθμα, ςιμερα,  είναι ποιόσ κα ωφελθκεί από τισ προβλζψεισ 

των τραπεηϊν. Κα μειωκοφν ι κα χαριςτοφν τα δάνεια των πολιτϊν που 

πραγματικά δεν μποροφν να πλθρϊςουν τα δάνειά τουσ λόγω των μειϊςεων 

που υπζςτθςαν  και για να υλοποιθκοφν οι ανακεφαλαιοποιιςεισ των 

τραπεηϊν με δθμόςιο χριμα ι κα ωφελθκοφν οι κάκε λογισ 

«Ψυχάρθδεσ»??  Είναι ςαφζσ ότι θ Εξεταςτικι ςυντζλεςε τα μάλα για να μθν 

επωφελθκοφν κάποιοι «Ψυχάρθδεσ». Τμωσ είναι δυςτυχϊσ πολλοί ακόμθ… 

Ψο κζμα είναι ταξικό, αφορά με ηωτικό τρόπο τθν ελιτ ενϊ ταυτόχρονα 

αφορά τουσ πολίτεσ που πλιττονται παντοιοτρόπωσ.  Ξαι αφορά βεβαίωσ 

και τθν κυβζρνθςθ, τθσ οποίασ θ ςτακερότθτα διακυβεφεται και μζςα από 

το μοίραςμα «τθσ πίττασ των προβλζψεων» 

 

Cash collateral= εξαςφάλιςθ δανείου με δζςμευςθ μετρθτϊν.  

 

Ακάλυπτοσ κίνδυνοσ= το ποςό εκείνο του δανείου που δεν καλφπτεται από 

κανενόσ είδουσ εξαςφάλιςθ. Υοςό δανείου – αξία εξαςφαλίςεων = 

ακάλυπτοσ κίνδυνοσ. 

 

Balloon payment= Δόςθ δανείου ιδιαίτερα μεγάλου ποςοφ (φουςκωμζνθ 

ςαν μπαλόνι), που ςυνικωσ αφορά επιςτροφι κεφαλαίου και χρονικά 

τοποκετείται ςτο τζλοσ τθσ διάρκειασ του δανείου. Είναι ζνα «πονθρό» 

εργαλείο των τελευταίων κυρίωσ χρόνων, από το 2010 και μετά, αναφζρεται 

ςε μεγάλα επιχειρθματικά δάνεια, τα οποία αναδιαρκρϊνονται με καταβολι 

μικρϊν δόςεων, κυρίωσ τόκων, για κάποια χρόνια και το κεφάλαιο 

ςχεδιάηεται να καταβλθκεί με μια μεγάλθ δόςθ ςτο τζλοσ.  Χτθν 

πραγματικότθτα- μερικζσ φορζσ το γράφουν και ςτισ αποφάςεισ- αυτό που 

ζχουν ςυμφωνιςει είναι να ανανεωκεί το δάνειο όταν κα φτάςει θ ϊρα τθσ 

μεγάλθσ δόςθσ και να διαμορφωκεί ζνα νζο δάνειο με το υπόλοιπο του 
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δανείου.   Ετςι κερδίηουν χρόνο και από μια άποψθ τθν τράπεηα τθ 

ςυμφζρει να ζχει δανείςει χριματα και να ειςπράττει τόκουσ. Τμωσ θ 

ςυνικθσ περίπτωςθ των τελευταίων χρόνων, για τα μεγάλα επιχειρθματικά 

δάνεια είναι θ μθ καταβολι οφτε τόκων και θ ςυνεχισ κεφαλαιοποίθςι τουσ 

και μάλιςτα πολλζσ φορζσ και θ νζα χρθματοδότθςθ με φρζςκο νζο χριμα.  

  

Κακυςτζρθςθ άνω των 90 θμερϊν = Θ δόςθ κάκε δανείου ζχει μια 

θμερομθνία πλθρωμισ. Χτθν θμερομθνία  αυτι το δάνειο κακίςταται 

απαιτθτό από τθν τράπεηα. Τταν περάςουν 90 θμερολογιακζσ θμζρεσ από 

τθν παραπάνω θμερομθνία, λζμε ότι το δάνειο είναι ςε κακυςτζρθςθ 90 

θμερϊν, είναι υπεριμερο. Ψότε τα δάνεια χαρακτθρίηονται ωσ μθ 

εξυπθρετοφμενα και πρζπει πλζον θ τράπεηα να πάρει μζτρα.  Χτθν 

πραγματικότθτα οι τράπεηεσ, μζςω των ειςπρακτικϊν εταιρειϊν, από τθν 

πρϊτθ μζρα κακυςτζρθςθσ αρχίηουν να ενοχλοφν τον οφειλζτθ αλλά δεν 

ζχουν δικαίωμα να προχωριςουν ςε μζτρα όπωσ θ καταγγελία τθσ 

ςφμβαςθσ, θ ενζργειεσ για πλειςτθριαςμοφσ κ.λ.π. 

 

Rating = Είναι θ κατάταξθ των πελατϊν ςε ςυγκεκριμζνθ κλίματα με βάςθ 

τον κίνδυνο που αντιπροςωπεφουν ωσ οφειλζτεσ για τθν τράπεηα. Εν γζνει 

όλεσ οι μεγάλεσ επιχειριςεισ ακόμθ και οι χϊρεσ ζχουν το δικό τουσ rating. 

Ψα διεκνϊσ χρθςιμοποιοφμενα rating κακορίηονται από τρεισ οίκουσ 

αξιολόγθςθσ  (MOODY’S,  FITCH, STANDARD & POORS). To rating κάκε χϊρασ 

είναι αυτό που κακορίηει τθν πιςτολθπτικι τθσ ικανότθτα, δθλαδι τθν 

δυνατότθτά τθσ να δανειςτεί από τισ αγορζσ και με τι κόςτοσ δθλαδι  με τι 

επιτόκιο.  Θ Ελλάδα π.χ. ζχει πολφ χαμθλι αξιολόγθςθ με αποτζλεςμα οι 

αγορζσ να τθ δανείηουν με επιτόκια γφρω ςτο 7%, κρίνονται απαγορευτικά 

για μια χϊρα.   

Σι τράπεηεσ χρθςιμοποιοφν τα μοντζλα κυρίωσ τθσ MOODY’S για να βρουν 

το rating δθλαδι για να υπολογίςουν τον πιςτωτικό κίνδυνο όλων των 

μεγάλων επιχειριςεων που δανείηουν. Για τα φυςικά πρόςωπα και τισ 

μικρζσ επιχειριςεισ χρθςιμοποιοφν δικά τουσ εςωτερικά μοντζλα που ζχουν 

πολλζσ ομοιότθτεσ μεταξφ των τραπεηϊν.  

 

Εγγυιςεισ (προςωπικζσ)= Είναι πάγια πρακτικι των τραπεηϊν να ηθτείται θ 

προςωπικι εγγφθςθ των κφριων μετόχων ι/και των διευκφνοντων 

ςυμβοφλων των εταιρειϊν, που δανειοδοτοφν και οι οποίεσ ζχουν ανϊνυμεσ 

μετοχζσ. Βεβαίωσ θ προςωπικι εγγφθςθ αν δεν ςυνοδεφεται με μθ 

δεςμευμζνα περιουςιακά ςτοιχεία δεν ζχει μεγάλθ αξία για τθν τράπεηα. Θ 

προςωπικι εγγφθςθ ζχει, ωςτόςο και τθ διάςταςθ τθσ ευκφνθσ τθσ καλισ 

λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ ϊςτε να εξοφλθκεί το δάνειο.   

Για τισ ατομικζσ επιχειριςεισ, τισ Σ.Ε. , τισ ΕΕ και τισ ΕΥΕ, οι ιδιοκτιτεσ είναι 

απολφτωσ ταυτιςμζνοι με τθν επιχείρθςθ και το δάνειο τουσ βαρφνει ςαν 

δάνειο προσ φυςικό πρόςωπο. 
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Ανακεφαλαιοποίθςθ τόκων= Ξεφαλαιοποίθςθ τόκων = όταν οι τόκοι δεν 

πλθρϊνονται από τον οφειλζτθ και για να μθν χαρακτθριςτεί μθ 

εξυπθρετοφμενο το δάνειο, ενςωματϊνονται ςτο κεφάλαιο. Χτθν ουςία θ 

τράπεηα αυξάνει το δάνειο προσ τον οφειλζτθ κατά το ποςό των τόκων, ενϊ 

παράλλθλα, αν και δεν ειςπράττει τίποτα, ο οφειλζτθσ δεν εμφανίηεται ωσ 

υπεριμεροσ και το δάνειο φαίνεται ωσ εξυπθρετοφμενο. Θ τακτικι αυτι 

εφαρμόηεται κατά κόρον ςτα επιχειρθματικά δάνεια με μορφι αλλθλόχρεου 

λογ/ςμοφ. Χτα δάνεια αυτά υπάρχει υποχρζωςθ καταβολισ  μόνο τόκων ανά 

εξάμθνο από τον οφειλζτθ. Ξεφάλαιο επιςτρζφεται, από τον οφειλζτθ, κατά 

αραιά διαςτιματα και ςυνικωσ μια φορά τον χρόνο, που υποχρεωτικά 

επαναξιολογείται το δάνειο και είτε παραμζνει ωσ ζχει, είτε ηθτά θ τράπεηα 

επιςτροφι μζρουσ ι  όλου του κεφαλαίου (εφόςον κρίνει ότι υπάρχει 

κίνδυνοσ μθ εξυπθρζτθςθσ του δανείου), είτε αυξάνει ο δανειςμόσ.  Αν όμωσ 

δεν καταβλθκοφν οι τόκοι ενόσ 6μινου το δάνειο γίνεται υπεριμερο.  Ζτςι 

κεφαλαιοποιοφνται οι τόκοι και, όταν αυτό επαναλαμβάνεται μερικζσ 

φορζσ, το δάνειο μετατρζπεται ςε ομολογιακό ι ςε τοκοχρεωλυτικό, δθλαδι 

αλλάηει μορφι γιατί εφόςον δεν καταβάλλονται οι 6μθνιαίοι τόκοι εκ των 

πραγμάτων χάνει τθ μορφι του αλλθλόχρεου λογαριαςμοφ. 

 

Εξαςφαλίςεισ ςτθ χοριγθςθ δανείων= οι παντόσ είδουσ καλφψεισ του 

κινδφνου που αναλαμβάνει θ τράπεηα όταν χορθγεί ζνα δάνειο. Ακίνθτα, 

χρθματοοικονομικζσ εξαςφαλίςεισ, προςωπικι εγγφθςθ, ρευςτά κινθτά, 

ενζχυρα κ.λ.π. 

 

Αρνθτικι κακαρι κζςθ δανειολιπτθ= Σ όροσ χρθςιμοποιείται για νομικά 

πρόςωπα, δθλαδι για εταιρείεσ.   

Θ κακαρι κζςθ προκφπτει όταν από τα περιουςιακά ςτοιχεία (λζγονται και 

ενεργθτικό ) αφαιρεκοφν οι υποχρεϊςεισ (λζγονται και πακθτικό)  τθσ 

εταιρείασ. Αυτό που προκφπτει είναι θ τελικι αξία τθσ εταιρείασ και υπό 

«κανονικζσ» οικονομικζσ ςυνκικεσ κα πρζπει να ιςοφται  με το μετοχικό 

κεφάλαιο δθλαδι με τα χριματα που ζχουν βάλει οι μζτοχοι.  Τταν θ 

παραπάνω αφαίρεςθ μασ δίνει αρνθτικό υπόλοιπο, ςθμαίνει ότι θ εταιρεία 

ζχει καταναλϊςει και το μετοχικό κεφάλαιο και αντιμετωπίηει πρόβλθμα 

βιωςιμότθτασ και τίκενται ερωτθματικά για τθ δυνατότθτά τθσ να ςυνεχίςει 

να λειτουργεί (going concern).  

 

Standstill agreement = Υρόκειται για ςυμφωνία μεταξφ τράπεηασ και 

δανειολιπτριασ   εταιρείασ, θ οποία βρίςκεται ςτα πρόκυρα τθσ χρεοκοπίασ. 

Πε τθ ςυμφωνία θ τράπεηα δεςμεφεται να μθν καταςτιςει απαιτθτζσ τισ 

οφειλζσ τθσ εταιρείασ, ωκϊντασ τθν ςτθ χρεοκοπία ι ςτον ζλεγχο από τθν 

τράπεηα αλλά αντίκετα διευκολφνει τθν εταιρεία με ανάλογθ αναδιάρκρωςθ 

του δανείου.   
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Ρερίοδοσ χάριτοσ= Θ περίοδοσ που ςυμφωνείται με τθν τράπεηα να μθν 

καταβάλλει ο οφειλζτθσ κεφάλαιο για ζνα τοκοχρεωλυτικό δάνειο ( που ζχει 

δθλαδι μορφι δόςεων που περιζχουν τόκουσ και κεφάλαιο), παρά να 

καταβάλλει μόνο τόκουσ. Χυνικωσ είναι 1-2 χρόνια, μπορεί να φτάςει και τα 

5 π.χ. για νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου. Θ λογικι είναι ότι κα γίνει 

κάποια επζνδυςθ με το δάνειο και ςε κάποια χρόνια κα αρχίςει να αποδίδει, 

άμεςα ι ζμμεςα,  οπότε κα καταςτεί δυνατι θ πλθρωμι ολόκλθρθσ τθσ 

τοκοχρεωλυτικισ δόςθσ.  Χπανιότερα κατά τθν  περίοδο χάριτοσ μπορεί να 

απαλλάςςεται ο οφειλζτθσ  από τθν  καταβολι και των τόκων και του 

κεφαλαίου. 

 

Ενιμερο δάνειο= τα δάνειο που εξυπθρετείται κανονικά με πολφ μικρζσ 

ζςτω κακυςτεριςεισ, που ςίγουρα δεν ξεπερνοφν τισ 90 θμζρεσ.  

 

φκμιςθ δανείου= θ αλλαγι των όρων του δανείου, λόγω μθ εξυπθρζτθςισ 

του. Ψο δάνειο ζχει καταςτεί υπεριμερο, οι τόκοι κεφαλαιοποιοφνται και 

διαμορφϊνεται ζνα νζο δάνειο με άλλο επιτόκιο και άλλθ διάρκεια. Χε 

«κανονικοφσ καιροφσ» οι ρυκμίςεισ γίνονταν με ζγκριςθ του επόπτθ 

(Ψράπεηα Ελλάδοσ) είχαν υψθλότερα επιτόκια από το αρχικό δάνειο και εν 

γζνει είχαν ζνα τιμωρθτικό για τον οφειλζτθ χαρακτιρα, που δεν εξόφλθςε 

όπωσ ζπρεπε το δάνειό του.  

 Χιμερα θ ζννοια του ρυκμιςμζνου ταυτίηεται, ςχεδόν, με τθν ζννοια του 

αναδιαρκρωμζνου δανείου. Χτθν ουςία δεν ζχουν τεκεί ςυγκεκριμζνοι και 

αυςτθροί κανόνεσ από τον επόπτθ ςε ό,τι αφορά τθ ρφκμιςθ/ 

αναδιάρκρωςθ των δανείων. Σι κανόνεσ αφοροφν τα αποτελζςματα τόςο 

ςτον όγκο των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων (μείωςθ ποςοςτοφ κόκκινων 

δανείων και μακροπρόκεςμεσ βιϊςιμεσ λφςεισ για τα εξυπθρετοφμενα -

αναδιαρκρωμζνα) και τα χαρακτθριςτικά τουσ όςο και ςτθν επίπτωςι τουσ 

ςτισ κεφαλαιακζσ ανάγκεσ τθσ τράπεηασ.  

 

Αναδιάρκρωςθ δανείου= περιλαμβάνει πολλζσ αλλαγζσ και ποικίλα 

εργαλεία διαχείριςθσ μθ εξυπθρετοφμενων αλλά και εξυπθρετοφμενων 

δανείων όπωσ, επιμικυνςθ εξόφλθςθσ, περίοδο χάριτοσ, πάγωμα μζρουσ 

του δανείου για κάποια χρόνια, αφξθςθ ι μείωςθ του επιτοκίου κ.λ.π. 

 

Καταγγελία δανείου= Ξαταγγελία Χφμβαςθσ δανείου= Εξϊδικθ διαδικαςία 

που ςυνίςταται ςτθ μεταφορά του δανείου, λογιςτικά και μζςα ςτα 

ςυςτιματα τθσ τράπεηασ, ςτθν κατθγορία των κακυςτερθμζνων δανείων 

(είναι δόκιμοσ όροσ για τα δάνεια των οποίων οι ςυμβάςεισ 

καταγγζλλονται), ςτθν εξϊδικθ ενθμζρωςθ του οφειλζτθ ενϊ, το κυριότερο, 

το δάνειο κακίςταται εξ ολοκλιρου απαιτθτό και όχι πλζον μόνο οι δόςεισ 

(τόκων, κεφαλαίου + τόκων) που είχαν λιξει.  

 Χτθ ςυνζχεια, με ταχφτατθ απόφαςθ ειρθνοδικείου, εκδίδεται θ διαταγι 

πλθρωμισ με τθν οποία θ τράπεηα μπορεί να προχωριςει, εντόσ δφο μθνϊν, 
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ςε κατάςχεςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων (κινθτϊν, ακινιτων , εισ χείρασ 

τρίτων). Υριν τθν κατάςχεςθ θ διαταγι πλθρωμισ κοινοποιείται ςτον 

οφειλζτθ.  

Θ τράπεηα μπορεί να προχωριςει ςτθν καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ και να 

κακυςτεριςει ακόμθ και χρόνια τα επόμενα βιματα τθσ διαταγισ 

πλθρωμισ-κατάςχεςθσ-πλειςτθριαςμοφ. 

 

Factoring =  Θ πρακτορεία επιχειρθματικϊν απαιτιςεων (Factoring) είναι 

παρεχόμενθ υπθρεςία που ςτθρίηεται ςε μία ςφμβαςθ μεταξφ ενόσ 

πράκτορα επιχειρθματικϊν απαιτιςεων, που είναι είτε τράπεηα, είτε ειδικι 

ανϊνυμθ εταιρεία(ςυνικωσ κυγατρικι τράπεηασ), και μιασ επιχείρθςθσ,  

που αςχολείται με τθν πϊλθςθ αγακϊν ι τθν παροχι υπθρεςιϊν. 

Χφμφωνα με τθ ςφμβαςθ  θ εταιρεία Factoring αναλαμβάνει να προεξοφλεί 

εν μζρει ι εν όλω τθν εταιρεία και να αναλαμβάνει, ςτθ ςυνζχεια, τθ 

λογιςτικι, διαχειριςτικι  και νομικι  παρακολοφκθςθ και  είςπραξθ των 

απαιτιςεων τθσ εταιρείασ από τουσ πελάτεσ τθσ.   

Ξατά κανόνα με το Factoring αναλαμβάνεται και ο κίνδυνοσ τθσ μθ 

είςπραξθσ των προεξοφλθκζντων ποςϊν και για το λόγο αυτό 

καταβάλλονται και υψθλζσ προμικειεσ από τισ εταιρείεσ για τισ υπθρεςίεσ 

Factoring.  Θ εταιρεία Factoring ειςπράττει τόκο για τθν προεξόφλθςθ τθσ 

εταιρεία και προμικειεσ για το ςφνολο των υπθρεςιϊν που προςφζρει ςτθν 

εταιρεία-πελάτθ τθσ.   

 

EBITDA = Earnings Before Interest Taxes Depreciation Amortization= Ξζρδθ 

(ςε ετιςια, 6μθνιαία ι 3μθνιαία βάςθ) πριν τθν αφαίρεςθ τόκων (που 

οφείλει θ εταιρεία για δάνειά τθσ), φόρων, αποςβζςεων και χρεολυςίων 

(υποχρζωςθ τθσ εταιρείασ για καταβολι κεφαλαίου από δάνεια που ζχει 

λάβει). 

 

Ομολογιακό δάνειο =  Αποτελεί ζνα χρθματοδοτικό εργαλείο για τισ 

επιχειριςεισ, εναλλακτικά του δανειςμοφ από τισ τράπεηεσ, το 

χρθματιςτιριο ι άλλεσ πθγζσ. Δεν απαιτεί εξαςφαλίςεισ και προςωπικζσ 

εγγυιςεισ και ςτθρίηεται ςτθν πιςτολθπτικι ικανότθτα (rating) των 

επιχειριςεων.  

Ψα ομολογιακά δάνεια δεν ςυνοδεφονται πλζον από ζγχαρτα ομόλογα, τα 

οποία είναι άχλα και τθροφνται ςτα πλθροφοριακά ςυςτιματα των εκδοτϊν 

(επιχειριςεισ), των τραπεηϊν που αναλαμβάνουν τθν ζκδοςθ και διαχείριςθ, 

των χρθματιςτθρίων ςτα οποία είναι ειςθγμζνα κ.λ.π.  

Ψα ομόλογα αποτελοφν τίτλουσ που πωλοφνται και αγοράηονται, μποροφν 

να ενεχυριαςτοφν και να χρθςιμοποιθκοφν ςε διάφορεσ ςυναλλαγζσ από 

τουσ ομολογιοφχουσ, που είναι αυτοί που τα ζχουν αγοράςει και ζχουν 

ειςφζρει χριμα ςτθν επιχείρθςθ.  

Ψα ςυγκεκριμζνα ομολογιακά δάνεια των ΠΠΕ δεν ζχουν τα παραπάνω 

χαρακτθριςτικά. Τμωσ χρθςιμοποιοφνται ςαν εργαλεία αναδιάρκρωςθσ 
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δανείων, κυρίωσ αλλθλόχρεων λογαριαςμϊν, που δεν εξυπθρετοφνταν από 

τουσ οφειλζτεσ, λόγω τθσ ιδιαίτερθσ ευελιξίασ που τα χαρακτθρίηει ςε ςχζςθ 

με άλλα δάνεια.  

Ψα ομολογιακά δάνεια είναι μακράσ διάρκειασ. Σι τόκοι για τα ομόλογα 

μπορεί να αποδίδονται ετθςίωσ, ι ανά 6μθνο, τρίμθνο, μινα, το κεφάλαιο 

μπορεί να αποδοκεί ςτθ λιξθ του δανείου ςε μία ι και περιςςότερεσ δόςεισ, 

ενϊ οι εξαςφαλίςεισ μποροφςαν να παραμζνουν οι ίδιεσ με τα δάνεια που 

ςυγχωνεφονταν ι, με τθν ευκαιρία του νζου δανείου και τθσ νζασ ςφμβαςθσ 

μποροφςαν και να τροποποιθκοφν, δίνοντασ βαρφτθτα ςτθν «προςωπικι 

εγγφθςθ» δθλαδι ςτον αζρα.   

Υαράλλθλα με το νζο δάνειο ςτο οποίο ςυγκεντρϊνονταν τα παλιά, δίνονταν 

και νζο χριμα ςτο ΠΠΕ, ενϊ δεν ιταν πάντοτε κακαρό τι ποςά χαρίηονταν 

κατά τθ μετατροπι των οφειλϊν ςε ομολογιακό.   

Επίςθσ τα ομολογιακά δάνεια παρείχαν τθ δυνατότθτα να χρθςιμοποιείται 

ζνα άλλο νζο δάνειο αλλθλόχρεου λογ/ςμοφ, το οποίο χρθματοδοτοφςε τθν 

καταβολι των τόκων του ομολογιακοφ.  

Πε το ομολογιακό δάνειο ενοποιοφνταν όλεσ οι κάκε είδουσ οφειλζσ, οι  

οποίεσ ζτςι γίνονταν ενιμερεσ ενϊ ιταν πιο εφκολθ και διαχειρίςιμθ θ 

παρακολοφκθςθ τθσ ςυνολικισ οφειλισ.  Πετατρζπονταν όλα τα δάνεια ςε 

ζνα ομολογιακό,  τθ διαδικαςία ζκδοςθσ του οποίου αναλάμβανε θ τράπεηα 

με το μεγαλφτερο δανειςμό και τα ομόλογα μοιράηονταν ςτισ τράπεηεσ 

αναλόγωσ του ποςοφ που είχε δανείςει θ κάκε μία  το ΠΠΕ.  

  

 

Υποςχετικι επιςτολι= Άνευ ουςίασ ζγγραφθ υπόςχεςθ του εκπροςϊπου 

τθσ δανειολιπτριασ εταιρείασ ότι κα εξοφλιςει το δάνειο ςφμφωνα με τουσ 

όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Δεν ζχει καμία νομικι βάςθ και άλλωςτε ςτθν ίδια τθ 

ςφμβαςθ του δανείου αναφζρονται αυτζσ οι υποχρεϊςεισ τθσ τιρθςθσ των 

όρων και τθσ εξόφλθςθσ του δανείου.  

Σι υποςχετικζσ επιςτολζσ αποτελοφν τεχνάςματα των τραπεηϊν για να 

δανειοδοτοφν επιχειρθματίεσ (δεν ιςχφουν για ςτεγαςτικά και καταναλωτικά 

δάνεια)χωρίσ πραγματικζσ εξαςφαλίςεισ.  Χαρακτθριςτικό είναι ότι οι ίδιεσ 

οι τράπεηεσ, ςτα ςυςτιματά τουσ και ςτον υπολογιςμό των κινδφνων,  δεν 

υπολογίηουν,  ςε καμία περίπτωςθ, τισ υποςχετικζσ επιςτολζσ ωσ κάλυψθ 

κινδφνου. 

 

Συνδεδεμζνοι δανειολιπτεσ = Σμάδεσ δανειολθπτϊν που  ζχουν άμεςεσ ι 

ζμμεςεσ οικονομικζσ ςχζςεισ και αλλθλεπιδράςεισ και ενδεχόμενθ 

οικονομικι δυςκολία ενόσ δανειολιπτθ ι ομάδασ δανειολθπτϊν κα 

επθρεάςει αρνθτικά άλλον δανειολιπτθ  ι ομάδα δανειολθπτϊν.  Σ λόγοσ 

τθσ κατθγοριοποίθςθσ των δανειολθπτϊν ωσ ςυνδεδεμζνων είναι θ 

διαχείριςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου και θ χοριγθςθ δανείων  κάτω από το 

πρίςμα του ςυνολικοφ κινδφνου για τουσ ςυνδεδεμζνουσ δανειολιπτεσ.  
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Για οριςμζνεσ κατθγορίεσ Χυνδεδεμζνων δανειολθπτϊν, όπωσ είναι οι 

υπάλλθλοι και τα ςτελζχθ των τραπεηϊν κακϊσ και ςυγγενικά πρόςωπα 

αυτϊν, πολιτικά  κόμματα και δθμόςια πρόςωπα, δθμόςιεσ επιχειριςεισ, 

ΠΠΕ κ.α. γίνεται ειδικι αναφορά ςτο πλαίςιο λειτουργίασ όλων των 

τραπεηϊν για τα όρια δανειοδότθςισ τουσ κακϊσ και για τθν αυςτθρι 

εφαρμογι των κανόνων δανειοδότθςισ τουσ από τισ τράπεηεσ και τθ μθ 

ευνοϊκι μεταχείριςι τουσ. 

 

Θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ και θ εποπτεία ςτον τραπεηικό δανειςμό 

Ειςαγωγι  

Θ Ψράπεηα τθσ Ελλάδοσ είναι θ Ξεντρικι Ψράπεηα τθσ χϊρασ, δθλαδι ζχει τθν 

αρμοδιότθτα για τθν χάραξθ τθσ νομιςματικισ πολιτικισ, το εκδοτικό προνόμιο 

(ζκδοςθ χαρτονομίςματοσ) ζωσ τθν είςοδό μασ ςτθν ευρωηϊνθ και τθν εποπτεία 

των χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων. Λδρφκθκε το 1927 και ζχει ςυςτακεί με τθ 

μορφι ανωνφμου εταιρίασ.  

Ζωσ τθν προςαρμογι του καταςτατικοφ τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ ςτουσ 

κανόνεσ τθσ Χυνκικθσ του Πάαςτριχτ ενόψει τθσ ζνταξθσ ςτο ευρϊ, θ κεντρικι 

τράπεηα αποτελοφςε πρακτικά όργανο του Ωπουργείου Σικονομικϊν και ο 

διοικθτισ τθσ αναφερόταν ςτο υπουργό, εκτελοφςε τισ εντολζσ του και ιταν ανά 

πάςα ςτιγμι ανακλθτόσ. Πε τθν ζνταξθ τθσ Ελλάδασ ςτθ ηϊνθ του ευρϊ τον 

Λανουάριο 2001, θ Ψράπεηα τθσ Ελλάδοσ αποτελεί μζλοσ του Ευρωςυςτιματοσ, που 

απαρτίηεται από τθν Ευρωπαϊκι Ξεντρικι Ψράπεηα (EKT) και τισ Εκνικζσ Ξεντρικζσ 

Ψράπεηεσ των κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) που ανικουν ςτθ ηϊνθ 

του ευρϊ. Σι ςυνκικεσ ορίηουν ότι οι εκνικζσ κεντρικζσ τράπεηεσ που ςυμμετζχουν 

ςτο ευρϊ, όπωσ και θ Ευρωπαϊκι Ξεντρικι Ψράπεηα, είναι ανεξάρτθτεσ από τισ 

κυβερνιςεισ, που ςθμαίνει μεταξφ των άλλων ότι οι διοικιςεισ τουσ ζχουν οριςμζνθ 

κθτεία και δεν είναι ανακλθτζσ ςτο διάςτθμα αυτό. Mε βάςθ τθσ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ θ κθτεία του διοικθτι τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ είναι εξαετισ και θ 

τρζχουςα λιγει ςτο πρϊτο εξάμθνο του 2020. Ξατά τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων 

τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, ζχει κατοχυρωκεί θ κεςμικι, προςωπικι και λειτουργικι 

ανεξαρτθςία τθσ. Δθμοκρατικό ζλεγχο αςκεί πλζον μόνον θ Βουλι και αυτόσ είναι 

πολφ περιοριςμζνοσ κακϊσ δεν περιλαμβάνει δικαίωμα ανάκλθςθσ τθσ διοίκθςθσ ι 
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άλλθσ πραγματικισ παρζμβαςθσ παρά μόνον το δικαίωμα τθσ ενθμζρωςθσ και τθσ 

άςκθςθσ ερωτιςεων εκ μζρουσ των Βουλευτϊν. Χτο πλαίςιο του ευρϊ, θ Ψράπεηα 

τθσ Ελλάδοσ ςυμβάλλει με τθ δράςθ τθσ ςτθν επίτευξθ των ςτόχων και τθν εκτζλεςθ 

των κακθκόντων του Ευρωςυςτιματοσ, το οποίο χαράςςει και εφαρμόηει τθ 

νομιςματικι πολιτικι ςτθ ηϊνθ του ευρϊ. Θ Ψράπεηα τθσ Ελλάδοσ είναι αρμόδια για 

τθν εφαρμογι τθσ νομιςματικισ πολιτικισ του Ευρωςυςτιματοσ ςτθν Ελλάδα και τθ 

διαφφλαξθ τθσ ςτακερότθτασ του ελλθνικοφ χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ. Ωσ 

βαςικόσ ςκοπόσ ορίηεται από το Ξαταςτατικό τθσ και θ διαςφάλιςθ τθσ 

ςτακερότθτασ του γενικοφ επιπζδου των τιμϊν.  

Ιδθ από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990, το ευρωπαϊκό τραπεηικό τοπίο, 

ςυμπεριλαμβανομζνου του ελλθνικοφ, είχε δθμιουργθκεί από τθν Β’ Ψραπεηικι 

Σδθγία (1989) και χαρακτθρίςτθκε από απελευκζρωςθ και απορρφκμιςθ με 

κατάργθςθ του μεγαλφτερου μζρουσ των κανόνων ελζγχου των χρθματοπιςτωτικϊν 

ιδρυμάτων και τθν ςταδιακι ιδιωτικοποίθςθ των κρατικϊν τραπεηϊν. 

Ακολουκϊντασ τθ διεκνι τάςθ, οι τράπεηεσ κεωρικθκαν πλζον «κανονικζσ» 

επιχειριςεισ και θ ρφκμιςθ τθσ αγοράσ αφζκθκε κυρίωσ ςτθ λειτουργία του 

ελεφκερου ανταγωνιςμοφ. Αυτό εντάκθκε με τθν ζνταξθ ςτο ευρϊ και τθν 

ανεξαρτθτοποίθςθ τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ.  

Ωσ ςυνζπεια τθσ παγκόςμιασ χρθματοοικονομικισ κρίςθσ του 2008 και των 

προβλθμάτων που αντιμετϊπιςε το παγκόςμιο και το ευρωπαϊκό τραπεηικό 

ςφςτθμα., αυτι θ τάςθ επιχειρικθκε να αντιςτραφεί. Ππικαν οι κανόνεσ 

«μακροπρολθπτικισ» εποπτείασ (macro-prudential), δθλαδι κανόνεσ που 

προςπακοφν να ελζγξουν και να προλάβουν ςυςτθμικά προβλιματα ςτθν 

οικονομία. Γενικότερα κάποιοι κανόνεσ ζγιναν πιο αυςτθροί χωρίσ βεβαίωσ να 

υπάρξει επιςτροφι ςτο προ του 1990 κακεςτϊσ ελζγχου. Ειδικά για τισ ελλθνικζσ 

τράπεηεσ αυξικθκε ςθμαντικά το επίπεδο ελζγχου λόγω τθσ παροχισ κρατικισ 

βοικειασ με τισ διαδοχικζσ ανακεφαλαιοποίθςθσ από το ελλθνικό Ψαμείο 

Χρθματοπιςτωτικισ Χτακερότθτασ και τον Ευρωπαϊκοφ Πθχανιςμοφ Χτακερότθτασ 

(ESM). Χε μεγάλο βακμό ο ζλεγχοσ αυτόσ αςκείται μζςω τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 

Ανταγωνιςμοφ (DGComp) τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ.  

Πε τθ δθμιουργία του Ενιαίου Πθχανιςμοφ Εποπτείασ (SSM – Single 

Supervisory Mechanism) τον Ροζμβριο του 2014, θ εποπτικι λειτουργία τθσ 
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Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ για τισ τζςςερισ χαρακτθριηόμενεσ ωσ «ςυςτθμικζσ» τράπεηεσ 

(Υειραιϊσ, Εκνικι, Alpha, Eurobank) παραχωρικθκε ςτθν ΕΞΨ, βραχίονα τθσ οποίασ 

αποτελεί ο SSM. Πε τθν εξαίρεςθ αυτι, θ Ψράπεηα τθσ Ελλάδοσ ςυνεχίηει να 

εποπτεφει τα πιςτωτικά ιδρφματα κακϊσ και οριςμζνεσ κατθγορίεσ επιχειριςεων 

του χρθματοπιςτωτικοφ τομζα τθσ οικονομίασ κακϊσ και να εποπτεφει και ελζγχει 

τισ αςφαλιςτικζσ και ανταςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κακϊσ και τουσ διαμεςολαβθτζσ 

ςτισ αςφαλίςεισ. 

Σι μάρτυρεσ  

Θ Εξεταςτικι Επιτροπι κάλεςε ωσ μάρτυρεσ το ςθμερινό διοικθτι κακϊσ και 

τον προκάτοχό του και δφο άλλα ανϊτατα ςτελζχθ τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ. Σι 

ςυγκεκριμζνοι τζςςερισ μάρτυρεσ, όπωσ και όλοι οι άλλοι, κλικθκαν με τθν 

αρμοδιότθτα τθσ ανακριτικισ αρχισ και του ειςαγγελζα πλθμμελειοδικϊν που 

παρζχει ο Ξανονιςμόσ τθσ Βουλισ ςτισ Εξεταςτικζσ Επιτροπζσ και όχι ςτο πλαίςιο 

του δθμοκρατικοφ ελζγχου τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ από τθν Βουλι. Ξλικθκαν ο 

Διοικθτισ τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ κ. Λωάννθσ Χτουρνάρασ, ο προκάτοχόσ του κ. 

Γεϊργιοσ Υροβόπουλοσ, θ Διευκφντρια τθσ Διεφκυνςθσ Εποπτείασ Υιςτωτικοφ 

Χυςτιματοσ κα Χπυριδοφλα Υαπαγιαννίδου και ο Διευκυντισ Επικεϊρθςθσ 

Εποπτευόμενων Εταιρειϊν κ. Γεϊργιοσ Υάςχασ.  

Αναλυτικότερα, ο κ. Χτουρνάρασ ανζλαβε διοικθτισ τον Λοφνιο του 2014 και θ 

κθτεία του λιγει τον Λοφνιο του 2016. Σ κ. Υροβόπουλοσ ιταν διοικθτισ από τον 

Λοφνιο του 2008 ζωσ τον Λοφνιο του 2014. Θ κα Υαπαγιαννίδου διλωςε ότι ανζλαβε 

Διευκφντρια Διεφκυνςθσ Εποπτείασ τον Αφγουςτο του 2015 ενϊ υπθρετεί ςτθν 

Ψράπεηα τθσ Ελλάδοσ από το 1992 ςε άλλεσ κζςεισ εκτόσ Εποπτείασ. Σ κ. Υάςχασ 

ανζφερε ότι εργάηεται ςτθν Ψράπεηα τθσ Ελλάδασ από τον Δεκζμβριο του 2012. Για 

ενάμιςθ χρόνο ιταν ςφμβουλοσ του κ. Υροβόπουλου για τα κζματα των 

εκκακαρίςεων των τράπεηων. Ψον Πάιο του 2014 ανζλαβε κακικοντα Διευκυντοφ 

ςτθν νεοςφςτατθ τότε Επικεϊρθςθ των Εποπτευόμενων Εταιρειϊν με εντολι να τθ 

ςυγκροτιςει και να τθν αναπτφξει.  

Σι μάρτυρεσ παρείχαν μια ςειρά από ενδιαφζρουςεσ πλθροφορίεσ τόςο για 

το κεςμικό πλαίςιο και τθν πρακτικι τθσ Εποπτείασ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ τθσ 

χϊρασ που ενδιαφζρει τθν παροφςα ενότθτα όςα και για τισ επιμζρουσ υποκζςεισ 
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που εξετάηει θ Επιτροπι και οι οποίεσ αξιοποιοφνται ςτισ αντίςτοιχεσ ενότθτεσ του 

πορίςματοσ. Υαράλλθλα ςυνεξετάςτθκε το υλικό που παρζδωςε θ ΨτΕ ςτθν 

Εξεταςτικι Επιτροπι, ιδίωσ οι «ειδικζσ εκκζςεισ ελζγχου» που ςυντάχκθκαν κυρίωσ 

μετά από ειςαγγελικζσ παραγγελίεσ και περιλαμβάνουν τόςο διαπιςτϊςεισ όςο και 

υποδείξεισ προσ τισ επί μζρουσ Ψράπεηεσ. 

 

Κεςμικό πλαίςιο Τραπεηικισ Εποπτείασ  

Θ Εποπτεία του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ από τθν Ψράπεηα τθσ 

Ελλάδοσ διενεργείται από δφο πόλουσ: τθ Διεφκυνςθσ Εποπτείασ και τθ Διεφκυνςθσ 

Επικεϊρθςθσ. Πζχρι το Πάιο του 2014 οι αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ 

Επικεϊρθςθσ υπαγόταν ςτθ Διεφκυνςθ Εποπτείασ. Υλζον είναι ανεξάρτθτθ 

Διεφκυνςθ που αναφζρεται κατευκείαν ςτον διοικθτι τθσ ΨτΕ. Θ Διεφκυνςθ 

Εποπτείασ ζχει τθν ευκφνθ για τθν παρακολοφκθςθ των δεικτϊν κεφαλαιακισ 

επάρκειασ των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων ενϊ θ Διεφκυνςθ Επικεϊρθςθσ διενεργεί 

τουσ επιτόπιουσ ελζγχουσ, τακτικοφσ ι ζκτακτουσ, κατόπιν εντολισ τθσ πρϊτθσ ι 

των ειςαγγελικϊν αρχϊν.  

Αναλυτικότερα, αντικείμενο τθσ Διεφκυνςθσ Εποπτείασ Ριςτωτικοφ 

Συςτιματοσ είναι κυρίωσ ο υπολογιςμόσ των δεικτϊν κεφαλαιακισ επάρκειασ του 

τραπεηικοφ ςυςτιματοσ με βάςθ όλα τα υποβαλλόμενα ςτοιχεία από τισ τράπεηεσ.  

Θ Διεφκυνςθ Εποπτείασ λειτουργεί ςτο πλαίςιο τθσ νομοκεςίασ. Αλλά όπωσ 

εξιγθςε θ μάρτυρασ Χπυριδοφλα Υαπαγιαννίδου, επικεφαλισ τθσ Διεφκυνςθσ, 

πρακτικά πρόκειται για ευρωπαϊκι νομοκεςία κακϊσ οι κοινοτικζσ οδθγίεσ 

υιοκετοφνται με νόμουσ ςχεδόν αυτοφςιεσ. Διαφορζσ υπάρχουν μόνο ςε κάποια 

ελάχιςτα διαδικαςτικά κζματα, όςον αφορά τουσ δικοφσ μασ νόμουσ. Ψο κεςμικό 

πλαίςιο του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ είναι ενιαίο κατά 99% ςε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Θ μάρτυρασ τόνιςε ότι θ νομοκεςία ζχει γίνει πολφ πιο αυςτθρι ςτθ διάρκεια τθσ 

τελευταίασ δεκαετίασ και ιδιαίτερα ςτα χρόνια μετά τθν ζναρξθ τθσ κρίςθσ. 

Από τθν άλλθ πλευρά θ απορρφκμιςθ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ τθσ 

δεκαετίασ του 1990 και 2000 ςθμαίνει ότι θ Εποπτεία δεν μπορεί να εμποδίςει μια 

τράπεηα να χορθγιςει ζνα ςυγκεκριμζνο δάνειο. Αυτό που μπορεί και κάνει είναι να 

δίνει αντικίνθτρα μζςω των απαιτιςεων κεφαλαιακισ επάρκειασ, ϊςτε να δίνονται 
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λιγότερα δάνεια που ζχουν υψθλό κίνδυνο. Αφετζρου, ελζγχει με πολφ αυςτθρά 

κριτιρια όλεσ τισ διοικθτικζσ λειτουργίεσ εςωτερικά ςτθν τράπεηα με επιτροπζσ που 

πρζπει να λειτουργοφν, με όλα τα αρμόδια όργανα, με κατάλλθλα καταρτιςμζνο 

προςωπικό και ςτθ διοίκθςθ και ςτισ επιμζρουσ υπθρεςίεσ και ειδικά ςε κάποιεσ 

που ζχουν πολφ μεγάλθ ςθμαςία, όπωσ θ Διαχείριςθ Ξινδφνων, ζτςι ϊςτε, μζςα 

από τισ λειτουργίεσ τθσ τράπεηασ, να διαςφαλίηεται θ ςωςτι αξιολόγθςθ του 

κινδφνου κάκε δανείου.  

Θ Διεφκυνςθ Εποπτείασ διαχειρίηεται πολλά τεχνικά κζματα ςτον υπολογιςμό 

των δεικτϊν (πϊσ ςτακμίηονται τα δάνεια με βάςθ τουσ δείκτεσ που πρζπει και με 

βάςθ τουσ κινδφνουσ που υπολογίηονται και προφανϊσ με βάςθ τθ νομοκεςία και 

τισ οδθγίεσ), προςδιορίηει τθν «υγεία» μια τράπεηασ με βάςει τουσ υπολογιςμοφσ 

αυτϊν των δεικτϊν και αξιολογεί κάκε τράπεηα ςε ετιςια βάςθ από πλευράσ 

ςυςτθμάτων λιψθσ αποφάςεων με τα οποία λειτουργεί εςωτερικά, εςωτερικϊν 

διαδικαςιϊν, διοικθτικϊν διαδικαςιϊν. Χφμφωνα με τθν μάρτυρα, μετά τθν ζναρξθ 

τθσ κρίςθσ καταβάλλεται προςπάκεια να γίνουν πιο αντικειμενικά πολλά κριτιρια 

τα οποία ςτο παρελκόν ιταν περιςςότερο ςτθν ευχζρεια του επόπτθ και άφθναν 

περιςςότερθ χαλαρότθτα.  

Χυνοπτικά απαιτείται πλζον από τισ τράπεηεσ να ζχουν πολφ περιςςότερα 

κεφάλαια απ’ ό,τι ςτο παρελκόν ϊςτε να λειτουργεί θ τράπεηα ςωςτά και να 

διαςφαλίηεται θ εμπιςτοςφνθ των κατακετϊν.  

Πε βάςθ τθν εποπτικι εμπειρία για κάκε τράπεηα και το προφίλ κινδφνου 

κάκε τράπεηασ, αλλά και με βάςθ κάποιεσ βαςικζσ αρχζσ τακτικότθτασ καταρτίηεται 

–πλζον ςτο πλαίςιο του ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Πθχανιςμοφ Εποπτείασ- ζνα ετιςιο 

πρόγραμμα για τουσ επιτόπιουσ ελζγχουσ.  

Θ Διεφκυνςθ Επικεϊρθςθσ Εποπτευόμενων Εταιρειϊν ζχει τθν αρμοδιότθτα 

για τουσ επιτόπιουσ ελζγχουσ και τθν καταπολζμθςθ του ξεπλφματοσ χριματοσ 

(anti-money laundering). Από το 2009 μζχρι και το τζλοσ του 2015 ζχουν 

διενεργθκεί ογδόντα ζνασ τακτικοί ζλεγχοι ςε όλεσ τισ τράπεηεσ, ςφμφωνα με τον 

μάρτυρα Γεϊργιο Υάςχα.  

Θ Διεφκυνςθ Επικεϊρθςθσ ζχει τισ παρακάτω αρμοδιότθτεσ -  τομείσ: 

1. ζλεγχοσ τραπεηϊν ςυςτθμικϊν και μθ 

2. ζλεγχοσ αςφαλιςτικϊν εταιρειϊν 
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3. ζλεγχοσ ιδρυμάτων πλθρωμϊν 

4. ζλεγχοσ ςυςτθμάτων πλθροφορικισ για όλο το 

ςφςτθμα -είτε αςφαλιςτικζσ, είτε τράπεηεσ, είτε ιδρφματα 

πλθρωμϊν-  

5. ζλεγχοσ για ξζπλυμα χριματοσ (anti-money 

laundering) όλου του ςυςτιματοσ -ςυςτθμικζσ, μθ ςυςτθμικζσ 

τράπεηεσ, αςφαλιςτικζσ  

6. εκκακαρίςεισ τραπεηϊν.  

Χχετικά με τον ζλεγχο των τραπεηϊν, ο κ. Υάςχασ διευκρίνιςε ότι θ Διεφκυνςθ 

Επικεϊρθςθσ παίρνει εντολζσ για να διεξάγει ζλεγχο είτε από τθν Εποπτεία είτε από 

ειςαγγελικζσ Αρχζσ, όπου ηθτοφν κάτι ςυγκεκριμζνο. Θ Διεφκυνςθ Επικεϊρθςθσ δεν 

μπορεί να ελζγξει τράπεηα αν δεν πάρει εντολι με εξαίρεςθ τθν καταπολζμθςθ του 

ξεπλφματοσ χριματοσ-χρθματοδότθςθ τρομοκρατίασ.  

Χυνεπϊσ, οι ζλεγχοι που ηθτά θ Εποπτεία χωρίηονται ςε ζκτακτουσ και 

τακτικοφσ. Σι ζκτακτοι γίνονται όταν προκφψει κάτι από τα ςτοιχεία που ζχουν 

υποβάλει οι τράπεηεσ ι από κάποια άλλθ πλθροφόρθςθ. Σι τακτικοί ζλεγχοι 

ςχεδιάηονται προσ τα τζλθ του χρόνου με βάςθ τον χάρτθ των κινδφνων που ζχει 

εντοπίςει θ Εποπτεία με βάςθ τα ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει οι τράπεηεσ.  

Τταν πάρει εντολι ελζγχου μιασ ςυγκεκριμζνθσ τράπεηασ από τθν Διεφκυνςθ 

Εποπτείασ, θ Διεφκυνςθ Επικεϊρθςθσ κα προετοιμάςει τθν «αποςτολι» («mission» 

είναι ο όροσ που χρθςιμοποιεί θ Ευρωπαϊκι Ξεντρικι Ψράπεηα για τουσ επιτόπιουσ 

ελζγχουσ). Χυγκροτείται ζνα κλιμάκιο και ο επικεφαλισ επιλζγεται ανάλογα με τθ 

ςοβαρότθτα του ζργου. Ψα μζλθ του κλιμακίου κα προετοιμαςτοφν και κα 

ξεκινιςουν να κάνουν τον ζλεγχο. Σ ζλεγχοσ γίνεται με βάςθ ςυγκεκριμζνεσ 

διαδικαςίεσ. Χυντάςςεται το πρϊτο πόριςμα και ςυηθτείται με τθν ελεγχόμενθ 

τράπεηα. «Ψο ότι τουσ ακοφμε, δεν ςθμαίνει ότι αυτά που κα πουν κα τα 

υιοκετιςουμε» διευκρίνιςε ο κ. Υάςχασ.  

Χτθ ςυνζχεια ο επικεφαλισ προετοιμάηει το πόριςμα ελζγχου και περνά από 

ποιοτικό ζλεγχο ϊςτε να ζχει τθν απαραίτθτθ τεκμθρίωςθ για το κάκε εφρθμα και 

εςωτερικι ςυνζπεια, που γίνεται από ζμπειρο προϊςτάμενο ι επικεωρθτι. Ψζλοσ το 

πόριςμα ςτζλνεται είτε ςτον Επόπτθ είτε ςτον Ειςαγγελζα, όποιον από τουσ δφο το 

ζχει ηθτιςει. 
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Ακόμθ διευκρινίςτθκε από τον μάρτυρα κ. Γεϊργιο Υάςχα, απαντϊντασ ςε 

ερϊτθςθ μζλουσ τθσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ, ότι θ Ψράπεηα τθσ Ελλάδοσ δεν ζχει 

ευκφνθ να ενθμερϊςει τισ άλλεσ τράπεηεσ για τισ προβλζψεισ ςε ζναν δανειολιπτθ 

ϊςτε για να τισ προςτατζψει.                 

Χυνοψίηοντασ , θ διαδικαςία ελζγχων τθσ κεντρικισ τράπεηασ προσ τισ 

εποπτευόμενεσ τράπεηεσ ζχει ωσ εξισ:  

1. Σι ζλεγχοι μπορεί να είναι τακτικοί ι ζκτακτοι αλλά θ διαδικαςία είναι ςε 

γενικζσ γραμμζσ ίδια και ςτισ δφο περιπτϊςεισ 

2. Ειδικό κλιμάκιο δφο ι τριϊν ςτελεχϊν τθσ ΨτΕ ςυλλζγει ςτοιχεία από τθν 

ελεγχόμενθ τράπεηα, τα αξιολογεί και ςυντάςςει ςχζδιο κειμζνου ανάλογα με τα 

ευριματα.  

3. Χτθ ςυνζχεια το αποςτζλλει ςτθν ελεγχόμενθ τράπεηα, θ οποία ζχει 

δικαίωμα να απαντιςει ςτισ παρατθριςεισ με δικό τθσ κείμενο.  

4. Θ ΨτΕ  ςυντάςςει το τελικό πόριςμα λαμβάνοντασ υπόψθ κατά τθν κρίςθ 

τθσ τισ απαντιςεισ τθσ ελεγχόμενθσ τράπεηασ.  

Ψο πόριςμα οδθγεί ςε περαιτζρω ενζργειεσ από τθν ΨτΕ ανάλογα με τθν 

βαρφτθτα των ευρθμάτων (από αβλεψίεσ ι μικρζσ παρατυπίεσ ζωσ ςοβαρά 

κζματα). Σι ενζργειεσ αυτζσ  κλιμακϊνονται ςε πζντε ςτάδια:  

1. Σφςταςθ – για τθν αλλαγι των διαδικαςιϊν τθσ ελεγχόμενθσ τράπεηασ 

2. Επιβολι προςτίμου – αν θ ςφςταςθ δεν αποδϊςει (ςφμφωνα με τθν 

επιςιμανςθ του μάρτυρα Γεωργίου Υροβόπουλου το πρόςτιμο πλιττει τον μζτοχο 

και όχι τθ διοίκθςθ και ειςπράττεται υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου όχι τθσ ΨτΕ) 

3. Αφξθςθ των προβλζψεων για τισ επικίνδυνεσ χορθγιςεισ – και αυτό 

αποτελεί ζνα είδοσ προςτίμου που επίςθσ πλιττει τον μζτοχο. Χτα χρόνια τθσ 

κρίςθσ θ ΨτΕ επζβαλε διαφορετικό δείκτθ κεφαλαιακισ επάρκειασ, άνω του 

ελαχίςτου 8%, ανάλογα με τθν ταχφτθτα διόρκωςθσ των λακϊν (π.χ. ςτθν Ψράπεηα 

Αττικισ), ςφμφωνα με τον μάρτυρα Γεϊργιο Υροβόπουλο. Θ δζςμευςθ των 

κεφαλαίων που δεν αποφζρουν κερδοφορία αποτελεί ζνα είδοσ ποινισ για τον 

μζτοχο και τελικά ο μζτοχοσ κα κρίνει τθν αποτελεςματικότθτα τθσ διοίκθςθσ που 

ζχει ορίςει.  

4. Διοριςμόσ Επιτρόπου από τθν ΨτΕ – το οποίο κατά τον ΓΥ είναι ζνα 

«ακραίο» μζτρο, επειδι αυτό ο κόςμοσ το αντιλαμβάνεται ωσ ότι ζχουν γίνει 
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αταςκαλίεσ ςτθν τράπεηα και κινδυνεφουν τα χριματά του, άρα τα παίρνει τα 

λεφτά του και φεφγει. Υαράδειγμα διοριςμοφ επιτρόπου αποτελεί θ Proton.  

5. Ψελευταίο ςτάδιο είναι θ ανάκλθςθ άδειασ λειτουργίασ τθσ τράπεηασ. 

Ζχουν ανακλθκεί 14 άδειεσ τραπεηϊν.  

Ανεξάρτθτα από αυτζσ τισ ενζργειεσ και παράλλθλα με αυτζσ μποροφν να 

γίνουν άλλων δφο ειδϊν ενζργειεσ.  

1. Απομάκρυνςθ ςτελεχϊν από Διοικθτικό Χυμβοφλιο τράπεηασ ι απαγόρευςθ 

να γίνουν μζλθ ςυγκεκριμζνα πρόςωπα.  

2. Υαραπομπι ςτθ δικαιοςφνθ,  που μπορεί να προκφψει όταν ο ζλεγχοσ 

διαπιςτϊςει βάςιμεσ ενδείξεισ για παρανομίεσ. Φυςικά θ δικαιοςφνθ αποφαςίηει 

αν πρζπει να προχωριςει ςε περαιτζρω ενζργειεσ. 

Ρρακτικι τθσ Τραπεηικισ Εποπτείασ 

Από τισ μαρτυρικζσ κατακζςεισ προζκυψαν δφο βαςικά ςυμπεράςματα 

ςχετικά με τθν πρακτικι εφαρμογι τθσ Ψραπεηικισ Εποπτείασ. Υρϊτον, ότι θ μακρά 

διαδικαςία απορρφκμιςθσ του ευρωπαϊκοφ τραπεηικοφ ςυςτιματοσ, θ οποία 

ολοκλθρϊκθκε το 2000, αφινει ςχετικά λιγότερα περικϊρια άμεςθσ εποπτικισ 

παρζμβαςθσ ςτθν Ψράπεηα τθσ Ελλάδοσ αλλά και παρζμβαςθσ τθσ κυβζρνθςθσ ςτθ 

λειτουργία τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ. Θ  αυςτθροποίθςθ του κεςμικοφ πλαιςίου 

από τθν ζναρξθ τθσ κρίςθσ περιορίςτθκε ςτθν αφξθςθ των απαιτιςεων 

κεφαλαιακισ επάρκειασ και όχι τθν επιβολι εκ νζου πιςτωτικϊν κανονιςμϊν. 

Δθλαδι ςε ευρωπαϊκό επίπεδο επιλζχκθκε θ αφξθςθ του κόςτουσ των χορθγιςεων 

με μεγαλφτερο κίνδυνο μζςω τθσ αφξθςθσ των απαιτιςεων ςε κεφάλαιο (κόςτοσ 

κεφαλαίου), θ οποία κα κάνει τισ τράπεηεσ πιο «ςυνετζσ» και όχι θ επιβολι 

ςυγκεκριμζνων κανόνων για το ποιον και με ποιουσ όρουσ μποροφν να δανείηουν οι 

τράπεηεσ. Σ μάρτυρασ Γεϊργιοσ Υάςχασ είπε: «Δθλαδι, ποιοσ κακορίηει το ρίςκο. 

Είναι το Διοικθτικό Χυμβοφλιο τθσ τράπεηασ. Θ Ψράπεηα τθσ Ελλάδοσ και κάκε άλλθ 

Εποπτικι Αρχι ςου επιβάλλει να ζχεισ μθχανιςμοφσ ϊςτε να μπορείσ να 

αναγνωρίηεισ, μετράσ και διαχειρίηεςαι το ρίςκο. Εάν ο μζτοχοσ κζλει να εκτεκεί ςε 

μεγαλφτερο ρίςκο, ο επόπτθσ του ηθτάει περιςςότερα κεφάλαια. Αυτι είναι θ 

ιςτορία». Ανάλογα ιταν και τα ςχόλια των άλλων μαρτφρων.  
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Δεφτερον, ότι ακόμθ και αυτά τα λίγα περικϊρια παρζμβαςθσ που υπιρχαν 

πριν και μετά τθν ζναρξθ τθσ κρίςθσ, οι κεντρικοί τραπεηίτεσ και οι υπθρεςίεσ 

δίςταςαν να τα χρθςιμοποιιςουν εγκαίρωσ για λόγουσ «ςυςτθμικισ ευςτάκειασ».  

Αυτό το τελευταίο ςθμείο χριηει ιδιαίτερθσ προςοχισ και κα αναλυκεί ςτθ ςυνζχεια 

με εκτενι αναφορά ςτισ μαρτυρικζσ κατακζςεισ των ςτελεχϊν τθσ ΨτΕ.   

Τςον αφορά τθν πρϊτθ διαπίςτωςθ θ μάρτυρασ Χπυριδοφλα Υαπαγιαννίδου 

ανζφερε κατθγορθματικά: «Θ νομοκεςία από το 2000 και μετά που καταργικθκε 

και ο τελευταίοσ πιςτωτικόσ κανόνασ δεν μασ επιτρζπει να παρζμβουμε ςτθ 

διαδικαςία χοριγθςθσ του δανείου. Σι τράπεηεσ, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία που 

ζχουμε – και ευχαρίςτωσ να ςασ δϊςω και το ςχετικό άρκρο - δίνουν τα δάνεια 

ελεφκερα με τραπεηικά κριτιρια». Αλλά και ο μάρτυρασ Γεϊργιοσ Υάςχασ τόνιςε ότι 

«Ψο 1991, με τθν πράξθ διοικθτοφ 1955/91, απελευκζρωςθ και πλζον οι τράπεηεσ 

κακορίηουν οι ίδιεσ τα όριά τουσ και τον τρόπο που δίνουν τα δάνεια». Σ μάρτυρασ 

Γεϊργιοσ Υροβόπουλοσ ζδωςε τθν ακόλουκθ περιγραφι: «Δϊςτε ό,τι κζλετε, 

δϊςτε με ό,τι επιτόκιο κζλετε, δϊςτε με ό,τι εγγυιςεισ και αςφάλειεσ κζλετε να 

πάρετε, αρκεί αυτά που κάνετε να είναι καταγεγραμμζνα μζςα ςτον Ξανονιςμό 

Υιςτοδοτιςεων και να ορίηεται ποιοσ ζχει τθν ευκφνθ να κάνει τι, ποιοσ υπογράφει 

για δάνεια, ποιοσ προτείνει, ποιοσ αποδζχεται, ποιοι υπογράφουν από κάτω 

φαρδιά πλατιά και όλα αυτά». 

Χε ερϊτθςθ μζλουσ τθσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ ςχετικά με το ποιοσ μπορεί να 

ελζγξει τθν ΨτΕ πζρα από τον ζλεγχο που αςκεί θ Ευρωπαϊκι Ξεντρικι Ψράπεηα ο 

μάρτυρασ Λωάννθσ Χτουρνάρασ απάντθςε εξίςου κατθγορθματικά «Ξανείσ. Δεν 

μπορεί κανείσ να μασ δϊςει εντολι να κάνουμε κάτι» αλλά ςυμπλιρωςε ότι 

«Βεβαίωσ υπακοφμε τθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ, τουσ ελλθνικοφσ νόμουσ, οι οποίοι, 

όμωσ, όςον αφορά τθν κεντρικι τράπεηα είναι προςαρμοςμζνοι ςτο καταςτατικό 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ξεντρικισ Ψράπεηασ. Εξάλλου, το καταςτατικό τθσ Ψραπζηθσ τθσ 

Ελλάδοσ ζχει ιςχφ νόμου. Επομζνωσ, υπακοφμε και ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ και 

ςτουσ κανόνεσ του ευρωςυςτιματοσ. Συδείσ, όμωσ, μπορεί να δϊςει εντολι, να 

αναγκάςει τον Διοικθτι τθσ Ξεντρικισ Ψράπεηασ να κάνει κάτι». Επιπλζον 

διαπιςτϊκθκαν από τον κ. Χτουρνάρα μεγάλεσ ελλείψεισ ςτθ ςτελζχωςθ του 

προςωπικοφ. Χυγκεκριμζνα ανζφερε: «Τταν ιρκα ςτθν Ψράπεηα Ελλάδοσ, βρικα 

ζνα προςωπικό ετοιμοπόλεμο, αλλά με μεγάλεσ απϊλειεσ, λόγω ςυνταξιοδότθςθσ. 
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Από τότε μζχρι ςιμερα ζχουμε ενιςχφςει τισ εποπτικζσ διευκφνςεισ και τθ 

Διεφκυνςθ Επικεϊρθςθσ, με πάνω από πενιντα επτά ςτελζχθ, κυρίωσ από τθν 

αγορά, υψθλοφ επιπζδου, οφτωσ ϊςτε μαηί ςιμερα με τον Ευρωπαϊκό Εποπτικό 

Πθχανιςμό να δροφμε περιςςότερο προλθπτικά». 

Χχετικά με τθ δεφτερθ διαπίςτωςθ για τθν πρακτικι που ακολουκείται ςτθν 

άςκθςθ τθσ Εποπτείασ πρόκυψε ότι θ ΨτΕ ζδειξε και ενδεχομζνωσ ςυνεχίηει να 

δείχνει διςταγμό ςτα πρϊτα ςτάδια που κα ζπρεπε να αςκιςει ζγκαιρα τθν 

εποπτεία κακϊσ ανθςυχοφςε για τισ ςυνζπειεσ ςτθ «ςυςτθμικι ευςτάκεια», δθλαδι 

να μθν τρομοκρατθκοφν οι κατακζτεσ και αποςφρουν τα λεφτά τουσ. Αυτό 

προζκυψε ωσ γενικι εικόνα από τισ κατακζςεισ των τεςςάρων μαρτφρων και 

ιδιαίτερα από τα ςχόλια του πρϊθν κεντρικοφ τραπεηίτθ κ. Γεωργίου Υροβόπουλου. 

Χταχυολογικθκαν οι εξισ χαρακτθριςτικζσ φράςεισ, που δείχνουν τθν προςζγγιςθ 

αυτι: «Κζλω να πιςτεφω ότι δεν μασ λζτε με τον τρόπο αυτό βάλτε ‘επίτροπο ι 

αφαιρζςτε τθν άδεια λειτουργίασϋ γιατί αυτό είναι το ζςχατο. Ξαι αν γίνει κάτι 

τζτοιο, κινδυνεφουν να χάςουν οι κατακζτεσ λεφτά», «Αλλά ουδείσ χαίρεται κι από 

τουσ επόπτεσ να κλείνει άδειεσ και να βάηει επιτρόπουσ». 

Χυνοπτικά, ο κ. Υροβόπουλοσ άφθςε να διαφανεί ότι βαςικι μζριμνα του 

επόπτθ είναι θ βραχυπρόκεςμθ ευςτάκεια, δθλαδι να μθν προκλθκεί ανθςυχία 

ςτουσ κατακζτεσ από τον ζλεγχο ςτθν τράπεηα. Αυτό, βεβαίωσ, ζχει κόςτοσ τθν 

μακροπρόκεςμθ ευςτάκεια κακϊσ με αυτόν τον τρόπο το πρόβλθμα κρφβεται κάτω 

από το χαλί και ςυςςωρεφονται επιςφαλείσ χορθγιςεισ.  

Ψαυτόχρονα οι μάρτυρεσ περιζγραψαν ζνα πολφ χαλαρό εποπτικό πλαίςιο, 

όπου οι τράπεηεσ μποροφν να κάνουν περίπου ό,τι κζλουν εντόσ του Ξανονιςμοφ 

Υιςτοδοτιςεων που ςυντάςςει θ κάκε τράπεηα για τον εαυτό τθσ. Χυγκεκριμζνα, ο 

κ. Υροβόπουλοσ χρθςιμοποίθςε μεταξφ άλλων τθ φράςθ «Ωπάρχει απόλυτθ 

ελευκερία ςτθν τράπεηα», αναφερόμενοσ ςτθ δυνατότθτα που ζχει θ τράπεηα να 

επιλζγει ςε ποιον και με ποιουσ όρουσ κα χορθγεί δάνεια ενϊ ο κ. Υάςχασ είπε: 

«Ραι, μπορεί να δϊςει όπου κζλει όςο κζλει, εφαρμόηοντασ τισ διατάξεισ τθσ 

Ψραπζηθσ τθσ Ελλάδοσ». 

Ψο πρόβλθμα, λοιπόν, είναι διπλό: τόςο τα μεγάλα περικϊρια ελευκερίασ που 

αφινει το κεςμικό πλαίςιο (τουλάχιςτον ςφμφωνα με τουσ ιςχυριςμοφσ του κ. 
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Υροβόπουλου), όςο και θ βραχυπρόκεςμθ οπτικι που ζχει ο επόπτθσ που κζλει να 

αποφφγει κλυδωνιςμοφσ τθσ εμπιςτοςφνθσ των κατακετϊν όςο είναι νωρίσ.  

Σ κ. Υροβόπουλοσ άφθςε επίςθσ να διαφανεί πωσ κεωρεί ωσ βαςικι δικλείδα 

αςφαλείασ τθν αυτορρφκμιςθ από τουσ ίδιουσ τουσ μετόχουσ τθσ κάκε τράπεηασ  

που δεν κζλουν να χάςουν τα λεφτά τουσ είτε λόγω των εποπτικϊν ενεργειϊν 

(πρόςτιμα, αφξθςθ προβλζψεων-απαιτιςεων δείκτθ κεφαλαιακισ επάρκειασ) είτε 

λόγω των κεφαλαίων που κα χακοφν από τα δάνεια που δεν κα πλθρωκοφν. Για 

παράδειγμα ςε ερϊτθςθ για τισ αλλεπάλλθλεσ διαπιςτϊςεισ τθσ ΨτΕ για τισ 

χορθγιςεισ δανείων ςτο ΔΣΟ με αμφίβολα τραπεηικά κριτιρια θ αντίδραςθ ιταν: 

«Δεν μποροφμε να του ποφμε ςταμάτα εδϊ. Αυτό ςασ λζω και δεν με 

αντιλαμβάνεςτε. Σ ίδιοσ ο μζτοχοσ (ςθμ. τθσ τράπεηασ) οφείλει να προςτατεφςει 

τον εαυτό του γιατί βάηει λεφτά». 

Βεβαίωσ δεν μπόρεςε να φανεί από τθν κατάκεςθ πϊσ μποροφν να 

αποφευχκοφν καταςτάςεισ όπωσ αυτζσ που ελζγχει θ Εξεταςτικι Επιτροπι, δθλαδι 

όταν θ τράπεηα δεν διςτάηει να χορθγιςει δάνεια που με κακαρά τραπεηικά 

κριτιρια δεν κα ζπρεπε να χορθγιςει αλλά ζχει άλλουσ λόγουσ να τα χορθγιςει και 

ςυγκεκριμζνα να κερδίςει πολιτικι επιρροι και επιρροι ςτα μζςα μαηικισ 

ενθμζρωςθσ. Πάλιςτα τόςο οι ίδιεσ οι τράπεηεσ από τθν πλευρά του πιςτωτι όςο 

και τα ΠΠΕ και τα κόμματα από τθν πλευρά του δανειολιπτθ ιςχυρίςτθκαν, δια 

των εκπροςϊπων τουσ που κατζκεςαν ςτθν Εξεταςτικι Επιτροπι, ότι τα δάνεια των 

δφο αυτϊν κατθγοριϊν αποτελοφν μικρό ποςοςτό του ςυνόλου και ςυνεπϊσ δεν 

απειλοφςαν τθν ευςτάκεια των τραπεηϊν. Χτο ηιτθμα αυτό ζκανε μια πολφ 

ςθμαντικι επιςιμανςθ θ μάρτυρασ Χπυριδοφλα Υαπαγιαννίδου παραδεχόμενθ τθν 

ειδικι ςθμαςία που χουν ωσ πελάτεσ τα Πζςα Παηικισ Ενθμζρωςθσ για τισ 

τράπεηεσ: «Τπωσ ξζρετε, θ διαφιμιςθ είναι το πρϊτο που κόβουν οι επιχειριςεισ, 

όταν βρίςκονται ςε δφςκολθ κατάςταςθ. Επομζνωσ, ποια είναι τα κφματα; Ψα μζςα 

μαηικισ ενθμζρωςθσ. Ξατά ςυνζπεια, πιζηουν τισ τράπεηεσ. Χαφζςτατα υπάρχει θ 

πίεςθ τθσ δθμοςιότθτασ. Αυτό είναι κάτι που αντιλαμβανόμαςτε όλοι και χωρίσ να 

χρειάηεται να το ποφμε εμείσ εποπτικά. Τταν κάποιοσ ζχει το όπλο τθσ 

δθμοςιότθτασ, ζχει μεγαλφτερθ ιςχφ. Τμωσ, αντιςτοίχωσ ζχει κι άλλοσ. Ξαι ο 

Παρινόπουλοσ είχε το όπλο των υπαλλιλων που επαπειλοφνταν να μείνουν 
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άνεργοι. Σ κάκε ζνασ χρθςιμοποιεί τα όπλα του, προκειμζνου να εξαςφαλίςει κάτι 

καλφτερο από το τραπεηικό ςφςτθμα».  

Τςον αφορά τα δάνεια προσ τα κόμματα, από τισ κατακζςεισ των μαρτφρων 

προζκυψε ότι οφτε υπιρχε οφτε ιταν εφλογο να υπάρχει κάποιο ειδικό κανονιςτικό 

πλαίςιο  ειδικό για τα κόμματα. Χτθν περίπτωςθ των δανείων των κομμάτων, 

ενδεχομζνωσ από μία ι δφο τράπεηεσ ςτο παρελκόν μπορεί να ζγινε κάποια 

ενδεχομζνωσ υπερτίμθςθ του κομματιοφ το οποίο κα ειςπραττόταν από το δθμόςιο 

ςε εμβζλεια χρόνου. Αυτό βεβαίωσ εμείσ ςτον υπολογιςμό των εποπτικϊν δεικτϊν 

δεν το λάβαμε υπόψθ. Θ ίδια μάρτυρασ παρατιρθςε ότι «ςτθν περίπτωςθ των 

κομμάτων κεωρϊ ότι θ τράπεηα για λόγουσ δικισ τθσ διαςφάλιςθσ, εφόςον 

υπολογίηει ωσ παράγοντα μειωτικό του κινδφνου τθν κρατικι χρθματοδότθςθ, κα 

πρζπει να περιορίηεται ςτθν κοινοβουλευτικι περίοδο που τρζχει». Σ κ. Υάςχασ 

επιςιμανε ςχετικά ότι: «Άπαξ και πλζον ενεχυριάηεισ απαιτιςεισ μθ γεγενθμζνεσ –

δεν ζχει ςθμαςία-, οι οποίεσ αφοροφν μετά από οκτϊ, εννιά χρόνια, τότε ο κίνδυνοσ 

είναι μεγάλοσ». 

Συμπζραςμα 

Θ Εποπτεία του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ από τθν Ψράπεηα τθσ Ελλάδοσ 

μοιράηεται μεταξφ τθσ Διεφκυνςθσ Εποπτείασ, που παρακολουκεί τθν κεφαλαιακι 

επάρκεια των τραπεηϊν, και τθσ Διεφκυνςθσ Επικεϊρθςθσ, που διενεργεί τουσ 

επιτόπιουσ ελζγχουσ κατά παραγγελία τθσ προθγοφμενθσ διεφκυνςθσ ι των 

ειςαγγελικϊν αρχϊν.  

Θ απελευκζρωςθ και απορρφκμιςθ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ που ςυνζβθ 

μεταξφ του 1991 και του 2001 δθμιοφργθςε ζνα διαφορετικό εποπτικό πλαίςιο 

μζςα ςτο οποίο λειτοφργθςε το τραπεηικό ςφςτθμα και χοριγθςε δάνεια μεταξφ 

άλλων και ςτα ΠΠΕ και τα πολιτικά κόμματα, που αποτελοφν το αντικείμενο τθσ 

Εξεταςτικισ Επιτροπισ. Θ κζςπιςθ αυςτθρότερων κανόνων ςε παγκόςμιο και 

πανευρωπαϊκό επίπεδο ωσ ςυνζπεια τθσ χρθματοοικονομικισ κρίςθσ του 2008 δεν 

αντζςτρεψε ουςιωδϊσ τθν κατάςταςθ τθσ απορρφκμιςθσ. Απλϊσ αφξθςε τισ 

απαιτιςεισ κεφαλαιακισ επάρκειασ. Θ Εποπτεία από τθν Ψράπεηα τθσ Ελλάδοσ δεν 

αφοροφςε ςυγκεκριμζνα δάνεια αλλά τον ςυνολικό κίνδυνο του κάκε πιςτωτικοφ 

ιδρφματοσ. Ωςτόςο, θ Διεφκυνςθ Επικεϊρθςθσ επιςιμανε μια ςωρεία 
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παραβιάςεων και άλλων παρατθριςεων ςτισ δανειοδοτιςεισ των Πζςων 

Ενθμζρωςθσ και των πολιτικϊν κομμάτων κατόπιν ειςαγγελικϊν παραγγελιϊν. Σι 

ειδικζσ εκκζςεισ εξετάηονται ςτα επιμζρουσ τμιματα του παρόντοσ πορίςματοσ τθσ 

Εξεταςτικισ Επιτροπισ. Από τθν εξζταςθ των μαρτφρων τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ 

προκφπτει θ παρατιρθςθ ότι οι εποπτικζσ αρχζσ προτίμθςαν για διάφορουσ λόγουσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ανθςυχίασ για πρόκλθςθ τραπεηικοφ πανικοφ, να 

αποφφγουν να επιβάλουν ωσ όφειλαν ζγκαιρα κυρϊςεισ και διορκωτικά μζτρα ςτο 

τραπεηικό ςφςτθμα ακόμθ  και ςτο περιοριςμζνο πλαίςιο που ιταν αυτό δυνατό. 

Ενδεχομζνωσ ςε αυτό ςυνζβαλε και το γεγονόσ ότι θ Ψράπεηα τθσ Ελλάδοσ δεν 

λογοδοτεί ςε κανζναν ςτο κεςμικό πλαίςιο του κοινοφ ευρωπαϊκοφ νομίςματοσ 

(αρχι τθσ ανεξαρτθςίασ των κεντρικϊν τραπεηϊν). Ζνασ άλλοσ παράγοντασ που 

ενδεχομζνωσ ςυμβάλλει ςε αυτό είναι το φαινόμενο τθσ «περιςτρεφόμενθσ 

κφρασ», δθλαδι τθσ μεταπιδθςθσ ςτελεχϊν τραπεηϊν από τον ιδιωτικό τομζα 

(εποπτευόμενο) ςτθν κεντρικι τράπεηα (επόπτθ) και αντίςτροφα.  

Μςωσ θ διαπίςτωςθ που ςυμπυκνϊνει καλφτερα από όλα το πϊσ αςκικθκε θ 

Εποπτεία ςτο τραπεηικό ςφςτθμα ςτθν εποχι πριν από τθν κρίςθ είναι αυτι τθσ 

μάρτυροσ Χπυριδοφλασ Υαπαγιαννίδου: «Σ περιοριςμόσ τθσ πιςτωτικισ επζκταςθσ 

ποτζ δεν είναι αρεςτόσ ςτον κόςμο. Είναι ζνα πάρτι το οποίο κανζνασ δεν κζλει να 

χαλάςει». 

 

Γ. Δανειοδοτιςεισ ςε ΠΠΕ 

Γ.1 Ειςαγωγι 

Χφμφωνα με τισ κατακζςεισ των Διευκυνόντων Χυμβοφλων των Ψραπεηϊν θ 

ςυνολικι ζκκεςθ που ζχουν οι Ψράπεηεσ ςε ΠΠΕ παρατίκεται παρακάτω: 

ΨΦΑΥΕΗΑ ΥΣΧΣ 

ΔΑΡΕΛΩΡ ΧΕ 

ΠΠΕ 

ΥΦΣΒΟΕΨΕΛΧ ΑΞΑΟΩΥΨΣΛ 

ΞΛΡΔΩΡΣΛ 

ΟΘΛΥΦΣΚΕΧΠΑ 

ΕΚΡΛΞΘ  430€ εκ 227εκ  45% 

EUROBANK* 85€ εκ   19,2%. 

ALPHA 311€ εκ 160εκ 50%  

ΥΕΛΦΑΛΩΧ 432€ εκ 194εκ 29% 47% 



41 

 

ATTICA 12,6€ εκ    

ΧΩΡΣΟΣ 1,27δισ    

 

*το ποςό αφορά μόνο τα  ΠΠΕ του παραρτιματοσ 

 

Γ.2 Ηθτιματα άυλων αξιϊν  

1. Ξατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν προζκυψε ότι πολλά αν όχι όλα τα μεγάλθσ 
αξίασ δάνεια προσ ΠΠΕ δεν είχαν επαρκείσ εξαςφαλίςεισ. Χφνθκεσ ιταν να 
παρζχονται ωσ εξαςφάλιςθ «άυλεσ» αξίεσ (Χιμα, Ψαινιοκικθ, αξιϊςεισ κατά 
τρίτων ακόμα και μετοχζσ των ίδιων των δανειηόμενων εταιρειϊν). Χτθν εξζλιξθ 
των δανείων αποδείχτθκε ότι αυτζσ ιταν εξαιρετικά επιςφαλείσ 
«εξαςφαλίςεισ». Λδιαίτερθ εντφπωςθ προξενεί το ότι ςε καμία από τισ δανειακζσ 
ςυμβάςεισ με μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ δεν προβλζπονταν υποχρεωτικζσ για 
τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ενζργειεσ για τθν περίπτωςθ οριςμζνα από τα άυλα 
ςτοιχεία που είχαν δοκεί ςε εγγφθςθ να απαξιωκοφν προϊόντοσ του χρόνου . Θ 
πικανότθτα αυτι, όπωσ ζδειξε θ πορεία των πραγμάτων δεν ιταν αμελθτζα, 
αφοφ πολλά παραδείγματα ςθμαντικισ απαξίωςθσ ζωσ και εκμθδζνιςθσ τθσ 
αξίασ άυλων ςτοιχείων προζκυψαν κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν τθσ 
επιτροπισ. Πια ςυνετι πολιτικι εξαςφάλιςθσ κα είχε προνοιςει ϊςτε να 
υπάρχει εξαςφαλιςτικι ριτρα ςτθ ςχετικι δανειακι ςφμβαςθ. Επίςθσ δεν ζγινε 
γνωςτι καμία περίπτωςθ που να ςθμειϊκθκε αντίδραςθ τράπεηασ μετά τθν 
απαξίωςθ των άυλων ςτοιχείων πιςτοφχου μζςου ενθμζρωςθσ , παρόλο που θ 
απαξίωςθ ιταν κάτι περιςςότερο από προφανισ, είτε εντελϊσ όπωσ ςτθν 
περίπτωςθ τθσ ταινιοκικθσ του Alter, που απϊλεςε τθν αξία τθσ κατά 100%, είτε 
ςε περιπτϊςεισ που είχαν ενεχυραςκεί ςιματα (τίτλοι) εφθμερίδων , κυρίωσ, οι 
κυκλοφορίεσ των οποίων είχαν καταβαρακρωκεί με αποτζλεςμα να πζςει 
κατακόρυφα και θ αξία του ςιματοσ.  
 

2. Χτθν  περίπτωςθ τθσ απϊλειασ τθσ αξίασ ενεχυραςκζντοσ κινθτοφ πράγματοσ, 
όπωσ είναι οι άυλοι τίτλοι, αναδεικνφεται θ ςθμαςία που είχε για τθν 
εξαςφάλιςθ των δανείων προσ ΠΠΕ θ λιψθ προςωπικϊν εγγυιςεων του ι των 
μετόχων του πιςτοφχου ςχιματοσ. 
 Γενικά ςτο κζμα των προςωπικϊν εγγυιςεων θ ςτάςθ των τραπεηϊν προσ τουσ 
κφριουσ Πετόχουσ ιταν πολφ εφεκτικι. Ψο ςφνθκεσ ιταν να ηθτοφνται 
προςωπικζσ εγγυιςεισ  και να μθν δίνονται. Ψζτοια παραδείγματα υπάρχουν 
πολλά με πιο χαρακτθριςτικά τισ περιπτϊςεισ των Ψυχάρθ, (Υρακτικά τθσ 
31.8.2016). 

Εξίςου κραυγαλζο παράδειγμα είναι θ περίπτωςθ του «Ψθλζτυπου» : 

 Σι μζτοχοι του ΠΕGΑ ςυγκαταλζγονται ανάμεςα ςτισ πλουςιότερεσ 
επιχειρθματικζσ οικογζνειεσ τθσ χϊρασ με μεγάλθ οικονομικι επιφάνεια και 
καταγεγραμμζνα διακζςιμα πολλϊν εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρϊ .Εν 
τοφτοισ για ικανό  διάςτθμα άφθναν το κανάλι να ηθμιϊνεται και τουσ 
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εργαηόμενουσ απλιρωτουσ. Σ κίνδυνοσ ραγδαίασ απαξίωςθσ των περιουςιακϊν 
ςτοιχείων τθσ εταιρίασ ιταν ορατόσ . Ψο ενδεχόμενο να εκτίκεται ακόμα και ςε 
κίνδυνο χρεωκοπίασ θ εταιρία και να αυξάνεται αλματωδϊσ ο κίνδυνοσ μθν 
μπορζςουν τα πιςτωτικά ιδρφματα να αναλάβουν τα ποςά των δανείων που 
είχαν χορθγιςει ιταν κακόλου αμελθτζο, αντίκετα εξαιρετικά πικανό .  

Θ ςυμπεριφορά αυτι των ιδιοκτθτϊν του ΨΘΟΕΨΩΥΣΩ ενείχε ςκοπιμότθτα και 
υπολογιςμό εν όψει τθσ προαναγγελίασ του διαγωνιςμοφ για τισ τθλεοπτικζσ 
ςυχνότθτεσ. Εκείνο όμωσ που ενδιαφζρει από τθν άποψθ του αντικειμζνου τθσ 
Επιτροπισ είναι ότι θ απουςία προςωπικϊν εγγυιςεων επζτρεπε ςτουσ μεγαλο-
μετόχουσ να μθν υπολογίηουν το ενδεχόμενο , που ιταν παραπάνω από ορατό, 
να χρεωκοπιςει θ εταιρία και να χακοφν οριςτικά τα χριματα για τισ πιςτϊτριεσ 
τράπεηεσ. 

Θ ςυμπεριφορά τουσ αυτι , βζβαια, δεν είχε ωσ αφετθρία τθν ζλλειψθ 
χρθμάτων. Είναι χαρακτθριςτικό ότι , όπωσ αποκάλυψε ςτισ 3/7/2016  ςτθ 
Βουλι ο ΡΛΞΣΧ ΥΑΥΥΑΧ, Ωπουργόσ τότε Επικρατείασ, τον Απρίλιο 2016 , όταν 
άρχιηαν οι κινθτοποιιςεισ των εργαηομζνων ςτο ΠEGA για να πάρουν τα 
δεδουλευμζνα τουσ ,ο Διευκυντισ τθσ εφθμερίδασ το «ΒΘΠΑ» ΑΡΨΩΡΛΣΧ 
ΞΑΦΑΞΣΩΧΘΧ είχε γράψει ςτο Tweeter : « Θ ΠΣΨΣΦ ΣΝΟ είχε ταμειακά 
διακζςιμα πάνω από 650 εκατομμφρια ευρϊ ςτο τζλοσ του 2015 και θ 
ΕΟΟΑΞΨΩΦ άλλα 450 εκατομμφρια ευρϊ. Πόλισ 20 εκατομμφρια χρειάηεται το 
MEGA». 

 Γ.3  Ευριματα ανά επιχείρθςθ ΠΠΕ 

1) STAR 

ΔΟΜΘ ΤΟΥ ΡΟΛΣΜΑΤΟΣ ΓΛΑ ΤΟΝ ΤΘΛΕΟΡΤΛΚΟ ΣΤΑΚΜΟ STAR 

 

1)ΛΣΤΟΛΚΟ –ΓΕΝΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΤΑΛΕΛΑ 

2)ΧΟΝΟΔΛΑΓΑΜΜΑ ΔΑΝΕΛΣΜΟΥ 

3)ΣΥΜΒΑΣΕΛΣ – ΥΡΟΛΟΛΡΑ 

4)ΕΥΘΜΑΤΑ 

 ΑΡΟ ΕΓΓΑΦΑ ΤΑΡΕΗΩΝ, ΡΟΛΣΜΑΤΑ ΤτΕ, ΚΑΤΑΚΕΣΕΛΣ ΜΑΤΥΩΝ (CEO 

ΤΑΡΕΗΩΝ, ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΜΜΕ , ΕΡΛΚΕΩΘΤΩΝ ΤτΕ) 

5)ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ -ΣΥΝΟΛΛΚΑ 

6)ΡΟΛΛΤΛΚΟ ΣΧΟΛΛΟ 

 

Star Channel 
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Star Channel 

 
Ψο λογότυπο του Star (2014-ςιμερα) 

Λςτορικό: Ψο Star Channel (πρϊθν Ξανάλι 29) είναι ελλθνικόσ ιδιωτικόσ τθλεοπτικόσ 
ςτακμόσ πανελλαδικισ εμβζλειασ, με ζδρα τθν Ξθφιςιά. Λδρφκθκε το 1993, από 
τον Ρίκο Παςτοράκθ, το οποίο είχε πουλθκεί ςτθν Ρζα Ψθλεόραςθ Α.Ε. 
τθσ οικογζνειασ Βαρδινογιάννθ. Είναι κανάλι ενθμερωτικοφ και ψυχαγωγικοφ 
χαρακτιρα. 

Γενικά Στοιχεία: Θ Ρζα Ψθλεόραςθ Ανϊνυμθ Εταιρεία είναι θ δεφτερθ τθλεοπτικι 

εταιρεία από τισ δφο πρϊτεσ που ιδρφκθκαν ςτθν Ελλάδα (θ πρϊτθ ιταν ο 

Ψθλζτυποσ του Mega Channel). Λδρφκθκε ςτισ 7 Χεπτεμβρίου 1989, αρχικά ωσ 

τθλεοπτικόσ ςτακμόσ, λαμβάνοντασ άδεια πανελλαδικισ εμβζλειασ. Χτθν ςυνζχεια, 

εξελίχκθκε ςε εταιρεία, αφοφ τθν άδεια που κατείχε δεν τθν αξιοποίθςε για να 

ανοίξει δικό τθσ τθλεοπτικό ςτακμό, αλλά αγόραςε εκ των υςτζρων το Ξανάλι 29, το 

οποίο και μετονόμαςε ςε Star Channel. Αρχικά θ εταιρεία, όπωσ και το κανάλι, 

ζδρευε ςτισ πρϊθν εγκαταςτάςεισ του Ξαναλιοφ 29, ςτον Ψαφρο, ςτθν οδό 

Διμθτρασ 31.  Ψο Star Channel άρχιςε να εκπζμπει ςτισ 4 Δεκεμβρίου του 1993 από 

τα κεντρικά του ςτοφντιο ςτον Ψαφρο Αττικισ, μζςα από τθν ςυχνότθτα 

του Ξαναλιοφ 29 και με τθν κακοδιγθςθ του Ρίκου Παςτοράκθ, καλφπτοντασ το 

μεγαλφτερο μζροσ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ. Ψο 2008, οι εγκαταςτάςεισ του 

καναλιοφ μεταφζρκθκαν ςτθν Ξθφιςιά. Θ πλιρθσ επωνυμία τθσ εταιρείασ είναι 

«Ρζα Ψθλεόραςθ Α.Ε.» Γενικόσ Διευκυντισ του Χτακμοφ είναι ο Ξάρολοσ Αλκαλάϊ, 

Γενικόσ Διευκυντισ Ειδιςεων ο Ξωςτισ Χιακανίκασ και Διευκφντρια Υρογράμματοσ 

θ Ράταλι Γοφντφιλντ. 

2) Μζτοχοι: Χφμφωνα με τα ςτοιχεία του ΕΧΦ, ςτθν εξεταηόμενθ χρονικι περίοδο 

μζτοχοι του Χταρ ιταν εξωχϊριεσ (offshore) εταιρείεσ (Thelon Trading Ltd, Dasen 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Star_Channel_logo.png
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CE%B9_29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B7%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/1993
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/Mega_Channel
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CE%B9_29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1993
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CE%B9_29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/2008
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B7%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%AC
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Holdings Ltd, Moorefields SA, Blue Dime Holding SA, Hogrid Holdings Ltd), 

ςυμφερόντων τθσ οικογζνειασ Βαρδινογιάννθ.Ειδικότερα: 

 

 

 

2)ΧΟΝΟΔΛΑΓΑΜΜΑ ΔΑΝΕΛΣΜΟΥ 

ΣΥΜΒΑΣΕΛΣ – ΥΡΟΛΟΛΡΑ 

Σι οφειλζσ τθσ εταιρείασ ΡΕΑ ΨΘΟΕΣΦΑΧΘ ΑΕ, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που 

προςκόμιςε θ εταιρεία ςτισ 27/5/2016 ΑΥ 63 : 

 

ΨΦΑΥΕΗΑ 

ΕΛΔΣΧ 

ΧΩΠΒΑΧΘΧ 

 

ΘΠΕΦΣΠ

ΘΡΛΑ 

ΔΑΡΕΛΣΩ 

ΥΣΧΣ 

ΞΕΦΑΟΑΛ

ΣΩ ΥΣΩ 

ΧΣΦΘΓΘ

ΚΘΞΕ 

ΕΑΧΦΑΟΛΧΕΛΧ ΩΥΣΟΣΛΥΣ 

ΞΕΦΑΟΑΛΣΩ 

ΥΑΦΑΨΘΦΘΧ

ΕΛΧ 

ΥΕΛΦΑΛΩΧ & 

ΕΚΡΛΞΘ 

 

ΞΣΔ 

1.4.2015 56.000.0

00€ 

Εγγυθτισ είναι 

θ STAR 

ΕΥΕΡΔΩΨΛΞΘ 

Α.Ε. (κάτοχοσ 

κατά 100% του 

κεφαλαίου τθσ 

ΡΕΑ 

ΨΘΟΕΣΦΑΧΘ 

Α.Ε.) για το 

ςφνολο του 

ΞΣΔ.  Από το 

55.200.000€ Χτισ 

19.05.2016 

θ Ρζα 

Ψθλεόραςθ 

Α.Ε. 

προχϊρθςε 

ςε μερικι 

αποπλθρωμ

ι φψουσ 

800.000€ 

ςυνεπϊσ το 

Μετοχικι ςφνκεςθ STAR 

Dasen Holdings LTD – Βαρδιάννα Β. Βαρδινογιάννθ  ςυμμετοχι ςτο Star κατά 

85,1% 

MooreFields SA – Αναςταςία  Κ. Βαρδινογιάννθ  ςυμμετοχι ςτο Star κατά 14.1% 

Blue Dime Holdings SA – Δθμοςκζνθσ Ρ. Βαρδινογιάννθσ  ςυμμετοχι ςτο Star 

κατά 0.4% 

Hogrid Holdings SA – Γεϊργιοσ Λ. Βαρδινογιάννθσ  ςυμμετοχι ςτο Star κατά 0.15% 

THELON SA – Ρικόλαοσ Βαρδινογιάννθσ  ςυμμετοχι ςτο Star κατά 0.25% 
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ςφνολο των 56 

εκ. €, τα 12 εκ 

€ είναι 

καλυμμζνα με: 

α) εκχϊρθςθ 

απαιτιςεων 

πελατϊν λόγω 

ενεχφρου β) 

μετρθτά ςε 

δεςμευμζνο 

τραπεηικό 

λογαριαςμό 

(cash colateral) 

γ) επιταγζσ 

πελατείασ 

μεταχρονολογ

θμζνεσ 

υπόλοιπο 

διαμορφϊκ

θκε ςε 

55.200.000

€ 

ALPHA 

 

ΞΣΔ 

4.8.2008 10.000.0

00€ 

α) εκχϊρθςθ 

απαιτιςεων 

πελατϊν λόγω 

ενεχφρου β) 

μετρθτά ςε 

δεςμευμζνο 

τραπεηικό 

λογαριαςμό 

(cash colateral) 

γ) επιταγζσ 

πελατείασ 

μεταχρονολογ

θμζνεσ 

6.000.000€ Ψο αρχικό 

δάνειο 

(2008) 

ορίςτθκε ςε 

€ 10 εκ. 

Ζχουν γίνει 

αποπλθρωμ

ζσ: 

Αφγουςτοσ 

2015: € 2 

εκ, 

Σκτϊβριοσ 

2014: € 1 

εκ, Πάρτιοσ 

2016: € 1εκ. 

Ψο 

υπόλοιπο 

μετά τισ 

πλθρωμζσ 

διαμορφϊν

εται ςε € 6 

εκ 

ΕΚΡΛΞΘ 

 

23.10.201

5 

3.825.00

0€ 

STAR 

ΕΥΕΡΔΩΨΛΞΘ 

Α.Ε. (κάτοχοσ 

κατά 100% του 

3.825.000€ Σι 

εγγυιςεισ 

ορίηονται 

ςτθν από 
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ΥΑΦΣΧΘ 

ΕΓΓΩΘΧΘΧ 

ΥΛΧΨΩΧΘΧ ΧΕ 

ΑΡΣΛΞΨΣ 

ΑΟΟΘΟΣΧΦΕ

Σ 

ΟΣΓΑΦΛΑΧΠΣ 

κεφαλαίου τθσ 

ΡΕΑ 

ΨΘΟΕΣΦΑΧΘ 

Α.Ε.). Επιπλζον 

εξαςφάλιςθ: 

Ενζχυρο 

ποςοςτοφ 25% 

επί του 

ςυνόλου των 

εκχωρθμζνων 

απαιτιςεων 

προσ τθν 

ΕΚΡΛΞΘ 

FACTORS Α.Ε. 

(Διαχειρίςτρια 

των 

εκχωρθμζνων 

απαιτιςεων 

τθσ "ΡΕΑ 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ 

ΨΘΟΕΣΦΑΧΘ 

Α.Ε." 

23.10.2015 

ςφμβαςθ 

παροχισ 

εγγυιςεωσ 

πιςτϊςεωσ 

με ανοιχτό 

αλλθλόχρεο 

λογ/μο. 

ΥΕΛΦΑΛΩΧ 

 

ΥΑΦΣΧΘ 

ΕΓΓΩΘΧΘΧ 

ΥΛΧΨΩΧΘΧ ΧΕ 

ΑΡΣΛΞΨΣ 

ΑΟΟΘΟΣΧΦΕ

Σ 

ΟΣΓΑΦΛΑΧΠΣ 

25.02.201

4 

2.500.00

0€ 

Εκχϊρθςθ 

απαιτιςεων 

μζςω 

επιταγϊν 

πελατείασ 

365.501,73€  

ALPHA 

(πρϊθν 

ΕΠΥΣΦΛΞΘ) 

 

ΥΑΦΣΧΘ 

ΕΓΓΩΘΧΘΧ 

ΥΛΧΨΩΧΘΧ ΧΕ 

ΑΡΣΛΞΨΣ 

ΑΟΟΘΟΣΧΦΕ

1.12.2012 2.000.00

0€ 

Εκχϊρθςθ 

απαιτιςεων 

μζςω 

επιταγϊν 

πελατείασ 

9.613,48€ Ψο αρχικό 

πλαφόν τθσ 

ςφμβαςθσ 

ςτισ 

14.10.1999 

ιταν € 

7.043.286,8

7 με 

εγκεκριμζν

ο όριο 
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Σ 

ΟΣΓΑΦΛΑΧΠΣ 

ςιμερα τα 

€ 2 εκ. 

      

ΧΩΡΣΟΛΞΣΧ 

ΔΑΡΕΛΧΠΣΧ 

ΕΨΑΛΦΕΛΑΧ 

ΡΕΑ 

ΨΘΟΕΣΦΑΧΘ 

ΑΕ 

   

 

 65.400.115,21€  

 

 

 

 

 

ΧΩΡΣΟΛΞΣΧ ΨΦΑΥΕΗΛΞΣΧ ΔΑΡΕΛΧΠΣΧ ΨΘΧ ΕΨΑΛΦΕΛΑΧ ΡΕΑ ΨΘΟΕΣΦΑΧΘ ΑΕ 

ΨΦΑΥΕΗΕΧ ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΣΦΕΛΟΘ  ΑΞΑΟΩΥΨΣΧ 

ΞΛΡΔΩΡΣΧ 

ΥΦΣΒΟΕΨΕΛΧ  

ΕΚΡΛΞΘ 

ΨΦΑΥΕΗΑ  

33.278.255,54€ 25.400.900€ 27.095.000€ 

ΥΕΛΦΑΛΩΧ 27.790.325,54€ 21.777.840,52€ 0,00€ 

ALPHA BANK 8.146.226,78€ 0,00€ 149.821,67€ 

ΧΩΡΣΟΑ 69.214.807,86€ 47.178.740,52€ 27.244.821,67€ 

Θ εταιρεία «ΡΕΑ ΨΘΟΕΣΦΑΧΘ ΑΕ» ςτα ςτοιχεία που ζςτειλε δεν ςυμπεριζλαβε το 

factoring  το οποίο ανζρχεται ςτο ποςό των 3.885.582,32€. 

Σ όμιλοσ του Star χρθματοδοτικθκε από τισ τράπεηεσ ΕΚΡΛΞΘ και ΥΕΛΦΑΛΩΧ, και 

μζχρι το 2008 είχε εμφανίςει ςθμαντικά προβλιματα ςτθ εξυπθρζτθςθ των 

δανείων. Από το 2008 ζχει προβλιματα που αντιμετωπίηονται από νζα κεφάλαια 

των μετόχων. Ενδεικτικά επιςθμαίνεται ότι ζχουν ιδθ καταβλθκεί από τουσ 

μετόχουσ κεφάλαια 78,8 εκατομμυρίων ευρϊ για τθν περίοδο 2010-2015.  

Τμωσ ςφμφωνα με το πόριςμα τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ επιβάλλεται θ λιψθ 

ςθμαντικϊν εξαςφαλίςεων για ακάλυπτο μακροπρόκεςμο δανειςμό ποςοφ 44 

εκατομμυρίων ευρϊ(επί ςυνολικϊν κινδφνων ποςοφ 70,3 εκατομμυρίων ευρϊν).  



48 

 

Πετά το ζτοσ 2008 υπάρχει ςυνεχισ επιδείνωςθ. Ακόμα και ςτθν καλι διετία (2006-

2007) ο μακροπρόκεςμοσ δανειςμόσ εξυπθρετοφνταν μόνο ωσ προσ τουσ τόκουσ. Οι 

Τράπεηεσ δίνουν ςυνεχείσ παρατάςεισ διάρκειασ των δανείων, χωρίσ όμωσ να 

προκφψουν ςε μακρό χρονικό διάςτθμα τεκμθριωμζνεσ προςπάκειεσ να 

ενιςχυκοφν οι διαςφαλίςεισ.  

Υπό τισ παροφςεσ ςυνκικεσ, το Ρόριςμα τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ εκτιμά ότι θ 

διατιρθςθ τθσ εταιρίασ εν λειτουργία και θ προοπτικι εξυπθρζτθςθσ του 

δανειςμοφ τθσ, ςυνδζονται άρρθκτα με τθ ςυνζχιςθ τθσ ειςροισ νζων κεφαλαίων 

από τουσ μετόχουσ, τακτικι που ακολουκείται με ςυνζπεια μζχρι ςιμερα, εν 

μζςω δυςμενοφσ οικονομικοφ περιβάλλοντοσ.  

Τμωσ επιβάλλεται θ ενίςχυςθ εκ παραλλιλου των εξαςφαλίςεων, που κρίνονται 

απολφτωσ απαραίτθτεσ.  

Ευριματα : 

 

Εγείρονται ηθτιματα νομιμότθτασ ςτθν πιςτοδοτικι πολιτικι των τραπεηϊν να 

χορθγοφν δάνεια 56 εκ ευρϊ μζςα ςε περίοδο κρίςθσ, (1θ Απριλίου 2015) 

βαςιηόμενεσ αποκλειςτικά ςτθν φιμθ και πελατείασ τθσ οικογζνειασ Βαρδινογιάννθ 

που βρίςκεται πίςω από τισ πολλαπλζσ εξωχϊριεσ (offshore) εταιρείεσ, ςτο όνομα 

των οποίων χορθγείται ζνα ι το άλλο δάνειο. Δθλαδι να χορθγοφνται δάνεια χωρίσ 

εξαςφαλίςεισ, παρά μόνο ςτθ βάςθ τθσ φιμθσ και πελατείασ των πιςτοφχων και 

μάλιςτα χωρίσ εμπράγματεσ εξαςφαλίςεισ; Σ κ. Γ. Βαρδινογιάννθσ ςτθν κατάκεςι 

του ιςχυρίςτθκε ότι αυτι ιταν θ ςυνικθσ πρακτικι των χορθγιςεων των 

επιχειρθματικϊν δανείων με κριτιριο το «όνομα» ι τθν «φιμθ» του πελάτθ χωρίσ 

να απαιτοφνται περαιτζρω εξαςφαλίςεισ 

 Είναι τουλάχιςτον ςκανδαλϊδεσ να μπαίνει ωσ εγγυθτισ για ζνα τζτοιο υψθλό 

δάνειο, όπωσ ίςχυςε και ςτα τα δφο Ξοινοπρακτικά Σμολογιακά Δάνεια (2008 και 

2015) εταιρεία με μετόχουσ τουσ ίδιουσ τουσ πιςτοφχουσ, τθν οικογζνεια 

Βαρδινογιάννθ. Πάλιςτα υπάρχει και όροσ ςτθ ςχετικι (με το ΞΣΔ 56 εκ) ςφμβαςθ, 

ωσ όροσ καταγγελίασ, ότι δθλαδι, θ (…) μείωςθ του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ ςτθν 

εγγυιτρια εταιρεία, κα ςυνιςτά λόγο καταγγελίασ τθσ δανειακισ ςφμβαςθσ. Ζνα 

ακόμα ςθμείο διερεφνθςθσ είναι ότι θ μία πιςτϊτρια Ψράπεηα Υειραιϊσ ανικει κατά 
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ποςοςτό ςυνιδιοκτθςίασ ςτθν οικογζνεια Βαρδινογιάννθ θ οποία μάλιςτα 

εκπροςωπείται ςτο Διοικθτικό Χυμβοφλιο.  

Τεκμθρίωςθ: Ακόμθ και το πόριςμα τθσ ΨτΕ τονίηει ότι είναι αναγκαίο να λθφκοφν 

εξαςφαλίςεισ, προςωπικζσ ι εμπράγματεσ Πάλιςτα από τα 70.3 εκ που ςυνιςτοφν 

τουσ αναλαμβανόμενουσ κινδφνουσ από τισ τράπεηεσ όπωσ αναφζρει και το 

πόριςμα τθσ ΨτΕ του (2016) τα 44 εκ ευρϊ είναι ακάλυπτα, δθλαδι το 62.5%. εκ 

ευρϊ είναι ακάλυπτοι κίνδυνοι και οι προβλζψεισ (ηθμία) ανζρχονται ςτα 27.2 εκ 

ευρϊ.   

 

 

2.ΑΝΤ1  

Ρόριςμα Εξεταςτικισ Επιτροπισ για ΑΝΤ1  

 

Σ όμιλοσ ΑΡΨ1, ςυμφερόντων τθσ οικογζνειασ Π. Ξυριακοφ αποτελεί ζνα από τα 

μεγαλφτερα εγχϊρια ςυγκροτιματα μαηικισ ενθμζρωςθσ. Υζραν του τθλεοπτικοφ 

ςτακμοφ που ξεκίνθςε τθ λειτουργία του τθν 31/12/1989, οι δραςτθριότθτζσ του 

εκτείνονται ςτο ραδιόφωνο, ςτισ υπθρεςίεσ πλθροφόρθςθσ, εκδόςεων και 

εκτυπϊςεων κακϊσ και ςτισ τθλεοπτικζσ και μουςικζσ παραγωγζσ.  

Ψο 2010 μεταβλικθκε θ δομι του Σμίλου με τθν απόςχιςθ του κλάδου τθσ 

τθλεόραςθσ από τθ μζχρι τότε μθτρικι ANT1 TV και ειςφορά του ςτθν ΑΡΨ1 

Internet ΑΕ. Θ μθτρικι μετονομάςκθκε ςε ANT1 Group ΑΕ και θ ωσ άνω ιδιοκτιτρια 

του τθλεοπτικοφ ςτακμοφ ςε ΑΡΨ1 TV ΑΕ. Χε αυτιν μεταφζρκθκαν όλεσ οι 

ιςχφουςεσ πιςτοδοτικζσ γραμμζσ. 

Σι βαςικζσ κυγατρικζσ εταιρείεσ του Σμίλου είναι οι εξισ: 

 «ΔΑΦΡΘ Επικοινωνίεσ» Α.Ε. 

 «ΕΡΑ τθλεοπτικζσ και κινθματογραφικζσ παραγωγζσ» Α.Ε. 

 Φαδιοτθλεοπτικζσ επιχειριςεισ Α.Ε.-ΑΡΨ1 Radio 

 ΡΛΞΘ ΕΞΔΣΨΛΞΘ Α.Ε. (ζντυπα) ζχει πουλθκεί ςε τρίτο το 2012 

Χχζςθ υφίςταται και με τισ ακόλουκεσ εταιρείεσ: 

 «ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ TV» Α.Ε. (Θ ΑΡΨ1 TV ΑΕ τθσ παρζχει προγράμματα, προςωπικό 

και διαφθμίςεισ, διατθρϊντασ το δικαίωμα να αποκτιςει ποςοςτό 51% του 

μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ. Θ επιχείρθςθ διατθρεί διαχρονικά μικρό δανειςμό 

φψουσ περίπου 300.000 ευρϊ.) 
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 “RIMESTEEL” Ltd Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ, με ζδρα τθν Ξφπρο, 

ςυμφερόντων τθσ οικογζνειασ Ξυριακοφ. Ζχει αποκτιςει ακίνθτο ςτθν 

Ελλάδα με εξαγορά των μετοχϊν τθσ πρϊθν ιδιοκτιτριασ εταιρείασ του 

ακινιτου Cazol ΑΕΒΕ. 

 

Αρχικά από τθν ίδρυςι τθσ και μζχρι το 2003 θ ΑΡΨ1 TV κάλυπτε τισ δανειακζσ τθσ 

ανάγκεσ μζςω ομολογιακϊν δανείων ςτα οποία τοποκετοφνταν κεςμικοί επενδυτζσ 

τθσ αλλοδαπισ, με υψθλό όμωσ επιτοκιακό κόςτοσ ςφμφωνα με τισ Ψράπεηεσ. Ψο 

γεγονόσ αυτό ςε ςυνδυαςμό με τθ διαχρονικι πολιτικι του ομίλου να διατθρεί 

υψθλά ταμειακά διακζςιμα (αχρθςιμοποίθτα κεφάλαια), ιδιαίτερα μετά τθν 

πϊλθςθ τθσ κυγατρικισ ςτθ Βουλγαρία, επιβάρυνε τα αποτελζςματά του.  

Ψο 2004 ςθμειϊκθκε θ ζναρξθ του δανειςμοφ, περιοριςμζνθσ ζκταςθσ από το 

Ελλθνικό Ψραπεηικό Χφςτθμα. Δεδομζνθσ τθσ αρνθτικισ εξζλιξθσ τθσ διαφθμιςτικισ 

αγοράσ και ςυνεπακόλουκα τθσ χρθματοοικονομικισ κατάςταςθσ των εταιρειϊν 

του ομίλου, ςτα τζλθ του 2010 ξεκίνθςαν διαπραγματεφςεισ για Ξοινοπρακτικό 

Σμολογιακό Δάνειο (ΞΣΔ) ςυνολικοφ φψουσ ζωσ 170 εκ. ευρϊ. Ψο ΞΣΔ υλοποιικθκε 

με ςοβαρι κακυςτζρθςθ τον 3ο 2015 για ποςό 162,7 εκ. Χφμφωνα με το Υόριςμα 

τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ: “Θ ΑΡΨ1 TV ςιμερα (Φεβρουάριοσ 2016) εμφανίηει λίαν 

υψθλό δανειςμό ςε ςχζςθ με το μζγεκοσ των δραςτθριοτιτων τθσ…” 

Σι Ψράπεηεσ, μζχρι και το 2008 δεν είχαν ςθμαντικά ανοίγματα (οι δανειακζσ 

ανάγκεσ του ομίλου καλφπτονταν από το εξωτερικό). Θ πιςτοδοτικι τακτικι που 

εφαρμόςτθκε από το τραπεηικό ςφςτθμα μζχρι και τα τζλθ του ζτουσ 2008 

χαρακτθρίηεται ωσ ςυνάδουςα με τισ γενικότερεσ τραπεηικζσ πρακτικζσ. Σι 

χρθματοδοτιςεισ κάλυπταν τισ ανάγκεσ για κεφάλαιο κίνθςθσ και αςφαλίηονταν με 

ρευςτοποιιςιμα ςτοιχεία, εταιρικζσ και προςωπικζσ εγγυιςεισ του βαςικοφ φορζα 

και με διατιρθςθ ςτισ κυρίδεσ των Ψραπεηϊν ελεφκερων κατακζςεων ικανοφ 

φψουσ (διαχρονικά αποςφρκθκαν ςτο ςφνολό τουσ).  

Από το ζτοσ 2009 εκκινοφν θ επιδείνωςθ τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ του ομίλου 

και θ ςταδιακι διεφρυνςθ των παρεχομζνων πιςτοδοτικϊν γραμμϊν από όλεσ τισ 

τράπεηεσ. Ακολουκεί θ ζναρξθ διαπραγματεφςεων αναδιάρκρωςθσ του τραπεηικοφ 

δανειςμοφ, οι οποίεσ εξελίςςονται με πολφ βραδφ ρυκμό. Χτθ διάρκειά τουσ οι 

Ψράπεηεσ διενεργοφν ενδιάμεςεσ χρθματοδοτιςεισ αλλά και αποδίδουν ςε 

οριςμζνεσ περιπτϊςεισ το προϊόν ρευςτοποίθςθσ καλυμμάτων. Εν τζλει ςτισ αρχζσ 

του 2015 ςυνομολογικθκε το ΞΣΔ με διοργανϊτρια τράπεηα τθν EUROBANK, (πλζον 

ορίου ζκδοςθσ εγγυθτικϊν επιςτολϊν ποςοφ 17 εκ. ευρϊ) με τροποποίθςθ 

οριςμζνων όρων ζναντι εκείνων που περιλαμβάνονταν ςτουσ αρχικοφσ 

ςχεδιαςμοφσ.  

 

Α. 1. Σι διαπραγματεφςεισ για τθ ςφναψθ Ξοινοπρακτικοφ Σμολογιακοφ Δανείου 

(ΞΣΔ), όπωσ αναφζρεται ςτθν Ζκκεςθ Ειδικισ Ζρευνασ τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδασ 
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(Διεφκυνςθ Επικεϊρθςθσ Εποπτευόμενων Εταιρειϊν προσ τον Ειςαγγελζα 

Σικονομικοφ Εγκλιματοσ) ξεκίνθςαν ςτα τζλθ του 2010 και τελικϊσ με ςοβαρι 

κακυςτζρθςθ το δάνειο ςυνιφκθ μετά από τζςςερα (4) και πλζον χρόνια ςτισ 19-2-

2015.  

Σ Υροϊςτάμενοσ τθσ Διεφκυνςθσ Επικεϊρθςθσ τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ κ. 

Γεϊργιοσ Υάςχασ αναφζρει ςτο ςχετικό του πόριςμα επί λζξει: “…θ ςοβαρι και 

πζραν του ςυνικουσ διάρκεια των διαδικαςιϊν ςυνομολόγθςθσ του 

κοινοπρακτικοφ δανείου, που εκκίνθςαν ςτα τζλθ του 2010 και ολοκλθρϊκθκαν τον 

Πάρτιο του 2015 με ευκφνθ κυρίωσ τθσ εταιρείασ, όπωσ μασ διλωςαν οι 

εκπρόςωποι των Ψραπεηϊν.” 

Επίςθσ, ο ίδιοσ ο Γεϊργιοσ Υάςχασ, κατά τθν κατάκεςθ του ςτθν Εξεταςτικι 

Επιτροπι, επανζλαβε ότι θ Ψράπεηα τθσ Ελλάδοσ ζχει καταγράψει τθν υπζρμετρθ 

κακυςτζρθςθ των Ψραπεηϊν για μία πενταετία να ςυνάψουν το ομολογιακό δάνειο 

και πρόςκεςε ότι θ ΨτΕ ςτθλιτεφει αυτι τθν χρονοτριβι, και αλλοφ: “ …οι Ψράπεηεσ 

φαίνεται ότι δεν πίεςαν αρκοφντωσ για τθ ςυντόμευςθ των ςχετικϊν διεργαςιϊν και 

διαβουλεφςεων. Ωπό αυτζσ τισ ςυνκικεσ, εμφανίςκθκαν ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ 

ςτοιχεία ανεκτικισ τακτικισ…”  

Επιςθμαίνεται ςυνεπϊσ θ αναμφίβολθ αποδοχι ι και ςυναίνεςθ εκ μζρουσ των 

Ψραπεηϊν τθσ παρελκυςτικισ τακτικισ τθσ εταιρείασ να προςζλκει και να ςυμπράξει 

ςτθ ςφναψθ του ΞΣΔ. Ξαταγράφεται θ υπζρμετρθ κακυςτζρθςθ αυτϊν και 

αναδεικνφεται θ ανεκτικι τακτικι τουσ ζναντι τθσ πορείασ των ατζρμονων 

διαπραγματεφςεων που επζβαλε θ εταιρεία. 

Χυνεπϊσ θ ςυμπεριφορά των Ψραπεηϊν υπιρξε ςαφϊσ αμελισ, μθ ςυνάδουςα προσ 

τον χαρακτιρα και τθν τραπεηικι πρακτικι, που ενόψει των ειδικϊν ςυνκθκϊν, τθσ 

από το 2009 ςταδιακισ επιδείνωςθσ τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ του Σμίλου (που 

είναι επίςθσ καταγεγραμμζνθ ςτθν Ζκκεςθ των Επικεωρθτϊν τθσ ΨτΕ) θ οποία εκ 

των πραγμάτων υποβίβαηε από διαπραγματευτικισ άποψθσ τθ κζςθ τθσ εταιρείασ, 

εν τοφτοισ το κατά τεκμιριο αςκενζςτερο μζροσ επζβαλε ςτον ιςχυρό τουσ δικοφσ 

του όρουσ και ςυγκεκριμζνα τθν κακυςτζρθςθ τθσ ςφναψθσ του ΞΣΔ.  

 

2. Πε τθν ανοχι των Ψραπεηϊν, ςτθν πορεία του χρονικοφ διαςτιματοσ των 

διαπραγματεφςεων του ΞΣΔ απεκόμιςε από κάποιεσ Ψράπεηεσ επιπρόςκετεσ 

επιχορθγιςεισ, χωρίσ ικανζσ εξαςφαλίςεισ.  

Εν προκειμζνω οι Ψράπεηεσ, τελοφντεσ ςε αγαςτι ςυμφωνία με τθν δανειηόμενθ 

εταιρεία, υπερζβθςαν και παραβίαςαν τουσ ςχετικοφσ όρουσ και κανόνεσ και τθν 

επιβεβλθμζνθ πιςτοδοτικι πολιτικι τουσ, αυτι δθλαδι που ςυνικωσ ακολουκείται 

ςε παρόμοιεσ περιπτϊςεισ, να πιζηεται φορτικά ο οφειλζτθσ προκειμζνου να 

επαναδιαπραγματευτεί τα υφιςτάμενα χρζθ του.  

Ψζτοιεσ περιπτϊςεισ που εξζφευγαν τθσ ςυνικουσ ακολουκοφμενθσ τακτικισ των 

Ψραπεηϊν και υπερζβαιναν ι ευκζωσ παραβίαηαν τουσ ιςχφοντεσ και ςυνικωσ 
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ακολουκοφμενουσ κανόνεσ πιςτοδοτιςεωσ παρατθρικθκαν και είναι 

επιβεβαιωμζνεσ με τα ςτοιχεία που εκτίκενται κατωτζρω. 

  

Β. Ξρίνεται όμωσ ςκόπιμο, ςτο ςθμείο αυτό να καταγραφοφν και οι 

διαφοροποιιςεισ των βαςικότερων όρων μεταξφ τθσ αρχικισ ςυμφωνίασ τθσ 

εταιρείασ και των ςυμμεταςχόντων Ψραπεηϊν, που προβλζπονταν τον Φεβρουάριο 

του 2013 (τθσ πρϊτθσ αποτυπωκείςασ ςυμφωνίασ) και τθσ τελικισ ςυμφωνίασ του 

ΞΣΔ τον Πάρτιο του 2015. Επιςθμαίνεται ότι και πάλι θ ςτεροφμενθ 

διαπραγματευτικϊν όπλων και ςε ιςςονα κζςθ ευριςκόμενθ εταιρεία, κατάφερε 

και επζβαλε διαφοροποιιςεισ ςαφϊσ επωφελζςτερεσ γι’ αυτιν. Ψο γεγονόσ αυτό 

κακεαυτό μπορεί να καταγραφεί ωσ τραπεηικό παράδοξο, αφοφ οι όροι ελάφρυναν 

υπερβολικά υπζρ τθσ δανειηομζνθσ. Χφμφωνα με τθν Ζκκεςθ τθσ Ψράπεηασ τθσ 

Ελλάδοσ: “…Αναφορικά με το ΞΣΔ, οι Ψράπεηεσ κα μποροφςαν να είχαν επιδιϊξει 

εντονότερα τθν τροποποίθςθ επιμζρουσ όρων ι τθν προςκικθ άλλων…” 

Χυγκεκριμζνα: α) Θ διάρκεια του δανείου από 66 μινεσ με δυνατότθτα παράταςθσ 

για 18 επιπλζον μινεσ, κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ τθσ εταιρείασ και υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι δεν κα ςυντρζχει λόγοσ καταγγελίασ, κακορίςκθκε ςε 84 μινεσ με 

12 άνιςεσ εξαμθνιαίεσ δόςεισ και με τθν πρϊτθ δόςθ καταβλθτζα τθν 23-9-2016 

(δθλαδι με περίοδο χάριτοσ 18 επιπλζον μθνϊν), θ τελευταία δε δόςθ να 

αντιπροςωπεφει το 50% του δανείου, δθλαδι κατά τθ λιξθ τθσ ςυμβατικισ 

διάρκειασ, τον Χεπτζμβριο του 2023, κα οφείλετο (εάν είχαν τθρθκεί οι ενδιάμεςεσ 

καταβολζσ) κεφάλαιο 81,5 εκατ. ευρϊ.  

β) Ψο επιτόκιο μειϊκθκε κατά μία μονάδα, από Euribor+ Αρχικό Υερικϊριο 5,75% ςε 

Euribor+ Αρχικό Υερικϊριο 4,75%. 

γ) Ενϊ δε ςτον αρχικό ςχεδιαςμό του ΞΣΔ προβλεπόταν θ ενεχφραςθ απαιτιςεων 

του εκδότθ ςε ποςοςτό 30% του δανείου, ςτθν τελικι ςυμφωνία δεν περιλιφκθκε ο 

υπόψθ όροσ, απαλείφκθκε δθλαδι μία ςθμαντικι εξαςφαλιςτικι κάλυψθ και πάλι 

από το αςκενζςτερο μζροσ τθσ ςφμβαςθσ.  

δ) Επίςθσ απαλείφκθκε κι ζνασ ακόμθ όροσ, θ ενεχυρίαςθ μετοχϊν τθσ 

Φαδιοτθλεοπτικζσ Επιχειριςεισ Α.Ε. 

Ψα ςτοιχεία αυτά, που προκφπτουν άλλωςτε από απλι και μόνο ςφγκριςθ των όρων 

των δφο ςυμβάςεων, ςαφϊσ εκτίκενται και ςτθν Ζκκεςθ του κ. Γεωργίου Υάςχα: 

“…Υρόςκετα, ςτα πλαίςια των διαπραγματεφςεων και δεδομζνθσ τθσ ςυνεχοφσ 

μεταβολισ των οικονομικϊν ςυνκθκϊν, τροποποιικθκαν αρχικά ςχεδιαςμζνοι όροι, 

αποδόκθκαν ςτθν εταιρεία υφιςτάμενα καλφμματα και εξαλείφκθκαν ενοχικζσ 

εγγυιςεισ (μικροφ, ςε ςχζςθ με τισ οφειλζσ, φψουσ).” 

Ψα ανωτζρω απεδζχκθ και ο Διευκφνων Χφμβουλοσ τθσ Ψράπεηασ Υειραιϊσ κ. 

Υουλόπουλοσ ειπϊν: “Τςον αφορά ςτο Ξοινοπρακτικό Σμολογιακό Δάνειο (ΞΣΔ) 

των 170 εκατ. ευρϊ, πράγματι, ο αρχικόσ όροσ του δανείου αναφορικά με το 

κάλυμμα τροποποιικθκε ςε κοινοπρακτικι βάςθ (ςε ςυνεννόθςθ με τισ λοιπζσ 
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κοινοπρακτοφςεσ τράπεηεσ). Χτθν Ψράπεηα Υειραιϊσ θ ςχετικι ζγκριςθ ελιφκθ από 

τθν Ανϊτατθ Επιτροπι Εγκρίςεων.” 

Χφμφωνα με τον κ. Οεωνίδα Φραγκιαδάκθ Διευκφνοντα Χφμβουλο τθσ Εκνικισ 

Ψράπεηασ: “Θ μθ ενεχυρίαςθ απαιτιςεων του εκδότθ ςε ποςοςτό 30% του δανείου, 

προσ εξαςφάλιςι του, δεν υλοποιικθκε όπωσ ςτισ αρχικζσ διαπραγματεφςεισ 

προβλεπόταν, κακϊσ όπωσ ζχει προαναφερκεί, θ επιδείνωςθ των οικονομικϊν 

ςτοιχείων του εκδότθ και ειδικότερα θ μείωςθ του τηίρου του, είχε ωσ αποτζλεςμα 

τθ μθ επάρκεια των απαιτιςεων για τθν εκπλιρωςθ του υπόψθ όρου”. 

Ζνα ακόμθ ςτοιχείο που ειςφζρκθκε από τθν εταιρεία ωσ κάλυμμα του δανείου 

υπιρξε και θ ενεχυρίαςθ τθσ πολυκρφλθτθσ ταινιοκικθσ τθσ ΑΡΨ1. Θ εκτιμθκείςα 

αξία τθσ από τθν Deloitte, που υπολογίςκθκε ςε 444 εκατ. ευρϊ υπιρξε προδιλωσ 

υπερβολικι και υπερτιμθμζνθ. Ψοφτο αποτελεί προϊόν τθσ κοινισ λογικισ! Ψο 

αςφαλζςτερο όμωσ επιχείρθμα προκφπτει από το γεγονόσ ότι θ αντίςτοιχθ 

ταινιοκικθ του MEGA, που είχε πλουςιότερεσ παραγωγζσ, είχε υπολογιςκεί περί τα 

120 εκατ. ευρϊ. Ξαι τοφτο ανεξαρτιτωσ των εφλογων αμφιβολιϊν που διατθροφμε 

για τθν ςαφι υπερτίμθςθ και των δφο ταινιοκθκϊν, αυτό και μόνο το ςυγκριτικό 

δεδομζνο υποβακμίηει τθν αξία των ταινιοκθκϊν ωσ επαρκζσ ι και αξιοποιιςιμο 

κάλυμμα.  

Ωπζρ τθσ κζςθσ μασ αυτισ ςυνθγορεί και το δεδομζνο ότι θ υπερβολικϊσ, επίςθσ 

αξιολογθκείςα ταινιοκικθ του ALTER (που είχε υπολογιςκεί από τθν ίδια τθν 

ιδιοκτιτρια ςε πάνω από 760 εκατ. ευρϊ), μετά τθν πτϊχευςι του, ουδζν απζφερε 

και ουδείσ εκ των πιςτωτϊν κινικθκε προκειμζνου να καταςχζςει αναγκαςτικϊσ το 

ςφνολο ι μζροσ τθσ ταινιοκικθσ αυτισ.  

 

Γ. Χτθ ςυνζχεια απαρικμοφνται παρατθροφμενεσ “υπερβάςεισ” Ψραπεηϊν κατά τθ 

δανειοδότθςθ τθσ ΑΡΨ1 TV Α.Ε.:  

Α. ΤΑΡΕΗΑ ΡΕΛΑΛΩΣ 

Χφμφωνα με το Υόριςμα τθσ ΨτΕ: “Χτο διάςτθμα 2010-2015 θ πιςτολθπτικι 

διαβάκμιςθ του Σμίλου ΑΡΨ1 καταταςςόταν ςτθ βακμίδα 15θ Σριακι  (Marginal)… 

Δεδομζνου αυτοφ και  ςφμφωνα με τθν πιςτωτικι πολιτικι, απαιτοφνταν θ 

ανάπτυξθ ςυνεργαςίασ με ιςχυρζσ εξαςφαλίςεισ ι θ διατιρθςι τθσ με επαρκείσ 

εξαςφαλίςεισ ι ο περιοριςμόσ τθσ…” 

Υαρά ταφτα, ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ δεν παραςχζκθκαν οι αναγκαίεσ 

εξαςφαλίςεισ:  

1) “Χτισ 29.10.2012 θ ΑΡΨ1 χρθματοδοτικθκε εφάπαξ με ποςό 5 εκ. λιξεωσ 

30.7.2013 για κεφάλαιο κίνθςθσ, ωσ εξαςφάλιςθ δε ενεχυράςκθκαν 5 

μεταχρονολογθμζνεσ επιταγζσ εκδόςεωσ τθσ ιδίασ τθσ εταιρείασ 1 εκ. εκάςτθ, 

παρότι ςτο ειςθγθτικό ςθμειϊνονται τα αρνθτικά δεδομζνα ωσ προσ τθν 

χρθματοοικονομικι κατάςταςθ τθσ εταιρείασ, που είχε καταταχκεί ςτθ βακμίδα 16θ 
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οριακι και που ςφμφωνα με τθν πολιτικι τθσ τράπεηασ, θ ανάπτυξθ ςυνεργαςίασ 

προχπζκετε τθ λιψθ ιςχυρϊν εξαςφαλίςεων. “ 

Χαν τζτοια, βζβαια, ιςχυρι εξαςφάλιςθ, δεν μπορεί να εκλθφκεί θ ενεχφραςθ 5 

μεταχρονολογθμζνων επιταγϊν τθσ ίδιασ τθσ πιςτοδοτοφμενθσ εταιρείασ. 

Σ κ. Οεωνίδασ Φραγκιαδάκθσ Διευκφνων Χφμβουλοσ τθσ Εκνικισ Ψράπεηασ ςτισ 

διευκρινιςεισ που απζςτειλε ςτθν Εξεταςτικι Επιτροπι (και που αφοροφςαν 

ερωτιςεισ του βουλευτι κ. Λ. Γκιόλα για τισ οποίεσ είχε επιφυλαχκεί να απαντιςει) 

ερωτϊμενοσ για το αν αυτι θ μορφι εξαςφάλιςθσ αποτελεί ςυνικθ πρακτικι, δεν 

απάντθςε ςτο υποβλθκζν ερϊτθμα, αν δθλαδι θ εξαςφάλιςθ με τθν ενεχφραςθ των 

επιταγϊν γίνεται αποδεκτι ςτθν τραπεηικι πρακτικι, αρκεςκείσ να καταγράψει τθν 

αναγκαιότθτα και τον ςκοπό τθσ δανειοδότθςθσ:  

“Χφμφωνα με απόφαςθ τθσ Ανϊτατθσ Επιτροπισ Εγκρίςεων και τθσ Εκτελεςτικισ 

Επιτροπισ Σμίλου Ψράπεηασ Υειραιϊσ τθν 5/11/2012, εγκρίκθκε εφάπαξ 

χρθματοδότθςθ Ξεφαλαίου Ξίνθςθσ 5 εκατ. διάρκειασ μζχρι 30/7/2013, με κάλυμμα 

ενζχυρο επί 5 επιταγϊν εκδόςεωσ ΑΡΨΕΡΡΑ TV Α.Ε., λιξθσ 30/03/2013, 

30/04/2013, 30/05/2013, 30/06/2013 και 30/07/2013. 

Χκοπόσ τθσ εν λόγω χρθματοδότθςθσ ιταν θ κάλυψθ μζρουσ των αναγκϊν 

Ξεφαλαίου Ξίνθςθσ τθσ εταιρείασ, δεδομζνου ότι ςτθ χριςθ 2012 αναμενόταν 

ταμειακό ζλλειμμα φψουσ 40 εκατ. ευρϊ περίπου από τθ δραςτθριότθτά τθσ (λόγω 

επιςφαλϊν απαιτιςεων 13 εκατ. ευρϊ περίπου, αποηθμιϊςεων προςωπικοφ 2 

εκατ. ευρϊ, κ.ά.).” 

“Θ εταιρεία ΑΡΨ1 είχε υποβάλλει αίτθμα χρθματοδότθςθσ ταμειακοφ ελλείμματοσ 

ποςοφ 15 εκατ. ευρϊ από τισ τράπεηεσ. Ψο ποςό αυτό αναμενόταν να 

αναχρθματοδοτθκεί από το τότε υπό εξζταςθ ΞΣΔ 170 εκατ. ευρϊ, που είχε ςκοπό 

τθν αναχρθματοδότθςθ τραπεηικοφ δανειςμοφ και τθν παροχι επιπρόςκετθσ 

χρθματοδότθςθσ για ανάγκεσ Ξεφαλαίου Ξίνθςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ παροχισ 

ικανοποιθτικϊν καλυμμάτων και εξαςφαλίςεων. Θ ςυμμετοχι τθσ Ψράπεηασ 

Υειραιϊσ ςτθν εν λόγω χρθματοδότθςθ ανιλκε ςε 5 εκατ. ευρϊ. Χτο πλαίςιο των 

διαπραγματεφςεων για ζκδοςθ του ΞΣΔ ζναντι εξαςφαλίςεων, θ Ψράπεηα 

προχϊρθςε ςτθ χοριγθςθ του εν λόγω ποςοφ ζναντι των προαναφερκειςϊν 

επιταγϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ: α) τθν πρόοδο των ςυηθτιςεων για το ΞΣΔ με τισ 

άλλεσ τράπεηεσ και β) τισ προβλεπόμενεσ ταμειακζσ ροζσ τθσ εταιρείασ για τα 

επόμενα χρόνια. 

Ψζλοσ, το παραπάνω δεν αποτελεί ςυνικθ πρακτικι (ανεξαρτιτωσ πιςτολθπτικισ 

διαβάκμιςθσ πιςτοφχου)….”  

 

2) “Σι απορροφθμζνεσ από τθν Υειραιϊσ (από 22.3.2013) Ψράπεηεσ CPB και 

Ψράπεηα Ξφπρου: 
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 Δάνειο 39,2 εκ. από τθν CPB με τθν εγγφθςθ τθσ ANT1 GROUP για ποςό 11,2 

εκ. και επιταγζσ πελατείασ 3,6 εκ 

 Δάνειο 10,2 εκ. από τθν Ψράπεηα Ξφπρου ςτισ 27-8-2008, ακάλυπτο από 

εξαςφαλίςεισ” 

“Επί του προκειμζνου, με το από 28.6.2013 ειςθγθτικό προτάκθκε θ ενςωμάτωςθ 

όλων των προαναφερόμενων υπολοίπων ςτο υπό ζκδοςθ ΞΣΔ και κατά ςυνζπεια 

εγκρίκθκε θ παράταςθ τθσ ιςχφοσ τουσ”.  

Θ εγγφθςθ τθσ ΑΡΨ1 αςφαλϊσ είναι ανεπαρκισ, αφοφ εδόκθςαν επιταγζσ 

πελατείασ μόνον 3,6 εκατ., που αντιπροςϊπευαν ποςοςτό κάτω του 10% του 

δανείου. Επιπροςκζτωσ θ εγγφθςθ τθσ ιδίασ τθσ ΑΡΨ1 ιταν επιςφαλισ, αφοφ ιδθ 

από το 2009 είχε αρχίςει θ ςταδιακι επιδείνωςθ τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ του 

Σμίλου, όπωσ καταγράφεται ςτθν ζκκεςθ των Επικεωρθτϊν τθσ ΨτΕ, με ταυτόχρονθ 

διεφρυνςθ των παρεχόμενων πιςτοδοτικϊν πρακτικϊν από όλεσ τισ Ψράπεηεσ. 

Θ ζναρξθ τθσ διαπραγμάτευςθσ και τθσ μελετϊμενθσ ςφναψθσ του ΞΣΔ, ενόψει και 

του μακροφ χρόνου που διζτρεξε, δεν μποροφςε να αποτελζςει εχζγγυο για τθν 

αποδοχι καλυμμάτων μθ καλυπτόντων τισ ενδιάμεςεσ χρθματοδοτιςεισ. Σ τυπικόσ, 

επιμελισ Ψραπεηίτθσ, που πρζπει να ςυνυπολογίηει τα πάντα και να εξετάηει 

προχποκζςεισ και ςενάρια αρνθτικά για το εάν κα κατζλθγαν ςε αίςιο αποτζλεςμα 

οι ςχετικζσ διαπραγματεφςεισ, ςαφϊσ εξζφυγε τθσ ορκισ τραπεηικισ πολιτικισ, που 

δεν ςυμπεριζλαβε ωσ δυνθτικό ςενάριο τθν πικανότθτα να μθν επιτευχκεί τελικά θ 

ςυμφωνία ι και να πτωχεφςει θ δανειηόμενθ εταιρεία.  

 

 

 

Β. MARFIN EGNATIA BANK 

1. “Χτισ 27.1.2009 εγκρίκθκε θ παροχι προσ τθν ΑΡΨ1 ορίου κεφαλαίου κίνθςθσ 15 

εκ. ακάλυπτο από εξαςφαλίςεισ. Χριςθ του ορίου (των 6,5 εκ.) από αυτιν (ΑΡΨ1), 

ακάλυπτο ςτο ςφνολό του.” Θ περίπτωςθ αυτι ςυνιςτά ευκεία και ςαφι 

καταςτρατιγθςθ των όρων και κανονιςμϊν τθσ πιςτωτικισ πολιτικισ των Ψραπεηϊν. 

Ωπιρξε τραπεηικόσ που διανοικθκε να χρθματοδοτιςει τθν ωσ άνω εταιρεία με το 

ουδόλωσ ευκαταφρόνθτο ποςό των 15 εκατ. ευρϊ (με χριςθ των 6,5 εκατ.); Από τθν 

τθροφμενθ ςχετικι ςυναλλακτικι πρακτικι δεν υπάρχει περίπτωςθ δανειοδότθςθσ 

τθσ οποιαςδιποτε άλλθσ επιχείρθςθσ ακάλυπτθσ και χωρίσ εξαςφάλιςθ ςτο ςφνολό 

τθσ!   

2. “Χτισ 21.9.2009 εγκρίκθκε, βάςει υπθρεςιακοφ ςθμειϊματοσ, θ χοριγθςθ 

δανείων ετιςιασ διάρκειασ α) 10 εκ. υπζρ ΑΡΨ1 με κάλυμμα επιταγζσ πελατείασ ςε 

ποςοςτό 30% και β) 5 εκ. υπζρ ΔΑΦΡΘ με τθν εγγφθςθ τθσ πρϊτθσ και επιταγζσ 

πελατείασ ςε ποςοςτό 20%”.  
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3. “Πε διαδοχικζσ εγκρίςεισ ςτο διάςτθμα 20.7.2011 ζωσ 23.3.2012 υπζρ τθσ ΑΡΨ1 

α) ανανεϊκθκε ενιαίο δάνειο ςυνολικοφ φψουσ 25 εκ. (προθγοφμενα όρια 15 και 

10) ακάλυπτο ςτο ςφνολό του, με απάλειψθ δθλαδι τθσ εξαςφάλιςθσ από επιταγζσ 

μζχρι ποςοφ 3 εκ. ευρϊ και επιςτροφι των τότε άλθκτων ςτθν εταιρεία β) 

χορθγικθκε νζο δάνειο κεφαλαίου κίνθςθσ, φψουσ 3 εκ., χωρίσ εξαςφαλίςεισ γ) 

εγκρίκθκε νζο δάνειο, φψουσ 11,2 εκ., με ςκοπό τθν εξόφλθςθ των οφειλϊν των 

δφο προαναφερόμενων κυγατρικϊν, διατθρουμζνων των αντιςτοίχων 

εξαςφαλίςεων που αφοροφςαν μεταχρονολογθμζνεσ επιταγζσ πελατείασ φψουσ 

3,59 εκ. και εγγφθςθ τθσ ΑΡΨ1 Group”. 

Κα πρζπει να επιςθμανκεί και θ διαπίςτωςθ των Επικεωρθτϊν ότι: “Χυνολικά θ 

ικανι διεφρυνςθ των κινδφνων ςε ςφντομο μάλιςτα χρονικό διάςτθμα, δεδομζνθσ 

τθσ χρθματοοικονομικισ κατάςταςθσ των εταιρειϊν του ομίλου,  κα ζπρεπε να είχε 

υποςτθριχκεί ουςιαςτικότερα.”  Δθλαδι με επαρκείσ και αξιόχρεεσ καλφψεισ.  

 

 

Γ. ΤΑΡΕΗΑ ΚΥΡΟΥ 

“Θ αρμοδιότθτα ζγκριςθσ πιςτοδοτιςεων είχε ανατεκεί ςτθν Ανϊτατθ Επιτροπι 

Δανείων τθσ Διοίκθςθσ, διότι κατά τα διακζςιμα εγχειρίδια πιςτωτικισ πολιτικισ ο 

κλάδοσ των ΠΠΕ ενταςςόταν ςτθν κατθγορία των “απαγορευτικϊν” και θ 

ςυνεργαςία κα ζπρεπε να αποφεφγεται. Υεραιτζρω ο όμιλοσ είχε καταταχκεί, κατά 

το διάςτθμα 29/3/2011 -18/9/2012, ςτθν κατθγορία Watch List A (υψθλόσ 

πιςτωτικόσ κίνδυνοσ) και παρακολουκοφνταν ςε 6μθνιαία βάςθ.” 

Υαρά ταφτα ςτισ 27.8.2008 εγκρίκθκε αίτθμα τθσ ΑΡΨ1 για χοριγθςθ ποςοφ 10 εκ. 

κεφαλαίου κίνθςθσ, ακάλυπτου από εξαςφαλίςεισ, προκειμζνου να καλφψει 

ανάγκεσ ρευςτότθτασ ενόψει και τθσ πϊλθςθσ τθσ κυγατρικισ ςτθ Βουλγαρία. Ψο 

δάνειο κα ζπρεπε να εξοφλθκεί εντόσ 4 μθνϊν, ιτοι μζχρι το τζλοσ του ζτουσ, οπότε 

κα είχε ολοκλθρωκεί θ υπόψθ πϊλθςθ, που πράγματι ζγινε τον Σκτϊβριο του ίδιου 

ζτουσ. Τμωσ, επιςτράφθκε το ιμιςυ του δανείου και για το υπόλοιπο δόκθκαν 

διαδοχικζσ παρατάςεισ μζχρι τον ΛΣΩΡ/2009, οπότε εγκρίκθκε νζο δάνειο ςτισ 

15.6.2009 ποςοφ 10 εκ. ακάλυπτο, με τθν εκταμίευςθ του οποίου αποπλθρϊκθκε το 

υπόλοιπο του προθγοφμενου.” 

Χτο ςθμείο αυτό παρατθρείται το μθ ςφνθκεσ και υπερβαίνον τθν τραπεηικι 

πρακτικι γεγονόσ τθσ νζασ δανειοδότθςθσ για να εξοφλθκεί προγενζςτερο δάνειο. 

Χυγκεκριμζνα, το δάνειο των 10 εκατ. δόκθκε από τθν Ψράπεηα Ξφπρου με τθν 

προχπόκεςθ να εξοφλθκεί από τθν ΑΡΨ1 εντόσ 4 μθνϊν (δθλαδι μζχρι το τζλοσ του 

2008) οπότε και κα είχε ολοκλθρωκεί θ πϊλθςθ τθσ κυγατρικισ Nova Televizia. 

Υράγματι, θ πϊλθςθ τθσ NOVA TELEVISIA ςτθ Βουλγαρία ςυνιφκθ αντί ποςοφ 620 

εκατ. ευρϊ με κακαρά κζρδθ 542 εκατ. ευρϊ, όμωσ θ ΑΡΨ1 επζςτρεψε το ιμιςυ 

μόνο του δανείου με τθν ανοχι τθσ Ψράπεηασ και για το υπόλοιπο δόκθκαν 
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διαδοχικζσ παρατάςεισ μζχρι τον Λοφνιο του 2009 οπότε και εγκρίκθκε νζο δάνειο 

10 εκατομμυρίων ακάλυπτο και αυτό! 

 

 

Δ. ΕΚΝΛΚΘ ΤΑΡΕΗΑ 

Εφάπαξ χρθματοδότθςθ τθσ ΑΝΤ1 TV AE με 15 εκατ. ευρϊ  

“Χτισ 9.2.2011 επικυρϊκθκε από τθν ΑΕΥ τθσ Εκνικισ Ψράπεηασ εφάπαξ 

χρθματοδότθςθ 15 εκ. τετράμθνθσ διάρκειασ και είχε ηθτθκεί θ δζςμευςθ τιρθςθσ 

κατακζςεων ίςου τουλάχιςτον φψουσ. Υράγματι θ εξωχϊρια κυγατρικι Σμίλου 

Progressco LTD τθροφςε κατάκεςθ ποςοφ 16,3 εκ. ςτθν ΕΨΕ Ξφπρου, πλθν όμωσ ςτισ 

16.5.2012 μετζφερε το προϊόν τθσ ςε τράπεηα του εξωτερικοφ.” 

Από τα ειςθγθτικά τθσ Ανϊτατθσ Επιτροπισ Υιςτοδοτιςεων τθσ Εκνικισ Ψράπεηασ 

για το κζμα αυτό: 

Πε το από 9-2-2011 ειςθγθτικό τθσ Εκνικισ Ψράπεηασ, θ ΑΕΥ ειςθγείται να εγκρικεί 

το αίτθμα τθσ ΑΡΨ1 για εφάπαξ χρθματοδότθςθ ποςοφ 15.000.000 ευρϊ και 

ανάμεςα ςτουσ λοιποφσ όρουσ τθσ χοριγθςθσ αναφζρεται ότι κα λθφκεί ζγγραφθ 

διλωςθ του πελάτθ ότι κα τθροφνται από τισ επιχειριςεισ του Σμίλου ΑΡΨ1 ςτον 

όμιλο ΕΨΕ, κατακζςεισ φψουσ τουλάχιςτον 15.000.000 ευρϊ. Θ χρθματοδότθςθ κα 

εξοφλθκεί από το προϊόν του υπό διοργάνωςθ ΞΣΔ και πάντωσ όχι αργότερα από 4 

μινεσ. 

Ειςθγθτικό 26/7/2012- Αίτθμα: Υαράταςθ διάρκειασ εφάπαξ χρθματοδότθςθσ μζχρι 

30.9.2012, για τθν δανειακι ςφμβαςθ 6147009410/22.2.2011 του ποςοφ των 

15.000.000€. 

Ανοχι ςτθ μθ τιρθςθ τθσ υποχρζωςθσ των επιχειριςεων του Σμίλου ΑΡΨ1, περί 

τιρθςθσ κατακζςεων τουλάχιςτον 15.000.000€ ςτον όμιλο ΕΨΕ, μζχρι 30.9.2012 

Απόφαςθ ΑΕΥ: “Πε απόφαςθ Α.Ε.Υ. τθσ 9.2.2011, επικυρϊκθκε θ ζγκριςθ του 

Αναπλθρωτι Διευκυντι Χυμβοφλου και του Βοθκοφ Γενικοφ Διευκυντι Chief Credit 

Risk Officer,  που δόκθκε τθν 27.01.2011, για εφάπαξ χρθματοδότθςθ, ποςοφ 

15.000.000€, υπζρ τθσ εταιρείασ ΑΡΨΕΡΡΑ TV AE, με διάφορουσ όρουσ και 

προχποκζςεισ, μεταξφ των οποίων και θ προςκόμιςθ ζγγραφθσ διλωςθσ τθσ 

πιςτοφχου, περί τιρθςθσ από τισ επιχειριςεισ του Σμίλου ΑΡΨΕΡΡΑ ςτον Τμιλο 

ΕΨΕ, κατακζςεων φψουσ τουλάχιςτον 15.000.000€. Θ υπόψθ προχπόκεςθ 

τθροφνταν κανονικά μζχρι τισ 16.5.2012 (κατακζςεισ ποςοφ περίπου 16,5εκ, 

τθροφμενεσ από τθ κυγατρικι εταιρεία του Ομίλου, Progressco Holdings L.t.d, 

ςτθν ΕΤΕ Κφπρου LTD), οπότε και μεταφζρκθκε ποςό 16.300.000€ ςε Τράπεηα ςτο 

Λονδίνο. 

Χε επιςιμανςθ τθσ Ωπθρεςίασ προσ τθν πιςτοφχο, ότι δεν τθρείται πλζον θ 

παραπάνω ζγγραφθ δζςμευςι τθσ, θ εταιρεία απζςτειλε νζα επιςτολι, ςτθν οποία 
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αναφζρεται ότι θ μεταφορά του υπόψθ ποςοφ είναι προςωρινι και εντόσ εφλογου 

χρονικοφ διαςτιματοσ (προφορικά οριοκετικθκε μζχρι 31/12/2012), κα 

επανακατατεκεί ςε Ψράπεηα του Σμίλου ΕΨΕ το απαραίτθτο ποςό, ϊςτε να 

αποκαταςτακεί θ ςχετικι δζςμευςθ”. 

Ειςθγθτικό 20/12/2012- Αίτθμα: Ανοχι μζχρι 31.5.2013, για τθ μθ υλοποίθςθ 

υποςχετικισ επιςτολισ για τθν τιρθςθ υποχρζωςθσ των επιχειριςεων του Σμίλου 

ΑΡΨ1, περί τιρθςθσ κατακζςεων τουλάχιςτον 15.000.000€ ςτον όμιλο ΕΨΕ, το οποίο 

εγκρίνεται από τθν ΑΕΥ.  

Ρζο αίτθμα για ανοχι μζχρι 30.10.2013 για τθ μθ υλοποίθςθ υποςχετικισ επιςτολισ 

για τθν τιρθςθ υποχρζωςθσ των επιχειριςεων του Σμίλου ΑΡΨ1, περί τιρθςθσ 

κατακζςεων τουλάχιςτον 15.000.000€ ςτον όμιλο ΕΨΕ, το οποίο εγκρίνεται από τθν 

ΑΕΥ. 

 

-Ξατά τθν εξζταςθ του Διευκφνοντοσ Χυμβοφλου του ΑΡΨ1 κ. Χτρατι Οιαρζλλθ από 

τθν Εξεταςτικι Επιτροπι, οι βουλευτζσ κ. Χ. Οάππασ και κ. Α. Ππαλωμενάκθσ 

επεςιμαναν ότι θ ανάλθψθ από τθν ΕΨΕ Ξφπρου LTD και θ μεταφορά ςε τράπεηα 

του εξωτερικοφ του ποςοφ, θ διατιρθςθ του οποίου αποτελοφςε εξαςφαλιςτικό 

όρο τθσ χοριγθςθσ του δανείου των 15.000.000 εκατ. από τθν Εκνικι προσ τθν 

ΑΡΨ1, αποτζλεςε αναμφιςβιτθτα ςαφι παραβίαςθ των τραπεηικϊν κανόνων εκ 

μζρουσ τθσ ΑΡΨ1.  

Σ Διευκφνων Χφμβουλοσ κ. Οιαρζλλθσ ιςχυρίςκθκε ότι οι τθροφμενεσ κατακζςεισ 

από τθ κυγατρικι Progressco Holdings L.t.d ςτθν ΕΨΕ Ξφπρου δεν ιταν με τθ μορφι 

cash collateral ι δεςμευμζνου λογαριαςμοφ προσ εξαςφάλιςθ του δανείου των 15 

εκατομμυρίων προσ τθν ΑΡΨ1.  Χφμφωνα με τθν κατάκεςι του, τα χριματα 

μεταφζρκθκαν μετά από 16 μινεσ (ενν. από τθν θμερομθνία χοριγθςθσ των 15 

εκατ. ευρϊ) ςε άλλο λογαριαςμό του εξωτερικοφ, ενϊ ςτο μεταξφ είχαν αρχίςει οι 

διαπραγματεφςεισ για τθ ςφναψθ του κοινοπρακτικοφ δανείου το οποίο κα 

περιελάμβανε το ποςό των 15 εκατομμυρίων. Χτο ερϊτθμα αν υπιρχε ςυμβατικά θ 

δυνατότθτα να αποςυρκεί το ποςό πριν από τθ λιξθ του δανείου, απάντθςε 

καταφατικά διότι “…το ποςό αυτό δεν ιταν δεςμευμζνο, ιταν ςυμφωνία κυρίων.”  

Υοφ είναι ςυνεπϊσ θ εξαςφάλιςθ τθσ Ψραπζηθσ, αφοφ ο δανειηόμενοσ δεςμεφεται, 

κατά τον κ. Οιαρζλλθ, με μία απλι ςυμφωνία κυρίων; 

Υότε μία Ψράπεηα δανείηει με τον αφερζγγυο, μθ δεςμευτικό και εν τζλει 

αναξιόπιςτο όρο τθσ “ςυμφωνίασ κυρίων”; 

Αν παραβιαηόταν, κι όπωσ πράγματι παραβιάςκθκε ο όροσ αυτόσ από τθν 

δανειηόμενθ εταιρεία, ποία θ εξαςφάλιςθ τθσ Ψράπεηασ; Κυμίηει λίγο το ςλόγκαν 

του κυρίου Ψυχάρθ ότι “δανείςκθκα με αζρα” και εν προκειμζνω: “δεςμεφκθκα με 

ςυμφωνία κυρίων”! 
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-Χτισ διευκρινίςεισ που απζςτειλε ο κ. Οεωνίδασ Φραγκιαδάκθσ Διευκφνων 

Χφμβουλοσ τθσ Εκνικισ Ψράπεηασ επιβεβαίωςε ότι κατά τθ χοριγθςθ τθσ 

χρθματοδότθςθσ των 15 εκατ. ευρϊ, ο Τμιλοσ ανζλαβε τθν υποχρζωςθ τιρθςθσ ςε 

κατάςτθμα τράπεηασ του Σμίλου ΕΨΕ, ιςόποςθσ κατάκεςθσ (όχι δζςμευςθ), τθν 

οποία και υλοποίθςε (τιρθςθ κατακζςεων ποςοφ 16,3 εκατ. ευρϊ ςτθν ΕΨΕ 

Ξφπρου, με δικαιοφχο τθν εταιρεία του Σμίλου PROGRESSO HOLDINGS LTD), για 

χρονικό διάςτθμα από τον 2ο/2011 μζχρι τον 5ο του 2012. Χε ςχετικι υπόμνθςθ εκ 

μζρουσ τθσ Εκνικισ Ψράπεηασ για μθ τιρθςθ τθσ ςχετικισ υποχρζωςθσ, το 

management του Σμίλου ΑΡΨ1 απάντθςε εγγράφωσ ότι θ μεταφορά του υπόψθ 

ποςοφ ιταν προςωρινι και εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ κα 

επανακατατεκεί ςε Ψράπεηα του Σμίλου ΕΨΕ το απαραίτθτο ποςό, ϊςτε να 

αποκαταςτακεί θ ςχετικι υποχρζωςθ. Υαρά ταφτα το ςχετικό ποςό δεν 

επανακατατζκθκε, κακϊσ ο Τμιλοσ επικαλζςτθκε αρχικά τθν οικονομικι αςτάκεια 

και τα capital controls που επιβλικθκαν ςτθν Ξφπρο (3οσ/2013) και ςτθ ςυνζχεια το 

γεγονόσ ότι είχε ςυμφωνθκεί και ιταν ςε εξζλιξθ θ διαδικαςία ζκδοςθσ του ΞΣΔ τθσ 

εταιρείασ ΑΡΨΕΡΡΑ, από το προϊόν του οποίου κα αναχρθματοδοτοφνταν και θ υπό 

αναφορά χρθματοδότθςθ, όπωσ και τελικά ζγινε.  

 

Ε. ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS (EUROBANK)  

Βάςει του Υορίςματοσ τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ “Χφμφωνα με τον Ξανονιςμό 

Υιςτοδοτιςεων τθσ Ψράπεηασ οι πιςτοδοτιςεισ προσ εταιρείεσ του κλάδου ΠΠΕ 

εγκρίνονται από τθν Ξεντρικι Επιτροπι Υιςτοδοτιςεων κακϊσ και από τουσ 

αναπλθρωτζσ Διευκφνοντεσ Χυμβοφλουσ Wholesale Banking και Risk Management. 

Θ πιςτωτικι διαβάκμιςθ τθσ ΑΡΨ1 τθν περίοδο 2009-2015 μεταβαλλόταν μεταξφ 

των βακμίδων C- και C+ (οριακά ικανοποιθτικι και ικανοποιθτικι αντίςτοιχα)”.  

1. “Από τισ 21/5/2009 ζωσ τισ 28/7/2010 εγκρίκθκαν διαδοχικζσ αυξιςεισ του ορίου 

κεφαλαίου κίνθςθσ. Χτισ 14/9/2009 εγκρίκθκε ποςό 10 εκ. με το ςυνολικό όριο να 

ανζρχεται πλζον ςτα 20 εκ. ευρϊ ενϊ ο Ψομζασ Υίςτθσ εξζφραςε επιφυλάξεισ ωσ 

προσ τθ ςκοπιμότθτα τθσ αφξθςθσ του ορίου λόγω τθσ ςθμαντικισ ρευςτότθτασ που 

είχε αποκομίςει ο όμιλοσ από τθν πϊλθςθ του τθλεοπτικοφ ςτακμοφ ςτθ Βουλγαρία 

και τθ δυνατότθτα κάλυψθσ των λειτουργικϊν αναγκϊν του από ίδια διακζςιμα”. 

2. “Χτισ 19.7.2013, λόγω τθσ κακυςτζρθςθσ ςτθ ςφναψθ του ΞΣΔ, εγκρίκθκε 

ενδιάμεςθ χρθματοδότθςθ ποςοφ 4,4 εκ. χωρίσ εξαςφαλίςεισ. Σ Ψομζασ Υίςτθσ 

εξζφραςε τθν άποψθ ότι το αίτθμα δεν μποροφςε να αντιμετωπιςτεί κετικά λόγω α) 

τθσ απουςίασ πλθροφόρθςθσ ςχετικά με τθν οικονομικι κατάςταςθ του Σμίλου 

ΑΡΨ1 για τθ χριςθ 2012, β) τθν άρνθςθ τθσ πιςτοφχου για τθ ςφςταςθ ενεχφρου επί 

του ςιματοσ και γ) τον κίνδυνο εκταμίευςθσ όλων των νζων χρθμάτων προ τθσ 

ολοκλιρωςθσ του ΞΣΔ. Υαρά ταφτα θ Επιτροπι Υιςτοδοτιςεων το ενζκρινε, με 

λιψθ υποςχετικισ επιςτολισ ότι, ςε περίπτωςθ που δεν ολοκλθρωκεί θ εκταμίευςθ 

του ΞΣΔ, ανεξαρτιτωσ υπαιτιότθτασ, το ποςό των 4,4, εκ. κα καλυπτόταν πλιρωσ 
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από εξαςφαλίςεισ. Πζχρι τθν τελικι εκταμίευςθ του ΞΣΔ (Πάρτιοσ 2015) θ 

υποςχετικι δεν είχε τθρθκεί”. 

Ξαι ςτισ δφο παραπάνω εκτεκείςεσ δανειοδοτιςεισ, αντιςτοίχων ποςϊν 10 και 4,4 

εκατ. ευρϊ θ εξαςφάλιςθ υπιρξε ανφπαρκτθ, εκφράςκθκαν μάλιςτα επιφυλάξεισ 

ζωσ και ευκεία άρνθςθ από τον Ψομζα Υίςτθσ τθσ Eurobank. Θ ανάλθψθ τθσ 

ευκφνθσ, τθσ χρθματοδότθςθσ χωρίσ εξαςφαλίςεισ, παραβιάηουςα με εξόφκαλμο 

τρόπο τουσ όρουσ και κανονιςμοφσ, αλλά και τθν ςυνικθ και λογικι τακτικι 

δανειοδοτιςεων, ανικει και κακιςτά ευκζωσ υπεφκυνθ τθν τότε Επιτροπι 

Υιςτοδοτιςεων τθσ ωσ άνω Ψραπζηθσ. 

………………………. 

Τλεσ οι καταγραφείςεσ υπερβάςεισ είναι επιλιψιμεσ και ελεγκτζεσ. Ξινοφνται 

πζραν και εκτόσ των κανόνων και όρων τθσ πιςτωτικισ πολιτικισ εκ μζρουσ των 

οργάνων των Ψραπεηϊν που ζλαβαν τισ ςχετικζσ εγκριτικζσ αποφάςεισ.  

 

 

3.ΡΘΓΑΣΟΣ 

ΣΠΛΟΣΧ ΥΘΓΑΧΣΧ 

 

 1. ΛΣΤΟΛΚΟ – ΓΕΝΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΤΑΛΛΑ 

 H εταιρία ΥΘΓΑΧΣΧ ΕΞΔΣΨΛΞΘ Α.Ε. αποτελεί τθ μθτρικι εταιρία ενόσ ομίλου 

εταιριϊν. Λδρφκθκε το ζτοσ 1981 και δραςτθριοποιείται ςτον τομζα των Πζςων 

Παηικισ Ενθμζρωςθσ και ειδικότερα ςτθν ζκδοςθ εφθμερίδων και περιοδικϊν, ςτο 

ραδιόφωνο, τθν τθλεόραςθ, ςε τθλεοπτικζσ παραγωγζσ, ςτθ διανομι ταινιϊν, ςτισ 

εκτυπϊςεισ και ςτθ διανομι εντφπων. Θ εταιρία εξελίχκθκε ςε εταιρία ςυμμετοχϊν 

(holding), ςτθν οποία εντάςςονται κυγατρικζσ και ςυνδεόμενεσ επιχειριςεισ του 

τομζα των Π.Π.Ε.  Χφμφωνα με το μετοχολόγιο ςτισ 31.12.2015 και τθν ετιςια 

οικονομικι ζκκεςθ του ομίλου για το ζτοσ 2015, οι κφριοι μζτοχοι με ποςοςτό άνω 

του 5% είναι ο Φϊτιοσ Ππόμπολασ με 48,85%, θ Παρία Ππόμπολα με 31,56%, θ 

εταιρία ΡΕΥ  Εκδόςεισ Α.Ε. με 6,69% και ο Γεϊργιοσ Ππόμπολασ: 5,62%.  

Σ Τμιλοσ ΥΘΓΑΧΣΧ ζχει τθν ακόλουκθ δομι, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που είναι 

διακζςιμα ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του: 
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 2. ΧΟΝΟΔΛΑΓΑΜΜΑ ΔΑΝΕΛΣΜΟΥ 

 Πζχρι το 2008 θ μθτρικι εταιρία είχε ιςχυρι κεφαλαιακι βάςθ και κετικι 

ςχζςθ ίδιων προσ ξζνα κεφάλαια. Ωςτόςο, από το 2009 οι εταιρίεσ του Σμίλου 

εμφανίηουν πτωτικι πορεία, θ οποία εντείνεται κατ’ ζτοσ. 

 α. ALPHA BANK 

 Από τα ςτοιχεία που ζχουν ςυλλεγεί αποτυπϊνεται ότι θ Alpha Bank 

αποτζλεςε ζνα διαχρονικό οικονομικό ςτιριγμα του Σμίλου, κατζχοντασ το 

μεγαλφτερο μερίδιο ςτο ςφνολο του τραπεηικοφ δανειςμοφ του, με υπόλοιπο 

οφειλϊν ςτισ 31.10.2016 φψουσ 63.604.408,61€ .  

Χτισ 24.06.1984 ςυνιψε ςφμβαςθ πίςτωςθσ με ανοικτό αλλθλόχρεο 

λογαριαςμό φψουσ 146.735,14€, το οποίο με διαδοχικζσ αυξιςεισ του ορίου ανιλκε 

ςτισ 30.07.2013 ςε 20.102.714,60€, με χρεωςτικό υπόλοιπο ςτισ 31.07.2013: 

13.500.000€. 

Χτισ 06.04.1995 υπεγράφθ ςφμβαςθ ανοικτοφ αλλθλόχρεο λογαριαςμό φψουσ 

ζωσ 100.000.000 δραχμϊν, όριο ςταδιακά αυξανόμενο ζωσ τισ 02.07.2008, οπότε 

ανιλκε ςτα 21.830.000€.  

Επιπλζον, θ Ψράπεηα παρείχε χρθματοδότθςθ ςτισ εταιρίεσ του Σμίλου, με 

ςκοπό τθν ενίςχυςθ του κεφαλαίου κίνθςισ τουσ: 

Χτισ 25.04.2013, παρείχε χρθματοδότθςθ φψουσ 1.000.000€, ςτισ 15.07.2013 

χρθματοδότθςθ φψουσ 770.000€, ςτισ 25.07.2013 χρθματοδότθςθ φψουσ 

1.000.000, ςτισ 31.10.2013 χρθματοδότθςθ φψουσ 1.770.000€, ςτισ 28.11.2013 

χρθματοδότθςθ φψουσ 350.000€, ςτισ 31.01.2014 χρθματοδότθςθ φψουσ 

2.120.000€. Χτισ 28.02.2014 παρείχε χρθματοδότθςθ 2.120.000€ ωσ κεφάλαιο 

κίνθςθσ, με ςτακερό επιτόκιο 6,786%, για τθν αποπλθρωμι του ποςοφ δόκθκαν 

διαδοχικζσ παρατάςεισ μζχρι 30.05.2014, μζχρι 31.10.2014, μζχρι 01.12.2014, μζχρι 

30.01.2015, μζχρι 31.03.2015, μζχρι 30.04.2015, μζχρι 30.06.2015, μζχρι 

31.07.2015, μζχρι 03.08.2015. Χτισ 12.03.2014 παρείχε χρθματοδότθςθ 855.000€, με 

επιτόκιο 6,804%, με ςυνεχείσ παρατάςεισ ςτθν θμερομθνία αποπλθρωμισ ζωσ 

30.05.2014, ζωσ 31.07.2014, ζωσ 02.10.2014, ζωσ 31.10.2014, ζωσ 31.03.2015, ζωσ 
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30.04.2015, ζωσ 29.05.2015, ζωσ 30.06.2015, ζωσ 31.07.2015, ζωσ 03.08.2015, ζωσ 

07.10.2015 - με επιτόκιο 4,786%.  

Εκτόσ από κεφάλαιο κίνθςθσ, ςτισ 09.09.2008 ςυνιψε διμερζσ Σμολογιακό 

Δάνειο με τθν ΥΘΓΑΧΣΧ ΕΞΔΣΨΛΞΘ Α.Ε. ωσ ομολογιοφχοσ δανείςτρια και 

διαχειρίςτρια πλθρωμϊν, ποςοφ 10 εκατομμυρίων ευρϊ. Σι δόςεισ κακορίςκθκαν 

ωσ εξισ: οκτϊ εξαμθνιαίεσ ποςοφ 500.000€ και ζνατθ εξαμθνιαία δόςθ ποςοφ 

6.000.000€ (balloon payment), με διαδοχικζσ τροποποιιςεισ τθσ θμερομθνίασ λιξθσ 

του δανείου: 1. τροποποίθςθ ςτισ 11.3.2013 για λιξθ ςτισ 29.11.2013, 2. 

τροποποίθςθ ςτισ 27.11.2013 για λιξθ ςτισ 31.01.2014, 3. τροποποίθςθ ςτισ 

27.02.2014 για λιξθ ςτισ 31.05.2015, 4. τροποποίθςθ ςτισ 29.04.2015 για λιξθ ςτισ 

30.4.2015, 5. τροποποίθςθ ςτισ 18.09.2015 για λιξθ ςτισ 30.09.2015. Για το δάνειο 

αυτό δεν ζχουν λθφκεί εξαςφαλίςεισ. Εν ςυνεχεία, θ ίδια Ψράπεηα ωσ ομολογιοφχοσ 

δανείςτρια και διαχειρίςτρια πλθρωμϊν προζβθ ςτθν κατάρτιςθ νζου Σμολογιακοφ 

Δανείου ςτισ 26.08.2013, ποςοφ 16.059.097 ευρϊ, με ςυμφωνία για αποπλθρωμι 

ςε 72 μινεσ. Για το εν λόγω δάνειο επίςθσ δεν ζχει δοκεί κάποια εξαςφάλιςθ. 

 Τπωσ διευκρινίηει ο Διευκφνων Χφμβουλοσ τθσ Alpha Bank, κ. Δθμιτριοσ 

Παντηοφνθσ, ςτα ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία που απζςτειλε ςτθν Εξεταςτικι 

Επιτροπι, θ μθτρικι εταιρία είχε μζχρι και τθ χριςθ του 2015 κετικι κακαρι κζςθ 

12,1 εκατομμυρίων ευρϊ και όλεσ οι χορθγιςεισ που ζχουν δοκεί ςε κυγατρικζσ 

εταιρίεσ τθσ φζρουν τθν εταιρικι εγγφθςθ τθσ μθτρικισ, θ οποία ζχει διαχρονικά 

κακαρι κζςθ. Ζτςι, ενϊ τα ίδια κεφάλαια του ομίλου είναι αρνθτικά, εντοφτοισ 

αυτό δεν κωλφει τθ χρθματοδότθςθ ι τθν αναδιάρκρωςθ, κακϊσ λαμβάνονται υπ' 

όψιν και άλλα κριτιρια (προοπτικι βιωςιμότθτασ του δανειοδοτοφμενου ομίλου 

και κεφαλαιακι ςτιριξθ μετόχων).  

 β. ΕΚΡΛΞΘ ΨΦΑΥΕΗΑ 

 Θ Εκνικι Ψράπεηα κατζχει τθ δεφτερθ κζςθ ςτο δανειςμό του Σμίλου, με 

υπόλοιπο οφειλϊν ςτισ 31.10.2016 φψουσ 56.902.167,00€ .  

 Ψα κλιμάκια τθσ Εκνικισ Ψράπεηασ γνϊριηαν ότι θ οικονομικι κατάςταςθ του 

Σμίλου ιταν προβλθματικι, όπωσ προκφπτει από τα από 22.02.2012 πρακτικά 

ςυνεδρίαςθσ τθσ ΕΨΕ, ςφμφωνα με τα οποία “Θ αρνθτικι κακαρι κζςθ, το αρνθτικό 
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ίδιο κεφάλαιο κίνθςθσ και τα ηθμιογόνα αποτελζςματα ζχουν ςαν ςυνζπεια τθ 

διαμόρφωςθ χαμθλισ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ και θ βιωςιμότθτα τθσ εταιρίασ 

εξαρτάται άμεςα από τθν οικονομικι ςτιριξθ των μετόχων τθσ”. Ωςτόςο, ςτθν 

Ανϊτατθ Επιτροπι Υιςτοδοτιςεων τθσ Ψράπεηασ, κατά τθ ςυνεδρίαςθ τθσ 

13.09.2012, μετά από αίτθμα τθσ ΥΘΓΑΧΣΧ ΕΞΔΣΨΛΞΘ για επίδειξθ ανοχισ ςτθ μθ 

τιρθςθ των χρθματοοικονομικϊν δεικτϊν επί των ενοποιθμζνων οικονομικϊν 

καταςτάςεων τθσ χριςθσ 2011, θ Ωπθρεςία τθσ ΕΨΕ ειςθγείται το εξισ: “θ Ωπθρεςία, 

λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τθ ςθμαντικι κζςθ του Σμίλου Υιγαςοσ ςτον ευρφτερο 

χϊρο των ΠΠΕ, τθν ομαλι μζχρι ςιμερα ςυνεργαςία μασ με το ςφνολο των 

εταιριϊν του Σμίλου, τθ γενικότερθ από ετϊν ακολουκοφμενθ από τθν Ψράπεηά μασ 

πιςτοδοτικι πολιτικι για τον ιδιόμορφο κλάδο των ΠΠΕ, ειςθγείται τθν ζγκριςθ 

του αιτιματοσ με τον κακοριςμοφ περικωρίου επιτοκίου από τθν τρζχουςα 

εκτοκιςτικι περίοδο 6,50%, ζναντι υφιςτάμενου 6,00%”.  

 Επίςθσ, από τα πρακτικά τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ 20.12.2012 τθσ Ανϊτατθσ 

Επιτροπισ Υιςτοδοτιςεων πλθροφοροφμαςτε για τθν ςτρατθγικι τθσ Εκνικισ 

Ψράπεηασ ζναντι του πελάτθ – ΥΘΓΑΧΣΩ, «Χτρατθγικι Ψράπεηασ ζναντι Υελάτθ: Από 

τισ τελευταίεσ εξελίξεισ ςτον τυποεκδοτικό κλάδο διαγράφονται πλζον ςαφζςτερεσ 

προοπτικζσ για τθ ςυγκζντρωςθ των μζςων ςε λίγουσ και ιςχυροφσ 

επιχειρθματικοφσ πόλουσ, ζνασ εκ των οποίων είναι ο Υιγαςοσ, όπωσ διαφαίνεται 

και από τισ πρόςφατεσ επιχειρθματικζσ κινιςεισ του ιςχυροφ βαςικοφ του μετόχου 

αλλά και ότι δεν προζκυψε δυνατότθτα άμεςθσ κάλυψθσ των υφιςταμζνων ςτισ 

εταιρίεσ του ομίλου ακάλυπτων κινδφνων με ρευςτοποιιςιμα ςτοιχεία. Ζγκριςθ του 

αιτιματοσ για τθν υποβολι προςφοράσ για τον ςυντονιςμό του υπό Ζκδοςθ 

Ξοινοπρακτικοφ Σμολογιακοφ Δανείου, ποςοφ 80 εκατομμυρίων ευρϊ και τθ 

ςυμμετοχι τθσ ΕΨΕ με 20.000, 5ετισ αποπλθρωμι, επιτόκιο euribor κατ’ επιλογι 

του Εκδότθ».    

 Χφμφωνα με τα ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία που απζςτειλε ςτθν Εξεταςτικι 

Επιτροπι ο Διευκφνων Χφμβουλοσ τθσ Εκνικισ Ψράπεηασ, κ. Οεωνίδασ 

Φραγκιαδάκθσ “Ωπιρξε όντωσ χρθματοδότθςθ κατά το διάςτθμα τθσ κρίςθσ 5 εκατ. 

Ευρϊ, με απόφαςθ τθσ ΑΕΥ 22.2.2012 για το ΕΚΡΣΧ και 3 εκατ. ευρϊ με απόφαςθ 

τθσ ΑΕΥ 14.3.2013 για τθ μθτρικι. Χτισ ςχετικζσ αποφάςεισ υπιρχε, όμωσ, όροσ 
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ενίςχυςθσ των εταιριϊν από τουσ μετόχουσ με νζα κεφάλαια ςυνολικοφ ποςοφ 15 

εκατ. Ευρϊ, ο οποίοσ ζχει υλοποιθκεί”. 

Πολονότι ιταν γνωςτι θ πτϊςθ του κφκλου εργαςιϊν και θ αρνθτικι κακαρι 

κζςθ του Σμίλου, εντοφτοισ, τα ανϊτατα όργανα τθσ ΕΨΕ προχϊρθςαν ςτθν ςτιριξθ 

του Σμίλου, ςυμμετζχοντασ ςτθν ζκδοςθ του ΞΣΔ των 80.000.000, ενϊ ιδθ ςτισ 

05.02.02015 οι οφειλζσ προσ τθν ΕΨΕ ανζρχονταν ςτο ποςό των 50.739.000€, ενϊ οι 

κετικζσ εξαςφαλίςεισ ιταν μόνο 2.229.000€. 

 γ. ΨΦΑΥΕΗΑ ΥΕΛΦΑΛΩΧ 

 Θ Ψράπεηα Υειραιϊσ κατζχει τθν τρίτθ κζςθ ςτον τραπεηικό δανειςμό του 

Σμίλου, με υπόλοιπο οφειλϊν φψουσ 38.499.468,92 ευρϊ ςτισ 31.10.2016. 

Χφμφωνα με το executive summary τθσ Ψράπεηασ Υειραιϊσ τθσ 08.03.2012, 

χοριγθςε ςτθν ΥΘΓΑΧΣΧ ΕΞΔΣΨΛΞΘ Α.Ε. κεφάλαιο κίνθςθσ φψουσ 11,8 

εκατομμυρίων ευρϊ. Χτθν ΘΠΕΦΘΧΛΑ Α.Ε. δόκθκε κεφάλαιο κίνθςθσ 2,7 

εκατομμυρίων ευρϊ, με εξαςφάλιςθ τθν εταιρικι εγγφθςθ από τθν μθτρικι εταιρία, 

ενϊ ςτισ ΕΞΔΣΧΕΛΧ ΕΚΡΣΧ Α.Ε. χορθγικθκε κεφάλαιο κίνθςθσ 1 εκατομμυρίου ευρϊ 

και λιφκθκε ωσ εξαςφάλιςθ θ εταιρικι εγγφθςθ τθσ μθτρικισ εταιρίασ. Ψζλοσ, ςτθν 

ΑΡΩΧΘ Α.Ε. χορθγικθκε κεφάλαιο κίνθςθσ 2,5 εκατομμυρίων ευρϊ, το οποίο 

εξαςφαλίηεται με εταιρικι εγγφθςθ τθσ μθτρικισ εταιρίασ. 

 Χφμφωνα με το από 16.10.2013 executive summary τθσ Ψράπεηασ Υειραιϊσ, 

υποβλικθκε προσ ζγκριςθ α) θ ανανζωςθ των πιςτοδοτικϊν ορίων των εταιριϊν 

του Σμίλου ζωσ 03.04.2015 με μθ καταλογιςμό τόκων υπερθμερίασ και β) θ 

παράταςθ του ςυνόλου των υπό χρθματοδότθςθ χορθγιςεων ςτθν ΥΘΓΑΧΣΧ 

ΕΞΔΣΨΛΞΘ ζωσ τισ 03.04.2015 με μθ αναδρομικι ιςχφ και μθ καταλογιςμό τόκων 

υπερθμερίασ.  

 δ. ΕUROBANK 

 Θ Ψράπεηα Eurobank κατζχει τθν τζταρτθ και τελευταία κζςθ ςτο δανειςμό 

του Σμίλου, με υπόλοιπο οφειλϊν ςτισ 31.10.2016 φψουσ 2.960.406,73 ευρϊ.  

Χτισ 21.05.2012 θ Ψράπεηα χοριγθςε πίςτωςθ ςε τρεισ εταιρίεσ του Σμίλου: 
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1. Πε τθν υπ’ αρικμ. 968/21.05.2012 ςφμβαςθ χορθγικθκε πίςτωςθ ςτθν 

εταιρία PEGASUS MAGAZINES ΕΞΔΣΨΛΞΘ, με όριο 1.500.000€. Χτισ 21.05.2012 

υπεγράφθ ςφμβαςθ ενεχυριάςεωσ κατακζςεωσ και ςτισ 31.05.2012 ςφμβαςθ 

ενεχυριάςεωσ απαιτιςεων του κατά του ΥΦΑΞΨΣΦΕΛΣΩ ΕΩΦΩΥΘ αναφορικά με τθν 

απόδοςθ του ποςοφ που κα προκφψει από τθν κάκε εκκακάριςθ των πωλιςεων για 

τθν περιοχι τθσ υπόλοιπθσ Ελλάδασ, εκτόσ Ακθνϊν και Υειραιϊσ.  

2. Πε τθν υπ’ αρικμ. 969/21.05.2012 ςφμβαςθ χορθγικθκε πίςτωςθ ςτθν 

εταιρία SPORT PLUS με όριο 1.500.000€ και ςτισ 21.05.2012 ςυνιφκθ ςφμβαςθ 

ενεχυριάςεωσ κατακζςεωσ Χτισ 31.05.2012 υπεγράφθ ςφμβαςθ ενεχυριάςεωσ 

απαίτθςθσ του κατά του πρακτορείου διανομισ τφπου ΕΩΦΩΥΘ Α.Ε., θ οποία 

αφοροφςε τθν απόδοςθ του ποςοφ που κα προκφψει από τθν κάκε εκκακάριςθ των 

πωλιςεων για τθν περιοχι τθσ υπόλοιπθσ Ελλάδασ, εκτόσ Ακθνϊν και Υειραιϊσ.  

3. Mε τθν υπ' αρικμ. 970/21.05.2012 ςφμβαςθ χορθγικθκε πίςτωςθ ςτθν εταιρία 

ΕΞΔΣΧΕΛΧ ΕΚΡΣΧ A.E., με όριο 1.000.000€, το οποίο ςτισ 12.03.2015 ςε 2.500.000€. 

Ωσ εξαςφάλιςθ δόκθκε θ ενεχυρίαςθ κατάκεςθσ και τόκων κατάκεςθσ, ςφμφωνα με 

τθν από 18.06.2012 ςφμβαςθ. Ωςτόςο, ςφμφωνα με το από 28.05.2012 πρακτικό 

ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου τθσ πιςτοφχου εταιρίασ, ο λογαριαςμόσ 

κατάκεςθσ είχε μθδενικό υπόλοιπο. Χτισ 12.03.2015 υπεγράψθ ςφμβαςθ 

εκχϊρθςθσ – ενεχυριάςεωσ απαίτθςθσ του ΕΚΡΣΩΧ προσ τθν Eurobank για κάκε 

είδουσ απαιτιςεισ του κατά του πρακτορείου διανομισ τφπου ΕΩΦΩΥΘ Α.Ε. Ψο 

ΕΚΡΣΧ και θ ΕΩΦΩΥΘ είχαν προθγουμζνωσ ςυνάψει τθν 01.01.2015 ιδιωτικό 

ςυμφωνθτικό για τθ διανομι των εφθμερίδων «GOAL NEWS» και «GOAL NEWS ΨΘΧ 

ΔΕΩΨΕΦΑΧ». Ωςτόςο, λίγο αργότερα, και δθ ςτισ 16.6.2015, τροποποιείται θ εν λόγω 

ςφμβαςθ εκχϊρθςθσ και περιορίηεται αποκλειςτικά ςτισ απαιτιςεισ τθσ εταιρίασ 

από τθ διανομι ςτθν ελλθνικι επαρχία και όχι ςε εκείνεσ που απορρζουν από τθ 

διανομι τφπου ςτισ περιοχζσ Ακθνϊν και Υειραιά.  

Χφμφωνα με τισ Υαρατθριςεισ τθσ EUROBANK ςτον πίνακα περιγραφισ ορίων, 

το 2012 το ςφνολο απαιτιςεων επαρχίασ από το πρακτορείο διανομισ ΕΩΦΩΥΘ 

ανιλκε για τθν εταιρία SPORT PLUS ςε 1,8 εκ € και για τθν εταιρία PEGASUS 

MAGAZINES ςε 1,9 εκ € και το 2013 για τθν NSP RADIO ςε 1,5 εκ € και για τθν 

εταιρία PEGASUS MAGAZINES ςε 1,8 εκ €.  
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 Χφμφωνα με τθν 4653/2012 Ειςιγθςθ Ξακοριςμοφ Σρίου τθσ Ψράπεηασ, οι 

ςυςςωρευμζνεσ ηθμίεσ το ζτοσ 2011 ανιλκαν ςε 94 εκατομμφρια ευρϊ, ενϊ το 

μετοχικό κεφάλαιο τθσ PEGASUS MAGAZINES ΕΞΔΣΧΕΛΧ ιταν 4.530.000€, τθσ SPORT 

PLUS 2.670.000€, του ΕΚΡΣΩΧ 28.470.960€. Επιπλζον, θ υπ’ αρικμ. 17652/2013 

Ειςιγθςθ Ξακοριςμοφ Σρίου αναφζρει ότι οι ςυςςωρευμζνεσ ηθμίεσ του Σμίλου το 

2012 ζχουν καταςτιςει αρνθτικά τα ίδια κεφάλαια κατά το ποςό των -33 εκ €, 

ζναντι οριακά κετικισ κακαρισ κζςθσ το 2011.  

 Υαρά τθν οικονομικι κατάςταςθ του Σμίλου, θ οποία ιταν γνωςτι ςτθν 

Ψράπεηα, όπωσ προκφπτει από τα ανωτζρω αναφερόμενα, με τθν υπ’ αρικμ. 

25159/2014 Ειςιγθςθ Ξακοριςμοφ Σρίου, υποβάλλεται αίτθμα ανανζωςθσ των 

ορίων του ΕΚΡΣΩΧ και του PEGASUS MAGAZINES, κακϊσ και θ μεταφορά του 

υφιςτάμενου δανείου τθσ εταιρίασ NSP RADIO, ποςοφ 1,5 εκατομμυρίου ευρϊ ςτο 

ΕΚΡΣΧ, λόγω τθσ καλισ ςυνεργαςίασ και τθσ ανακφκλωςθσ των δανείων, μζςω 

εκχωρθμζνων απαιτιςεων. Υεραιτζρω, ςφμφωνα με τα Υρακτικά τθσ Επιτροπισ 

Υιςτωτικϊν Χειριςμϊν τθσ 10.02.2015, εγκρίκθκε θ ανανζωςθ των ορίων και θ 

μεταφορά του δανείου τθσ NSP RADIO ςτθν ΕΚΡΣΧ ΕΞΔΣΨΛΞΘ, υπό τον όρο, για τισ 

εκδόςεισ ΕΚΡΣΧ, να μειωκοφν τα υπόλοιπα κατά 500.000 ευρϊ, ζωσ τθν ανανζωςθ, 

ιτοι ζωσ τον Ροζμβριο 2015.  

  Υαρατθροφμε, λοιπόν, και ςτθν Eurobank, μία ανακολουκία των δεδομζνων 

με τισ ενζργειεσ των οργάνων τθσ Ψράπεηασ. Δθλαδι, ενϊ θ Ψράπεηα αναγνωρίηει 

ότι οι οικονομικοί δείκτεσ είναι πτωτικοί και αρνθτικοί, εντοφτοισ εγκρίνει τθν 

ανανζωςθ των ορίων και δζχεται τθν αποδζςμευςθ ενεχυριαςμζνων απαιτιςεων 

του ομίλου από τθ διανομι των εφθμερίδων ςτθν Ακινα και των Υειραιά, 

απομειϊνοντασ με τον τρόπο αυτό τισ εξαςφαλίςεισ τθσ. 

 ε. ΞΣΛΡΣΥΦΑΞΨΛΞΣ ΣΠΣΟΣΓΛΑΞΣ ΔΑΡΕΛΣ 80 ΕΞΑΨΣΠΠΩΦΛΩΡ ΕΩΦΩ 

 Χτα πλαίςια εξυγίανςθσ του δανειςμοφ του Σμίλου, ςυηθτείται θ ςφναψθ 

νζου Ξοινοπρακτικοφ Σμολογιακοφ Δανείου με τθ μθτρικι εταιρία, ΥΘΓΑΧΣΧ 

ΕΞΔΣΨΛΞΘ Α.Ε. Σι διαπραγματεφςεισ για τθ ςφναψι του ξεκίνθςαν από το ζτοσ 

2012, ωςτόςο θ ςφμβαςθ υπεγράφθ τον Πάρτιο του 2014 και το ποςό 
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εκταμιεφκθκε τελικϊσ τον Απρίλιο του 2016. Υρόκειται για ζνα δάνειο φψουσ 

80.000.000€, με κοινοπρακτοφςεσ τισ Ψράπεηεσ Εκνικι (ςυμμετοχι: 29.725.000 

ευρϊ ι 37,15%), Alpha Bank (ςυμμετοχι: 23.475.000 ευρϊ ι 29,35%) και Ψράπεηα 

Υειραιϊσ (ςυμμετοχι: 26.800.000 ευρϊ ι 33,50%).  

Ειδικότερα, με τισ αποφάςεισ των τριϊν Ψραπεηϊν εγκρίκθκε θ ςυμμετοχι τουσ 

ςτο Ξ.Σ.Δ. με τουσ ακόλουκουσ όρουσ: 

 Αναχρθματοδότθςθ υφιςτάμενου δανειςμοφ 69.050.000 ευρϊ, ωσ εξισ:  

Εκνικι Ψράπεηα: 19,9 εκ. €, Εμπορικι Ψράπεηα: 13,5 εκ. € (απορροφικθκε από τθν 

Alpha Bank), Alpha Bank: 7 εκ. €,  Ψράπεηα Υειραιϊσ: 11,8 εκ. €, Probank 6,8 εκ. € 

(απορροφικθκε από τθν Εκνικι Ψράπεηα) και Tράπεηα Ξφπρου: 10 εκ. € 

(απορροφικθκε από τθν Ψράπεηα Υειραιϊσ). 

 Υρόςκετθ χρθματοδότθςθ ςυνολικοφ ποςοφ 10.950.000 ευρϊ, ωσ εξισ: 

Εκνικι Ψράπεηα και Alpha Bank από 2,975 εκ. € και Ψράπεηα Υειραιϊσ 5 εκ. €. 

Εγκρίκθκε θ εκταμίευςθ του 60% τθσ πρόςκετθσ αυτισ χρθματοδότθςθσ, πριν τθ 

ςυνομολόγθςθ του ΞΣΔ. 

 Αϋ προςθμείωςθ υποκικθσ 30 εκ. € επί ακινιτου ιδιοκτθςίασ τθσ εταιρίασ, 

κακϊσ και ενεχυρίαςθ εμπορικϊν ςθμάτων και μετοχϊν κυγατρικϊν εταιριϊν τθσ 

εκδότριασ. 

 Κετικι υποχρζωςθ του μετόχου για ενίςχυςθ τθσ εταιρίασ από τον ίδιο με 10 

εκ. € εντόσ του 2013.  

 Ενεχυρίαςθ μετοχϊν τθσ ΨΘΟΕΨΩΥΣΧ 13,2 εκ. €. 

 

 3. ΣΥΜΒΑΣΕΛΣ - ΥΡΟΛΟΛΡΑ 

Πε βάςθ τουσ πίνακεσ οφειλϊν που απζςτειλαν οι Ψράπεηεσ ςτθν Εξεταςτικι 

Επιτροπι, το υπόλοιπο οφειλϊν Σμίλου του ανερχόταν ςτισ 31.10.2016 ςτο 

ςυνολικό ποςό των 161.966.451,26 ευρϊ, εκ των οποίων ςε κακυςτζρθςθ 

μεγαλφτερθ των 90 θμερϊν βρίςκονταν τθν ίδια θμερομθνία (31.10.2016) τα 

103.842.156,17 ευρϊ.   
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Εξάλλου, πζραν από τα ανωτζρω ςτοιχεία των τραπεηϊν, και ο Υροϊςτάμενοσ 

τθσ Διεφκυνςθσ Επικεϊρθςθσ τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, κ. Γεϊργιοσ Υάςχασ, 

επανειλθμμζνωσ διαβεβαίωςε ότι τα δάνεια του Σμίλου δεν είναι ενιμερα, δεν 

εξυπθρετοφνται, δεν ζχουν ρυκμιςτεί και ότι οφείλονται τόκοι (βλ. ςελ. 236 και 243 

των πρακτικϊν ςυνεδρίαςθσ τθσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ ςτισ 29.9.2016). Υεραιτζρω, 

ο Διευκφνων Χφμβουλοσ τθσ Ψράπεηασ Υειραιϊσ, κ. Γεϊργιοσ Υουλόπουλοσ, 

ανζφερε ότι ο Τμιλοσ ζχει expose φψουσ 32.000.000 εκατομμυρίων ευρϊ, με 

ςτοιχεία 31.05.2016 (βλ. ςελ. 13 των πρακτικϊν ςυνεδρίαςθσ τθσ Εξεταςτικισ 

Επιτροπισ ςτισ 12.07.2016). Ψζλοσ, ςφμφωνα με τθν Ζκκεςθ Ειδικισ Ζρευνασ τθσ 

Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, τον Απρίλιο 2016 είχαν ςυςςωρευκεί λθξιπρόκεςμοι τόκοι 

δανείων προσ τισ Ψράπεηεσ, Εκνικι, Alpha και Υειραιϊσ, ςυνολικοφ φψουσ 

13.800.000 ευρϊ.   

Υαρά τα ωσ άνω δεδομζνα, τα οποία αποδεικνφονται από τουσ πίνακεσ 

οφειλϊν που απζςτειλαν οι τράπεηεσ και από τισ κατακζςεισ των μαρτφρων, ο 

Διευκφνων Χφμβουλοσ του Σμίλου, κ. Ππόμπολασ, ενϊπιον τθσ Εξεταςτικισ 

Επιτροπισ κατζκεςε ανακριβϊσ ότι τα δάνεια εξυπθρετοφνται και είναι ενιμερα 

(βλ. ςελ. 30 και 90 των πρακτικϊν ςυνεδρίαςθσ τθσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ ςτισ 

02.08.2016). Επίςθσ, με τθν από 01.08.2016 ανακοίνωςθ, ο Σμίλοσ, κατόπιν 

ερωτιματοσ τθσ Επιτροπισ Ξεφαλαιαγοράσ και του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν, 

διαβεβαιϊνει ότι εξυπθρετοφνται κανονικά οι πιςτϊςεισ προσ τισ τράπεηεσ.      

 

 4. ΕΥΘΜΑΤΑ 

Χφμφωνα με τθν Ζκκεςθ τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ για τον Τμιλο ΥΘΓΑΧΣ, ο 

κφκλοσ εργαςιϊν του Σμίλου από το 2008 ζωσ το 2014 μειϊκθκε από τα 

243.000.000 ευρϊ ςτα 59.000.000 ευρϊ. Επίςθσ, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία και 

πλθροφορίεσ χριςθσ του ζτουσ 2015, όπωσ δθμοςιεφκθκαν και είναι διακζςιμα 

ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Σμίλου, ο κφκλοσ εργαςιϊν του για το 2015 ανιλκε 

ςτο ποςό των 43.972.135,19 ευρϊ.  
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Σι ορκωτοί ελεγκτζσ, βάςει των οικονομικϊν καταςτάςεων των ετϊν 2012 και 

ζπειτα, διαπιςτϊνουν ότι είναι αμφίβολθ θ ςυνζχιςθ των εργαςιϊν οριςμζνων, 

τουλάχιςτον, εκ των εταιριϊν του Σμίλου. 

Χτα πλαίςια αναδιάρκρωςθσ του δανειςμοφ του Σμίλου αποφαςίςκθκε θ 

ςφναψθ ενόσ Ξοινοπρακτικοφ Σμολογιακοφ Δανείου, φψουσ 80.000.000 ευρϊ, με 

τθν υποχρζωςθ του μετόχου για ενίςχυςθ τθσ εταιρίασ από τον ίδιο με 10.000.000 

ευρϊ εντόσ του 2013. Ωςτόςο, όπωσ επιςθμαίνεται ςτθν Ειδικι Ζκκεςθ τθσ 

Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, με αποφάςεισ των τριϊν κοινοπρακτουςϊν τραπεηϊν 

(EΚΡΛΞΘ ΨΦΑΥΕΗΑ, ALPHA BANK, ΨΦΑΥΕΗΑ ΥΕΛΦΑΛΩΧ) απαλείφκθκε ο ςυγκεκριμζνοσ 

όροσ περί οικονομικισ ενίςχυςθσ τθσ εταιρίασ από το μζτοχο, κατόπιν αιτιματοσ 

του Σμίλου, κακότι είχε προθγθκεί θ διοργάνωςθ από τθν ALPHA BANK (απόφαςθ 

τθσ 14.08.2013) διμεροφσ ομολογιακοφ δανείου φψουσ 10.000.000 ευρϊ, το οποίο 

εκδόκθκε ςτισ 28.08.2013 και εξοφλικθκε λίγεσ θμζρεσ μετά, ςτισ 02.09.2013 από 

τθ Eurobank Ξφπρου, ςτθν οποία παραδόκθκαν οι ςχετικζσ ομολογίεσ.  

Χθμαντικό ςθμείο ςτο Ξ.Σ.Δ. των 80.000.000 ευρϊ είναι ότι, παρότι οι 

ςυηθτιςεισ είχαν ξεκινιςει το 2012, θ ςφμβαςθ υπεγράφθ ςτισ 11.03.2014 και εν 

τζλει το ποςό εκταμιεφκθκε ςτισ 12.04.2016. Αυτό οφείλεται, ςφμφωνα με τθν 

ζκκεςθ τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ και τισ κατακζςεισ των μαρτφρων ςτθν Εξεταςτικι 

Επιτροπι, ςτθν αναβλθτικι ςυμπεριφορά που επζδειξε θ πιςτοφχοσ ΥΘΓΑΧΣΧ 

ΕΞΔΣΨΛΞΘ ωσ προσ τθν παροχι εμπράγματθσ εξαςφάλιςθσ ςε ακίνθτο ιδιοκτθςίασ 

τθσ.  

Εν τζλει, κατόπιν ςχετικϊν διαπραγματεφςεων, οι Ψράπεηεσ και θ εταιρία 

ςυμφϊνθςαν, υπό τθν προχπόκεςθ εκταμίευςθσ του Ξ.Σ.Δ. μζχρι 31.03.2016 

(ολοκλθρϊκθκε ςτισ 12.4.2016 με λιψθ εξαςφαλίςεων) ςτο ακόλουκο πλαίςιο: 

 Οιξθ Ξ.Σ.Δ. τθν 30.6.2016, αντί τθσ υφιςτάμενθσ διάρκειασ 5 ετϊν, με 

αποπλθρωμι κεφαλαίου και τόκων ςτθ λιξθ, 

 Πείωςθ περικωρίου επιτοκίου ςε 4,5% ζναντι 5,5%. 

 Δζςμευςθ του μετόχου για ολοκλιρωςθ εγγραφισ του βάρουσ επί του 

ακινιτου μζχρι 29.02.2016 (υλοποιικθκε τον 4/2016). 
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 Οιψθ επιςτολισ από τον μζτοχο που κα δεςμεφεται για τθ ςυνεχι ςτιριξθ 

του Σμίλου κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ΞΣΔ (απεςτάλθ ςτθν Alpha Bank). 

 Υροςκόμιςθ ζκκεςθσ αναδιάρκρωςθσ του δανειςμοφ του Σμίλου μζχρι 

31.3.2016 (προςκομίςκθκε και τελεί υπό αξιολόγθςθ των Ψραπεηϊν). 

 Υροςκόμιςθ βεβαίωςθσ από ορκωτό ελεγκτι για το φψοσ των αυξιςεων 

μετοχικοφ κεφαλαίου που διενεργικθκαν εντόσ του 2015 (υλοποιικθκε). 

 Διαςφάλιςθ ότι τα δάνεια τθσ εταιρίασ ROSTROVAR CAPITAL SA, 

ενδιαφζροντοσ του μετόχου, προσ το ΕΚΡΣΧ (4,1 εκ. ευρϊ εντόσ του 2015) κα 

καταςτοφν μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ και υποτελι ςε ςχζςθ με το ςφνολο του 

υφιςτάμενου δανειςμοφ των εταιριϊν του Σμίλου. 

 Ανοχι μζχρι 30.06.2016 των χρθματοδοτιςεων των λοιπϊν εταιριϊν του 

Σμίλου και ανοχι καταβολισ των τόκων τουσ. 

 Πείωςθ του περικωρίου επιτοκίου ςε 4,5% από 5,5% για όλεσ τισ 

χρθματοδοτιςεισ και τουσ οφειλόμενουσ τόκουσ, με ιςχφ από 01.01-30.06.2016 και 

αντιλογιςμό τυχόν υφιςταμζνων τόκων υπερθμερίασ. 

 Αποδζςμευςθ μζχρι 30.06.2016 ποςοςτοφ 90% των ενεχυριαςμζνων 

ειςπράξεων από τισ πωλιςεισ του ΕΚΡΣΩΧ και ΕΚΡΣΩΧ ΨΘΧ ΞΩΦΛΑΞΘΧ και τθσ PMP, 

ενϊ το υπόλοιπο 10% κα άγεται ςε μερικι εξόφλθςθ των υφιςταμζνων 

λθξιπρόκεςμων τόκων. 

 Εξαςφαλίςεισ: 1. Υροςθμείωςθ, φψουσ 30.000.000€, ςε ακίνθτο 

εκτιμϊμενθσ αξίασ από τθν Εκνικι Ψράπεαηα 10 εκ. €., 2. Ενζχυρο επί εταιρικϊν 

ςθμάτων ΕΚΡΣΩΧ και ΘΠΕΦΘΧΛΑΧ Α.Ε. και επζκταςθ του ενεχφρου και ςτα 

ειςπραττόμενα δικαιϊματα (royalties), 3. Ενζχυρο επί των ςυμμετοχϊν τθσ 

εκδότριασ, με επζκταςθ του ενεχφρου ςε καρποφσ και ωφελιματα και επί 

δικαιωμάτων ψιφου, τα οποία αςκοφνται από τθν εκδότρια, μζχρι τθν επζλευςθ 

του γεγονότοσ καταγγελίασ. 4. Εκχϊρθςθ λόγω ενεχφρου ςτον εκπρόςωπο των 

ομολογιοφχων των απαιτιςεων τθσ εκδότριασ από αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια του 

ακινιτου και από το λογαριαςμό κατάκεςθσ, ςτον οποίο κα άγονται τυχόν ζςοδα 

από τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια του ακινιτου και τυχόν μερίςματα. 
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Επιςθμαίνεται ότι κατά τον χρόνο ζκδοςθσ των ομολογιϊν, τον Απρίλιο του 

2016, οι ςυςςωρευμζνεσ οφειλζσ του Σμίλου προσ τισ τρεισ κοινοπρακτοφςεσ 

Ψράπεηεσ είχαν ανζλκει περίπου ςτα 159.300.000 ευρϊ. Για τισ εν λόγω οφειλζσ 

ζχουν ςχθματιςκεί ςυνολικζσ προβλζψεισ περίπου 86.300.000 ευρϊ (αναλυτικά: 

Εκνικι Ψράπεηα 44,3 εκ. ευρϊ, Alpha Bank 28,5 εκ. ευρϊ και Ψράπεηα Υειραιϊσ 13,5 

εκ. ευρϊ). 

 

1. Χθμαντικό ςθμείο ςτθ διαπραγμάτευςθ και εν τζλει εκταμίευςθ του Ξ.Σ.Δ. 

των 80.000.000 ευρϊ αποτελεί θ θμερομθνία λιξθσ του. Ζτςι, ενϊ αρχικϊσ είχε 

ςυμφωνθκεί ςυμβατικϊσ θ πενταετισ διάρκειά του, ο ςυγκεκριμζνοσ όροσ 

τροποποιικθκε και αποφαςίςκθκε θ λιξθ του ςτισ 30.06.2016, με αποπλθρωμι του 

κεφαλαίου και των τόκων ςτθ λιξθ. Υροκαλεί, πράγματι, απορία για ποιον λόγο οι 

τράπεηεσ προζβθςαν ς’ αυτιν τθν ενζργεια, με δεδομζνο ότι, όπωσ αναφζρει θ 

Ψράπεηα τθσ Ελλάδοσ ςτθ ςυνοδευτικι επιςτολι τθσ Ζκκεςθσ Ειδικισ Ζρευνασ, “Θ 

λφςθ που τελικά επελζγθ προκειμζνου να εκταμιευκεί το ΞΣΔ και να λθφκεί θ 

προςθμείωςθ, δθλαδι ο κακοριςμόσ ωσ θμερομθνίασ λιξθσ του ςυνολικοφ 

δανειςμοφ όλων των εταιρειϊν του ομίλου τθσ 30.06.2016, προφανϊσ δεν μπορεί 

να χαρακτθριςκεί, με τα ςθμερινά δεδομζνα, ωσ βιϊςιμθ”. Υροκφπτει, δθλαδι, ότι 

ςκοπόσ τθσ ςυμφωνθκείςασ πρόωρθσ λιξθσ του δανείου ιταν θ λιψθ τθσ 

προςθμείωςθσ υποκικθσ. Αυτό επιβεβαιϊνεται και από τθν κατάκεςθ το Διευκυντι 

Επικεϊρθςθσ τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, κ. Γεωργίου Υάςχα, ενϊπιον τθσ 

Εξεταςτικισ Επιτροπισ, ςφμφωνα με τθν οποία “Αυτό που υπογράφθκε τον Απρίλιο 

του 2016 είχε λιξει 30.06.2016 και ζγινε για να εγγραφεί το βάροσ. Ψυπικό ιταν” 

(βλ. ςελ. 332 των πρακτικϊν ςυνεδρίαςθσ τθσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ ςτισ 

29.09.2016). Υαράλλθλα, ο κ. Γεϊργιοσ Υάςχασ επιβεβαιϊνει ότι ο Τμιλοσ με τθ 

ςτάςθ του κακυςτζρθςε τθν εκταμίευςθ του ΞΣΔ, κακϊσ δεν αποδεχόταν τθν 

εγγραφι τθσ προςθμείωςθσ ςε ακίνθτό του, που αποτελοφςε όρο για το roll over 

(βλ. ςελ. 243 των πρακτικϊν ςυνεδρίαςθσ τθσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ ςτισ 

29.09.2016). 

Ωςτόςο, θ εν λόγω εμπράγματθ εξαςφάλιςθ, θ οποία εν τζλει λιφκθκε, αφορά 

τθν εγγραφι πρϊτθσ τάξθσ προςθμείωςθσ υποκικθσ, φψουσ 30 εκατομμυρίων 
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ευρϊ, ςε ζνα ακίνθτο εκτιμϊμενθσ αξίασ 10 εκατομμυρίων ευρϊ. Χυνεπϊσ, οι 

τράπεηεσ, αν και παρζτειναν τισ διαπραγματεφςεισ και επζδειξαν ανοχι ςτθν 

ολοκλιρωςθ του Ξ.Σ.Δ., ζλαβαν τελικϊσ ωσ εμπράγματθ εξαςφάλιςθ ζνα ακίνθτο, 

του οποίου θ αξία υπολείπεται καταφανϊσ τθσ αςφαλιηόμενθσ απαίτθςισ τουσ και 

ςυνεπϊσ θ ολοςχερισ ικανοποίθςι τουσ, ςτθν περίπτωςθ μθ ομαλισ εξζλιξθσ τθσ 

ςυμβατικισ ςχζςθσ, είναι ιδιαιτζρωσ αμφίβολθ, λαμβανομζνου υπ’ όψιν ότι οι 

λοιπζσ εξαςφαλίςεισ (1. ενζχυρο επί εταιρικϊν ςθμάτων ΕΚΡΣΩΧ και ΘΠΕΦΘΧΛΑΧ 

και επζκταςθ του ενεχφρου και ςτα ειςπραττόμενα δικαιϊματα *royalties+, 2. 

ενζχυρο επί των ςυμμετοχϊν τθσ εκδότριασ, με επζκταςθ του ενεχφρου ςε καρποφσ 

και ωφελιματα και επί δικαιωμάτων ψιφου, τα οποία αςκοφνται από τθν εκδότρια, 

μζχρι τθν επζλευςθ του γεγονότοσ καταγγελίασ και 3. εκχϊρθςθ λόγω ενεχφρου 

ςτον εκπρόςωπο των ομολογιοφχων των απαιτιςεων τθσ εκδότριασ από 

αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια του ακινιτου και από το λογαριαςμό κατάκεςθσ, ςτον 

οποίο κα άγονται τυχόν ζςοδα από τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια του ακινιτου και 

τυχόν μερίςματα) είναι, ενδεχομζνωσ, χαμθλισ αξίασ. Εξάλλου, ςφμφωνα με τθν 

ςυνοδευτικι επιςτολι τθσ Ζκκεςθσ Ειδικισ Ζρευνασ τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, το 

αντίκριςμα των μετοχϊν των εταιριϊν του Σμίλου και των ςθμάτων, που λιφκθκαν 

ωσ πρόςκετθ εξαςφάλιςθ, ζχει απομειωκεί λόγω τθσ ςοβαρισ επιδείνωςθσ τθσ 

χρθματοοικονομικισ κατάςταςισ τουσ. Αυτό ενιςχφεται και από τθν 

ςυμπλθρωματικι κατάκεςθ του κ. Δθμθτρίου Παντηοφνθ, ςφμφωνα με τθν οποία 

“οι μετοχζσ τθσ ΥΘΓΑΧΣΧ ΕΞΔΣΨΛΞΘ ΑΕ από 08.01.2011 διαπραγματεφονται ςτθν 

κατθγορία τθσ επιτιρθςθσ, με κριτιριο τθ ςχζςθ ηθμιϊν προσ ίδια κεφάλαια τθσ 

31.12.2010 και ςυνεχίηει θ διαπραγμάτευςι τθσ βάςει των κανόνων που διζπουν 

τθν εν λόγω κατθγορία. Σι μετοχζσ ςυνολικά 36 εταιριϊν διαπραγματεφονται ςτθν 

εν λόγω κατθγορία”.  

Επίςθσ, ςφμφωνα με τα ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία που κατζκεςε ςτθν 

Εξεταςτικι Επιτροπι ο Διευκφνων Χφμβουλοσ τθσ Αlpha Bank, κ. Δθμιτριοσ 

Παντηοφνθσ, μζςω τθσ τροποποίθςθσ τθσ διάρκειασ του Ξ.Σ.Δ. επιδιϊχκθκε θ λιψθ 

καλυμμάτων ςε εξαςφάλιςι του. Επιςθμαίνει δε ο κ.  Παντηοφνθσ ότι “είναι γενικά 

αποδεκτό ότι ο περιοριςμόσ τθσ χρονικισ διάρκειασ ενόσ δανείου αμβλφνει τον 

κίνδυνο τθσ τράπεηασ, ωςτόςο ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ θ μείωςθ τθσ χρονικισ 
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διάρκειασ ςυμφωνικθκε προκειμζνου να υπάρξει αντιςτοίχιςθ του χρόνου λιξθσ 

των δανείων με τθν αρχικά εκτιμϊμενθ ολοκλιρωςθ των διαπραγματεφςεων για 

τθν αναδιάρκρωςι τουσ”. 

Χφμφωνα με τθ ςυνοδευτικι επιςτολι τθσ Ειδικισ Ζκκεςθσ τθσ Ψράπεηασ τθσ 

Ελλάδοσ, οι προβλζψεισ που ζχουν λάβει οι Ψράπεηεσ ανζρχονται ςτο ποςό των 

86.400.000 ευρϊ, διαβλζποντασ ότι κα ειςπράξουν τμιμα μόνο των δανειςκζντων. 

2. Επιπλζον, από τισ κατακζςεισ των Διευκυνόντων Χυμβοφλων των 

Ψραπεηϊν διαφάνθκε ότι ενιςχυτικό ςτοιχείο ςτθν ζκδοςθ του ομολογιακοφ 

δανείου αποτζλεςε θ αφξθςθ κεφαλαίου, κακϊσ ζτςι καταδεικνφεται ζμπρακτα θ 

κζλθςθ των μετόχων για ςτιριξθ τθσ εταιρίασ τουσ. Ειδικότερα, ο Διευκφνων 

Χφμβουλοσ τθσ Alpha Bank, κ. Δθμιτριοσ Παντηοφνθσ, ανζφερε ότι “Χτα ςτοιχεία 

που ζχω εγϊ ο «Υιγαςοσ» ζχει ενιςχυκεί από τουσ μετόχουσ με αφξθςθ κεφαλαίου 

16.000.000 ευρϊ και δάνεια 14.000.000 ευρϊ, δθλαδι 30.000.000 ευρϊ” (βλ. ςελ. 

183 των πρακτικϊν ςυνεδρίαςθσ τθσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ ςτισ 07.07.2016), ενϊ ο 

Διευκφνων Χφμβουλοσ τθσ Ψράπεηασ Υειραιϊσ, κ. Γεϊργιοσ Υουλόπουλοσ, διλωςε 

ότι “ο Υιγαςοσ είχε βάλει 20 εκατομμφρια ευρϊ” (βλ. ςελ. 179 των πρακτικϊν 

ςυνεδρίαςθσ τθσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ ςτισ 12.07.2016), ενϊ ο Διευκφνων 

Χφμβουλοσ του Σμίλου ΥΘΓΑΧΣΧ, κ. Φϊτιοσ Ππόμπολασ, κατζκεςε πωσ “τα 

τελευταία χρόνια ςασ είπα ότι ζχουμε βάλει 30 εκατομμφρια ςτθν εταιρεία για να 

τθν ςτθρίξουμε” (βλ. ςελ. 209 των πρακτικϊν ςυνεδρίαςθσ τθσ Εξεταςτικισ 

Επιτροπισ ςτισ 02.08.2016). 

Ωςτόςο, δεν ζχει αποςαφθνιςκεί με ποιον ακριβϊσ τρόπο ζγινε θ πραγματικι 

αφξθςθ κεφαλαίου, δθλαδι εάν ζγινε αποκλειςτικά με τθν καταβολι μετρθτϊν από 

τουσ μετόχουσ ι εάν ο Τμιλοσ προςζφυγε ςτον τραπεηικό δανειςμό για τθν αφξθςθ. 

3. Χε ερϊτθςθ προσ τον Διευκφνοντα Χφμβουλο του Σμίλου ΥΘΓΑΧΣΧ, κ. Φϊτιο 

Ππόμπολα, για το εάν οι τράπεηεσ παλαιότερα ζδιναν δάνεια χωρίσ καλφψεισ και 

εγγυιςεισ απάντθςε “Κα μποροφςα να πω ναι, ότι παλιότερα οι τράπεηεσ, προ 

κρίςθσ, ζδιναν λεφτά χωρίσ καλφψεισ, χωρίσ εγγυιςεισ. Ζδιναν δάνεια ςε εταιρείεσ 

ανοικτά. Πετά ηιτθςαν να καλυφκοφν όλα τα δάνεια. Αυτό προςπακοφν να κάνουν 

οι τράπεηεσ” (βλ. ςελ. 31 και 32 των πρακτικϊν τθσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ ςτισ 
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02.08.2016). Επιπλζον, οι Ψράπεηεσ προχϊρθςαν ςτθν υπογραφι stand still 

agreement με τον Τμιλο ςτισ 28.06.2016, θ οποία είχε αναδρομικι ιςχφ από 

01.01.2016 ζωσ 30.06.2016, ϊςτε το ςφνολο των τόκων από 01.01.2016 ζωσ 

30.06.2016 να κεωρείται ενιμερο. Χτισ 29.06.2016 υποβλικθκε αίτθμα για 

παράταςθ του stand still agreement και αποδζςμευςθ των ροϊν ειςπράξεων από 

τθν πϊλθςθ των εφθμερίδων μζχρι τισ 30.12.2016. Χφμφωνα με τθν κατάκεςθ του 

κ. Φωτίου Ππόμπολα, το αίτθμα παράταςθσ εξετάηεται (βλ. ςελ. 157-158 των 

πρακτικϊν τθσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ ςτισ 02.08.2016).  

 

5. ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΝΟΛΛΚΑ 

 Από τα ςτοιχεία που ςυνζλεξε θ Εξεταςτικι Επιτροπι, προζκυψαν οριςμζνα 

ςυμπεράςματα για τον τρόπο δανειοδότθςθσ του Σμίλου ΥΘΓΑΧΣΧ.  

 Ψο ςυνολικό υπόλοιπο οφειλισ του ομίλου ςτισ 31.10.2016 ιταν 

161.966.451,26€, εκ των οποίων ακάλυπτο είναι το ποςό των 103.842.156,17€. Σι 

τράπεηεσ, δθλαδι, χοριγθςαν δάνεια και πιςτϊςεισ, μθ λαμβάνοντασ εξαςφαλίςεισ 

για το 65% αυτϊν. Ακόμθ και όταν ο κφκλοσ εργαςιϊν των εταιριϊν του ομίλου 

ξεκίνθςε τθν πτωτικι του πορεία το ζτοσ 2009, οι τράπεηεσ δεν επιδίωξαν να 

λάβουν εξαςφαλίςεισ, αλλά αντίκετα, διευκόλυναν τον Τμιλο, αποδεχόμενεσ 

μείωςθ επιτοκίων, μθ καταβολι τόκων, αποδζςμευςθ ενεχυριαςμζνων απαιτιςεων 

και διαρκείσ παρατάςεισ ςτθν καταβολι δόςεων. Αυτι θ επιλογι των τραπεηϊν δεν 

τισ δικαίωςε, κακϊσ οι λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ του Σμίλου εκτοξεφκθκαν και ςτισ 

31.10.2016 το ποςό ςε κακυςτζρθςθ ζφταςε τα 67.250.361,39€.  

H Ψράπεηα τθσ Ελλάδοσ εντοπίηει μεν ςτθν ζκκεςι τθσ τισ προβλθματικζσ πτυχζσ 

ςτθ δανειοδότθςθ και ςτθν αναδιάρκρωςθ του δανειςμοφ του Σμίλου, ωςτόςο ο 

ρόλοσ τθσ εξαντλείται ςτθ διαπίςτωςθ του προβλιματοσ, χωρίσ να προβαίνει ςτθ 

λιψθ μζτρων για τθν αντιμετϊπιςι του. 

 Χυμπεραςματικά, για ζναν πιςτοφχο με ςοβαρότατα οικονομικά 

προβλιματα, οι τράπεηεσ δθμιοφργθςαν ζνα ευνοϊκό περιβάλλον για το δανειςμό 
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του Σμίλου ΥΘΓΑΧΣΧ, παρά τθ ςυςςϊρευςθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν, τα αρνθτικά 

οικονομικά ςτοιχεία και τθν παρελκυςτικι ςυμπεριφορά του.  

 

4. ALPHA 

ALPHA ΔΣΦΩΦΣΦΛΞΘ A.E. 

 

 1. ΛΣΤΟΛΚΟ – ΓΕΝΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΤΑΛΛΑ 

 Θ εταιρία ALPHA ΔΣΦΩΦΣΦΛΞΘ ιδρφκθκε το 1996 με τθν αρχικι επωνυμία 

«ΧΞΑΝ 100,4 ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΔΣΦΩΦΣΦΛΞΘ ΨΘΟΕΣΦΑΧΘ ΑΕ» και το 2002 το ςφνολο των 

μετοχϊν τθσ πζραςε ςτθν ιδιοκτθςία του ομίλου Δθμιτρθ Ξοντομθνά. Ψο Δεκζμβριο 

2008 μεταβιβάςκθκε ποςοςτό 70% των μετοχϊν ςτον γερμανικϊν ςυμφερόντων 

όμιλο, RTL, ο οποίοσ αποχϊρθςε το Φεβρουάριο 2012. Χιμερα, ιδιοκτιτρια του 

ςυνόλου των μετοχϊν τθσ εταιρίασ είναι θ ALPHA MEDIA GROUP LTD με ζδρα τθν 

Ξφπρο, θ οποία ελζγχεται πλιρωσ από τθν επίςθσ κυπριακι εταιρία SIXOMENT LTD, 

ςυμφερόντων άμεςα και ζμμεςα του Δ. Ξοντομθνά. Χφμφωνα με τθν κατάκεςθ του 

Δ. Ξοντομθνά ωσ μάρτυρα ενϊπιον τθσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ, ζχει μεταβιβάςει το 

ςφνολο των μετοχϊν τθσ εταιρίασ ALPHA ΔΣΦΩΦΣΦΛΞΘ, κακϊσ και του Σμίλου, ςτθ 

κυγατζρα του, Παρία Ξοντομθνά.    

 Αντικείμενο δραςτθριότθτασ τθσ εταιρίασ είναι θ λειτουργία και διαχείριςθ 

του τθλεοπτικοφ ςτακμοφ ALPHA.  

 

 2. ΧΟΝΟΔΛΑΓΑΜΜΑ ΔΑΝΕΛΣΜΟΥ 

Θ εταιρία κατά τα χρόνια λειτουργίασ τθσ ζχει δανειοδοτθκεί από τισ Ψράπεηεσ, 

Εκνικι, Alpha, Eurobank και Υειραιϊσ.  

Εκτόσ από τον τραπεηικό υφίςταται και ενδοομιλικόσ δανειςμόσ. Ειδικότερα, θ 

εταιρία ζλαβε ομολογιακό δάνειο από τθν πρϊθν μθτρικι εταιρία RTL, φψουσ 

22.500.000,00 ευρϊ, με μθδενικό επιτόκιο ζωσ 2015 (κατόπιν αυξικθκε ςε 4%) και 

ετιςιεσ δόςεισ 4.500.000,00 ευρϊ ζκαςτθ και λιξθ το 2018. Θ ςχετικι ςυμφωνία 
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προβλζπει τθ δυνατότθτα ςυμψθφιςμοφ του δανείου με ανεπίδεκτθσ είςπραξθσ 

εμπορικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ είχαν προκφψει μζχρι τθν θμερομθνία 

αποχϊρθςθσ του RTL. Ψζλοσ, θ εταιρία ςτθρίηεται και με δανειςμό από τθν ςυγγενι 

PRIME INSURANCE, φψουσ 3.000.000,00 €. 

Ψα δάνεια που λιφκθκαν από τα πιςτωτικά ιδρφματα ζωσ το 2012 

αποπλθρϊκθκαν ςτο ςφνολό τουσ, μζχρι το 2011, ςφμφωνα με τθν Ζκκεςθ Ειδικισ 

Ζρευνασ τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, που ςυντάχκθκε ςτισ 6 Λουλίου 2016, ςε 

εκτζλεςθ τθσ από 18.5.2015 παραγγελίασ του Ειςαγγελζα Σικονομικοφ Εγκλιματοσ, 

ςτα πλαίςια προκαταρκτικισ εξζταςθσ προσ διακρίβωςθ τυχόν τζλεςθσ 

αυτεπαγγζλτωσ διωκόμενων αξιόποινων πράξεων, αναφορικά με τισ 

χρθματοδοτιςεισ των ΠΠΕ. 

1. ΕΚΡΛΞΘ ΨΦΑΥΕΗΑ 
Πε τθν υπ’ αρικμ. 9747124872/5002/11.12.2015 ςφμβαςθ παροχισ εγγυιςεωσ 

πίςτωςθσ με ανοικτό αλλθλόχρεο λογαριαςμό, θ εταιρία εγγυικθκε (ωσ 

αυτοφειλζτθσ) ζωσ το ποςό των 823.000,00 ευρϊ, για τθν εμπρόκεςμθ και 

ολοκλθρωτικι εξόφλθςθ του υπολοίπου τθσ ςφμβαςθσ πίςτωςθσ που ςυνιψε θ 

Εκνικι Ψράπεηα με τθν εταιρία «ΞΒ IMPULS HELLAS», ποςοφ 1.500.000,00 ευρϊ. 

Χφμφωνα με τα Υρακτικά τθσ Ανϊτατθσ Επιτροπισ Υιςτοδοτιςεων τθσ Ψράπεηασ 

από τθ ςυνεδρίαςθ τθσ 23.06.2016, θ εταιρία ζχει πιςτοδοτθκεί από τθν Εκνικι 

Factors με το ποςό των 10.000.000,00 ευρϊ, οι οφειλζσ ζωσ τισ 07.03.2016 

ανζρχονταν ςτο ποςό των 8.791.000,00 ευρϊ και ςτισ 09.03.2016 εμφάνιηε 

μθδενικζσ λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ.  

Ψζλοσ, θ Εκνικι Ψράπεηα ενζκρινε το αίτθμα του Δ. Ξοντομθνά για ανανζωςθ 

των ορίων πιςτοδότθςθσ μζχρι τισ 30.06.2016, με περικϊριο επιτοκίου 6,5% και με 

τισ εξισ κετικζσ εξαςφαλίςεισ: εκχϊρθςθ τιμολογίων για διαφθμιςτικζσ εταιρίεσ 

(ποςοςτό χρθματοδότθςθσ 50-60%) ι τιμολογίων για εταιρίεσ που δεν 

δραςτθριοποιοφνται ςτο διαφθμιςτικό κλάδο (ποςοςτό χρθματοδότθςθσ 85%), με 

ςυνολικό υπόλοιπο 13.336,9 χιλ. ευρϊ. 
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2. ALPHA BANK 

Χε εξαςφάλιςθ δανείου τθσ Village Films ζχει ςυναφκεί θ από 23.04.2008 

ςφμβαςθ εκχϊρθςθσ μεταξφ τθσ Village Films και του ALPHA για τθν παροχι 

ταινιϊν. Δυνάμει τθσ ανωτζρω ςφμβαςθσ υφίςταται λθξιπρόκεςμθ απαίτθςθ 

1.400.000,00 ευρϊ. Πε τθν από 28.11.2014 απόφαςθ του Χυμβουλίου 

Ξακυςτεριςεων Διοικιςεωσ τθσ Ψράπεηασ αποφαςίςτθκε θ Ψράπεηα να προχωριςει 

ςτθν κατάκεςθ αγωγισ για τθν είςπραξθ του ποςοφ. Θ αγωγι κατατζκθκε ςτο 

Υολυμελζσ Υρωτοδικείο Ακθνϊν κατά του ALPHA με θμερομθνία δικαςίμου ςτισ 

19.10.2016. Ζγινε ςυνάντθςθ για πρόταςθ ρφκμιςθσ, θ οποία ζγινε αποδεκτι, ενϊ 

παράλλθλα προσ περαιτζρω εξαςφάλιςθ του δανείου θ Village Films προτίκεται να 

εκχωριςει προσ τθν Ψράπεηα και νζα ςφμβαςθ που κατιρτιςε με τον ALPHA, 

ςυνολικοφ ποςοφ 988.920€ (με ΦΥΑ). Θ ςυηιτθςθ τθσ εκκρεμοφσ αγωγισ 

ςυμφωνικθκε να αναβλθκεί.  

Σ ALPHA ςυνιψε με τθν Εμπορικι Ψράπεηα ςτισ 30.04.2008 ςφμβαςθ πίςτωςθσ 

με ανοικτό αλλθλόχρεο λογαριαςμό φψουσ 3.000.000€. Θ διάρκεια 

χρθματοδότθςθσ ςυμφωνικθκε 8 μινεσ. 

Χτισ 18.09.2012 ςυνιφκθ ςφμβαςθ εταιρικισ κάρτασ JET n’GO ποςοφ 30.000€. 

Υροσ εξαςφάλιςθ τθσ Ψράπεηασ ςυςτάκθκε υπζρ τθσ δικαίωμα ενεχφρου ςτισ 

04.12.2013 ςε λογαριαςμό κατακζςεωσ ποςοφ 30.000€. 

 

3. EUROBANK 

Χτισ 02.04.2012 ςυνιφκθ ςφμβαςθ πίςτωςθσ ανοικτοφ αλλθλόχρεου 

λογαριαςμοφ μζχρι του ποςοφ των 2.000.000,00 ευρϊ, με εγγυθτι τον Δ. 

Ξοντομθνά και με ενεχυρίαςθ κατάκεςθσ. Χτισ 04.10.2012 το όριο τθσ πίςτωςθσ 

αυξικθκε ςε 2.800.000,00 ευρϊ.  

Ψο υπόλοιπο χρθματοδοτιςεων ςτισ 31.03.2016 ανερχόταν ςτισ 82.000,00 ευρϊ 

και θ κατάςταςθ του λογαριαςμοφ ιταν ενιμερθ.  
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4. ΨΦΑΥΕΗΑ ΥΕΛΦΑΛΩΧ 

Ψον Σκτϊβριο 2012 (απόφαςθ τθσ 30.10.2012) ςυνιφκθ ςφμβαςθ πίςτωςθσ 

ανοικτοφ αλλθλόχρεου λογαριαςμοφ φψουσ 2.000.000,00 ευρϊ, το οποίο αυξικθκε 

με τθν απόφαςθ τθσ 26.09.2014 ςε 2.470.000,00 ευρϊ, με προνομιακό επιτόκιο 

βραχυπρόκεςμων χορθγιςεων 8,90%. 

Χτισ 05.05.2016 υπιρχε οφειλι 1,17 εκ. € από χρθματοδοτιςεισ κεφαλαίου 

κίνθςθσ ζναντι επιταγϊν πελατείασ. Ζκτοτε ανανεϊνεται διαχρονικά θ ιςχφσ του 

ορίου, το οποίο κινείται ομαλά.  

 

 3. ΣΥΜΒΑΣΕΛΣ - ΥΡΟΛΟΛΡΑ 

Πε βάςθ τουσ πίνακεσ οφειλϊν που απζςτειλαν οι Ψράπεηεσ ςτθν Εξεταςτικι 

Επιτροπι, το υπόλοιπο οφειλϊν τθσ Εταιρίασ είχε διαμορφωκεί ςτισ 31.10.2016, ςτο 

ποςό των 8.854.045,77 ευρϊ, το οποίο αναλφεται ανά τράπεηα, ωσ εξισ: 

 

ΨΦΑΥΕΗΕΧ ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΣΦΕΛΟΘ ςτισ 
31.10.2016 

ΑΞΑΟΩΥΨΣΛ 
ΞΛΡΔΩΡΣΛ 

ΥΦΣΒΟΕΨΕΛΧ 

ΕΚΡΛΞΘ ΨΦΑΥΕΗΑ 
ΕΨΕ FACTORS 

7.670.851€ 
ΟΣΓ7.670.851€ 

0,00€ 0,00€ 

ΨΦΑΥΕΗΑΥΕΛΦΑΛΩΧ 1.101.202,26€ 
ΟΣΓ 1.101.202,26€ 
 

22.441,11€ 0,00€ 

ALPHA BANK 0,00€ 0,00€ 0,00€ 

EUROBANK 
ΕΓΓΩΘΨΛΞΘΕΥΛΧΨΣΟΘ 

81.992,51€ 
ΟΣΓ 81.992,51€ 
 

0,00€ 0,00€ 

ΧΩΡΣΟΑ 8.854.045,77€ 22.441,11€ 0,00€ 
 

Αναφορικά με τισ οφειλζσ του Σμίλου Δ. Ξοντομθνά, το υπόλοιπο αυτϊν είχε 

διαμορφωκεί ςτισ 31.10.2016 ςτο ποςό των 18.274.235,34 ευρϊ, το οποίο 

αναλφεται ανά τράπεηα, ωσ εξισ: 

ΨΦΑΥΕΗΕΧ ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΣΦΕΛΟΘ ΑΞΑΟΩΥΨΣΛ ΞΛΡΔΩΡΣΛ ΥΦΣΒΟΕΨΕΛΧ 

ΕΚΡΛΞΘ ΨΦΑΥΕΗΑ 
ΕΨΕ FACTORS 

7.814.518€ 
 

0,00€ 40€ 
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ΨΦΑΥΕΗΑ ΥΕΛΦΑΛΩΧ 4.788.901,92€ 
 

22.441,11€ 6.462,80€ 

ALPHA BANK 2.188.618,53€ 484.290€ 519.301,63€ 

EUROBANK €3.482.196,89€ 3.032.202,69€ 1.790.000€ 

ΧΩΡΣΟΑ 18.274.235,34€ 3.538.933,80€ 2.315.804,43€ 
 

 4. ΕΥΘΜΑΤΑ 

Χφμφωνα με το 24.05.2016 ζγγραφο τθσ εταιρίασ ALPHA, που εςτάλθ ςτθν 

Εξεταςτικι Επιτροπι τθσ Βουλισ, πζραν μίασ δανειακισ ςφμβαςθσ με τθν Ψράπεηα 

Υειραιϊσ, δεν υφίςτανται πιςτοδοτιςεισ με άλλα πιςτωτικά ιδρφματα, οι οποίεσ να 

εμφανίηουν λθξιπρόκεςμο υπόλοιπο. Επιπλζον, ο Δ. Ξοντομθνάσ ςτθν κατάκεςι του 

ενϊπιον τθσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ (ςυνεδρίαςθ τθσ 04.08.2016) επανζλαβε ότι 

μοναδικι οφειλι τθσ εταιρίασ είναι θ ςφμβαςθ πίςτωςθσ ανοικτοφ αλλθλόχρεου 

λογαριαςμοφ προσ τθν Ψράπεηα Υεραιϊσ και πωσ δεν υφίςτανται οφειλζσ προσ 

άλλα πιςτωτικά ιδρφματα.   

Ωςτόςο, όπωσ προζκυψε από τα ζγγραφα που απζςτειλαν τα πιςτωτικά 

ιδρφματα, κακϊσ και από τθν Ζκκεςθ Ειδικισ Ζρευνασ τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, 

αποδεικνφεται ότι υφίςτανται οφειλζσ και προσ τισ Ψράπεηεσ, Εκνικι και Eurobank. 

Υαράλλθλα, υφίςτανται οφειλζσ του Σμίλου Ξοντομθνά προσ τισ Ψράπεηεσ, Εκνικι, 

Υειραιϊσ, Alpha και Eurobank.  

5. ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΝΟΛΛΚΑ 

 Σ δανειςμόσ τθσ εταιρίασ εμφανίηεται ςιμερα ενιμεροσ και εξυπθρετείται 

ομαλά. Ωςτόςο, ςτο παρελκόν θ εξυπθρζτθςι του εμφάνιηε προβλιματα. Τπωσ 

επιςθμαίνει θ Ψράπεηα τθσ Ελλάδοσ ςτα πλαίςια ζρευνάσ ςτθν πρϊθν Γενικι 

Ψράπεηα, «θ διαβάκμιςθ ςτο BHFM ςτο 4 δεν αντανακλά τον υψθλό πιςτωτικό 

κίνδυνο. Θ αξιολόγθςθ ζγινε με βάςθ παλιά οικονομικά ςτοιχεία του 2008, παρότι θ 

ζγκριςθ ζγινε τον Απρίλιο 2010. Θ εταιρία χριςει άμεςθσ κεφαλαιοποίθςθσ. Επειδι, 

όμωσ, θ ςυμμετοχι του Δ. Ξοντομθνά δεν μπορεί να είναι κατϊτερθ του 30% επί 

του μετοχικοφ κεφαλαίου (κατά τθ ςυμφωνία πϊλθςθσ), θ κεφαλαιακι ενίςχυςθ 

δεν μπορεί να ικανοποιθκεί προσ το παρόν και θ εταιρία χρθματοδοτείται μζςω 

δανειςμοφ. Ψα ανοίγματα του ςτακμοφ δεν διαςφαλίηονται με εταιρικι εγγφθςθ τθσ 
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μθτρικισ RTL και οι κατακζςεισ τθσ τελευταίασ κεωροφνται ακάλυπτεσ. Χυνιςτάται ο 

ςχθματιςμόσ πρόβλεψθσ».  

 Σι ακάλυπτοι κίνδυνοι ανζρχονται ςιμερα ςτο 0,25% του ςυνολικοφ 

δανειςμοφ τθσ εταιρίασ, ενϊ οι προβλζψεισ είναι μθδενικζσ, πικανόν λόγω τθσ 

ομαλισ εξυπθρζτθςθσ των οφειλϊν.   

  

 5.MEGA- ΤΘΛΕΤΥΡΟΣ 

 

Κλάδοσ Δραςτθριοποίθςθσ 

Θ πιςτοφχοσ δραςτθριοποιείται ςτον κλάδο των ΠΠΕ. 

Βαςικοί μζτοχοι 

Βαςικοί μζτοχοι τθσ πιςτοφχου (29/3/2013) ιταν οι εταιρείεσ ΥΘΓΑΧΣΧ ΕΞΔΣΨΛΞΘ 

Α.Ε., ΔΘΠΣΧΛΣΓΦΑΦΛΞΣΧ ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΧ ΟΑΠΥΦΑΞΘ Α.Ε. ΞΑΛ BENBAY LIMITED 

(ςυμφερόντων Β. Φζςτθ) με ποςοςτά 25,8%, 22,1% και 5,0% αντίςτοιχα.  

Οικονομικά ςτοιχεία 

Σ Ξφκλοσ εργαςιϊν τθσ εταιρείασ παρουςίαςε μείωςθ κατά το εξεταηόμενο 

διάςτθμα (2004-2012) τθσ τάξθσ του 32%, ενϊ ςε ςχζςθ με το υψθλό τθσ περιόδου 

θ πτϊςθ είναι μεγαλφτερθ, τθσ τάξθσ του 52%. Χθμείο καμπισ αποτελεί το 2009 

όπου ξεκίνθςε θ πτωτικι πορεία τθσ ςυνολικισ διαφθμιςτικισ δαπάνθσ, με τθν 

εταιρεία να διατθρεί ωςτόςο ςχετικά ςτακερό το μερίδιό τθσ ςτθν αγορά με 

ποςοςτό 31,6%.  

Θ εταιρεία από το 2009 και μετά καταγράφει ηθμίεσ προ φόρων με τθ λειτουργικι 

κερδοφορία να εμφανίηει ςυνεχι ςυρρίκνωςθ (EBITDA 2012:  32.700 χιλ. ευρϊ).  

Ψο 2012 οι ηθμίεσ προ φόρων διαμορφϊκθκαν ςτισ 20.500 χιλ. ευρϊ, αφενόσ λόγω 

μείωςθσ τθσ λειτουργικισ κερδοφορίασ και αφετζρου λόγω των υψθλϊν 

αποςβζςεων και χρθματοοικονομικϊν εξόδων κακ’ όλθ τθν περίοδο 2009-2012.  

Σι εμπορικζσ απαιτιςεισ τθσ εταιρείασ παρουςιάηουν μείωςθ που οφείλεται 

ουςιαςτικά ςτθν επιβάρυνςθ των προβλζψεων για επιςφαλείσ απαιτιςεισ από 

14.000 χιλ. ευρϊ το 2011 ςε 16.833 χιλ. ευρϊ το 2012.  

Σ τραπεηικόσ δανειςμόσ τθσ εταιρείασ αυξικθκε διαχρονικά τόςο ςε ςχζςθ με τον 

κφκλο εργαςιϊν όςο και με τα Λ.Ξ. Ψο 2012 χορθγικθκε ςτθν εταιρεία κοινοπρακτικό 

ομολογιακό δάνειο 98.000 χιλ. ευρϊ, εκ του οποίου ποςό 88.000 χιλ. ευρϊ αφορά 

ςε αναδιάρκρωςθ υφιςτάμενων δανείων και ποςό 10.000 χιλ. ευρϊ ςε κεφάλαιο 

κινιςεωσ.  
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Χυνολικά θ εικόνα τθσ εταιρείασ κατά τθν περίοδο 2009-2012 παρουςίαςε 

ςθμαντικι επιδείνωςθ επθρεαηόμενθ από τθν αρνθτικι οικονομικι ςυγκυρία και τθ 

ςυνεχιηόμενθ πτϊςθ τθσ διαφθμιςτικισ δαπάνθσ. Βαςικά ςθμεία τθσ αρνθτικισ 

εικόνασ είναι θ ςυνεχιηόμενθ πτϊςθ του κφκλου εργαςιϊν, θ οποία ςε ςυνδυαςμό 

με τισ υψθλζσ επιςφάλειεσ από τισ διαφθμιςτικζσ εταιρείεσ ςυρρικνϊνουν 

περαιτζρω τθ λειτουργικι κερδοφορία.  

Επιπλζον θ εικόνα των ςτοιχείων του ιςολογιςμοφ αναδεικνφει τα προβλιματα 

ρευςτότθτασ τθσ εταιρείασ τα οποία παρά τθν αφξθςθ του Π.Ξ. παραμζνουν, κακϊσ 

ο τραπεηικόσ δανειςμόσ διατθρείται ςε υψθλά επίπεδα.  

 

Κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο (ΚΟΔ)  98.000 χιλ. ευρϊ 

Ψο 2012 εκδόκθκε ΞΣΔ, ϊςτε ςε ςυνδυαςμό με τθν ειςροι ποςοφ 10.000 χιλ. ευρϊ 

από τθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου να υλοποιθκεί το επιχειρθματικό ςχζδιο 

τθσ εταιρείασ. Χθμειϊνεται ότι θ εταιρεία ολοκλιρωςε τθν εν λόγω αφξθςθ του 

μετοχικοφ κεφαλαίου ςτο πλαίςιο τθσ ςυμφωνίασ για τθν ζκδοςθ του δανείου. 

Χτο δάνειο διαχειριςτισ πλθρωμϊν είναι θ Alpha Bank και διοργανωτισ θ Ψράπεηα 

Υειραιϊσ, ςυμμετζχουν δε ζξι τράπεηεσ με τα κάτωκι ποςά και ποςοςτά: 

ΚΟΛΝΟ ΟΜΟΛΟΓΛΑΚΟ ΔΑΝΕΛΟ (Τα ποςά ςε χιλ. ευρϊ) 

α/α Τράπεηα Χοριγθςθ Υπόλοιπο 

31/12/2012 

  Υοςό %  

1 Alpha Bank 33.600 34,29 33.624 

2 Ψράπεηα 

Υειραιϊσ 

32.000 32,65 32.000 

3 Eurobank 14.000 14,29 14.011 

4 Εμπορικι 

Ψράπεηα 

7.000 7,14 7.005 

5 ΕΨΕ 7.000 7,14 7.005 

6 Ψράπεηα 

Ξφπρου 

4.400 4,49 4.400 

Σφνολο 98.000 100 98.045 
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Ψο ΞΣΔ αυτό χορθγικθκε ςτισ 28/12/2012 με ςκοπό τθν αναχρθματοδότθςθ 

υφιςτάμενου τραπεηικοφ δανειςμοφ και τθν κάλυψθ των αναγκϊν κεφαλαίου 

κινιςεωσ 10.000 χιλ. ευρϊ. 

Ψο επιτόκιο κακορίςτθκε ςε Euribor εξαμινου πλζον περικωρίου 6,50%. Θ διάρκεια 

του δανείου είναι τετραετισ και περιλαμβάνει δωδεκάμθνθ περίοδο χάριτοσ. 

Θ αποπλθρωμι πραγματοποιείται ςε επτά αυξανόμενεσ εξαμθνιαίεσ δόςεισ (λιξθ 

12/2016), ςφμφωνα με το κάτωκι πρόγραμμα αποπλθρωμισ:  

Ρίνακασ αποπλθρωμισ ΚΟΔ ςε ευρϊ 

Δόςθ Θμερομθνία Σφνολο % 

1 28/12/2013 5.880.000 6,00 

2 28/6/2014 2.940.000 3,00 

3 28/12/2014 5.880.000 6,00 

4 28/6/2015 5.880.000 6,00 

5 28/12/2015 8.820.000 9,00 

6 28/6/2016 8.820.000 9,00 

7 28/12/2016 59.780.000 61,00 

Σφνολο 98.000.000 100,00 

 

Θ αξία των εξαςφαλίςεων που λιφκθκαν εκτιμάται ότι ανζρχεται ςτο ςυνολικό 

ποςό των 140.000 χιλ. ευρϊ και αναλφεται ωσ εξισ: 

-Υροςθμείωςθ α’ ςειράσ 5.000 χιλ. ευρϊ επί οικοπζδου επιφάνειασ 17.053 τμ ςτο 

Παροφςι Αττικισ ιδιοκτθςίασ τθσ πιςτοφχου, εκτιμϊμενθσ αξίασ 900 χιλ ευρϊ 

(Alpha Αςτικά Ακίνθτα 03/02/2012). 

-Υλαςματικό ενζχυρο επί τθσ ταινιοκικθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ 124.700 χιλ. ευρϊ 

(Moore Stephens 14/11/2012). Χθμειϊνεται ότι θ εκχϊρθςθ αφορά ςε περιουςιακά 

δικαιϊματα που απορρζουν από ιδιωτικά ςυμφωνθτικά με εταιρείεσ παραγωγισ 

για τθλεοπτικζσ ςειρζσ, ςφςταςθ ενεχφρου επί των πρωτοτφπων υλικϊν μιτρεσ 

(πλαςματικό ενζχυρο) και τζλοσ εκχϊρθςθ απαιτιςεων από αςφαλιςτιρια 

ςυμβόλαια που ζχουν ςυναφκεί για τθν αςφάλιςθ τθσ ταινιοκικθσ. Επίςθσ 

εκχϊρθςθ αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων επί υλικϊν (CD ταινιοκικθσ) ςτα γραφεία 

τθσ εταιρείασ.  

-Ενζχυρο επί του εμπορικοφ ςιματοσ “MEGA CHANNEL”. 
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-Ενζχυρο επί γεγενθμζνων και μθ απαιτιςεων factoring από τθν ABC factors 10.000 

χιλ. ευρϊ κατ’ ελάχιςτο. (Ψο ποςό αυτό κα πρζπει να διατθρείται κακόλθ τθ 

διάρκεια του ΞΣΔ) 

-Εκχϊρθςθ 100% μετοχϊν τθσ ΨΘΟΕΨΩΥΣΧ ΞΩΥΦΣΩ ΟΨΔ.  

 

Σχζςθ με Τράπεηεσ- πιςτοδοτικι πολιτικι και διαδικαςίεσ 

Θ εταιρεία είχε ςθμαντικό δανειςμό ιδθ από το 2004 με όρια από τθν πλειοψθφία 

των τραπεηϊν. 

 

1. ΤΑΡΕΗΑ ALPHA 

Χτισ 13/7/2010 αυξικθκε το πιςτοδοτικό όριο από 44.520 χιλ. ευρϊ ςε 49.720 χιλ., 

ευρϊ δθλαδι κατά 5,2 εκατ. ευρϊ. 

Χτουσ όρουσ για τθν ανανζωςθ αυτι περιλιφκθκε θ υποχρζωςθ να διατθρεί το 

κανάλι τθν θγετικι κζςθ ςτο μερίδιο αγοράσ του κλάδου, το οποίο κα πρζπει να 

υπερβαίνει ςε κάκε περίπτωςθ το 25%. Εγκρίκθκε νζο πιςτοδοτικό όριο 4 εκατ. 

ευρϊ για κεφάλαιο κινιςεωσ άνευ εξαςφαλίςεων.  

Χτισ 15/9/2010 εγκρίκθκε νζα αφξθςθ του πιςτοδοτικοφ ορίου από 45,73 εκατ. ςε 

50,73, δθλαδι κατά 5 εκατ. ευρϊ αφοφ θ τράπεηα ζλαβε υπόψθ το φψοσ των 

κατακζςεων που τθροφςε θ πιςτοφχοσ ςτθν Ψράπεηα και ανερχόταν ςε 27 εκατ., τθν 

ιςχυρι μετοχικι ςφνκεςθ και τθν εμπειρία του management τθσ πιςτοφχου, τα 

αποδεκτά οικονομικά αποτελζςματά τθσ, δοκζντων των δυςμενϊν ςυνκθκϊν τθσ 

αγοράσ και τθν τυπικι αποπλθρωμι αντίςτοιχων αιτθμάτων τθσ ςτο παρελκόν. 

Εν ςυνεχεία εγκρίκθκαν τροποποιιςεισ (μικρισ κλίμακασ) και ανακεωρικθκε θ 

ςυνεργαςία (10/11/2010 τροποποίθςθ, 29/11/2010 ανακεϊρθςθ και 4/7/2011 

περιοδικι ανακεϊρθςθ), ενϊ υποβακμίςκθκε θ πιςτοφχοσ από τθν κατθγορία Β 

πιςτωτικοφ κινδφνου ςε ΓΓ+, χωρίσ επιπρόςκετεσ εξαςφαλίςεισ. 

Εν τζλει τθν 31/1/2012 διοργανϊκθκε ΞΣΔ 95 εκατ. με τθ ςυμμετοχι τθσ ALPHA ζωσ 

33 εκατ. Χκοπόσ του δανείου ιταν θ αναχρθματοδότθςθ υφιςτάμενου δανειςμοφ 

κατά 80 εκατ. και θ χρθματοδότθςθ γενικϊν εταιρικϊν ςκοπϊν κατά 15 εκατ. Ωσ 

προχπόκεςθ ορίηονταν θ αφξθςθ του Π.Ξ. κατά 10 εκατ. και θ λιψθ αςκενϊν 

εξαςφαλίςεων: προςθμείωςθ α’ ςειράσ 5 εκατ. επί οικοπζδου 19 ςτρ. ςτο Παροφςι, 

ιδιοκτθςίασ τθσ πιςτοφχου (με πραγματικι εμπορικι αξία 600.000 – 900.000 ευρϊ) 

και ενεχυρίαςθ ταινιοκικθσ εκτιμθκείςα αξίασ 140 εκατ. και ενεχυρίαςθ 

απαιτιςεων 10 εκατ.  

Ψθν 5/3/2012 το Χυμβοφλιο Υιςτοδοτιςεων Γενικισ Διεφκυνςθσ) ενζκρινε τθ μθ 

καταγγελία του ΞΣΔ 22 εκατ. ευρϊ παρά τθ μθ τιρθςθ των χρθματοοικονομικϊν 

δεικτϊν. Ξατά τθν ζγκριςθ λιφκθκαν υπόψθ θ επικείμενθ αναχρθματοδότθςθ του 

παλαιοφ ΞΣΔ από νζο.  
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Χτισ 22/11/2012 τζλοσ τροποποιικθκαν όροι υπό ζκδοςθ (νζου) ΞΣΔ φψουσ 98 

εκατ. ευρϊ, όπου προβλζπονταν ο μθδενιςμόσ τθσ ςυμμετοχισ τθσ ALPHA ςτο 

παλαιό ΞΣΔ με υπόλοιπο 22 εκατ., λιφκθκαν δε υπόψθ κυρίωσ αξιολογικά 

κριτιρια, δθλ. δυνατά και αδφνατα ςθμεία κακϊσ και ευκαιρίεσ και απειλζσ.  

 

2. ΤΑΡΕΗΑ ΡΕΛΑΛΩΣ 

Χτισ 31/4/2008 το ΕΧΣ (Εκτελεςτικό Χυμβοφλιο του Σμίλου) ενζκρινε νζο εφάπαξ 

όριο ποςοφ 10 εκατ. για factoring χωρίσ δικαίωμα αναγωγισ με εκχϊρθςθ επιταγϊν 

(κάλυψθ 100%).  

Χτισ 14/4/2008 το ΕΧΣ ενζκρινε τθν αφξθςθ από 10 εκατ. ςε 15 εκατ. του 

πιςτοδοτικοφ ορίου που είχε εγκρικεί για κεφάλαιο κίνθςθσ ετιςιασ διάρκειασ, 

χωρίσ αυτό το όριο να καλφπτεται από εξαςφαλίςεισ, πλθν από παράκεςθ (κατά το 

ειςθγθτικό) αξιολογικϊν ςτακμίςεων, όπωσ τθσ θγετικισ κζςθσ τθσ πιςτοφχου ςτον 

κλάδο, τθσ ςθμαντικισ δυςχζρειασ των ανταγωνιςτϊν να ειςζλκουν ςτον κλάδο, τθσ 

ζμπειρθσ και επιτυχθμζνθσ διοίκθςθσ κ.ά.  

Χτισ 10//3/2009 και 16/10/2009, 26/3/2010 και 27/12/2010 τροποποιικθκαν τα 

πιςτοδοτικά όρια με διαδοχικζσ αυξιςεισ 5,5 εκατ., 5 εκατ., 2 εκατ. και 5 εκατ. χωρίσ 

τα όρια αυτά να καλφπτονται από εξαςφαλίςεισ, όπωσ χαρακτθριςτικά 

αναγράφεται ςτθν ωσ άνω ζκκεςθ ελζγχου. Χφμφωνα μάλιςτα με το ειςθγθτικό, 

επιςθμάνκθκαν οι δυςμενείσ εξελίξεισ ςτον κλάδο των ΠΠΕ, που κα όφειλε να 

οδθγιςει ςτθν πρακτικι να αξιολογείται με προςοχι θ περαιτζρω ζκκεςθ τθσ 

Ψράπεηασ ςτον κλάδο.  

Από τθν 27/1/2011 και μζχρι τθν 28/12/2012, οπότε εκταμιεφκθκε ποςό 32 εκατ., 

που αποτελεί το 32,65% του ςυνολικοφ ΞΣΔ, θ ΕΕ αρχικά και ςτθ ςυνζχεια το ΕΧΣ 

ενζκριναν διαδοχικζσ τροποποιιςεισ των χρθματοοικονομικϊν δεικτϊν του ΞΣΔ, 

μετά από πρόταςθ τθσ ALPHA που ιταν διαχειριςτισ του δανείου, επ’ ωφελεία τθσ 

πιςτοφχου και δθ τθν 25/7/2011 τθν παράταςθ πλθρωμισ των δόςεων του ΞΣΔ των 

25 εκατ. κατά δφο (2) ζτθ, εξοφλθτζου του άνω ςε τζςςερισ άνιςεσ ετιςιεσ 

χρεολυτικζσ δόςεισ, από τον Χεπτζμβριο του 2011 μζχρι τον Χεπτζμβριο του 2015 

ανερχόμενεσ διαδοχικά ςε 6 εκ., 10 εκ., 10 εκ. και 12 εκ. 

Επ’ αυτοφ θ ζκκεςθ αναφζρει επί λζξει: “Ψο πιςτοδοτικό όριο εγκρίκθκε, ςφμφωνα 

με το ειςθγθτικό που ζλαβε υπόψθ τθν εξαιρετικά αρνθτικι ςυγκυρία και τθν 

αρνθτικι επίδραςθ ςτον κλάδο από τθ δυςλειτουργία του ΑΟΨΕΦ, τθν θγετικι κζςθ 

τθσ πιςτοφχου ςτον κλάδο, τθν ιςχυρι μετοχικι ςφνκεςθ και τθ διάκεςι τθσ να 

ςτθρίξει τθν εταιρεία, τθν άψογθ ςυναλλακτικι ςυμπεριφορά τθσ πιςτοφχου και τθν 

αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ με τθν ανατιμολόγθςθ των δανείων. Πε τθν απόφαςθ 

αυτι δεν μεταβλικθκε ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ”.  

Χυνεπϊσ για αυτζσ τισ διαδοχικζσ εκταμιεφςεισ ςυνολικοφ ποςοφ 32 εκατ. δεν 

προβλζφκθκαν επιπλζον εξαςφαλίςεισ παρότι επιςθμαίνεται θ εξαιρετικι αρνθτικι 

ςυγκυρία, διαπίςτωςθ αφ’ εαυτισ παρζχουςα το απαραίτθτο ζναυςμα προσ τθ 
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δανειοδοτοφςα Ψράπεηα προκειμζνου να απαιτιςει ιςχυρζσ και επιπλζον καλφψεισ, 

πζραν των άυλων αγακϊν, τθσ μθδαμινισ αξίασ προςθμείωςθσ υποκικθσ ακινιτου 

και των γενικόλογων αξιολογικϊν κρίςεων περί ιςχυρισ κζςθσ του Σμίλου ςτον 

κλάδο, που εν τζλει, εκ των πραγμάτων δεν είχαν επαλθκευτεί.  

 

3. ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK 

Οόγω τθσ ιςχυρισ εξαςφαλιςτικισ κζςθσ τθσ τράπεηασ και τθσ διαχρονικά 

ικανοποιθτικισ ςυναλλακτικισ κζςθσ τθσ πιςτοφχου, θ Ψράπεηα δεν είχε προβεί ςτο 

ςχθματιςμό προβλζψεων.  

Χρονικά, οι ςυναλλαγζσ τθσ τράπεηασ με τθν Ψθλζτυποσ: 

Ψον 4ο του 2004 ανανεϊκθκε και αυξικθκε το πιςτοδοτικό όριο από 11 εκ ευρϊ ςε 

25,5 εκ ευρϊ. Χτο ειςθγθτικό θ Ψράπεηα ζλαβε υπόψιν τθν ιςχυρι παρουςία ςτα 

ΠΠΕ και το μερίδιο ςτθ διαφθμιςτικι δαπάνθ, τθ μετοχικι ςφνκεςθ και τισ 

επενδφςεισ, αλλά και τον ιςχυρό ανταγωνιςμό, τθν παρουςία ετερόκλθτων 

ιςοβαρϊν μεγάλων μετόχων και τα υψθλά επίπεδα επενδφςεων ςε νζα 

προγράμματα.  

Ψον 5ο του 2005 ανανεϊκθκε και αυξικθκε το πιςτοδοτικό όριο από 25,5 εκ ευρϊ 

ςε 31,5 εκ ευρϊ.  

Ψον 6ο του 2006 ανανεϊκθκε και αυξικθκε το πιςτοδοτικό όριο από 31,5 εκ ευρϊ 

ςε 38,4 εκ ευρϊ.  

Ψον 12ο του 2008 ανανεϊκθκε και αυξικθκε το πιςτοδοτικό όριο από 38 εκ ευρϊ ςε 

47,7 εκ ευρϊ.  

Ψον 9ο του 2010 ανανεϊκθκε και μειϊκθκε το πιςτοδοτικό όριο από 47,7 εκ ευρϊ 

ςε 43,7 εκ ευρϊ. Χθμειϊνεται ότι το 2010 υπιρξε ςθμαντικι υποβάκμιςθ τθσ 

πιςτοφχου με το Moody’s rating να διαμορφϊνεται ςτο 6,3 από 3,2 τθν αμζςωσ 

προθγοφμενθ περίοδο. Χτο ειςθγθτικό ςθμειϊνονταν θ περαιτζρω μείωςθ τθσ 

τθλεοπτικισ δαπάνθσ και οι δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτθν χρθματοοικονομικι εικόνα 

τθσ εταιρείασ παρά τθ διατιρθςθ των μεριδίων αγοράσ. Ψο 2009 αποτελοφςε τθν 

πρϊτθ ηθμιογόνα χριςθ, λόγω τθσ πτϊςθσ του κφκλου εργαςιϊν, των ιδιαιτζρωσ 

υψθλϊν αποςβζςεων και των χρθματοοικονομικϊν εξόδων. Χτισ απειλζσ το 

ειςθγθτικό περιλαμβάνει τθ μετοχικι ςφνκεςθ που αποτελείται από εταιρίεσ του 

ευρφτερου χϊρου των Media.  

Ψον 9ο του 2012 εγκρίκθκε θ ςυμμετοχι ςτο ΞΣΔ για ποςό 14 εκ ευρϊ.  

 

4. ΕΜΡΟΛΚΘ ΤΑΡΕΗΑ 

Θ τράπεηα δεν ζχει ςυντάξει διαφορετικι πιςτοδοτικι πολιτικι για τον κλάδο των 

ΠΠΕ. Αναφορικά με τθν εγκριτικι διαδικαςία παρατθρείται ότι τα αιτιματα 
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πελατϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτον κλάδο των ΠΠΕ, δεν ακολουκοφν τθ 

ςυνικθ εγκριτικι διαδικαςία βάςει φψουσ πιςτοδότθςθσ και διαβάκμιςθσ, αλλά 

προωκοφνται για ζγκριςθ ςτα εκάςτοτε ανϊτερα Χυμβοφλια Υιςτωτικοφ Ξινδφνου.  

Ψον 10ο του 2004 ανανεϊκθκε και αυξικθκε το πιςτωτικό όριο ςε 24,4 εκ ευρϊ, ενϊ 

με ςτοιχεία 31/12/2003 θ πιςτοφχοσ ταξινομικθκε ςτθν κατθγορία πιςτολθπτικισ 

διαβάκμιςθσ Ξ που αποτελοφςε τθν ανϊτερθ κατθγορία τθσ τότε ιςχφουςασ 

5βακμθσ κλίμακασ.  

Χτισ 17/12/2008 ανανεϊκθκε το πιςτωτικό όριο ζπειτα από προθγοφμενεσ μειϊςεισ 

ςε 18 εκ ευρϊ., ενϊ θ πιςτοφχοσ ταξινομικθκε ςτθν κατθγορία Β που αποτελεί τθν 

4θ βακμίδα τθσ τότε 15βακμθσ ιςχφουςασ διαβάκμιςθσ, με τισ 9 πρϊτεσ βακμίδεσ 

να αντιςτοιχοφν με τον αποδεκτό κίνδυνο.  

Χτισ 21/7/2009 ανανεϊκθκε και αυξικθκε το πιςτοδοτικό όριο του ομίλου κατά 15 

εκατ. ςτα 33,063 εκ. ευρϊ. Χτο ειςθγθτικό καταγράφονται ωσ αδφνατα ςθμεία θ 

δυςχζρεια αποτίμθςθσ των προγραμμάτων τθσ πιςτοφχου και οι εκκρεμείσ αγωγζσ 

23,1 εκ ευρϊ και θ μεγάλθ ευαιςκθςία τθσ διαφθμιςτικισ δαπάνθσ. Θ μεγάλθ 

αφξθςθ δεν δικαιολογείται ενόψει των καταγεγραμμζνων αδυναμιϊν και ςυνεπισ θ 

Ψράπεηα όφειλε να ηθτιςει περιςςότερεσ εξαςφαλίςεισ.  

Χτισ 22/12/2009 ανανεϊκθκε το πιςτοδοτικό όριο ςτα υφιςτάμενα επίπεδα με 

ςθμείωςθ ότι είχε αρνθτικό κακαρό αποτζλεςμα ο όμιλοσ το πρϊτο εννεάμθνο του 

2008. Θ Ψράπεηα υποβάκμιςε τθν πιςτοφχο ςτθν κατθγορία C+ που αποτελεί τθν 

πζμπτθ βακμίδα τθσ τότε ιςχφουςασ διαβάκμιςθσ και ςτθ ςυνζχεια ςτθν βακμίδα 

D+ που αποτελεί τθν ζκτθ. Ξαι πάλι θ Ψράπεηα παρά τισ διαπιςτωμζνεσ αδυναμίεσ 

δεν ηιτθςε περιςςότερα  εξαςφαλιςτικά μζτρα.  

Χτισ 12/7/2011 ανανεϊκθκαν τα όρια ςε φψοσ 30.5 εκ ευρϊ ενϊ θ τράπεηα 

υποβάκμιςε περαιτζρω τθν πιςτοφχο ςε κατθγορία D-.  

Χτισ 22/5/2012 θ Ψράπεηα εγκρίνει και ςυμμετζχει ςτο ΞΣΔ κεωρϊντασ ότι είναι 

καλυμμζνοσ ο χαρακτιρασ τθσ προτεινόμενθσ ςυναλλαγισ, κάτι που τελικά δεν 

ίςχυςε. Θ τράπεηα τθν υποβάκμιςε περαιτζρω ςε Ε+ (10θ κατθγορία). Θ τεκείςα 

προχπόκεςθ περί ΑΠΞ δεν ςυντελζςκθκε από τθν πιςτοφχο, ζτςι θ Ψράπεηα 

εμφανίηει να υιοκετεί και να αποδζχεται καλφμματα που δεν ιςαν εξαςφαλιςμζνα.  

Χτισ 29/1/2013 ανανεϊκθκαν τα πιςτοδοτικά όρια ςτα 17 εκ ευρϊ και θ τράπεηα 

αναβάκμιςε τθν Ψθλζτυποσ ςτθν κατθγορία D- . Αποτελεί αντικειμενικά παράδοξθ 

πράξθ θ αναβάκμιςθ τθσ πιςτοφχου κατά μία τάξθ ενϊ δεν ζχει εκπλθρϊςει όρουσ 

που είχε αποδεχκεί.  

 

5. ΕΚΝΛΚΘ ΤΑΡΕΗΑ 

Χφμφωνα με τθν ιςχφουςα πιςτοδοτικι πολιτικι τθσ Ψράπεηασ οι επιχειριςεισ του 

κλάδου των ΠΠΕ εντάςςονται ςτισ κατθγορίεσ ειδικοφ κινδφνου.  
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Δεν είχε ςχθματιςτεί πρόβλεψθ για επιςφάλειεσ με λογιςτικό 31/12/2012, τόςο ςε 

επίπεδο Ψράπεηασ, όςο και επίπεδο ομίλου. Από 8/7/2004 ζωσ 6/12/2012 

ελιφκθςαν 17 αποφάςεισ που αφοροφςαν ςτθν ζγκριςθ παράταςθ, ανανζωςθ, 

επαφξθςθ και τθ μείωςθ ι κατάργθςθ των πιςτοδοτικϊν ορίων τθσ πιςτοφχου.  

Χτο ειςθγθτικό τθσ ανανζωςθσ και μείωςθσ του πιςτοδοτικοφ ορίου από 14 εκ ευρϊ 

ςε 10 εκ ευρϊ ςτισ 9/2/2011 ςθμειϊνεται ο υψθλόσ δανειςμόσ και τα αρνθτικά 

αποτελζςματά τθσ, ότι θ διαφθμιςτικι δαπάνθ ζβαινε μειοφμενθ ςε ζναν 

κατακερματιςμζνο κλάδο. κακϊσ και θ ακολουκοφμενθ ιδιόμορφθ πιςτοδοτικι 

πολιτικι ςτον κλάδο των ΠΠΕ.  

Χτισ 13/9/2012 εγκρίνεται θ ςυμμετοχι τθσ τράπεηασ ςτο ΞΣΔ με ποςό 7 εκ ευρϊ.  

 

6. ΤΑΡΕΗΑ ΚΥΡΟΥ 

Θ ςυνεργαςία με τθν ΨΘΟΕΨΩΥΣΧ ξεκίνθςε τον Λανουάριο του 2006, με τθν ζγκριςθ 

πιςτοδοτικϊν ορίων 11.000.000 ευρϊ, εκ των οποίων 6 εκατ. ευρϊ αφορά ςε 

factoring και 5 εκατ. ευρϊ ςε κεφάλαιο κίνθςθσ.  

Ψον Απρίλιο του 2007 αυξάνεται το πιςτοδοτικό όριο από 11 εκατ. ςε 14 εκατ. ευρϊ, 

με αμετάβλθτεσ τισ εξαςφαλίςεισ. Ψον Πάιο του 2008 ανανεϊνεται το πιςτοδοτικό 

όριο των 14 εκατ. ευρϊ, κάτι που επαναλαμβάνεται και τον Λοφλιο του 2009, με 

τουσ ιςχφοντεσ όρουσ και διαςφαλίςεισ. Ψον Πάιο του 2010 ανανεϊνεται το όριο 

των 14 εκατ. ευρϊ με τουσ ίδιουσ όρουσ και αφξθςθ του επιτοκίου από 2,5% ςε 

3,5%, ενϊ ςθμειϊνονται οι πιζςεισ που δζχεται ο κλάδοσ λόγω του περιοριςμοφ τθσ 

διαφθμιςτικισ δαπάνθσ, θ καταγραφι ηθμιϊν τθσ εταιρείασ ςτο 9μθνο του 2009 

όπωσ και θ επικετικι πολιτικι μερίςματοσ που αποςτερεί ρευςτότθτα από τθν 

εταιρεία.  

Ψον Πάρτιο του 2011 μειϊνεται το πιςτοδοτικό όριο ςτα 8 εκατ. ευρϊ, με 

παράλλθλθ αφξθςθ του επιτοκίου, ενϊ ςτθν οικονομικι ανάλυςθ τθσ Ψράπεηασ 

ςθμειϊνεται θ πτϊςθ του κφκλου εργαςιϊν και θ πρόκεςθ τθσ Ψράπεηασ για 

ςταδιακό περιοριςμό τθσ ζκκεςισ τθσ ςτον Τμιλο.  

Ψον Σκτϊβριο του 2011 ανανεϊνεται το υφιςτάμενο όριο ςυνολικοφ φψουσ 4 εκατ. 

ευρϊ άνευ εξαςφαλίςεων με αφξθςθ επιτοκίου ςτο 5,5%, ενϊ ςτθν ανάλυςθ 

ςθμειϊνονται θ πτϊςθ τθσ διαφθμιςτικισ δαπάνθσ, με αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν 

εικόνα τθσ εταιρείασ, θ πτϊςθ κατά 19,5% του κφκλου εργαςιϊν το 2010, κακϊσ και 

οι ανθςυχίεσ τθσ Ψράπεηασ ςχετικά με τθν επιδείνωςθ των οικονομικϊν ςτοιχείων 

και τθν υψθλι δανειακι επιβάρυνςθ χωρίσ διαφαινόμενθ πθγι άμεςθσ 

αποπλθρωμισ.  

Ψον Πάρτιο του 2012 παρατείνεται θ ανακεϊρθςθ των παρεχόμενων πιςτοδοτικϊν 

ορίων για δφο μινεσ, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τθ δυςμενι οικονομικι κζςθ τθσ 

εταιρείασ.  
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Ψον Λοφνιο του 2012 εγκρίνεται θ ςυμμετοχι ςτο υπό ζκδοςθ ομολογιακό δάνειο 

τελικοφ ςυνολικοφ ποςοφ 98 εκατ. ευρϊ. Χτο ειςθγθτικό ςθμείωμα γίνεται ανάλυςθ 

τθσ δυςχεροφσ οικονομικισ κζςθσ τθσ εταιρείασ, αλλά θ Ψράπεηα εκτιμοφςε ότι 

προείχε θ διαςφάλιςθ τθσ βιωςιμότθτασ τθσ εταιρείασ.  

 

7. MARFIN EGNATIA BANK 

Θ ςυνεργαςία τθσ εταιρείασ με τθν Ψράπεηα (πρϊθν ΕΓΡΑΨΛΑ) ξεκίνθςε τον Πάιο 

του 2004 με τθ ςυμμετοχι κατά 3 εκατ. ευρϊ ςτθν ζκδοςθ ομολογιακοφ δανείου 

φψουσ 45 εκατ. ευρϊ, 5ετοφσ διάρκειασ.  

Σι εγκρίςεισ πιςτοδοτιςεων και οι ανανεϊςεισ τουσ γίνονταν από το Δ.Χ. με 

υπογραφι του Δ/ντοσ Χυμβοφλου για τα ζτθ 2004 και 2005 και από τθν Υιςτοδοτικι 

Επιτροπι Ελλάδοσ για τα ζτθ 2006-2012. 

Ψον Δεκζμβριο του 2004 εγκρίνεται πιςτοδοτικό όριο 9 εκατ. ευρϊ για τθν 

ανανζωςθ ορίου ςυμμετοχισ ςτο ομολογιακό δάνειο και για χοριγθςθ κεφαλαίου 

κίνθςθσ φψουσ 3 εκατ. ευρϊ και factoring φψουσ επίςθσ 3 εκατ. ευρϊ.  

Ψον Λανουάριο του 2006, εγκρίνεται από το Δ.Χ. θ μείωςθ του πιςτοδοτικοφ ορίου 

για το ομολογιακό δάνειο ςτα 2.625.000 ευρϊ, θ διατιρθςθ των 3 εκατ. ευρϊ για 

κεφάλαιο κίνθςθσ και factoring και θ χοριγθςθ πιςτοδοτικοφ ορίου 3 εκατ. ευρϊ 

για ζκδοςθ εγγυθτικϊν επιςτολϊν, χωρίσ τθ λιψθ εξαςφαλίςεων.  

Ψον Δεκζμβριο του 2008, ανανεϊνεται το πιςτοδοτικό όριο ςυνολικοφ ποςοφ 16 

εκατ. ευρϊ.  

Ψον Πάιο του 2011, ανανεϊνεται το όριο 6 εκατ. ευρϊ για κεφάλαιο κίνθςθσ, 

καταργείται το πιςτοδοτικό όριο για ζκδοςθ εγγυθτικϊν επιςτολϊν, ενϊ 

ςθμειϊνονται θ επιδείνωςθ των οικονομικϊν ςτοιχείων, ο υψθλόσ δανειςμόσ που 

βαίνει αυξανόμενοσ, θ πλοφςια μεριςματικι πολιτικι και οι αρνθτικζσ προοπτικζσ 

λόγω τθσ δυςμενοφσ οικονομικισ ςυγκυρίασ.  

Ψον Απρίλιο του 2012 εγκρίνεται θ ςυμμετοχι ςτο ομολογιακό δάνειο με ποςό 10 

εκατ. ευρϊ, λόγω τθσ αδυναμίασ τθσ πιςτοφχου για άμεςθ αποπλθρωμι του 

ανοιχτοφ αλλθλόχρεου λογαριαςμοφ, όπωσ ςθμειϊνεται ςτο ειςθγθτικό ςθμείωμα. 

Ψον Σκτϊβριο του 2012 ανακαλείται θ απόφαςθ για ςυμμετοχι ςτο ομολογιακό 

δάνειο, ςφμφωνα με υπθρεςιακό ςθμείωμα ςτισ 30/10/2012, κακϊσ μία Ψράπεηα 

δε κα ςυμμετείχε ςτο δανειοπρακτικό ςχιμα.  

Χθμειϊνεται ότι ςε τρία υπθρεςιακά ςθμειϊματα τθσ Ψράπεηασ, ςτισ 15/9/2005, 

ςτισ 26/1/2006 και ςτισ 14/3/2007 επιςθμαινόταν ότι ο δείκτθσ γενικισ ρευςτότθτασ 

τθσ εταιρείασ υπολειπόταν των κακοριςκζντων από τθν Ψράπεηα ορίων. 

8. MILLENIUM ΤΑΡΕΗΑ Α.Ε. 



90 

 

Θ ςυνεργαςία τθσ Ψράπεηασ με τθν εταιρεία ξεκίνθςε τον Χεπτζμβριο του 2005, με 

τθν ζγκριςθ πιςτοδοτικοφ ορίου 11,5εκατ. ευρϊ, ιτοι 4,5 εκατ. ευρϊ για 

αποπλθρωμι δανείων ςτθν ATTICA, χωρίσ εξαςφαλίςεισ, και 7 εκατ. ευρϊ για 

factoring.  

Ψον Χεπτζμβριο του 2006 αυξάνεται το πιςτοδοτικό όριο ςε 12,2 εκατ. ευρϊ, τον 

Πάρτιο του 2007 αυξάνεται ςτα 31 εκατ. ευρϊ και τον Λανουάριο του 2009 

ανανεϊνεται το ίδιο πιςτοδοτικό όριο για ζνα 3μθνο με αφξθςθ του επιτοκίου. 

Ψον Ροζμβριο του 2009 εγκρίνεται θ ανανζωςθ του factoring ςτα 25 εκατ. ευρϊ με 

επιτόκιο 2,25% αντί του προθγοφμενου 2,50% και του ορίου κεφαλαίου κίνθςθσ ςτα 

6 εκατ. ευρϊ αφξθςθ επιτοκίου από 1,65% ςτο 2,50%, ενϊ ςθμειϊνεται ότι κατά τθ 

χριςθ του 2009 θ οικονομικι κατάςταςθ τθσ εταιρείασ είχε επιδεινωκεί. 

Ψον Πάρτιο του 2011 μειϊνεται το όριο factoring ςτα 15 εκατ. ευρϊ, το όριο 

κεφαλαίου κίνθςθσ ςτα 3,7 εκατ. ευρϊ με αφξθςθ του επιτοκίου.  

Χτθν ειςθγθτικι ζκκεςθ ςθμειϊνεται θ επιδείνωςθ των οικονομικϊν ςτοιχείων τθσ 

εταιρείασ και των μετόχων τθσ και ότι ο ςυνολικόσ δανειςμόσ ξεπερνοφςε τον κφκλο 

εργαςιϊν για το 2010.  

Ψον Πάιο του 2012 εγκρίνεται θ ςυμμετοχι τθσ Ψράπεηασ ςτο υπό ζκδοςθ 

ομολογιακό δάνειο με το ποςό ςυμμετοχισ να ορίηεται ςτα 3,5 εκατ. ευρϊ, ενϊ τον 

Σκτϊβριο του 2012 αυτι θ απόφαςθ ανακαλείται, κακϊσ δεν ιταν επικυμθτι θ 

αφξθςθ τθσ ζκκεςθσ με τθ ςυνειςφορά ςτα νζα χριματα που κα χορθγοφνταν.  

Θ Ψράπεηα ζλαβε υπ’ όψθ τθσ τθν αδφναμθ χρθματοοικονομικι εικόνα τθσ 

εταιρείασ και τθ ςθμαντικι μείωςθ τθσ διαφθμιςτικισ δαπάνθσ.  

 

Θ ΡΛΣΤΟΛΘΡΤΛΚΘ ΔΛΑΒΑΚΜΛΣΘ ΤΘΣ ΤΘΛΕΤΥΡΟΣ Α.Ε. 

Ενδεικτικι τθσ ευνοϊκισ αντιμετϊπιςθσ που ζτυχε θ εταιρεία από τισ Ψράπεηεσ 

ςυνολικά, παρά τθν επιμζρουσ μείωςθ των πιςτοδοτικϊν ορίων ι τθν αφξθςθ των 

επιτοκίων, είναι θ διαβάκμιςθ τθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ τθσ εταιρείασ από τισ 

Ψράπεηεσ, όπωσ αυτι αποτυπϊνεται ςτθν Ζκκεςθ Ειδικισ Ζρευνασ τθσ Ψράπεηασ τθσ 

Ελλάδοσ. 

Χαρακτθριςτικά θ πιςτολθπτικι διαβάκμιςθ τθσ “ΨΘΟΕΨΩΥΣΧ Α.Ε.” ςτισ Ψράπεηεσ 

είναι θ εξισ:   

 

 

 

ΡΛΣΤΟΛΘΡΤΛΚΘ ΔΛΑΒΑΚΜΛΣΘ ΤΘΣ “ΤΘΛΕΤΥΡΟΣ ΑΕ” ΑΝΑ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΝ ΡΕΛΟΔΟ 

2004-2012 
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α/

α 

ΡΛΣΤΩΤΛΚΟ 

ΛΔΥΜΑ 

200

4 

200

5 

200

6 

200

7 

2008 2009 2010 2011 2012 

1 ALPHA 

BANK 

B2 A B+ B+ B+ B+ ΓΓ+ ΓΓ+ ΓΓ+ 

2 ΤΑΡΕΗΑ 

ΡΕΛΑΛΩΣ 

3 3 2 4 4 3 13 14 15 

3 EUROBANK 4,3 3,1 2,4 3,5 3 3,2 6,3 7 6,8 

4 ΕΜΡΟΛΚΘ 

ΤΑΡΕΗΑ 

Ξ Ξ Ξ Ξ/Β C+ D+ D- D- E+ 

5 ΕΤΕ 8,2 8,2 7,7 13 10 12 12 16 16 

6 ΤΑΡΕΗΑ 

ΚΥΡΟΥ 

  5,4 6,4 3,5 4,8 4,8 7 8 

7 CPB 

(CR/Moodys

) 

Γ Γ/4,

7 

Γ/4,

7 

Γ/4,

7 

3/3,

2 

3/3,

2 

3/3,

2 

4/4,

4 

5/4,

4 

8 Millenium  ΒΒ ΒΒ C C C C E E 

8 Millenium  ΒΒ ΒΒ C 7 7 7 9 9 

 

 

Ωσ προσ τθν περιλάλθτθ αξία τθσ ταινιοκικθσ του Ψθλζτυπου και τθν αξιολόγθςθ 

αυτισ από διεκνι οίκο, ανάγκθ να επιςθμανκοφν τα εξισ: 

Δεν υπάρχει αποτίμθςθ τθσ ταινιοκικθσ του Ψθλζτυπου από τθ Moore Stephens. 

Ωπάρχει αποτίμθςθ τθσ ταινιοκικθσ από τον ίδιο τον Ψθλζτυπο με επιςτολόχαρτο 

του Mega και υπογράφεται από τον Ακανάςιο Ανδρεοφλθ, που ιταν τότε ο 

διευκφνων ςφμβουλοσ τθσ Ψθλζτυποσ. Χυνεπϊσ κάκε αναφορά από τουσ 

εμπλεκόμενουσ (Ψράπεηεσ και Ψθλζτυποσ) ςτθν περιβόθτθ «αποτίμθςθ από τθ 

Moore Stephens» δεν αποδίδει τθν πραγματικότθτα, αφοφ ςυντάκτθσ αυτισ υπιρξε 

θ ίδια θ εταιρεία (Ψθλζτυποσ), θ δε Grant Thornton απλϊσ ιλεγξε τθν αντιγραφι 

των παρατικζμενων ςτοιχείων και τθν ορκότθτα των γενομζνων αρικμθτικϊν 

υπολογιςμϊν.  

Ωπάρχει μια επιςτολι τθσ Moore Stephens, θ οποία λζει ότι ιλεγξε πρϊτον ότι τα 

ιςτορικά ςτοιχεία που χρθςιμοποιοφνται ςτθν αποτίμθςθ ζχουν αντιγραφεί ορκά 

από τουσ παλαιοφσ ιςολογιςμοφσ χωρίσ να κάνει ζλεγχο των ςτοιχείων αυτϊν 

κακϊσ είχαν ελεγχκεί τότε από άλλουσ ορκωτοφσ ελεγκτζσ και δεφτερον ότι οι 

αρικμθτικοί υπολογιςμοί που ζχει κάνει το Mega είναι ορκοί. Διευκρινίηει ότι αυτό 

τθσ ηθτικθκε από το Mega να κάνει και αποποιείται κάκε άλλθ ευκφνθ τονίηοντασ 
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ότι «δεν αποτελεί ζλεγχο ι επιςκόπθςθ ςφμφωνα με τα Διεκνι Οογιςτικά 

Υρότυπα». Αναφζρει: «οι αρικμθτικοί υπολογιςμοί είναι ςωςτοί και το 

ςυμπζραςμα ςε ςυνζπεια με τα χρθςιμοποιθκζντα μεγζκθ και τουσ ςχετικοφσ 

υπολογιςμοφσ» αλλά αμζςωσ τονίηει «αν είχαμε διενεργιςει επιπρόςκετεσ 

διαδικαςίεσ ι είχαμε εκτελζςει ζλεγχο ι επιςκόπθςθ ενδεχομζνωσ να είχαν 

υποπζςει ςτθν αντίλθψθ μασ και άλλα κζματα πζραν των αναφερόμενων ςτθν 

προθγοφμενθ παράγραφο». Χυνεπϊσ θ Moore Stephens αρνείται ότι ζχει ευκφνθ 

άλλθ πλθν τθσ επιβεβαίωςθσ τθσ ορκισ αντιγραφισ των ςτοιχείων από τουσ 

παλιοφσ ιςολογιςμοφσ και από τθν επαλικευςθ των αρικμθτικϊν υπολογιςμϊν που 

ζχουν γίνει.  

Θ ταινιοκικθ που ενεχυριάηεται περιλαμβάνει όλεσ τισ παραγωγζσ του Mega για τισ 

οποίεσ ζχει δικαίωμα επανάλθψθσ ξεκινϊντασ από τουσ Αυκαίρετουσ του 1989 και 

φτάνοντασ μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφμβαςθσ. Χυμπλθρϊνεται με νζα επειςόδια που 

προκφπτουν.  

Θ αποτίμθςθ που ζχει κάνει το ίδιο το Mega προκφπτει από δφο διαφορετικά 

ςενάρια εκ των οποίων το ζνα χωρίηεται ςε δφο υποςενάρια για τθν υποκετικι 

εξζλιξθ των ςυνολικϊν διαφθμιςτικϊν εςόδων του καναλιοφ κατά τα ζτθ 2015 ζωσ 

2021 (τθσ τάξθσ των 65-101 εκατ. ευρϊ ετθςίωσ ανάλογα με το ςενάριο και το ζτοσ). 

Σι υποκζςεισ για τθν εξζλιξθ των ςυνολικϊν διαφθμιςτικϊν εςόδων και του 

ποςοςτοφ των εςόδων από επαναλιψεισ είναι αποκλειςτικά ευκφνθ του Ψθλζτυπου 

και θ Moore Stephens ζχει ςαφϊσ αποποιθκεί κάκε ευκφνθσ για αυτό.  

Ψα ςενάρια υπολογίηουν αυξθμζνο ποςοςτό εςόδων από επαναλιψεισ. 

Χτθ ςυνζχεια υπολογίηεται ζνα ποςοςτό των διαφθμιςτικϊν εςόδων ωσ ζςοδα από 

επαναλιψεισ (χονδρικά τθσ τάξθσ του 27% ι και περιςςότερο ανάλογα με το 

ςενάριο) και υπολογίηεται θ παροφςα αξία αυτϊν των εςόδων με επιτόκιο 

προεξόφλθςθσ το 6,39%. Ψο άκροιςμα αυτϊν των εςόδων αποτελεί τθν αποτίμθςθ 

τθσ ταινιοκικθσ που είναι 122 εκατ. ευρϊ ςφμφωνα με το πρϊτο ςενάριο, 99,39 

εκατ. ευρϊ ςφμφωνα με το ςυγκρατθμζνο υποςενάριο Β1 και 123,5 εκατ. ευρϊ 

ςφμφωνα με το αιςιόδοξο υποςενάριο Β2 (που προβλζπει ζςοδα επταετίασ από 72 

ζωσ 101 εκατ. ευρϊ κατ’ ζτοσ).  Χτθ ςυνζχεια ακροίηονται τα  ςενάρια Α με 

ςυντελεςτι 50% και Β1, Β2 από 25% δίνονται τελικι αποτίμθςθ 117 εκατ. ευρϊ με 

απαίτθςθ των όρων του ΞΣΔ να είναι τουλάχιςτον 115 εκατ. ευρϊ. Δθμιουργείται θ 

υποψία ότι πρόκειται για reverse engineering, δθλαδι υπολογίςτθκε θ αποτίμθςθ 

με τρόπο που να βγάηει αυτό που χρειαηόταν.   

 

Ψζλοσ αξίηει να ςτακοφμε και ςε οριςμζνα ςθμεία από κατακζςεισ οριςμζνων από 

τουσ εξεταςκζντεσ από τθν Εξεταςτικι Επιτροπι: 

-Υ.Ψυχάρθσ : Ψα δάνεια του ΨΘΟΕΨΩΥΣΩ ιταν και είναι πάντα εξυπθρετοφμενα. 

Άρα, όλα αυτά περί κόκκινων δανείων είναι μάλλον άτοπα… Πζχρι ςιμερα το 

MEGA είναι ενιμερο ςε όλα του τα δάνεια. 
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Υϊσ όμωσ είναι ενιμερα τα δάνεια τθσ Ψθλζτυποσ αφοφ ζχουν καταγγελκεί από τισ 

τράπεηεσ από το Φεβρουάριο του 2016, μιασ και δεν ζγινε θ αναμενόμενθ αφξθςθ 

μετοχικοφ κεφαλαίου; 

 

-ΞΩΡΧΨΑΡΨΛΡΣΧ ΨΗΑΒΑΦΑΧ: Ψο τραπεηικό ςφςτθμα ςτθν Ελλάδα ποτζ, ςε κανζναν, 

όςο κερδοφόροσ και να ιταν, δεν ζδινε δάνεια χωρίσ εγγυιςεισ. Ξαι εςείσ 

καταφζρατε ωσ «Ψθλζτυποσ» τότε, που λζτε ότι όλα πιγαιναν καλά, να πάρετε τα 

δάνεια που είπατε προθγουμζνωσ ςτον κφριο ςυνάδελφο, χωρίσ καμία εγγφθςθ.  

ΧΥΩΦΛΔΩΡ ΟΑΥΥΑΧ: Πόνο τθν Ψαινιοκικθ.  

ΞΩΡΧΨΑΡΨΛΡΣΧ ΨΗΑΒΑΦΑΧ: Πετά ζγινε θ Ψαινιοκικθ, κα ςασ πω.  

Αν πράγματι ιςχφει αυτό που ο βουλευτισ τθσ ΡΔ κ. Ψηαβάρασ ιςχυρίηεται, 

χρειάηεται να ελεγχκοφν οι τράπεηεσ που δανειοδότθςαν τον Ψθλζτυπο και 

πικανότατα να αποδοκοφν κατθγορίεσ ςτουσ υπευκφνουσ χοριγθςθσ των δανείων… 

ΞΩΡΧΨΑΡΨΛΡΣΧ ΨΗΑΒΑΦΑΧ: Υροςζξτε, να δείτε τι ςασ ρϊτθςα τϊρα, κφριε μάρτυσ. 

Από το 2009 τουλάχιςτον -όπωσ λζει το πόριςμα- θ εταιρεία «Ψθλζτυποσ» μπαίνει 

ςε ηθμιογόνεσ χριςεισ. Ραι ι όχι; 

ΘΟΛΑΧ ΨΧΛΓΞΑΧ (Πάρτυσ): Χωςτό. 

ΞΩΡΧΨΑΡΨΛΡΣΧ ΨΗΑΒΑΦΑΧ: Ωραία. Άρα, τα ςτοιχεία που υπιρχαν τότε, που όπωσ 

μασ είπατε εςείσ δίκαια τθσ ζδιναν τα δάνεια, ζπαψαν να υπάρχουν. Ξαι αντί να 

προςτατζψει θ τράπεηα αυτά τα χριματα που είχε εμπιςτευκεί ςτον «Ψθλζτυπο», 

ζκανε καινοφργια δανειοδότθςθ.  

ΘΟΛΑΧ ΨΧΛΓΞΑΧ (Πάρτυσ): Τχι καινοφργια. Αναδιάρκρωςθ τθσ δανειοδότθςθσ. 

ΞΩΡΧΨΑΡΨΛΡΣΧ ΨΗΑΒΑΦΑΧ: Αλλά με νζα χρθματοδότθςθ. 

ΘΟΛΑΧ ΨΧΛΓΞΑΧ (Πάρτυσ): Τχι, με ςυγχωρείτε. Αν αυτό κάνει 88 και αυτό κάνει 98 

και παίρνω αυτό και τελειϊνω με εκείνο, τι καινοφργια χρθματοδότθςθ; 

ΧΩΞΦΑΨΘΧ ΦΑΠΕΟΟΣΧ (Υρόεδροσ τθσ Επιτροπισ): Ξφριε Ψηαβάρα, με ςυγχωρείτε. 

Από τα ςτοιχεία που προκφπτουν είναι ότι το νζο ΞΩΔ αναχρθματοδοτεί 

προθγοφμενα, αλλά και δίνει νζα χρθματοδότθςθ τουλάχιςτον 10 εκατομμυρίων.  

ΘΟΛΑΧ ΨΧΛΓΞΑΧ (Πάρτυσ): Εκ των οποίων μόνο 8,5 κατζλθξαν ςτθν εταιρεία. 

ΧΩΞΦΑΨΘΧ ΦΑΠΕΟΟΣΧ (Υρόεδροσ τθσ Επιτροπισ): Δίνει νζα χρθματοδότθςθ. Υροσ 

επίρρωςθ αυτϊν που ρωτάτε. 

 

Χτο ςθμείο αυτό προκφπτει αυτόκροα το ερϊτθμα: Είναι δυνατόν να δίνεται νζα 

χρθματοδότθςθ ςε δάνειο που αναδιαρκρϊνεται; Είναι ςφμφωνο κάτι τζτοιο με 

τουσ κανόνεσ πιςτολθπτικισ πολιτικισ; Θ απάντθςθ είναι πρόδθλθ ότι κάτι τζτοια 
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αντιςτρατεφεται ευκζωσ προσ τουσ κανόνεσ αυτοφσ και χριηει περαιτζρω 

διερεφνθςθσ και ελζγχου.  

 

ΘΟΛΑΧ ΨΧΛΓΞΑΧ (Πάρτυσ): Ξοιτάξτε, το ιδεϊδεσ κα ιταν μποροφςε να είχε 

κεφαλαιοποιθκεί επαρκϊσ για να μθν βρίςκεται ςε αυτιν τθν κατάςταςθ. 

ΛΩΑΡΡΘΧ ΓΞΛΣΟΑΧ: Ιταν ςτθν δυνατότθτα των οικονομικϊν αυτϊν κολοςςϊν και 

ονομάτων τθσ εποχισ; 

ΘΟΛΑΧ ΨΧΛΓΞΑΧ (Πάρτυσ): Ωποκζτω. 

ΛΩΑΡΡΘΧ ΓΞΛΣΟΑΧ: Ευχαριςτϊ. 

Σι μεγαλομζτοχοι βζβαια δεν ζβαλαν χριματα ςτθν τελευταία αφξθςθ μετοχικοφ 

κεφαλαίου. Σ κ. Ψςίγκασ παραδζχεται ότι κάτι τζτοιο ιταν ςτθν οικονομικι τουσ 

ευχζρεια κι όμωσ δεν το ζκαναν. Σι εργαηόμενοι του Mega παραμζνουν απλιρωτοι 

ι είναι πίςω ςε μιςκοδοςίεσ αρκετοφσ μινεσ.  

Εν προκειμζνω οι μζτοχοι του Ψθλζτυπου ευκζωσ παρζβθςαν τον όρο περί Αφξθςθσ 

Πετοχικοφ Ξεφαλαίου που ζπρεπε να ολοκλθρωκεί μζχρι τθν 29/2/2016 και τελικά 

ςυνζτεινε (και λόγω ςυγκρότθςθσ τθσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ) ςτθν καταγγελία τθσ 

ςφμβαςθσ ςτισ 19/4/2016.  

Θ εκτίμθςθ αυτι επιβεβαιϊνεται εμμζςωσ πλθν ςαφϊσ και από τθν κατάκεςθ του κ. 

Φ. Ππόμπολα:  

ΦΩΨΛΣΧ ΠΥΣΠΥΣΟΑΧ (Πάρτυσ): Ψο τοπίο είναι ςε μία κατάςταςθ ςταςιμότθτασ 

για κάποιο καιρό και νομίηω ότι θ Επιτροπι κα ςυμβάλει για να ξεκακαρίςει τισ 

εταιρείεσ των μζςων. 

Ξαι αλλοφ κάτι επίςθσ καταλυτικό για τθν με ςχετικι ευκολία δανειοδότθςθ που 

ςυνζβαινε ςτο πρόςφατο παρελκόν: 

ΦΩΨΛΣΧ ΠΥΣΠΥΣΟΑΧ (Πάρτυσ): Κα μποροφςα να πω ναι, ότι παλιότερα οι 

τράπεηεσ, προ κρίςθσ, ζδιναν λεφτά χωρίσ καλφψεισ, χωρίσ εγγυιςεισ. Ζδιναν 

δάνεια ςε εταιρείεσ ανοικτά. Πετά ηιτθςαν να καλυφκοφν όλα τα δάνεια. Αυτό 

προςπακοφν να κάνουν οι τράπεηεσ. 

ΛΩΑΡΡΘΧ ΒΑΦΔΛΡΣΓΛΑΡΡΘΧ (Πάρτυσ): Χθμαςία ζχει ότι το MEGA για διάφορουσ 

λόγουσ δεν είχε ζνα πρόβλθμα που παρουςιάςτθκε ξαφνικά. Είχε κζματα διοίκθςθσ 

και διαχείριςθσ αρκετοφσ μινεσ, μπορεί και χρόνια πριν από τθν θμερομθνία που 

δεν εκπλιρωςε τισ υποχρεϊςεισ του προσ τισ τράπεηεσ. Άρα, το ότι το MEGA δεν 

εκπλιρωςε τισ υποχρεϊςεισ του προσ τισ τράπεηεσ ιταν ζνα αποτζλεςμα μιασ 

πορείασ του MEGA. 
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6.ΔΟΛ  

ΔΑΝΕΛΟΔΟΤΘΣΘ  ΔΟΛ 

Χφμφωνα με τθν ειδικι Ζκκεςθ τθσ ΨτΕ, θ δανειοδότθςθ του Δθμοςιογραφικοφ 

Σργανιςμοφ Οαμπράκθ και των κυγατρικϊν εταιριϊν του Σργανιςμοφ από τισ 

τράπεηεσ, ζχει γίνει ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ςτα όρια ι και κατά παράβαςθ του 

κϊδικα πιςτοδοτιςεων που οι ίδιεσ οι τράπεηεσ ζχουν κεςπίςει. Πάλιςτα, για τθν 

περίπτωςθ δανειςμοφ του Σμίλου από τθν “ALPHA BANK” μετά από ζγγραφο του 

τότε υπουργοφ Υαναγιϊτθ Ρικολοφδθ, το ζτοσ 2015,  προσ τον Ειςαγγελζα 

Σικονομικοφ Εγκλιματοσ, ζγινε ποινικι διερεφνθςθ τθσ δανειοδότθςθσ του ΔΣΟ και 

των κυγατρικϊν εταιριϊν του Σμίλου. Θ ποινικι διερεφνθςθ κατζλθξε ςτο 

ςυμπζραςμα ότι υπάρχουν ςοβαρζσ ενδείξεισ ενοχισ ςε βάροσ δζκα (10) ςτελεχϊν 

τθσ Ψράπεηασ ‘ALPHA BANK”, ιτοι των Ε.Α. Υετράκθ, Π.Χ.Γιαννόπουλου, Ε. Λ.Αρηινοφ 

, Ξ.Φ. Δορκοφίκθ, Α.Α. Υιλάβιου, Χ.Α.Ανδρονικάκθ, Γ.Ξ.Αρϊνθ, Α.Χ.Κεοδωρίδθ. Χ. 

Φιλάρετου,  και Δ.Υ.Παντηοφνθ, για κακουργθματικι απιςτία (390ΥΞ) και θκικι 

αυτουργία ςτο αδίκθμα αυτό, από τον Χταφρο Ψυχάρθ. Ξατόπιν τοφτου ηθτικθκε θ 

άςκθςθ ποινικισ δίωξθσ εναντίον τουσ, θ οποία ζχει ιδθ αςκθκεί και βρίςκεται ςε 

εξζλιξθ. 

Ειδικότερα, α)από τθν Ειδικι Ζκκεςθ τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ ςχετικά με τθν 

δανειοδότθςθ του ΔΣΟ, β)από τισ δανειακζσ ςυμβάςεισ που προςκομίςτθκαν και 

τζκθκαν ςτθ διάκεςθ τθσ Επιτροπισ για τθν Διερεφνθςθ τθσ δανειοδότθςθσ ΠΠΕ 

και Ξομμάτων, γ)από τθν κατάκεςθ του νόμιμου εκπροςϊπου του Σμίλου ςτθν 

Εξεταςτικι Επιτροπι κ. Υαναγιϊτθ Ψυχάρθ, δ)από τισ κατακζςεισ των εκπροςϊπων 

των Ψραπεηϊν κ.κ. Φραγγιαδάκθ (ΕΨΕ), Υουλόπουλου (Υειραιϊσ), Παντηοφνθ 

(ALPHA BANK), Ξαραβία (EUROBANK) , από τισ κατακζςεισ τθσ κ. Υαπαγιαννίδου και 

του κ. Υάςχα ( προϊςτάμενοι τθσ ελεγκτικισ και εποπτικισ υπθρεςίασ τθσ  ΨτΕ, 

αντίςτοιχα), και από τισ κατακζςεισ των κ.κ. Υροβόπουλου και Χτουρνάρα, 

προκφπτουν τα ακόλουκα ωσ προσ το Δανειςμό του ΔΣΟ και των κυγατρικϊν 

εταιριϊν του Σμίλου: 

Σ Δανειςμόσ προσ τον Τμιλο και τισ κυγατρικζσ εταιρίεσ, ζγινε από τισ Ψράπεηεσ: α) 

Εκνικι Ψράπεηα τθσ Ελλάδοσ, β) Ψράπεηα Υειραιϊσ, γ) ALPHA BANK, και 

δ)EUROBANK  

 

1. Χρθματοδότθςθ ΔΟΛ από ALPHA BANK 

Χτισ 30-04-2016, θ οφειλι  τθσ ΔΣΟ Α.Ε., των ςυνδεδεμζνων με τθν ΔΣΟ εταιριϊν 

και του Χταφρου Ψυχάρθ προςωπικά προσ τθν “ALPHA BANK”, ανιρχετο ςτο 

ςυνολικό ποςό των 95.500.000 ευρϊ και αναλφεται: 

α) 31.200.000 ευρϊ από το Ξοινοπρακτικό Σμολογιακό Δάνειο του ζτουσ 2014 *Χτο 

ΞΣΔ εντάχκθκαν ΔΣΟ Α.Ε., ΕΛΔΛΞΕΧ ΕΞΔΣΧΕΛΧ ΑΕ, ΕΟΟΘΡΛΞΑ ΓΦΑΠΠΑΨΑ ΑΕ, DIGITAL 

AE, MULTIMEDIA AE]. β)57.300.000  προσ Χταφρο Ψυχάρθ για αγορά μετοχϊν ΔΣΟ 
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γ) 4.100.000 ευρϊ από δάνειο που χορθγικθκε ςτισ 22-05-2012, που δεν εντάχκθκε 

ςτο ΞΣΔ 

δ) 200.000 ευρϊ από δάνεια τθσ STUDIO ATA AE και 

ε)2.100.000 ευρϊ από δάνειο προσ τθν Brionte Ltd (ςυμφερόντων Χτ. Ψυχάρθ) 

 

Ειδικότερα θ πορεία δανειςμοφ του Ομίλου  από τθν ALPHA: 

ΔΣΟ ΑΕ 

Σ όμιλοσ ΔΣΟ παρουςίαςε από το 2009, μείωςθ κφκλου εργαςιϊν τθσ τάξθσ του 

10% και παρουςίαςε ηθμιζσ φψουσ 7.500.000 ευρϊ.(βλ. ειςιγθςθ τθσ Διεφκυνςθσ 

Corporate Banking).  

Χτισ 22-5-2012 εγκρίκθκε χρθματοδότθςθ φψουσ 4.100.000 ευρϊ θ οποία κα 

αποπλθρωνόταν μζχρι τισ 31-10-2012, μζςω προγραμματιςμζνθσ αφξθςθσ 

Πετοχικοφ κεφαλαίου. Ψο δάνειο εξαςφαλίςτθκε με εμπράγματεσ αςφάλειεσ επί 

ακινιτων τθσ εταιρίασ, ςυνολικοφ ποςοφ 4.580.000 ευρϊ. 

Χτισ 9-10-2012 δόκθκε δίμθνθ παράταςθ αποπλθρωμισ του ωσ άνω δανείου, 

προκειμζνου να ολοκλθρωκεί θ ΑΠΞ. Θ ΑΠΞ, τελικά ολοκλθρϊκθκε τον 

Φεβρουάριο του 2013, πλθν όμωσ θ ςυγκεκριμζνθ χοριγθςθ δεν αποπλθρϊκθκε. 

Ψο κζμα αυτό επιςθμαίνεται ςτθν ζκκεςθ τθσ ΨτΕ ωσ ατεκμθρίωτθ ενζργεια. 

Χτισ 29-8-2013 Εγκρίκθκε χοριγθςθ οκταετοφσ δανείου ποςοφ 6.000.000 ευρϊ, 

υπζρ τθσ ΕΨΒΑΞ ΑΕ, με τθν εγγφθςθ τθσ εταιρίασ ΨΕΦΡΑ. Ψμιμα του προϊόντοσ του 

δανείου φψουσ 4.800.000 ευρϊ, κατατζκθκε ςε κατακετικό λογαριαςμό όψεωσ του 

ΔΣΟ. Από το ποςό αυτό ο ΔΣΟ κατζβαλε ςε εξόφλθςθ τόκων 750.000 ευρϊ, ενϊ το 

υπόλοιπο του δανείου ανερχόταν ςτισ 24.6.2015 ςε 4.600.000 ευρϊ, με 

λθξιπρόκεςμο ποςό 300.000 ευρϊ. Για τθν περίπτωςθ αυτι, θ ειδικι ζκκεςθ τθσ 

ΨτΕ, αναφζρει, ότι δεν ιταν ςε γνϊςθ τθσ τράπεηασ θ διάκεςθ του προϊόντοσ του 

δανείου κατά τον τρόπο που διατζκθκε, αλλά οφτε και υπιρξε παρακολοφκθςθ, αν 

από τθ χοριγθςι του καλφφκθκαν επενδυτικζσ ανάγκεσ τθσ δανειολιπτριασ 

εταιρίασ, κάτι που αντίκειται ςτον κανονιςμό πιςτοδοτιςεων τθσ Ψράπεηασ. 

Δάνειο προσ εταιρία “Brionte Ltd” 

Θ εταιρία εδρεφει ςτθν Ξφπρο και είναι ςυμφερόντων του Χτ. Ψυχάρθ. Πε τθν 

από11-08-2006 απόφαςθ τθσ Γενικισ Χυνζλευςθσ τθσ Ψράπεηασ, εγκρίκθκε θ 

χοριγθςθ δανείου 3.250.000 ευρϊ, διάρκειασ ενόσ ζτουσ, με αποπλθρωμι ςτθ 

λιξθ. Ψο δάνειο χορθγικθκε ωσ επιχειρθματικό, για τθν ανζγερςθ κτιρίων ςε 

ιδιόκτθτθ ζκταςθ ςτο Υόρτο Χζλι. Χφμφωνα με τθν ζκκεςθ τθσ ΨτΕ, δεν ζγινε ποτζ 

τεχνικόσ ζλεγχοσ και δεν προςκομίςτθκαν δικαιολογθτικά, που να αποδεικνφουν τθν 

εκτζλεςθ των εργαςιϊν, που αποτελοφςαν το αντικείμενο τθσ χρθματοδότθςθσ και 

ότι αυτό δεν ςυνάδει με τον κανονιςμό Υιςτοδοτιςεων. Θ ωσ άνω δανειακι 

ςφμβαςθ δεν εξελίχκθκε ομαλά. Υλθρϊκθκε το ποςό των 1.300.000, ενϊ το 
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υπόλοιπο των 2.250.000 ευρϊ, παρατάκθκε επτά φορζσ, με τελευταία παράταςθ 

ςτισ 12.05.2015 και καταβάλλονταν μόνο οι τόκοι.  

Θ εταιρία Ειδικζσ Εκδόςεισ ΑΕ, από το ζτοσ 2007, εμφανίηει μείωςθ του κφκλου 

εργαςιϊν κατά 36%. Υαρόλα αυτά δανειοδοτικθκε και το ζτοσ 2008. Χτισ 30-06-

2009, θ εν λόγω εταιρία απορροφικθκε από τθν εταιρία “Πιχαλακοπολου 

Ξτθματικι-Ψουριςτικι ΑΕ, θ οποία και ανζλαβε το χρζοσ τθσ, που ανερχόταν τότε ςε 

3.400.000 ευρϊ. Από το ποςό αυτό αποπλθρϊκθκε μζροσ, ενϊ ποςό 1.600.000 

ευρϊ, εντάχκθκε ςτο ΞΣΔ. 

Για τθν ςυγκεκριμζνθ δανειοδότθςθ, θ ζκκεςθ τθσ ΨτΕ αναφζρει, ότι με βάςθ το 

κανονιςμό Υιςτοδοτιςεων, θ διερεφνθςθ των κινδφνων τον Απρίλιο του 2008 και 

τθν κακι κατάςταςθ τθσ εταιρίασ, δεν υποςτθρίηεται επαρκϊσ. 

Θ εταιρία ΔΟΛ DIGITAL ΑΕ δανειοδοτικθκε ενϊ ο κφκλοσ εργαςιϊν τθσ ιταν 

αρνθτικόσ. Ψελικό χρζοσ τθσ εταιρίασ που εντάχκθκε ςτο ΞΣΔ 1.500.000 ευρϊ. 

Θ εταιρία MULTIMEDIA ΑΕ, με τθν εγγφθςθ τθσ μθτρικισ εταιρίασ δανειοδοτικθκε 

το 2008 με 1.000.000 ευρϊ, το όριο ζμεινε αμετάβλθτο και εντάχκθκε ςτο ΞΣΔ. 

Στθν εταιρία   STUDIO ATA  χορθγικθκε δάνειο 800.000 ευρϊ. Ωπόλοιπο 200.000 

ευρϊ. 

Δανειςμόσ Στ. Ψυχάρθ Από το δάνειο που χορθγικθκε ςτον Χτ. Ψυχάρθ για αγορά 

μετοχϊν ΔΣΟ, υπόλοιπο 57.300.000 ευρϊ  εντάχκθκε ςτο ΞΣΔ. Θ πορεία δανειςμοφ 

του εν λόγω δανειολιπτθ προςωπικά, ξεκίνθςε ςτισ 09-08-2005,  όταν χορθγικθκε 

προσ αυτόν, μακροπρόκεςμο δάνειο 50.000.000 ευρϊ, για τθν αγορά ποςοςτοφ 

25,1% των μετοχϊν τθσ ΔΣΟ ΑΕ. Χε αςφάλεια του δανείου, λιφκθκε ενζχυρο επί 

των μετοχϊν που αγοράςτθκαν, κακϊσ και του επενδυτικοφ χαρτοφυλακίου του 

δανειολιπτθ, αξίασ 20.000.000 ευρϊ, που τθροφςε θ Ψράπεηα. Θ διάρκεια του 

δανείου κακορίςτθκε 7ετισ (λιξθ 8οσ του 2012). Χτθν ζκκεςθ τθσ ΨτΕ αναφζρεται 

ότι θ ςυγκεκριμζνθ απόφαςθ δεν υποςτθρίηεται από ανάλυςθ πθγϊν αποπλθρωμισ 

του δανείου και ότι προφανϊσ ςτθρίχκθκε ςτθν αξία των εξαςφαλίςεων και ςτθ 

φερεγγυότθτα του δανειολιπτθ. ( Ρα ςθμειωκεί ότι τότε θ αξία των εξαςφαλίςεων 

ιταν επαρκισ. Περιςματικι απόδοςθ του ενεχυραςκζντοσ χαρτοφυλακίου, 

απευκείασ είςπραξθ μεριςμάτων, ζγκαιρθ αποπλθρωμι μζρουσ του δανείου 

10.000.000, ομαλι εξυπθρζτθςθ επί ςειρά ετϊν). 

Ψο ωσ άνω δάνειο εξυπθρετείτο κανονικά από τισ μεριςματικζσ αποδόςεισ του 

ενεχυραςκζντοσ χαρτοφυλακίου και ςτισ 14-2-2007 πλθρϊκθκε θ πρϊτθ δόςθ του 

δανείου (πριν τθν ωρίμανςι τθσ). Χτισ 12-11-2009 εγκρίκθκε θ επιμικυνςθ τθσ 

διάρκειασ του δανείου για ζνα ζτοσ, και αναλόγωσ μετατζκθκε θ καταβολι των 

δόςεων. Ψότε θ αξία των καλυμμάτων ανιρχετο ςε 61.400.000 ευρϊ, ζναντι 

υπολοίπου δανείου 40.000.000 ευρϊ. 

Χτθ ςυνζχεια προζκυψε αδυναμία του οφειλζτθ να τθριςει το πρόγραμμα 

αποπλθρωμισ του δανείου. Υαρά τθν αδυναμία αποπλθρωμισ, ςτισ 25-5-2010 

εγκρίκθκε θ μθ ρευςτοποίθςθ των καλυμμάτων, τα οποία είχαν εν τω μεταξφ 
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μειωκεί ςτα 29.900.000 ευρϊ χωρίσ μείωςθ του υπολοίπου. Χτισ 22-12-2010 

αποφαςίςτθκε νζα παράταςθ τθσ διάρκειασ του δανείου κατά 27 μινεσ, χωρίσ 

αναπροςαρμογι των καλυμμάτων ι ρευςτοποίθςθ των υπαρχόντων, που 

ανζρχονταν τότε ςε 24.200.000 ευρϊ. Χτισ 30-09-2011 ζγινε κεφαλαιοποίθςθ των 

τόκων μζχρι τον Αφγουςτο του ζτουσ 2013. Χτισ 07-11-2011 δόκθκε νζα παράταςθ 

του δανείου κατά τρία ζτθ και νζα κεφαλαιοποίθςθ των τόκων, μζχρι τον Πάιο του 

ζτουσ 2014.ϋΕνϊ εκκρεμοφςε θ αποπλθρωμι του μεγαλφτερου μζρουσ του ωσ άνω 

δανείου, ςτισ 02-05-2012 χορθγικθκε νζο δάνειο ςτο Χταφρο Ψυχάρθ, ποςοφ 

14.800.000 ευρϊ προκειμζνου να αγοράςει το  (υπόλοιπο) 71% των μετοχϊν τθσ 

ΔΣΟ ΑΕ (τίμθμα 5.800.000 ευρϊ) και να προβεί ςε αφξθςθ του  μετοχικοφ 

κεφαλαίου κατά 7.000.000 ευρϊ. Θ διάρκεια του ωσ άνω δανείου κακορίςτθκε 

μζχρι τισ 31-12-2013, με περικϊριο επιτοκίου 3,5% και ςφςταςθ ενεχφρου επί των 

μετοχϊν που αγοράςτθκαν με το άνω δάνειο. Ωσ επιπλζον εξαςφάλιςθ δόκθκε 

εγγφθςθ του Υαναγιϊτθ Ψυχάρθ, μζχρι του ποςοφ των 15.000.000 ευρϊ χωρίσ να 

αναφζρεται ςε τι ακριβϊσ ςυνίςταται θ ςυγκεκριμζνθ εγγφθςθ. (Σ ίδιοσ ο 

Υαναγιϊτθσ Ψυχάρθσ κατακζτοντασ ςτθν Εξεταςτικι Επιτροπι, είπε ότι θ εγγφθςθ 

ςυνίςταται ςε «αζρα»). Επίςθσ δόκθκε εμπράγματθ αςφάλεια ςε ακίνθτο 

ιδιοκτθςίασ τθσ Χριςτίνασ Ψςοφτςουρα μζχρι του ποςοφ των 1.200.000 ευρϊ, επί 

του οποίου εγγράφθκε πρϊτθ προςθμείωςθ. Χτισ 8-11-2013, με απόφαςθ του 

Χυμβουλίου πιςτοδοτιςεων, αμφότερα τα δάνεια ,το υπόλοιπο του δανείου των 

50.000.000 ευρϊ που είχε χορθγθκεί ςτισ 09-08-2005 και το δάνειο των 14.800.000 

ευρϊ, που χορθγικθκε ςτισ 02-05-2012-, που ανζρχονταν ςτο ποςό των 57.300.000 

ευρϊ, μεταφζρκθκαν ςτθν Εταιρία “ΨΩΧΑΦΘΧ MEDIA GROUP”, ςτθν οποία ο Χτ. 

Ψυχάρθσ είχε μεταβιβάςει το ςφνολο των μετοχϊν του ΔΣΟ. Οιφκθκαν οι ίδιεσ 

εξαςφαλίςεισ, όπωσ ενζχυρο επί των μετοχϊν τθσ εταιρίασ και επί του επενδυτικοφ 

χαρτοφυλακίου το οποίο όμωσ τϊρα ανερχόταν ςε 11.800.000 ευρϊ.  

Χτθν ειδικι Ζκκεςθ τθσ ΨτΕ επιςθμαίνεται ότι θ απόφαςθ για τθ χοριγθςθ του 

δανείου των 14.800.000  αφοροφςε τθ χρθματοδοτικι κάλυψθ, αφ’ ενόσ τθσ 

εξαγοράσ των μετοχϊν τθσ εταιρίασ, με αποδζςμευςθ καλφμματοσ 2.500.000 ευρϊ, 

αλλά και επιβολι ενεχφρου επί του ςυνόλου πλζον των μετοχϊν και αφετζρου τθσ 

διενζργειασ ΑΠΞ κατά 7.000.000 ευρϊ, και ότι ςτθρίχτθκε ςτο ςφνολό τθσ θ 

επιχειρθματικι επιλογι του μετόχου να αποκτιςει τον πλιρθ ζλεγχο τθσ εταιρίασ 

και να προβεί ςε αφξθςθ του κεφαλαίου τθσ εταιρίασ, χωρίσ τθ δικι του ςυμμετοχι, 

ςε χρονικι περίοδο που θ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ τθσ ιταν δυςμενισ. 

Από τα παραπάνω προκφπτει, ότι ο δανειςμόσ του Σμίλου από τθν ALPHA BANK, 

ιταν προβλθματικόσ και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ κατά παράβαςθ των Εγκυκλίων 

35/12-2-2001 και 136/17-5-2011 περί κανονιςμοφ πιςτοδοτιςεων τθσ ALPHA BANK, 

όπου εκτόσ των άλλων, ορίηεται, ότι θ διαδικαςία επιλογισ των πιςτοφχων, 

αποτελεί τθν πλζον ςθμαντικι απόφαςθ ςτισ εργαςίεσ χρθματοδοτιςεων. 

Απαιτείται ο ακριβισ προςδιοριςμόσ τθσ κζςεωσ του πιςτοφχου ςτον κλάδο 

δραςτθριότθτάσ του και βεβαίωσ θ γενικότερθ πορεία του κλάδου. Πετά τθν ζναρξθ 

τθσ ςυνεργαςίασ με τον πιςτοφχο, επιβάλλεται θ ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ τθσ 

πορείασ των εργαςιϊν του. Χε κάκε περίπτωςθ εξετάηεται θ δυνατότθτα του 
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πιςτοφχου να εξοφλεί τθν οφειλι του. Χθμαντικότερθ απόδειξθ τθσ ικανότθτασ 

αποπλθρωμισ του οφειλζτθ, είναι θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων που αναλαμβάνει 

απζναντι ςτθν Ψράπεηα, μεταξφ των οποίων είναι θ επιςτροφι κεφαλαίου και 

τόκων, ςτουσ προςυμφωνθμζνουσ χρόνουσ. Επανεκτίμθςθ καλυμμάτων γίνεται το 

αργότερο κάκε τρία ζτθ, ι και ενωρίτερα, όταν γίνουν αντιλθπτζσ μεταβολζσ ςτο 

ακίνθτο, ι τθν ςτθν πορεία τθσ επιχείρθςθσ. Χε περίπτωςθ απόκλιςθσ 50% από το 

εγκεκριμζνο περικϊριο κάλυψθσ, αναηθτείται ςυμπλιρωςθ του ενεχφρου ι 

εξόφλθςθ τθσ χρθματοδότθςθσ. 

 

2. Χρθματοδότθςθ του ΔΟΛ από ΕΚΝΛΚΘ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ:  

Χτισ 9-07-2007, εγκρίκθκε ο περιοριςμόσ του τότε ιςχφοντοσ ορίου κατά 7.400.000 

ευρϊ με ιςόποςθ αφξθςθ του ορίου τθσ κυγατρικισ “Ελλθνικά Γράμματα”, 

προκειμζνου να τθσ χορθγθκεί ομολογιακό δάνειο 10.000.000 ευρϊ, για τθν 

αναχρθματοδότθςθ του δανειςμοφ τθσ. Χτισ 25.11-2008 ικανοποιικθκε αίτθμα τθσ 

εταιρίασ, για αφξθςθ του ορίου δανειςμοφ, κατά 5 εκ. ευρϊ, για τθν κάλυψθ 

αναγκϊν κεφαλαίου κίνθςθσ τθσ μθτρικισ και των κυγατρικϊν, με αιτιολογία, 

μεταξφ άλλων, τθν ιςόποςθ, πρόωρθ εξόφλθςθ του ομολογιακοφ δανείου τθσ 

 εταιρίασ “Ελλθνικά Γράμματα”. Χτισ 25-11-2008, με τθν ίδια ζγκριςθ αφξθςθσ 

ορίου, ο ΔΣΟ εξζδωςε νζο ομολογιακό δάνειο, φψουσ 14.000.000 ευρϊ, 3ετοφσ 

διάρκειασ, με πλθρωμι του κεφαλαίου ςτθ λιξθ (balloon). Χφμφωνα με τθν ζκκεςθ 

τθσ ΨτΕ, τα ςυγκεκριμζνα δάνεια δεν αντίκεινται ςτον κανονιςμό πιςτοδοτιςεων, 

αλλά ςτθν πράξθ παραςχζκθκε θ δυνατότθτα ςτο ΔΣΟ, να μθν επιβαρυνκεί με 

αποπλθρωμι κεφαλαίου επί 3 χρόνια. Επιπλζον, για τθν πλθρωμι του κεφαλαίου 

δίνονταν παρατάςεισ. Χτισ 11.12.2009 εγκρίκθκε νζα αφξθςθ ορίου κατά 5.000.000 

ευρϊ, για χριςθ μζςω factoring, ενϊ θ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ του ΔΣΟ, 

είχε ιδθ επιβαρυνκεί. Χτισ 8.12.2012 θ εταιρία ζλαβε 2.500.000 ευρϊ, με 

προςθμείωςθ ακίνθτο αξίασ διάκεςθσ 2.700.000 ευρϊ. 

Δάνεια ΕΨΕ προσ κυγατρικι ΔΣΟ “Ειδικζσ Εκδόςεισ ΑΕ” 

Θ εν λόγω εταιρία από το ζτοσ 2008, ζχει αρνθτικι χρθματοοικονομικι πορεία. Χτισ 

30-6-2009 απορροφικθκε από τθν εταιρία “Πιχαλακοποφλου Ξτθματικι Ψουριςτικι 

ΑΕ”, θ οποία ανζλαβε και τθν δανειακι τθσ υποχρζωςθ, που ανερχόταν ςε 

4.400.000 ευρϊ. Χτθν ζκκεςθ τθσ ΨτΕ επιςθμαίνεται, ότι βάςει του κανονιςμοφ 

πιςτοδοτιςεων, κα ζπρεπε να είχε δρομολογθκεί περιοριςμόσ του ορίου και 

ενίςχυςθ εξαςφαλίςεων, με ςταδιακι απεμπλοκι. 

Δάνεια προσ  εταιρία “Μιχαλακοποφλου Κτθματικι Τουριςτικι ΑΕ” 

Θ εν λόγω εταιρία είχε δανειοδοτθκεί από τθν ΑΟΦΑ για τθν αγορά κτιρίου 

γραφείων και το δάνειο αναχρθματοδοτικθκε από τθν ΕΨΕ, με ομολογιακό δάνειο 

15.000.000 ευρϊ. 
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Θ πιςτοδοτικι τακτικι που ακολοφκθςε θ τράπεηα ζναντι τθσ εταιρίασ Ελλθνικά 

Γράμματα ΑΕ, από το ζτοσ 2007, που παρατθρείται κάμψθ του κφκλου εργαςιϊν 

τθσ, μζχρι τισ 09-01-2010 που τζκθκε ςε εκκακάριςθ, ζγκειται ςε παρατάςεισ 

απλιρωτων δόςεων του Σμολογιακοφ Δανείου, το κατάλοιπο του οποίου, 

ανερχόμενο ςε 3.500.000,  εντάχκθκε ςτο ΞΣΔ. Χτθν ζκκεςθ τθσ ΨτΕ, αναφζρεται, 

ότι το γεγονόσ τθσ παφςθσ των εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ, αποτελοφςε ςφμφωνα με 

τον κανονιςμό πιςτοδοτιςεων, κριτιριο μεταφοράσ τθσ απαίτθςθσ, ςε οριςτικι 

κακυςτζρθςθ, γεγονόσ, που δεν ζγινε.  

Από τθν χρθματοδότθςθ που ζλαβε από τθν ΕΨΕ θ εταιρία DIGITAL ΑΕ, κατάλοιπο 

 2.900.000 ευρϊ, εντάχκθκε ςτο ΞΣΔ. Χφμφωνα με τθν ζκκεςθ τθσ ΨτΕ, θ 

χρθματοοικονομικι κατάςταςθ, διαχρονικά, τθσ επιχείρθςθσ και ιδιαίτερα ο 

χαμθλόσ κφκλοσ εργαςιϊν τθσ, ςυνιςτοφςαν, ςφμφωνα με τον κανονιςμό 

πιςτοδοτιςεων, ανατρεπτικά δεδομζνα για τθν διατιρθςθ τθσ πιςτοδοτικισ 

γραμμισ ςτο ςυγκεκριμζνο δυςανάλογο φψοσ και ταχφτερθ λιψθ μζτρων 

απεμπλοκισ. 

Σμοίωσ θ χρθματοδότθςθ τθσ εταιρίασ MULTIMEDIA ΑΕ, κατάλοιπο τθσ οποίασ 

ανερχόμενο ςε 2.300.000 ευρϊ, εντάχκθκε ςτο ΞΣΔ. Για τθν εν λόγω εταιρία 

αναφζρεται ςτθν ζκκεςθ τθσ ΨτΕ, ότι θ επιδείνωςθ διαχρονικά τθσ 

χρθματοοικονομικισ κατάςταςθσ τθσ εταιρίασ ςυνιςτοφςε, ςφμφωνα με τον 

κανονιςμό πιςτοδοτιςεων, κριτιριο περιοριςμοφ τθσ πιςτοδότθςθσ. 

Ανάλογεσ κρίςεισ διατυπϊνονται ςτθν ζκκεςθ τθσ ΨτΕ και για τθν χρθματοδότθςθ 

των εταιριϊν STUDIO ATA ΑΕ και ΑΓΟΣ ΑΕ, κατάλοιπα των οποίων εντάχκθκαν ςτο 

ΞΣΔ. 

Χφμφωνα με τθν ζκκεςθ τθσ ΨτΕ, θ ΕΨΕ παρζςχε διαχρονικι ςτιριξθ ςτον ΔΣΟ με 

παροχι ρευςτότθτασ, ειδικά τθν περίοδο τθσ αρνθτικισ πορείασ τθσ εταιρίασ, μετά 

το 2009, ενϊ αναγνωρίηονται ςχετικζσ πλθμμζλειεσ, με δεδομζνο, ότι θ Ψράπεηα  

δεν επεδίωξε τον περιοριςμό των ακαλφπτων απαιτιςεϊν τθσ, κακϊσ και τθ 

ςταδιακι απεμπλοκι από τον Τμιλο, όταν θ μθτρικι ΔΣΟ ΑΕ, απζτυχε να ςτθρίξει 

αποτελεςματικά το πλικοσ των κυγατρικϊν. 

 

3)Χρθματοδότθςθ τθσ  Τράπεηασ Ρειραιϊσ προσ ΔΟΛ  

 

Ψο ζτοσ 2010 το όριο δανειοδότθςθσ τθσ Ψράπεηασ Υειραιϊσ είχε διαμορφωκεί ςτο 

ποςό των 9.000.000 ευρϊ. Χτισ 14.7.2010 θ Επιτροπι Marketing/Lending Officers, με 

τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ εποπτεφουςασ τθν Πονάδα και του Υροζδρου του Δ.Χ., 

ενζκρινε χρθματοδότθςθ 2.500.000 ευρϊ για τρεισ μινεσ, με ςκοπό τθν κάλυψθ 

εκτάκτων αναγκϊν. Θ εν λόγω πιςτοδότθςθ είχε δφο προβλιματα: α) Δόκθκε κακ’ 

υπζρβαςθ του πιςτοδοτικοφ ορίου (από 9.000.000 ανιλκε ςτα 11.500.000 ευρϊ και 

β) Θ ωσ άνω Επιτροπι ιταν αρμόδια για τθ διαχείριςθ πιςτοδοτιςεων προσ ΠΠΕ, 

μζχρι του ποςοφ των 10.000.000. Χτισ 23.7.2012 εγκρίκθκε θ αφξθςθ του ορίου 

χρθματοδότθςθσ κατά 2.500.000 ευρϊ και διαμορφϊκθκε ςτο ποςό των 12.900.000 
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ευρϊ. Ενϊ το αίτθμα για πρόςκετθ χρθματοδότθςθ 5.000.000 ευρϊ, δεν ζγινε 

δεκτό, διότι δεν παραχζκθςαν οι αιτθκείςεσ από τθν εν λόγω Ψράπεηα 

εξαςφαλίςεισ. 

Ψο ζτοσ 2012 ο ΔΣΟ είχε καταταχκεί ςτισ περιπτϊςεισ κατάταξθσ του οφειλζτθ, ςτθ 

διαβάκμιςθ 16, που ςθμαίνει αδφνατθ πιςτολθπτικι ικανότθτα. Χφμφωνα με τθν 

πιςτωτικι πολιτικι τθσ Ψράπεηασ Υειραιϊσ, ςτθν περίπτωςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

κατάταξθσ του οφειλζτθ, προβλζπεται περιοριςμόσ τθσ ςυνεργαςίασ, ι διατιρθςισ 

τθσ με ιςχυρζσ εξαςφαλίςεισ. 

Χτισ 28-3-2013 παρά τθν ςυγκεκριμζνθ διαβάκμιςθ του ΔΣΟ (16), αποφαςίςτθκε α) 

θ ενςωμάτωςθ του ορίου 4.000.000 ευρϊ, τθσ πρϊθν Οαϊκισ Ψράπεηασ  Ξφπρου, β) 

θ κατάργθςθ ζγκριςθσ για τθ διενζργεια χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ, και θ αφξθςθ 

του ορίου κατά 1.000.000 ευρϊ, ενϊ ςτισ 26-09-2013 εγκρίκθκε ο κακοριςμόσ 

εφάπαξ του χρθματοδοτικοφ ορίου 1.500.000 ευρϊ. 

Επιπρόςκετα θ Ψράπεηα Υειραιϊσ, χοριγθςε ςτισ 20-12-2006, ςτεγαςτικό δάνειο 

ςτθν εταιρία BRIONTE Ltd, ςυμφερόντων Χτ. Ψυχάρθ, 1.900.00 ευρϊ,   με 

εμπράγματθ εξαςφάλιςθ, προκειμζνου να αγοραςτεί το 1/3 αγροτεμαχίων 24,7 

ςτρεμμάτων ςτο Υόρτο Χζλι, θ αξία των οποίων είχε προςδιοριςτεί από τθν 

Ψράπεηα ςε 5.400.000 ευρϊ. 

 

Σι απαιτιςεισ τθσ ΥΕΛΦΑΛΩΧ από τον όμιλο ΔΣΟ ςτισ 30.4.2015 ανιρχοντο ςτα 20,8 

εκατ. Ευρϊ. και εντάχκθκαν ςτο ΞΣΔ. 

Χυμπεραςματικά και ςτθν περίπτωςθ τθσ δανειοδότθςθσ τθσ Ψράπεηασ Υειραιϊσ 

προσ τον ΔΣΟ, υπιρξαν  παρεκκλίςεισ του Ξανονιςμοφ Υιςτοδοτιςεων. 

 

4) Χρθματοδότθςθ τθσ  Ψράπεηασ EUROBANK προσ ΔΣΟ 

 

Θ ςυνεργαςία τθσ EUROBANK με τον Τμιλο ΔΣΟ, είχε παφςει ομαλά το 2004 και 

ξανάρχιςε το ζτοσ 2009 με παροχι ορίου κεφαλαίου κίνθςθσ 5.000.000, με ευχζρεια 

χριςθσ από όλεσ τισ εταιρίεσ του ομίλου και με εξαςφάλιςθ επιταγζσ πελατείασ για 

το ιμιςυ αυτοφ, ιτοι 2.500.000 ευρϊ. Χτθν ειςιγθςθ του αρμοδίου οργάνου τθσ εν 

λόγω τράπεηασ, με δεδομζνο το ακάλυπτο όριο χρθματοδότθςθσ και τα επιμζρουσ 

αρνθτικά χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του Σμίλου, διατυπϊκθκαν επιφυλάξεισ. 

Υαρά τισ επιφυλάξεισ όμωσ το αίτθμα δεν απορρίφκθκε, διότι ςφμφωνα και με τθν 

κατάκεςθ του Διευκφνοντοσ Χυμβοφλου τθσ εν λόγω Ψράπεηασ κ. Ξαραβία, 

αξιολογικθκε θ κζςθ τθσ εταιρίασ γενικότερα. Οιφκθκε υπόψθ το γεγονόσ ότι τότε 

ο ΔΣΟ είχε κακαρι  κετικι κζςθ με ίδια κεφάλαια 73 εκατομμυρίων ευρϊ, ιταν 

ζνασ από τουσ μεγαλφτερουσ ομίλουσ ενθμζρωςθσ ςτθ χϊρα μασ, θ διαφθμιςτικι 

δαπάνθ ιταν ακόμθ πολφ υψθλι εκείνθ τθν εποχι.  
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Ψο οφειλόμενο ποςό ςιμερα ανζρχεται ςε περίπου 3.500.000 και ςφμφωνα και με 

τθν κατάκεςθ του κ. Ξαραβία εξυπθρετείται κανονικά. 

 

ΚΟΛΝΟΡΑΚΤΛΚΟ ΟΜΟΛΟΓΛΑΚΟ ΔΑΝΕΛΟ ΚΟΔ 

 

Χτο πλαίςιο τθσ αναδιάρκρωςθσ των δανείων του ΔΣΟ, εκπονικθκε  από τον οίκο 

GRANT THORTON το ζτοσ 2013 επιχειρθςιακό ςχζδιο με ορίηοντα το 2023. Υαρότι το 

ςχζδιο δεν επαλθκεφκθκε, μετά από χρονοβόρεσ διαπραγματεφςεισ, ςυμφωνικθκε 

το  ίδιο ζτοσ 2013, μεταξφ τθσ εταιρίασ και τριϊν εκ των δανειςτριϊν Ψραπεηϊν, 

 (ΑLPHΑ ΒΑΡΞ, ΕΚΡΛΞΘ, ΥΕΛΦΑΛΩΧ), Ξοινοπρακτικό Σμολογιακό Δάνειο (ΞΣΔ), 

ρφκμιςθσ των απαιτιςεων και πρόςκετθ χρθματοδότθςθ. 

Χτισ 25-08-2014, θ ΔΣΟ ΑΕ, εξζδωςε Ξοινοπρακτικό Σμολογιακό Δάνειο, ςυνολικισ 

ονομαςτικισ αξίασ 96.817.889 ευρϊ και όριςε τθν ΑLPHΑ ΒΑΡΞ, διαχειρίςτρια 

πλθρωμϊν και εκπρόςωπο των ομολογιοφχων.  Χκοπόσ του ΞΣΔ ιταν α) θ 

αναχρθματοδότθςθ υφιςτάμενου, μθ εξαςφαλιςμζνου τραπεηικοφ δανειςμοφ, του 

Σμίλου φψουσ 82.200.000 ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνου και του δανειςμοφ των 

κυγατρικϊν εταιριϊν (16,6 εκ.), και θ κάλυψθ αναγκϊν κεφαλαίου κίνθςθσ με νζα 

χρθματοδότθςθ 15,5 εκ. ευρϊ *εδϊ να παρατθριςω, ότι δεν ςυνθκίηεται ςτθν 

περίπτωςθ τθσ ςφναψθσ ομολογιακοφ δανείου για αναδιάρκρωςθ παλαιοφ 

 δανειςμοφ, να χορθγείται επιπλζον νζοσ δανειςμόσ+. Θ διάρκεια του ΞΣΔ ορίςτθκε 

10ετισ.  

Σι ςυμβαλλόμενεσ Ψράπεηεσ ALPHA, ΕΨΕ και ΥΕΦΛΑΩΧ, κάλυψαν τισ εκδοκείςεσ 

ομολογίεσ, ςε ποςοςτό 31% (31.200.000 ευρϊ), 47% (….) και 22% (….), αντίςτοιχα. 

Εξαςφαλίςεισ ΞΣΔ: Χφςταςθ ενεχφρου επί του ςυνόλου των μετοχϊν τθσ ΔΣΟ ΑΕ 

και των κυγατρικϊν, αξίασ ςφμφωνα με τθν Grant Thorton 13 ζωσ 20 εκ. ευρϊ.  

Χφςταςθ ενεχφρου επί των ςθμάτων του ομίλου (ενδεικτικά ΨΣ ΒΘΠΑ, ΨΑ ΡΕΑ 

,in.gr), αξίασ από 30,6 εκ. ζωσ 45 εκ. ευρϊ. 

Αϋπροςθμείωςθ επί ελευκζρων ακινιτων του ομίλου ςε Αττικι, Ξριτθ και 

Κεςςαλονίκθ, μζχρι του ποςοφ των 1.000.000 ευρϊ, των οποίων όμωσ θ αξία 

ανζρχεται ςε 600.000 ευρϊ. 

Ενεχυρίαςθ απαιτιςεων από ςυνδεδεμζνεσ εταιρίεσ του Σμίλου, φψουσ 9.800.000 

ευρϊ. 

Ενεχυρίαςθ απαιτιςεων πελατείασ, ςυνολικισ αξίασ 10.500.000 ευρϊ 

Επιπλζον θ εκδότρια εταιρία (ΔΣΟ), ανζλαβε τθν υποχρζωςθ αφξθςθσ του 

Πετοχικοφ Ξεφαλαίου κατά 8.000.000 ευρϊ, θ οποία αφξθςθ ζγινε ςφμφωνα με τθν 

από 05-04-2014 βεβαίωςθ του Σρκωτοφ λογιςτι, από λογαριαςμοφσ των 

Υαναγιϊτθ και Χταφρου  Ψυχάρθ.  

http://in.gr/
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Θ διάρκεια του δανείου ορίςτθκε δεκαετισ, ιτοι μζχρι τισ 31-12-2023 και θ 

αποπλθρωμι ςυμφωνικθκε με ετιςιεσ, ςταδιακά αυξανόμενεσ καταβολζσ. 

Σι τρεισ τράπεηεσ που ανζλαβαν το  ΞΣΔ, βαςίςτθκαν ςτο επιχειρθςιακό ςχζδιο που 

είχε εκπονθκεί το 2013 από τον οίκο Grant Thorton και επικαιροποιικθκε ςτισ 

αρχζσ του 2014, το οποίο αξιολογικθκε κετικά. Επίςθσ λιφκθκε υπόψθ το γεγονόσ, 

ότι παραςχζκθκαν εξαςφάλιςθσ με όλα τα διακζςιμα περιουςιακά ςτοιχεία που 

διζκετε ο Τμιλοσ, όπωσ επίςθσ και νζα κεφάλαια από τθν ΑΠΞ (8.000.00). 

Ξαι εκ του αποτελζςματοσ, όπου ο Τμιλοσ ΔΣΟ δεν μπορεί να ανταπεξζλκει οφτε 

ςτισ δανειακζσ αλλά και οφτε ςτισ λειτουργικζσ του υποχρεϊςεισ, προκφπτει ότι δεν 

υπιρχαν οι προχποκζςεισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δανειοδότθςθσ (αναδιάρκρωςθσ/και 

κεφάλαιο κίνθςθσ)  

 

Χφμφωνα με τον ιςολογιςμό του 2015 το φψοσ των δανείων του ΔΣΟ ανζρχεται ςτα 

174 εκ. ευρϊ, ενϊ κακαρό τραπεηικό χρζοσ (δάνεια μείον διακζςιμα)  ανζρχεται ςε 

171,5 εκ. ευρϊ. Σι δανειακζσ υποχρεϊςεισ που δεν καλφπτονται από εγγυιςεισ 

ανζρχονται ςτα 73,7 εκ. ευρϊ. Από τισ δανειακζσ υποχρεϊςεισ του ΔΣΟ, φψουσ 174 

εκ. ευρϊ,  98 εκ. ευρϊ οφείλονται ςτθν ALPHA Ψράπεηα, 73 εκ. ευρϊ ςτθν Εκνικι 

Ψράπεηα Ελλάδοσ, 21 εκ. ευρϊ ςτθν Ψράπεηα Υειραιϊσ και 5 εκ. ευρϊ ςτθν 

Eurobank. 

  

ΛΛ 

α) Κανονιςμοί Ριςτοδοτιςεων των Τραπεηϊν 

Χφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ πιςτοδοτιςεων των Ψραπεηϊν, θ αξία των 

εξαςφαλίςεων πρζπει να προκφπτει από τθν οικονομικι κατάςταςθ του πελάτθ και 

αυτζσ αξιολογοφνται πάντωσ βάςει  

 τθσ ποιότθτάσ τουσ  

 τθσ χρθματικισ, εμπορικισ ι υλικισ αξίασ που αντιπροςωπεφουν 

 του βακμοφ δυςκολίασ για τθ ρευςτοποίθςι τουσ  

 του χρόνου που απαιτείται για τθ ρευςτοποίθςι τουσ  

 

Αυτά τα κριτιρια αποτελοφν τθ βάςθ για τον προςδιοριςμό τθσ διαςφαλιςτικισ 

αξίασ των λαμβανομζνων κατά κατθγορία και είδοσ εξαςφαλίςεων, κακϊσ και των 

βαςικϊν ποιοτικϊν ςτοιχείων που πρζπει να χαρακτθρίηουν τισ εξαςφαλίςεισ. 

Χε εξαιρετικζσ και μόνο περιπτϊςεισ, είναι δυνατόν να κρικεί ςκόπιμθ ι και 

απολφτωσ αναγκαία θ ανάλθψθ από μζρουσ τθσ τράπεηασ περιοριςμζνου φψουσ 

ακάλυπτων πιςτοδοτιςεων αυξθμζνου πιςτωτικοφ. 

Σι μετοχζσ που διατίκενται για εξαςφάλιςθ, να μθν πρόκειται για τίτλουσ τθσ ίδιασ 

τθσ πιςτοδοτοφμενθσ επιχείρθςθσ ι ςυγγενικισ τθσ – να είναι ειςθγμζνοι ςτο 

χρθματιςτιριο Ακθνϊν ι ξζνο χρθματιςτιριο – να ζχει γίνει νομότυπθ ενεχυρίαςθ 
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των προςφερομζνων τίτλων – ςθμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ ενεχυρίαςθσ 

ονομαςτικϊν μετοχϊν για τισ οποίεσ ζχει εκδοκεί αποκετιριο, απαιτείται αναγγελία 

τθσ ςφμβαςθσ ενεχυρίαςθσ ςτθν εταιρία αποκετθρίων  

 

Ψα ζντυπα αιτιματοσ πρζπει να ςυμπλθρϊνονται με πλθρότθτα και ςαφινεια τόςο 

ωσ προσ τα απαιτοφμενα ςτοιχεία οικονομικισ κατάςταςθσ και τραπεηικϊν 

εργαςιϊν, όςο και ωσ προσ τα ειδικότερα ςθμεία που προςδιορίηουν το αίτθμα του 

πελάτθ δθλαδι  

1. ποςό χρθματοδότθςθσ  

2. ςκοπό για τον οποίο ηθτείται (κεφάλαιο κίνθςθσ, πάγιεσ εγκαταςτάςεισ) 

3. μορφι αιτοφμενου δανείου (όριο, εφάπαξ χοριγθςθ) 

4. διάρκεια και τρόποσ πλθρωμισ  

5. πθγζσ ρευςτοποίθςθσ  

6. επίδραςθ χρθματοδότθςθσ ςτθ λειτουργία και ςτισ προοπτικζσ τθσ 

επιχείρθςθσ  

7. τυχόν αιτοφμενουσ όρουσ ςυνεργαςίασ  

 

Χοβαρζσ ενδείξεισ αδυναμίασ του οφειλζτθ να αποπλθρϊςει τισ οφειλζσ του 

(οικονομικι δυςχζρεια) 

Α) Συςιαςτικι (material) χειροτζρευςθ τθσ οικονομικισ κζςθσ και επίδοςθσ του 

οφειλζτθ ςε βακμό δυςχερϊσ αναςτρζψιμο ιδιαίτερα αν παρουςιάηουν  

 κάμψθ του κφκλου εργαςιϊν ςε 2 ςυνεχείσ χριςεισ με ετιςιο ρυκμό >20%  

 λειτουργικζσ ηθμίεσ (αρνθτικό EBITDA) ςε 2 ςυνεχείσ χριςεισ  

 επιδείνωςθ τθσ δανειακισ επιβάρυνςθσ κατά 20% ςε δφο ςυνεχόμενεσ 

χριςεισ, εφόςον θ ςχζςθ ιδίων προσ ξζνων κεφαλαίων ξεπερνά το 1:7 

 είτε από τθν εμφάνιςθ ουςιωδϊν δυςμενϊν ςτοιχείων ςυναλλακτικισ 

ςυμπεριφοράσ  

 

Συςιαςτικι κακυςτζρθςθ άνω των 90 θμερϊν ςτθν εξυπθρζτθςθ του δανείου θ 

οποία υφίςταται κατά τθν χρονικι ςτιγμι τθσ ρφκμιςθσ κατά τθν ζναρξθ των 

διαπραγματεφςεων και δεν οφείλεται ςε τυχόν αλλαγζσ ςτο νομικό – ρυκμιςτικό 

περιβάλλον. Χε περίπτωςθ που υπάρχει ουςιαςτικι κακυςτζρθςθ άνω των 90 

θμερϊν ςτθν εξυπθρζτθςθ του δανείου, θ οποία επιλκε κατά τθ διάρκεια 

διεξαγωγισ χρονοβόρων διαπραγματεφςεων μεταξφ οφειλζτθ και τραπεηϊν, ςτο 

πλαίςιο ςυνολικισ επαναδιαπραγμάτευςθσ όρων, εξετάηεται αν ο πελάτθσ 

βρίςκεται ςε οικονομικι δυςχζρεια.  

Ϊπαρξθ γεγονότων που ζχουν επθρεάςει δυςμενϊσ τθν οικονομικι κατάςταςθ του 

οφειλζτθ ςε βακμό που οι επιπτϊςεισ αυτϊν των γεγονότων ςε ςχζςθ με (1) το 

φψοσ τθσ δραςτθριότθτασ και των αποτελεςμάτων κακϊσ και (2) τθν αντοχι τθσ 

κεφαλαιακισ διάρκρωςθσ, να μθν επιτρζπουν τθν ευχερι απόςβεςθ των εκτάκτων 

ηθμιϊν. Ωσ τζτοια γεγονότα αναφζρονται ενδεικτικά θ παφςθ εργαςιϊν βαςικοφ 

πελάτθ του οφειλζτθ , θ καταςτροφι των εγκαταςτάςεων.  
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Ψουλάχιςτον μία ουςιαςτικι κακυςτζρθςθ ςτθν εξυπθρζτθςθ του δανείου 

διάρκειασ άνω των 30 θμερϊν εντόσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν 

τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ, που ςχετίηεται με τθ χειροτζρευςθ τθσ οικονομικισ 

κζςθσ και επίδοςθσ του οφειλζτθ, που δθμιουργοφν αρνθτικι εικόνα ςτθν 

ςυναλλακτικι ςυμπεριφορά του πιςτοφχου. 

Ϊπαρξθ ουςιαςτικισ κακυςτζρθςθσ λοιπϊν οφειλϊν του πιςτοφχου άνω των 90 

θμερϊν προσ το πιςτωτικό ίδρυμα που δεν οφείλονται ςε τυχόν αλλαγζσ ςτο νομικό 

– ρυκμιςτικό περιβάλλον ι ςτθ διεξαγωγι χρονοβόρων διαπραγματεφςεων 

 

 

β) Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ, από τθν πορεία δανειςμοφ του Δθμοςιογραφικοφ 

Σργανιςμοφ Οαμπράκθ και των κυγατρικϊν εταιριϊν του Σργανιςμοφ, προκφπτει 

ότι  ςε πλείςτεσ περιπτϊςεισ θ χρθματοδότθςθ ζγινε κατά παράβαςθ των 

κανονιςμϊν πιςτοδοτιςεων, που οι ίδιεσ οι Τράπεηεσ ζχουν κεςπίςει και ιςχφουν 

για όλουσ τουσ δανειολιπτεσ. Ρολλζσ δε περιπτϊςεισ χριηουν και ποινικισ 

διερεφνθςθσ Ωσ κυριότερεσ παραβάςεισ εντοπίηονται:  

 

1) παροχι χρθματοδότθςθσ χωρίσ εξαςφαλίςεισ-Αρνθτικι χρθματοοικονομικι 

κατάςταςθ. Εδϊ να ςθμειωκεί ότι εκτόσ των εμπραγμάτων  εξαςφαλίςεων και  τθσ 

εξαςφάλιςθσ που παρζχει θ υλικι και θ εν γζνει άυλθ περιουςία μιασ επιχείρθςθσ, 

μεγάλθ ςθμαςία ζχει θ κετικι και κερδοφόρα πορεία τθσ επιχείρθςθσ. Χτθν 

προκειμζνθ περίπτωςθ από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 2.000 διαφάνθκαν 

επιμζρουσ προβλιματα, που αφοροφςαν ςτθν αποτελεςματικότθτα τθσ διοίκθςθσ 

του Σμίλου. Πε τθν ζναρξθ όμωσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ 2008-2009, υπιρξε 

ςυνεχισ επιδείνωςθ τθσ χρθματοοικονομικισ κατάςταςθσ του Σμίλου και τα 

αποτελζςματα ιταν ςυνεχϊσ αρνθτικά. Επομζνωσ από το 2008 και εντεφκεν, θ 

οικονομικι κατάςταςθ τθσ εταιρίασ δεν μποροφςε να εγγυθκεί αφ’ ενόσ τθν 

αποπλθρωμι προθγοφμενων δανείων, αφ’ ετζρου τθν όποια χοριγθςθ νζασ 

δανειοδότθςθσ. Τμωσ, παρά τθν αποδεδειγμζνα δυςμενι χρθματοοικονομικι 

κατάςταςθ τθσ εταιρίασ (μθτρικισ και κυγατρικϊν), κακϊσ και τθ ςυνεχι πτωτικι 

τθσ πορεία, τόςο θ μθτρικι εταιρία, όςο και οι κυγατρικζσ ανεξαιρζτωσ, 

χρθματοδοτικθκε ςυςτθματικά από όλεσ τισ τράπεηεσ, χωρίσ εξαςφαλίςεισ.  

2) Χοριγθςθ νζων δανείων χωρίσ τθν αποπλθρωμι παλαιϊν Ψοφτο ζγινε επίςθσ 

ςυςτθματικά ςτθ δανειοδότθςθ ΔΣΟ ΑΕ και κυγατρικϊν*περίπτωςθ προςωπικοφ 

δανειςμοφ Ψυχάρθ. Ενϊ εκκρεμοφςε θ αποπλθρωμι του μεγαλφτερου μζρουσ του 

ωσ άνω δανείου, ςτισ 02-05-2012 χορθγικθκε νζο δάνειο ςτο Χταφρο Ψυχάρθ, 

ποςοφ 14.800.000 ευρϊ προκειμζνου να αγοράςει το  (υπόλοιπο) 71% των μετοχϊν 

τθσ ΔΣΟ ΑΕ (τίμθμα 5.800.000 ευρϊ) και να προβεί ςε αφξθςθ του  μετοχικοφ 

κεφαλαίου κατά 7.000.000 ευρϊ+ 

 

3) Αναχρθματοδότθςθ των τόκων με δανειςμό 
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Χυςτθματικά ςτον Τμιλο ΔΣΟ*29-08-2013 πλθρωμι από δάνειο τόκων φψουσ 

750.000 ευρϊ κλπ+ 

 

4) Από το 2009 και εντεφκεν καμία  ςυμμετοχι των μετόχων.  

Ακόμα και θ αγορά των μετοχϊν ΔΣΟ, από τον Χτ. Ψυχάρθ (προςωπικι επιλογι του 

επιχειρθματία), ζγινε αποκλειςτικά και μόνο με δανειοδότθςθ, από τθν ALPHA 

BANK. Χτθν  περίπτωςθ του ΞΣΔ,  όπου τζκθκε ο όροσ για  Αφξθςθ Πετοχικοφ 

Ξεφαλαίου κατά  8 εκ. ευρϊ , το ζτοσ 2014,  καταβλικθκε μεν από τουσ 

λογαριαςμοφσ των Χτ. και Υαναγιϊτθ Ψυχάρθ το ποςό τθσ ανακεφαλαιοποίθςθσ, 

είχε όμωσ προθγουμζνωσ δοκεί, πλθν του δανείου για τθν αναδιάρκρωςθ και 

15.000.000 κεφάλαιο κίνθςθσ. 

 

5) Αφξθςθ Μετοχικοφ Κεφαλαίου με δανειςμό 

Χορθγθκζν ςτισ 22-05-2012  νζο δάνειο ςτο Χταφρο Ψυχάρθ, ποςοφ 14.800.000 

ευρϊ προκειμζνου να αγοράςει το  (υπόλοιπο) 71% των μετοχϊν τθσ ΔΣΟ ΑΕ 

(τίμθμα 5.800.000 ευρϊ) και να προβεί ςε αφξθςθ του  μετοχικοφ κεφαλαίου κατά 

7.000.000 ευρϊ.  

 

ςτ) Μθ τιρθςθ ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων 

Ψο χορθγθκζν από τθν ALPHA BANK ςτισ 22-5-12 δάνειο προσ τον ΔΣΟ, δόκθκε υπό 

τθν προχπόκεςθ τθσ Αφξθςθσ Πετοχικοφ Ξεφαλαίου μετά από παρατάςεισ 

ολοκλθρϊκθκε τον Φεβρουάριο του 2013, θ ΑΠΞ, πλθν όμωσ θ ςυγκεκριμζνθ 

χοριγθςθ δεν αποπλθρϊκθκε. 

η) Μθ διάκεςθ του δανείου για το ςκοπό που χορθγικθκε  

α) Από το εγκρικζν από τθν ALPHA BANK ςτισ 29-8-2013 δάνειο υπζρ ΕΨΒΑΡΞ ΑΕ, 

ποςό 4.800.000 ευρϊ, κατατζκθκε ςε λογαριαςμό του ΔΣΟ. Θ τράπεηα δεν  

παρακολοφκθςε, αν από τθ χοριγθςι του καλφφκθκαν επενδυτικζσ ανάγκεσ τθσ 

δανειολιπτριασ εταιρίασ, β) Χτθν περίπτωςθ “Brionte Ltd”, εταιρίασ ςτισ 11-08-

2006, εγκρίκθκε θ χοριγθςθ δανείου 3.250.000 ευρϊ, ωσ επιχειρθματικό, για τθν 

ανζγερςθ κτιρίων ςε ιδιόκτθτθ ζκταςθ ςτο Υόρτο Χζλι. Χφμφωνα με τθν ζκκεςθ τθσ 

ΨτΕ, δεν ζγινε ποτζ τεχνικόσ ζλεγχοσ και δεν προςκομίςτθκαν δικαιολογθτικά, που 

να αποδεικνφουν τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, που αποτελοφςαν το αντικείμενο τθσ 

χρθματοδότθσ. 

θ_)Σε περιπτϊςεισ ζκδοςθσ ΚΟΔ αναδιαρκρϊνονται και αναχρθματοδοτοφνται 

παλαιότερα δάνεια.  

Χτθν περίπτωςθ του ΔΣΟ, εκδόκθκαν ομόλογα που αγόραςαν οι τρεισ τράπεηεσ, 

ΕΨΕ, ALPHA BANK Υειραιϊσ, ςυνολικοφ ποςοφ 98.. εκ. ευρϊ. Από το ποςό αυτό 83 

εκ. διατζκθκε για τθν αναδιάρκρωςθ παλαιότερων δανείων και ποςό 15 εκ. ευρϊ 

ωσ κεφάλαιο κίνθςθσ. 
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Κ) Μθ εκτίμθςθ καλυμμάτων ανά τριετία και μθ ρευςτοποίθςθ αυτϊν, όταν θ 

αξία τουσ βαίνει μειοφμενθ.  

Υερίπτωςθ δανειςμοφ από ALPHA BANK.  Υαρά τθν αδυναμία αποπλθρωμισ, 

ποςοφ 40.000.000 ευρϊ,  ςτισ 25-5-2010 εγκρίκθκε θ μθ ρευςτοποίθςθ των 

καλυμμάτων, τα οποία είχαν εν τω μεταξφ μειωκεί ςτα 29.900.000 ευρϊ χωρίσ 

μείωςθ του υπολοίπου. Σμοίωσ ςτισ 22-12-2010 αποφαςίςτθκε νζα παράταςθ τθσ 

διάρκειασ του δανείου κατά 27 μινεσ, χωρίσ αναπροςαρμογι των καλυμμάτων ι 

ρευςτοποίθςθ των υπαρχόντων, που ανζρχονταν τότε ςε 24.200.000 ευρϊ. 

 
 

7.ΡΑΑΡΟΛΛΤΛΚΑ 

«ΡΑΑΡΟΛΛΤΛΚΑ» (ΟΜΛΛΟΣ ΚΟΥΤΑΚΘ) 

 

Θ δανειακι ςχζςθ του Σμίλου «ΥΑΦΑΥΣΟΛΨΛΞΑ», ςυμφερόντων του κ. Λω. 

Ξουρτάκθ, με τισ Ψράπεηεσ ξεκινά το 2012 μζςω δανειοδότθςθσ τθσ εταιρίασ «ΥΑΦΑ 

ΕΡΑ ΕΥΕ», που ζχει τθν εκμετάλλευςθ του ραδιοφωνικοφ ςτακμοφ «ΥΑΦΑΥΣΟΛΨΛΞΑ 

FM» και επεκτείνεται το 2014 μζχρι το 2016 με τθ δανειοδότθςθ τθσ νεοςφςτατθσ 

τότε εταιρίασ «ΥΑΦΑΥΣΟΛΨΛΞΑ Α.Ε.» θ οποία αναλαμβάνει παράλλθλα και τισ 

δανειακζσ υποχρεϊςεισ τθσ προθγοφμενθσ εταιρίασ. 

Σ δανειςμόσ του Σμίλου «ΥΑΦΑΥΣΟΛΨΛΞΑ», δεν διαφζρει ωσ προσ τον τρόπο 

που ζγινε, τον ςκοπό που διενεργικθκε, τισ εκτιμιςεισ αλλά και το είδοσ των 

εγγυιςεων, από τθν ςυνολικι εικόνα δανειοδότθςθσ των ΠΠΕ, αν και το ςφνολο 

των δανείων του Σμίλου, εξυπθρετείται κανονικά και δεν παρουςιάηονται 

κακυςτεριςεισ. 

Σ Τμιλοσ ςυνολικά παρουςιάηει (ιδθ από το 2012) ςθμαντικά ποςά δανειςμοφ. 

Είναι όμωσ ςθμαντικό ότι ηθτείται δανειςμόσ τόςο για ενίςχυςθ του κεφαλαίου 

κίνθςθσ όςο και για τθν κάλυψθ φορολογικϊν και αςφαλιςτικϊν υποχρεϊςεων. 

Υρζπει να αναφερκεί ότι θ εταιρία «ΥΑΦΑ ΕΡΑ ΕΥΕ», θ οποία εκμεταλλεφεται τον 

Φ/Χ «ΥΑΦΑΥΣΟΛΨΛΞΑ FM», ζχει ςφμβαςθ παροχισ πίςτωςθσ (υπ’ αρ. 7027007272) 

με ανοιχτό αλλθλόχρεο λογαριαςμό με τθν ΕΨΕ από τισ 4/4/14, τθσ οποίασ το μθ 

λθξιπρόκεςμο και ενιμερο υπόλοιπο ανερχόταν ςτισ 7/9//16 ςτο ποςό των 

111.083€, ςφμφωνα με τθν κατάκεςθ του κ. Λ. Ξουρτάκθ ςτθν εξεταςτικι επιτροπι 

τθν ίδια μζρα. Για το δάνειο αυτό διενεργείται προκαταρκτικι εξζταςθ και ο 

ιδιοκτιτθσ τθσ εταιρίασ ζχει τθν ιδιότθτα του υπόπτου  (ειςαγγελικι παραγγελία υπ’ 

αρ. 2296προκ/Ω2016/34).  

Σι δανειακζσ ςυμβάςεισ του Σμίλου ζχουν γίνει με τισ Ψράπεηεσ «Αττικισ» και 

«Εκνικι». 

Αναλυτικότερα, οι δανειακζσ ςυμβάςεισ με τισ Ψράπεηεσ ζχουν ωσ εξισ: 

 

Α. ΜΕ ΤΘΝ ATTICA BANK 
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Χφμφωνα με τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε ενθμερωτικό ςθμείωμα τθσ 

Ψράπεηασ Αττικισ προσ τθν Εξεταςτικι Επιτροπι τθσ Βουλισ ςτισ 16/5/2016: 

1. Θ ςυνεργαςία τθσ Ψράπεηασ ξεκίνθςε με τθν εταιρία «ΡΑΑ ΕΝΑ 

ΜΟΝΟΡΟΣΩΡΘ ΕΡΕ», ςυμφερόντων Λωάννθ Ξουρτάκθ, τθν 20/12/2012, με τθν 

ζγκριςθ χοριγθςθσ Π/Δ δανείου για χρθματοδότθςθ Ξ/Ξ μόνιμου χαρακτιρα 

φψουσ 150.000 ευρϊ (ζγκριςθ υπ’ αρικμόν 265/45770-291/2012), εξοφλθτζο ςε 15 

μθνιαίεσ χρεολυτικζσ δόςεισ 10.000 ευρϊ εκάςτθ, πλζον των αναλογοφντων τόκων. 

Θ Χφμβαςθ δανείου αςφαλίηεται: α) με νομότυπα εκχωρθμζνθ απαίτθςθ (αφορά τισ 

ειςπράξεισ από τθν κυκλοφορία τθσ εφθμερίδασ «ΥΑΦΑΥΣΟΛΨΛΞΑ»), τθσ πιςτοφχου 

από τθν εταιρία διανομισ «ΑΦΓΣΧ ΑΕ» και β) με τθν προςωπικι εγγφθςθ του κ. 

Λωάννθ Ξουρτάκθ. Ψο δάνειο εκταμιεφκθκε τθν 24/12/2012. 

2. Πε τθν υπ’αρικμ. 265/47938/2013 ζγκριςθ, εγκρίκθκε τθν 26/11/2013, θ 

χοριγθςθ Π/Δ δανείου για χρθματοδότθςθ Ξ/Ξ μόνιμου χαρακτιρα, μζςω Χ.Δ., 

φψουσ 150.000 ευρϊ, εξοφλθτζο ςε 15 μθνιαίεσ χρεολυτικζσ δόςεισ 10.000 ευρϊ 

εκάςτθ, πλζον των αναλογοφντων τόκων. Αςφαλίηεται με α) με νομότυπα 

εκχωρθμζνθ απαίτθςθ (αφορά τισ ειςπράξεισ από τθν κυκλοφορία τθσ εφθμερίδασ 

«ΥΑΦΑΥΣΟΛΨΛΞΑ»), τθσ πιςτοφχου από τθν εταιρία διανομισ «ΑΦΓΣΧ ΑΕ» και β) με 

τθν προςωπικι εγγφθςθ του κ. Λωάννθ Ξουρτάκθ. Ψο δάνειο εκταμιεφκθκε τθν 

3/1/2014. 

Πε τισ υπ’ αρικμ. 265/171/2014 και 265/171Β/2014 εγκρίςεισ, τροποποιικθκαν οι 

όροι του δανείου με τθ μεταφορά των δόςεων τθσ 3.7.2014, 4.8.2014 και 3.9.2014, 

ςυνολικοφ ποςοφ 30.000 ευρϊ ςτθ λιξθ του δανείου, με κεφαλαιοποίθςθ των 

τόκων τθσ περιόδου χάριτοσ και επιμικυνςθ τθσ διάρκειασ του δανείου κατά 2 

μινεσ (νζα λιξθ 03.06.2015).  

3. Τθν 23/10/2014 ξεκινά θ ςυνεργαςία τθσ Τράπεηασ με τθ νεοςφςτατθ εταιρεία 

«ΡΑΑΡΟΛΛΤΛΚΑ ΕΚΔΟΣΕΛΣ ΑΕ» με τθν υπ’αρικμ. 265/315/2014 ζγκριςθ.  

Βάςει τθσ εν λόγω ζγκριςθσ, εγκρίκθκε θ χοριγθςθ Π/Δ δανείου για 

χρθματοδότθςθ Ξ/Ξ μόνιμου χαρακτιρα, μζςω Χ.Δ., υπζρ τθσ «ΡΑΑΡΟΛΛΤΛΚΑ 

ΕΚΔΟΣΕΛΣ ΑΕ» φψουσ 83.000 ευρϊ, εξοφλθτζο ςε 8 μθνιαίεσ χρεολυτικζσ δόςεισ 

10.375 ευρϊ εκάςτθ, πλζον των αναλογοφντων τόκων.  

Τπωσ αναφζρεται ςτθ ςφμβαςθ, «με το προϊόν του δανείου ορίηεται ότι κα 

εξοφλθκεί ολοςχερϊσ το υφιςτάμενο δάνειο τθσ ΥΑΦΑ ΕΡΑ ΠΣΡΣΥΦΣΧΩΥΘ ΕΥΕ 

ςθμερινοφ φψουσ 81.465,01 ευρϊ….» 

Ψο δάνειο αςφαλίηεται: α) με νομότυπα εκχωρθμζνθ απαίτθςθ (αφορά τισ 

ειςπράξεισ από τθν κυκλοφορία τθσ εφθμερίδασ «ΥΑΦΑΥΣΟΛΨΛΞΑ»), τθσ πιςτοφχου 

από τθν εταιρία διανομισ «ΑΦΓΣΧ ΑΕ» μζχρι του ποςοφ των 15.000 ευρϊ μθνιαίωσ 

και β) με τθν προςωπικι εγγφθςθ του κ. Λωάννθ Ξουρτάκθ.  

Το δάνειο εκταμιεφκθκε τθν 2/12/2014 και εξοφλικθκε ολοςχερϊσ τθν 3/8/2015.  

4. Πε τθν υπ’αρικμ. 265/468/2015 απόφαςθ εγκρίκθκε: 
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Α. Θ χοριγθςθ μακροπρόκεςμου δανείου για χρθματοδότθςθ Ξ/Ξ μονιμ. 

χαρακτιρα φψουσ 300.000 ευρϊ μζςω Χ.Δ., εξοφλθτζο ςε 36 ιςόποςεσ μθνιαίεσ 

δόςεισ, άνευ περιόδου χάριτοσ, με εκτοκιςμό ανά πραγματικό μινα. Το δάνειο 

εκταμιεφκθκε τθν 4/12/2015. 

Ψο δάνειο αςφαλίηεται: α) με νομότυπα εκχωρθμζνθ απαίτθςθ (αφορά τισ 

ειςπράξεισ από τθν κυκλοφορία τθσ εφθμερίδασ «ΥΑΦΑΥΣΟΛΨΛΞΑ»), τθσ πιςτοφχου 

από τθν εταιρία διανομισ «ΑΦΓΣΧ ΑΕ» μζχρι του ποςοφ των 15.000 ευρϊ μθνιαίωσ 

και β) με τθν προςωπικι εγγφθςθ του κ. Λωάννθ Ξουρτάκθ.  

5. Πε τθν υπ’ αρικμ. 265/483/2015 ζγκριςθ,26.11.2015, εγκρίκθκε θ χοριγθςθ 

εφάπαξ χρθματοδότθςθσ για κεφάλαιο κίνθςθσ 150.000 ευρϊ, θ οποία εξοφλείται 

από το προϊόν του δανείου 300.000 ευρϊ. Ψο ποςό τθσ χρθματοδότθςθσ 

προορίηεται για τθν εξόφλθςθ άμεςων υποχρεϊςεων ςυνολικοφ φψουσ 152.909,95 

ευρϊ προσ αςφαλιςτικά ταμεία, Δ.Σ.Ω. και επιταγζσ πλθρωτζεσ.  

Χτο ειςθγθτικό αναφζρεται ότι με τθν από 16/11/2015 επιςτολι τθσ εταιρείασ προσ 

τθν Attica,θ εταιρεία αναφζρει ότι κα προβεί ςτθν αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου. 

6. Πε τθν υπ’ αρικμ. 265/490Β/2015 ζγκριςθ, 3.12.2015, εγκρίκθκε τροποποίθςθ 

των όρων τθσ Ρο 265/468/2015 ζγκριςθσ χοριγθςθσ του μακροπρόκεςμου δανείου 

φψουσ 300.000 ευρϊ.  

7. Πε τθν υπ’ αρικμ. 265/52213/2016 ζγκριςθ, 24.2.2016, εγκρίκθκε θ χοριγθςθ 

μακροπρόκεςμου δανείου για χρθματοδότθςθ Ξ/Ξ μόνιμου χαρακτιρα φψουσ 

100.000 ευρϊ, μζςω Δ..Χ., εξοφλθτζο ςε 24 ιςόποςεσ μθνιαίεσ χρεολυτικζσ δόςεισ, 

άνευ περίοδο χάριτοσ, με εκτοκιςμό ανά πραγματικό μινα. 

Ψο ςυμβοφλιο πιςτοδοτιςεων τθσ Ψράπεηασ (ςυνεδρίαςθ τθσ 29/3/2016) ειςθγείται 

να εγκρικοφν τα 100.000 ευρϊ με τον όρο να αναλθφκεί υποχρζωςθ από τθν 

πιςτοφχο εντόσ μθνόσ από τθν εκταμίευςθ να προςκομιςκεί απόφαςθ Γ.Χ για τθν 

αφξθςθ του Πετοχικοφ Ξεφαλαίου όπωσ περιγράφεται. 

Θ ςφμβαςθ δανείου αςφαλίηεται: α) με νομότυπα εκχωρθμζνθ απαίτθςθ (αφορά τισ 

ειςπράξεισ από τθν κυκλοφορία τθσ εφθμερίδασ «ΥΑΦΑΥΣΟΛΨΛΞΑ»), τθσ πιςτοφχου 

από τθν εταιρία διανομισ «ΑΦΓΣΧ ΑΕ» μζχρι του ποςοφ των 6.500 ευρϊ μθνιαίωσ   

και β) με τθν προςωπικι εγγφθςθ του κ. Λωάννθ Ξουρτάκθ.  

Το δάνειο εκταμιεφκθκε τθν 14/4/2016. 

8. Πε τθν υπ’ αρικμ. 265/247/2016 ζγκριςθ, 26.4.2016, εγκρίκθκε θ χοριγθςθ 

Κεφαλαίου Κίνθςθσ φψουσ 50.000 ευρϊ, ζναντι προςκόμιςθσ καλυμμάτων 

(επιταγζσ πελατείασ, τιμολόγια), ςε ποςοςτό 110%, εντόσ 4 μθνϊν από τθν 

εκταμίευςθ. 

Θ χρθματοδότθςθ εκταμιεφκθκε τθν 11.5.2016.  

Χφμφωνα με τα ςτοιχεία που κατατζκθκαν από τθν ATTICA, ςτισ 13/5/2016 θ 

διαμόρφωςθ των υπολοίπων των δανειακϊν ςυμβάςεων τθσ Ψράπεηασ είχε ωσ εξισ: 
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Π/Δ φψουσ 258.333,30 ευρϊ και λιξθ 4.12.2018, επιτόκιο 9,6%, είναι ΕΡΘΠΕΦΣ  

Π/Δ φψουσ 100.000 ευρϊ και λιξθ 16.4.2018, επιτόκιο 9,6% είναι ΕΡΘΠΕΦΣ  

Ξ/Ξ φψουσ 50.000 ευρϊ και επιτόκιο 9,75%, είναι ΕΡΘΠΕΦΣ  

 

Β. ΜΕ ΤΘΝ ΕΚΝΛΚΘ ΤΑΡΕΗΑ 

 

Χφμφωνα με τισ διευκρινίςεισ που απζςτειλε ςτθν Εξεταςτικι Επιτροπι ο 

διευκφνων ςφμβουλοσ τθσ ΕΨΕ κ. Οεων. Φραγκιαδάκθσ ςτισ 27/10/2016, φςτερα 

από ςχετικά ερωτιματα που δζχκθκε κατά τθσ εξζταςι του ςε ςυνεδρίαςθ τθσ 

Επιτροπισ ςτισ 28/6/2016, θ δανειακι ςχζςθ του Σμίλου ΥΑΦΑΥΣΟΛΨΛΞΑ με τθν ΕΨΕ 

εξελίχκθκε ωσ εξισ: 

-Στισ 04.02.2014 θ ΕΤΕ χοριγθςε ςτθν εταιρεία ΡΑΑ ΕΝΑ ΕΡΕ δάνειο ποςοφ 

800.000 ευρϊ, για αγορά του ραδιοφωνικοφ ςτακμοφ 90,1 FM και του 

τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ του ( ςυνολικό τίμθμα, ςφμφωνα με το ςχετικό 

ςυμβόλαιο €900.000, εκ του οποίου είχαν ιδθ εξ ιδίων καταβλθκεί €100.000), 

εξοφλθτζο ςε πζντε ζτθ, ιτοι μζχρι 04.02.2019, με μθνιαίεσ δόςεισ ποςοφ €13.350 

εκάςτθ. Σε αςφάλεια του δανείου ελιφκθςαν μετρθτό κάλυμμα ποςοφ USD 

1.266.000 κακϊσ και εκχϊρθςθ των εςόδων από τθ κυκλοφορία τθσ εφθμερίδασ 

ΡΑΑΡΟΛΛΤΛΚΑ  για ποςό πζραν των €15.000 μθνιαίωσ. Χτισ 05/11/2014 εγκρίκθκε 

θ άρςθ τθσ εκχϊρθςθσ από τθν κυκλοφορία τθσ εφθμερίδασ, λόγω τθσ φπαρξθσ του 

μετρθτοφ καλφμματοσ και ομαλισ τιρθςθσ του χρονοδιαγράμματοσ αποπλθρωμισ 

Ψο υπόλοιπο ςτισ 31/10/2014 ιταν € 693.200 και το δάνειο ιταν ενιμερο. 

Ψθν 31.12.2014, μετά τθν υποβολι ςχετικϊν εγγράφων επειγόντων αιτθμάτων, τόςο 

από πλευράσ τθσ «ΥΑΦΑ ΕΡΑ ΕΥΕ» όςο και από τθν εταιρεία ςυμφερόντων κ. Ε. 

Παρινάκθ που είχε παράςχει το μετρθτό κάλυμμα 

(CAPITALMARITIME&TRADINGCORP), θ ΕΤΕ ενζκρινε τθν αποδζςμευςθ του 

καλφμματοσ, αποδεχόμενθ τθν αιτιολόγθςθ που προφορικά επικαλζςτθκε θ 

εταιρεία ςυμφερόντων του κ. Μαρινάκθ, περί αρνθτικισ επίδραςθσ αναφορικά 

με τθν εμφάνιςθ τθσ υπόψθ εγγφθςθσ ςτα οικονομικά ςτοιχεία τθσ, ενόψει 

επικείμενθσ ειςαγωγισ τθσ, από 01.01.2015, ςε χρθματιςτθριακι αγορά 

εξωτερικοφ. Επιπλζον, θ Ψράπεηα ζκρινε ότι, (ςφμφωνα με το διευκρινιςτικό 

ςθμείωμα του κ. Ο. Φραγιαδάκθ) «με τισ τροποποιιςεισ που εγκρίκθκαν 

αναφορικά τόςο με τθ διάρκεια (αντί αρχικισ λιξθσ 04.02.2019, τζκθκε νζα λιξθ 

ςτισ 31.12.2016 προκειμζνου να επιςπευςτεί θ εξόφλθςθ τθσ χρθματοδότθςθσ και 

προςαρμόςτθκε ανάλογα θ ςχετικι μθνιαία δόςθ ςε €27.770 ζναντι υφιςτάμενθσ 

€13.350), όςο και με τθν τιμολόγθςθ (αυξικθκε το περικϊριο επιτοκίου 

χρθματοδότθςθσ από 4,5% ςε 8,5%) και τισ νζεσ εξαςφαλίςεισ (νομότυπθ εκχϊρθςθ 

εςόδων από τθν κυκλοφορία τθσ εφθμερίδασ ΥΑΦΑΥΣΟΛΨΛΞΑ , ενεχυρίαςθ του 

ςιματοσ του ραδιοφωνικοφ ςτακμοφ ΥΑΦΑΥΣΟΛΨΛΞΑ FM 90,1,  εταιρικι εγγφθςθ 

τθσ ΥΑΦΑΥΣΟΛΨΛΞΑ ΕΞΔΣΧΕΛΧ ΑΕ και προςωπικι εγγφθςθ του φορζα κ. Λ. Ξουρτάκθ, 

εκχϊρθςθ διαφθμιςτικϊν εςόδων από τυχόν διαφθμιςτικζσ καταχωριςεισ του 

Σμίλου ΕΨΕ), διαςφαλίηονται επαρκϊσ τα ςυμφζροντά τθσ». 
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Χτισ 15/7/2016 το υπόλοιπο του δανείου ανερχόταν ςε €166.000 και εξυπθρετείται 

εξολοκλιρου από τα εκχωρθμζνα ζςοδα από τθν πϊλθςθ τθσ εφθμερίδασ και δεν 

ζχει γίνει χριςθ του προϊόντοσ τθσ διαφθμιςτικισ δαπάνθσ για τθν εξόφλθςθ του 

δανείου. 

 

 

 

Γ. ΤΕΧΟΥΣΑ ΔΛΑΜΟΦΩΣΘ ΔΑΝΕΛΑΚΩΝ ΥΡΟΛΟΛΡΩΝ 

 

Χφμφωνα με τουσ πίνακεσ που απζςτειλαν προσ τθν Εξεταςτικι Επιτροπι οι 

Ψράπεηεσ, θ διαμόρφωςθ των δανειακϊν υπολοίπων του Σμίλου ΥΑΦΑΥΣΟΛΨΛΞΑ, 

ςτισ 31/10/2016 ιταν ωσ εξισ: 

 

ΕΚΝΛΚΘ ΤΑΡΕΗΑ 

ΕΨΑΛΦΕΛΑ 

ΡΑΑΡΟΛΛΤΛΚΑ ΑΕ 

ΧΩΠΒΑΧΘ 

9747164890/16.1.2014 

ΧΩΡΣΟΛΞΘ 

ΣΦΕΛΟΘ 

31.10.2016 

0.000€ 

ΑΞΑΟΩΥΨΣΧ 

ΞΛΡΔΩΡΣΧ 

0,00€ 

ΥΦΣΒΟΕΨΕΛΧ 

31.10.2016 

12.057€ 

ΕΤΕ FACTORING 

ΡΑΑΡΟΛΛΤΛΚΑ ΑΕ 

ΧΩΠΒΑΧΘ 

906/12.11.2014 

 

 

73.697€ 

  

ΣΥΝΟΛΛΚΟΣ 

ΔΑΝΕΛΣΜΟΣ 

ΕΤΑΛΕΛΑΣ 

ΡΑΑΡΟΛΛΤΛΚΑ ΑΕ 

73.697€  12.057€ 

ΥΛΧΨΣΩΧΣΧ  ΡΑΑ ΕΝΑ 

Μ ΕΡΕ 

ΧΩΠΒΑΧΕΛΧ  

7027007272/4.2.2014 

55.542€ 

 

194.396€ 

 

8.962€ 

 

ΕΤΕ FACTORING 

ΥΛΧΨΣΩΧΣΧ ΕΨΑΛΦΕΛΑ 

ΡΑΑ ΕΝΑ ΜΟΝΕΡΕ 

ΧΩΠΒΑΧΘ 

 

 

64.268€ 
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690/14.6.2013 

ΣΥΝΟΛΛΚΟΣ 

ΔΑΝΕΛΣΜΟΣ 

ΕΤΑΛΕΛΑΣ ΡΑΑ ΕΝΑ 

ΜΟΝΟΡΟΣΩΡΘ ΕΡΕ 

 

119.810€ 

 

194.396 

 

8.313€ 

ΣΥΝΟΛΛΚΟΣ 

ΔΑΝΕΛΣΜΟΣ ΟΜΛΛΟΥ  

193.507€ 194.396€ 20.370€ 

 

ATTICA BANK 

ΕΨΑΛΦΕΛΑ 

ΡΑΑΡΟΛΛΤΛΚΑ 

ΑΕ 

ΧΩΠΒΑΧΕΛΧ 

1)91/4.12.2015 

2)93/11.4.2016 

3)251/27.11.201

5 

ΧΩΡΣΟΛΞΘ 

ΣΦΕΛΟΘ 

31.10.2016 

 

1)216.666,60

€ 

2)74.998,98€ 

3)50.000€ 

ΑΞΑΟΩΥΨΣΧ 

ΞΛΡΔΩΡΣΧ 

 

               1)0,00€ 

2)0,00€ 

3)19.982,38

€ 

ΥΦΣΒΟΕΨΕΛ

Χ  

 

1)576,30€ 

2)211,29€ 

3)116,81€ 

ΣΥΝΟΛΑ 

ΡΑΑΡΟΛΛΤΛΚΑ 

ΑΕ 

341.666,58€ 19.982,38€ 904,40€ 

ΧΩΡΣΟΛΞΣΧ 

ΔΑΡΕΛΧΠΣΧ 

ΣΠΛΟΣΩ 

ΞΣΩΦΨΑΞΘ 

341.666,58€ 19.982,38€ 904,40€ 

 

ΣΥΝΟΛΛΚΟΣ ΤΑΡΕΗΛΚΟΣ ΔΑΝΕΛΣΜΟΣ ΤΘΣ ΕΤΑΛΕΛΑΣ ΡΑΑΡΟΛΛΤΛΚΑ ΑΕ 

ΨΦΑΥΕΗΕΧ ΧΩΡΣΟΛΞΘ 

ΣΦΕΛΟΘ 

31.10.2016 

ΑΞΑΟΩΥΨΣΧ 

ΞΛΡΔΩΡΣΧ 

ΥΦΣΒΟΕΨΕΛΧ  

ΕΚΡΛΞΘ 

ΨΦΑΥΕΗΑ 

73.697€ 0,00€ 12.057€ 
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ATTICA BANK 341.668,58€ 19.982,38€ 904,40€ 

ΧΩΡΣΟΑ 415.363,58€ 19.982,38€ 12.961,40€ 

 

ΣΥΝΟΛΛΚΟΣ ΤΑΡΕΗΛΚΟΣ ΔΑΝΕΛΣΜΟΣ ΟΜΛΛΟΥ ΚΟΥΤΑΚΘ 

ΨΦΑΥΕΗΕΧ ΧΩΡΣΟΛΞΘ 

ΣΦΕΛΟΘ 

31.10.2016 

ΑΞΑΟΩΥΨΣΧ 

ΞΛΡΔΩΡΣΧ 

ΥΦΣΒΟΕΨΕΛΧ 

ΕΚΡΛΞΘ 

ΨΦΑΥΕΗΑ 

193.507€ 194.396€ 20.370€ 

ATTICA BANK 341.666,58€ 19.982€ 904,40€ 

ΣΥΝΟΛΑ    535.173,58€ 214.378,38€ 21.274,40€ 

 

 

Δ. ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ 

 

 Α. Τπωσ ςθμειϊνεται και παραπάνω, ο τρόποσ, θ μεκοδολογίασ, θ αιτιολογία και θ 

αντιμετϊπιςθ του Σμίλου από τισ Ψράπεηεσ, εντάςςεται ςτθ ςυνολικι λογικι που 

όπωσ φαίνεται υπιρχε για τθ δανειακι αντιμετϊπιςθ των ΠΠΕ από τισ Ψράπεηεσ. 

Είναι ςυνεχισ θ δανειοδότθςθ του Σμίλου ακόμθ και για τθν εξόφλθςθ 

υποχρεϊςεων προσ το Δθμόςιο και τα Αςφαλιςτικά Ψαμεία, ενϊ μζςω ςθμαντικισ 

δανειοδότθςθσ υλοποιείται θ επζκταςθ και θ απόκτθςθ νζων περιουςιακϊν 

ςτοιχείων, όπωσ είναι θ απόκτθςθ και λειτουργία ραδιοφωνικοφ ςτακμοφ. 

Υρζπει όμωσ να ςθμειωκεί ότι οι δανειακζσ υποχρεϊςεισ εξυπθρετοφνται, 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ που κάκε φορά τίκενται από τισ δανειοδότριεσ Ψράπεηεσ 

και όλα τα δάνεια μζχρι και ςιμερα είναι ενιμερα. 

Β. Ζχουν ενδιαφζρον οι λεπτομζρειεσ δανείου φψουσ 800.000€ που ηιτθςε και πιρε 

θ εταιρία ΥΑΦΑΥΣΟΛΨΛΞΑ από τθν ΕΨΕ με ςκοπό τθν εξαγορά ςυχνότθτασ 

ραδιοφϊνου: 

- ΦΕΒΦΣΩΑΦΛΣΧ 2014: Χορθγείται το δάνειο των 800.000€ με εξόφλθςθ ωσ το 

2019, με δόςεισ 13.350€ μθνιαίωσ. Εξαςφαλίςεισ:  1. Εκχϊρθςθ από τα 

ζςοδα κυκλοφορίασ 2. Πετρθτό κάλυμμα, προκεςμιακισ κατάκεςθσ 1,2 εκ. 

USD. Σ προκεςμιακόσ λογαριαςμόσ ανικει ςε offshore εταιρία, 

ςυμφερόντων του Ευ. Παρινάκθ. 

- ΡΣΕΠΒΦΛΣΧ 2014: Άρςθ τθσ εκχϊρθςθσ των εςόδων από τθν κυκλοφορία, 

λόγω τθσ φπαρξθσ του μετρθτοφ καλφμματοσ, από το λογαριαςμό 

Παρινάκθ 

-  ΔΕΞΕΠΒΦΛΣΧ 2014: Άρςθ τθσ κάλυψθσ από το προκεςμιακό λογαριαςμό, 

κατόπιν αιτιματοσ τθσ offshore εταιρίασ, λόγω επικείμενθσ ειςαγωγισ τθσ 

ςε ξζνο Χρθματιςτιριο από 1-1-15, με αλλαγι των όρων εξυπθρζτθςθσ του 

δανείου. 
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Επί του ςυγκεκριμζνου, αναφορικά με τθ ςτάςθ τθσ Ψράπεηεσ, το ερϊτθμα που 

προκφπτει είναι πϊσ θ ΕΨΕ δζχκθκε ωσ εγγφθςθ μια προκεςμιακι κατάκεςθ 

εταιρίασ offshore, χωρίσ να υπάρχει μετοχικι ι άλλθ ςχζςθ αυτισ με τον 

δανειοδοτοφμενο, κακϊσ και γιατί θ ΕΨΕ αποδζχκθκε μζροσ τθσ αποπλθρωμισ του 

δανείου να προζρχεται από τθν οποιαδιποτε μελλοντικι διαφθμιςτικι δαπάνθ τθσ 

Ψράπεηασ προσ τα ΥΑΦΑΥΣΟΛΨΛΞΑ. 

Γ. Είναι ςθμαντικό, επίςθσ, ότι ςτθν κατάκεςι του ο κ. Ξουρτάκθσ (ςελ. 175-177 των 

επίςθμων πρακτικϊν) αναφζρει, απαντϊντασ ςε ςχετικι ερϊτθςθ, ότι είναι εφκολο 

να αναπτυχκοφν – και το παρελκόν το ζχει αποδείξει όπωσ λζει – ςχζςεισ διαπλοκισ 

μεταξφ κάποιων τραπεηϊν, ΠΠΕ και πολιτικϊν, ςτισ οποίεσ ςχζςεισ υπάρχει 

ανάμιξθ και κάποιων δικαςτικϊν. 

 

 

8. ΚΑΚΘΜΕΛΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΛΣ 

ΚΑΚΘΜΕΛΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΛΣ Α.Ε. – ΚΑΚΘΜΕΛΝΘ Α.Ε. 

 

Ρθγζσ πλθροφόρθςθσ 

Υόριςμα Διεφκυνςθσ Επικεϊρθςθσ Εποπτευόμενων Εταιρειϊν τθσ Ψράπεηασ 

τθσ Ελλάδοσ (26/2/2016)(επικεωριτρια Ευγενία Χταμάτθ) 

Υφιςτάμενθ Κατάςταςθ(31.10.2016) 

Θ εταιρεία είναι ςυνεπισ ςτισ δανειακζσ τθσ υποχρεϊςεισ απζναντι ςτισ 

τράπεηεσ. Δεν υπάρχει υπόλοιπο ςε κακυςτζρθςθ. Συγκεκριμζνα οι πίνακεσ με τισ 

οφειλζσ τθσ Κακθμερινζσ Εκδόςεισ του Μαΐου 2016 και του Οκτωβρίου  2016 

παρουςιάηουν το ίδιο ποςό οφειλισ (μικρι μείωςθ οφειλισ 26.000 ευρϊ ςτθν 

Eurobank) άρα ςτο διάςτθμα αυτό δεν ζχει πλθρωκεί κάποια δόςθ, παράλλθλα 

όμωσ δεν εμφανίηεται κακυςτζρθςθ, όμωσ αυτό ενδεχομζνωσ να οφείλεται ςτο ότι 

οι δόςεισ είναι εξαμθνιαίεσ. Θ εταιρεία διευκολφνεται να παρουςιάηει εικόνα 

εξυπθρετοφμενου δανείου χάρθ ςτθ ρφκμιςθ αποπλθρωμισ που ζχει γίνει ςτο 

δάνειο: δφο πρϊτεσ εξαμθνιαίεσ δόςεισ– 1,750 εκατομ, δφο επόμενεσ εξαμθνιαίεσ 

δόςεισ 2 εκατομ, δφο εξαμθνιαίεσ δόςεισ : 2,5 εκατομ, μία δόςθ 3 εκατομ και θ 

τελευταία μετά 6 ζτθ: 20,5 εκ. (το γνωςτό ςφςτθμα balloon) . Ωπάρχουν πάντωσ 

επαρκείσ εξαςφαλίςεισ (βλζπε παρακάτω ςθμείωςθ με θμερομθνία 21.1.2015) 

Υαρόλα αυτά υπάρχει ζνα παράδοξο αναφορικά με τθν αποπλθρωμι του 

δανείου, όπωσ προκφπτει από τισ κατακζςεισ του μάρτυρα ςτθν επιτροπι. Σ μάρτυσ 

δθλϊνει ότι πλιρωςε δόςθ ςτισ 23/7/2016, ςελ 54, πρακτικϊν εξεταςτικισ,1/9/16. 

Υαρακζτω το ακριβζσ απόςπαςμα: 

ΡΑΝΑΓΛΩΤΘΣ (ΝΟΤΘΣ) ΜΘΤΑΑΚΘΣ: Ρα το επιβεβαιϊςω πάλι: όςον αφορά 
ο δάνειο ιταν θ πρϊτθ δόςθ ςτισ 23-7-2016, είναι αυτι που λζτε ότι αποπλθρϊκθκε 
για 2 εκατομμφρια; 
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ΚΕΜΛΣΤΟΚΛΘΣ ΑΛΑΦΟΥΗΟΣ (Μάρτυσ): Ραι, γφρω ςτο 1.700.000 ευρϊ, αν 
δεν κάνω λάκοσ. 

Αλλά μείωςθ τθσ οφειλισ δεν εμφανίηεται ςτουσ πίνακεσ εκ μζρουσ των 
τραπεηϊν με θμερομθνία 31/10/2016. Αυτό ίςωσ υποδθλϊνει ότι τα ςτοιχεία τθσ 
31/10, δεν είναι πράγματι επικαιροποιθμζνα, με ότι αυτό ςυνεπάγεται για τθν 
αξιοπιςτία των ςτοιχείων που ζχουμε και βάςει των οποίων ςυνάγουμε 
ςυμπεράςματα 

 

Τα μόνα άλλα αξιοςθμείωτα είναι  

Α)ςτον δανειςμό τθσ Εκνικισ, ςε υφιςτάμενο ςφνολο  οφειλισ 21.076.075€  

Ακάλυπτοσ κίνδυνοσ: 9.627.017€ Υροβλζψεισ:9.044.145€ 

Β)Ρζα δανειακι ςφμβαςθ από τθν ALPHA BANK με θμερομθνία 4.3.2016, φψουσ 

375.000 € 

ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΣΦΕΛΟΘ (ςτισ 4 τράπεηεσ): 40.573.977,73€  

Ακάλυπτοσ κίνδυνοσ: 9.627.629,01€  (ςχεδόν όλο ςτθν Εκνικι, όπωσ 

προαναφζρκθκε)    

Ρροβλζψεισ: 9.186.562,61€ (ςχεδόν όλο ςτθν Εκνικι, όπωσ προαναφζρκθκε)    

Λςτορικό 

2000. Ψο 2000 αντλικθκαν ικανά κεφάλαια κατά τθν ειςαγωγι των 

μετοχϊν τθσ Ξακθμερινισ ΑΕ το ΧΑΑ. ( θ ςυγκεκριμζνθ χρθματιςτθριακι 

ενζργεια φαίνεται να ζχει ερωτθματικά κακϊσ μετοχζσ που διατζκθκαν για 

εφθμερίδα τελικά χρθςιμοποιικθκαν για τθν αγορά δφο πετρελαιοφόρων 

πλοίων κατά παρζκκλιςθ τθσ νομοκεςίασ κακϊσ οι πλοιοκτιτριεσ εταιρίεσ, 

ςφμφωνα με το νόμο 2843/2000, δεν μποροφν να μπουν ςτο Χρθματιςτιριο 

εκτόσ και αν ζχει προθγθκεί ίδρυςθ «εταιρίασ επενδφςεων ςτθν ποντοπόρο 

ναυτιλία», που κα επενδφει αποκλειςτικά ςε μετοχζσ πλοιοκτθτριϊν 

εταιριϊν ποντοπόρων πλοίων. Για το κζμα διζταξε διενζργεια 

προκαταρκτικισ εξζταςθσ ο προϊςτάμενοσ τθσ Ειςαγγελίασ Εφετϊν Ακθνϊν, 

Αντ. Χτεργιόπουλοσ και θ  ζρευνα ανατζκθκε ςτον ειςαγγελζα Υρωτοδικϊν 

Ακ. Ψαρράκθ. Ψο αντικείμενο τθσ ζρευνασ ιταν αν  ο Α. Αλαφοφηοσ,  

χρθςιμοποίθςε ζναν πλάγιο τρόπο για να χρθματοδοτιςει τισ επενδυτικζσ 

του δραςτθριότθτεσ ςτο χϊρο τθσ ναυτιλίασ, αξιοποιϊντασ κεφάλαια που 

του εμπιςτεφτθκαν οι επενδυτζσ για επενδφςεισ ςτο χϊρο των ΠΠΕ. Δεν 

γνωρίηουμε τι ζγινε με τθν ζρευνα  και είναι πριν το 2002 , εκτόσ δθλαδι του 

πεδίου ζρευνασ τθσ Εξεταςτικισ. Τμωσ οι μετοχζσ τθσ εταιρείασ 

διαγράφθςαν τελικά το 2015 από το χρθματιςτιριο- βλζπε παρακάτω-, 

γεγονόσ που ενδεχόμενα ειςάγει τθν εν λόγω επιχειρθματικι πράξθ εντόσ 

του πλαιςίου ερεφνθσ τθσ Επιτροπισ) 
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2006-2013.Ξατά τθ διάρκεια του 2006 χρθματοδοτικθκαν 

επενδφςεισ που αφοροφςαν τον εκςυγχρονιςμό υφιςταμζνων υποδομϊν και 

αγορά μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ. Αρχικά ο δανειςμόσ του αντλοφταν μζχρι 

το 2007 ιταν ςχεδόν αποκλειςτικά από τθν ΕΨΕ. Αυξανομζνων των αναγκϊν 

ςε κεφάλαια κίνθςθσ ενεργοποιικθκε αρχικά ςυνεργαςία με ΥΕΛΦΑΛΩΧ και 

ςτθ ςυνζχεια, κατά τα ζτθ 2012,2013 επεκτάκθκε και με τισ EUROBANK & 

ALPHA. 

2011 Σ εκδοτικόσ κάδοσ τθσ εταιρείασ «Θ ΞΑΚΘΠΕΦΛΡΘ Α.Ε.» 

αποςχίςτθκε και μεταφζρκθκε  ςτθν κατά 100% κυγατρικι τθσ εταιρεία 

«ΞΑΚΘΠΕΦΛΡΕΧ ΕΞΔΣΧΕΛΧ Α.Ε». Θ «ΞΑΚΘΠΕΦΛΡΘ Α.Ε.» δραςτθριοποιείται 

πλζον ςτο χϊρο των εκδόςεων αλλά και ςτον χϊρο τθσ ποντοπόρου 

ναυτιλίασ μζςω των κυγατρικϊν εταιρειϊν τθσ. 

2014 Αφξθςθ Π.Ξ. κατά 9 εκ (το ςφνολο του διαμορφϊκθκε ςτα 18,5 

εκ) ποςό που κατατζκθκε ςε ποςοςτό 87% από τθν οικογζνεια Αλαφοφηων. 

  21.01.2015 Θ  εταιρεία προζβθ ςτθ ςφναψθ προγράμματοσ 

Εκδόςεωσ Ξοινοφ Ενυπόκθκου Σμολογιακοφ Δανείου (ΞΣΔ) φψουσ 36εκ. 

Θ ςυμμετοχι των ομολογιοφχων ιταν οι εξισ: 

ΕΨΕ: 15,251 εκ           45,14% 

EUROBANK: 7,9 εκ    21,94% 

ΥΕΛΦΑΛΩΧ: 6,207 εκ   17,24% 

ALPHA : 5,642 εκ       15,67% 

Τροι: Διάρκεια 5 ζτθ 

Επιτόκιο: α) EUR GM + 4,25% για τα 3 πρϊτα ζτθ 

   β) EUR GM + 4,50% για τα 2 επόμενα 

Υερίοδοσ Χάριτοσ: 12 μινεσ 

Αποπλθρωμι δφο πρϊτεσ δόςεισ ανά εξάμθνο – 1.750, δφο επόμενεσ 2 εκ, 

δφο: 2,5 εκ, μία 3 εκ και θ τελευταία μετά 6 ζτθ: 20,5 εκ. 

Ωπάρχουν επαρκείσ εξαςφαλίςεισ : 

α) ενεχυρίαςθ απαιτιςεων 5 εκ + 15 εκ 

β) εκχϊρθςθ αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων ( πλαςματ. Ενζχυρο) 

γ) ενεχυρίαςθ εμπορικϊν ςθμάτων, που δεν ζχουν αποτιμθκεί 

δ) προςθμειϊςεισ φψουσ 36 εκ επί επιχειρθματικϊν ακινιτων ιδιοκτθςίασ 

τθσ εκδότριασ. 

 

Εν κατακλείδι το τελικό ςυμπζραςμα τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ είναι πωσ 

με το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο: 

“Οι Τράπεηεσ, ιςχυροποίθςαν τισ καλφψεισ τουσ, ενϊ με τθν 

αναδιάρκρωςθ του δανειςμοφ τθσ εταιρείασ κακϊσ και τθ ςυνεχι και ουςιαςτικι 

ςτιριξθ τθσ και από τουσ μετόχουσ τθσ, δθμιουργοφνται προχποκζςεισ επίτευξθσ 

λειτουργικϊν αποτελεςμάτων για τθν εξυπθρζτθςθ των ςυναφϊν υποχρεϊςεϊν 

τθσ.» 

9.06.2015 Πε απόφαςθ τθσ Γενικισ Χυνζλευςθσ των μετόχων, εγκρίκθκε θ εκοφςια 

διαγραφι των μετοχϊν τθσ εταιρείασ «Θ ΞΑΚΘΠΕΦΛΡΘ Α.Ε.»  που είχαν ειςαχκεί 

ςτο ΧΑΑ το 2000  (βλζπε ςθμείωςθ παραπάνω) 
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22.12.2015 Σι μετοχζσ τθσ εταιρείασ «Θ ΞΑΚΘΠΕΦΛΡΘ Α.Ε.» τζκθκαν εκτόσ 

διαπραγμάτευςθσ, μετά από ςχετικι απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ξεφαλαιαγοράσ 

 

9.ALTER (περιμζνουμε τελικό κείμενο – γιατί περιμζνουμε ενςωμάτωςθ του 

πορίςματοσ το οποίο ζςτειλε ο κφριοσ Ράςχασ το απόγευμα τθσ Ραραςκευισ) 

 

10. ΑΥΓΘ 

ΡΟΛΣΜΑ ΓΛΑ ΔΑΝΕΛΑΚΘ ΣΥΜΒΑΣΘ ΕΦΘΜΕΛΔΑΣ «Θ ΑΥΓΘ» 

 

Από τθν εξζταςθ των ςτοιχείων που προςκόμιςαν οι Ψράπεηεσ προσ τθν Εξεταςτικι 

Επιτροπι και από τθν κατάκεςθ του Διευκφνοντα Χυμβοφλου τθσ εφθμερίδασ ΑΩΓΘ 

κ. Δ. Χτοφμπου ςτισ 7/9/2016 προκφπτουν τα εξισ: 

 

Α. ΕΞΕΛΛΞΘ ΔΑΝΕΛΑΚΩΝ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 

Θ ςθμερινι δανειακι υποχρζωςθ τθσ ΑΩΓΘΧ προκφπτει από ανανεϊςεισ ςφμβαςθσ 

αλλθλόχρεου λογαριαςμοφ ςτθν ΕΨΕ (από το 2005) με αυξιςεισ ςτο όριο τθσ 

πίςτωςθσ. Αναλυτικά, οι ςυμβάςεισ αυτζσ ιταν: 

1.  4.3.2005: ςφναψθ ςφμβαςθσ παροχισ πίςτωςθσ με ανοιχτό (αλλθλόχρεο) 

λογαριαςμό, με όριο 350.000€. Δεν υπάρχει εγγυθτισ. 

2.  27.3.2008: Αφξθςθ ορίου πίςτωςθσ ςτισ 750.000€ 

3.  25.6.2009: Αφξθςθ ορίου πίςτωςθσ ςτο 1.200.000€  

4.  24.5.2011: Αφξθςθ ορίου πίςτωςθσ ςτο 1.500.000€  

Ξατά καιροφσ ζγιναν αναλιψεισ και καταβολζσ χρθμάτων ςτον αλλθλόχρεο 

λογαριαςμό.  

Το ανεξόφλθτο υπόλοιπο τον Μάρτιο του 2016 ανερχόταν ςυνολικά ςε περίπου 

912.000 ευρϊ. 

 

Αναλυτικά, οι αναλιψεισ και καταβολζσ ζγιναν: 

 1.   18/1/2007: εκταμίευςθ 150.000€ 

 28/3/2008: εξόφλθςθ 

2.    08/3/2005: εκταμίευςθ 300.000€ 
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 29/8/2007: εξόφλθςθ 

3. 30/7/2007: εκταμίευςθ 100.000€ 

 28/3/2008: εξόφλθςθ 

4.  28/3/2008: εκταμίευςθ 400.000€ 

 30/6/2009: εξόφλθςθ 

 
5.  10/12/2012: εκταμίευςθ 703.124,48€ 
Στισ 10/3/2016: ανεξόφλθτο υπόλοιπο 542.410,34€ 
 

 

 
6.  27/7/2009: μεταφορά ςε λογαριαςμό 583.333,38€ 
 28/7/2009: εκταμίευςθ 120.000€ 
Στισ 29/2/2016: ανεξόφλθτο υπόλοιπο 356.511,80€ 

7.  26/6/2009: εκταμίευςθ 300.000€ 

 30/6/2009: εκταμίευςθ 283.333.38€ 

 06/7/2010: εξόφλθςθ 

8.  25/5/2011: εκταμίευςθ 250.000€ 

 10/12/2012: εξόφλθςθ 

Οι εξαςφαλίςεισ ςυνίςτανται κυρίωσ ςε ενεχυρίαςθ απαιτιςεων από διανομι 

των φφλλων τθσ ΑΥΓΘΣ και τθσ ΚΥΛΑΚΑΤΛΚΘΣ ΑΥΓΘΣ. 

 

Β. ΜΕΤΟΧΛΚΘ ΣΥΝΚΕΣΘ ΕΦΘΜΕΛΔΑΣ 

Θ εφθμερίδα είναι πολυμετοχικι, με κφριο μζτοχο τον ΧΩΦΛΗΑ, κατά ποςοςτό 

34,54% και μικρομετόχουσ που κατζχουν ζωσ το 3,86% του μετοχικοφ κεφαλαίου ο 

κακζνασ και ςυνολικά τον 48,30% των μετοχϊν. Θ ςφνκεςθ αυτι προζκυψε μετά 

τθν από 18/3/2015 αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου κατά 480.000 ευρϊ, θ οποία 

καλφφκθκε κατά 100% από τουσ υφιςτάμενουσ μετόχουσ. Θ εταιρία ςχεδιάηει και 

νζα αφξθςθ του ΠΞ εντόσ του προςεχοφσ διαςτιματοσ, ςφμφωνα με όςα κατζκεςε 

ςτθν Εξεταςτικι Επιτροπι ο διευκφνων ςφμβουλοσ κ. Δ. Χτοφμποσ. 

 

Γ. ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΘ ΔΑΝΕΛΩΝ 

Χφμφωνα με τα ςτοιχεία των Ψραπεηϊν αλλά και όςα κατατζκθκαν ςτθν εξεταςτικι 

επιτροπι, τα δάνεια τθσ εφθμερίδασ ΑΩΓΘ εξυπθρετοφνται κανονικά.   
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Επίςθσ, το 2015 θ εφθμερίδα ρφκμιςε τισ οφειλζσ τθσ προσ το Δθμόςιο και τα 

Αςφαλιςτικά Ψαμεία ενϊ ςυμφωνικθκε χρονοδιάγραμμα αποπλθρωμισ και για τισ 

οφειλζσ προσ τουσ εργαηόμενουσ 

 

 

11.ΡΩΤΟ ΚΕΜΑ  

 

  

Α) Λςτορικό των εταιριϊν του Ομίλου 

«Ρρϊτο Κζμα–Εκδοτικι ΑΕ» 

Θ εταιρεία εκδόςεων ΥΦΩΨΣ ΚΕΠΑ - ΕΞΔΣΨΛΞΘ Α.Ε. ιδρφεται ςτισ 6.2.2005 από 

τρεισ μετόχουσ, το Κ. Αναςταςιάδθ, τον … Ξαραμιτςο και τον  Ψριανταφυλλόπουλο 

με ποςοςτά 40%, 20% και 40% αντίςτοιχα και με μετοχικό κεφάλαιο 100.000 ευρϊ. 

 

 

 

 

 

Χτισ 23.10.2007, ιδρφεται θ Αναπτυξιακι ΑΕ από τουσ ίδιουσ μετόχουσ, με τον 

κακζνα από αυτοφσ με τα ίδια ποςοςτά (40%, 20% και 40% αντίςτοιχα) και με 

μετοχικό κεφάλαιο επίςθσ 100.000 ευρϊ. 

 

Χτισ 14.3.2008 και ςτισ 12.6.2008 θ ΥΘΓΑΧΣΧ ΕΞΔΣΨΛΞΘ Α.Ε. εξαγοράηει το 70 % των 

μετοχϊν τθσ ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΘΧ, και ςυγκεκριμζνα το ςφνολο των μετοχϊν του 

Ψριανταφυλλόπουλου (40 %) και  το ιμιςυ των μετοχϊν  των άλλων δφο μετόχων, 

Αναςταςιάδθ και Ξαραμιτςου (20% και 10% αντίςτοιχα), ζναντι ςυνολικοφ 

τιμιματοσ 12.780.000 ευρϊ, για  το 40% που ανικε ςτον Ε. Ψριανταφυλλόπουλο 

ζναντι ποςοφ 7.380.000 ευρϊ, για το 20% από το 40% του Κ. Αναςταςιάδθ ζναντι  

ποςοφ  3.600.000 ευρϊ και για το 10 % από το 20% του Αν Ξαραμιτςου ζναντι 

ποςοφ 1.800.000 ευρϊ. 

Χτισ 27.4.2010, ςυςτινεται νζα εταιρεία με τθν επωνυμία ΡΕΣ ΚΕΠΑ ΑΕ από τουσ 

Ξαραμιτςο 50 % και Αναςταςιάδθ 50 %. 

Ψο δε ίδιο ζτοσ, δθλαδι το ζτοσ 2010, θ ΡΕΣ ΚΕΠΑ ΑΕ εξαγοράηει τισ μετοχζσ τθσ 

ΥΘΓΑΧΣΧ ΕΞΔΣΨΛΞΘ Α.Ε από τθν «Αναπτυξιακι».  . Ζτςι, και μετά τθν αποχϊρθςθ 

του Ψριανταφυλλόπουλου, με τθ ςυγκεκριμζνθ δανειοδότθςθ, θ ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΘ ΑΕ 
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περιζρχεται κακϋ ολοκλθρίαν ςτουσ  Ξαραμιτςο και Αναςταςιάδθ, δθλαδι ςτουσ 

ίδιουσ μετόχουσ 

 

Β) Το χρονικό τθσ δανειοδότθςθσ 

 

Χτισ 9.11.2007 θ Ψράπεηα Υειραιϊσ χορθγεί  δάνειο 18 εκ. ευρϊ προσ τθν 

ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΘ Α.Ε., θ οποία ςτισ 22.11.2007 προχωρεί ςε εξαγορά των μετοχϊν τθσ 

ΥΦΩΨΣ ΚΕΠΑ - ΕΞΔΣΨΛΞΘ ΑΕ, δθλαδι ςε εξαγορά των μετοχϊν που κατείχαν οι 

ίδιοι μζτοχοι ςτθν εταιρεία ΡΩΤΟ ΚΕΜΑ – ΕΚΔΟΤΛΚΘ ΑΕ, που ολοκλθρϊνεται ςτισ 

14.3.2008 (βλ. ςυμπλθρωματικι κατάκεςθ του  Διευκφνοντοσ Χυμβοφλου τθσ 

Ψράπεηασ Υειραιϊσ Υουλόπουλου).  

 

Χτισ 28.5.2010 χορθγείται από τθν Ψράπεηα Υειραιϊσ δάνειο, φψουσ 18 εκ. ευρϊ, 

ςτθν εταιρεία ΡΕΣ ΚΕΠΑ ΑΕ, με το οποίο δάνειο και με 3 εκ. ευρϊ εξ ιδίων 

διακεςίμων (ςε δζκα ιςόποςεσ ετιςιεσ δόςεισ, τθσ 1θσ καταβλθτζασ, δφο χρόνια 

από τθν ολοκλιρωςθ τθσ πϊλθςθσ), θ ΡΕΣ ΚΕΠΑ ΑΕ εξαγοράηει τισ μετοχζσ τθσ 

ΥΘΓΑΧΣΧ ΕΞΔΣΨΛΞΘ Α.Ε. 

Σι δανειακζσ ςυμβάςεισ τροποποιοφνται ςτισ 26.2.2013 ωσ εξισ :  

α) Αναφορικά με το Ρζο Κζμα προκφπτει ανανζωςθ-τροποποίθςθ που αφορά ςτθν 

αναδιάρκρωςθ του πλαιςίου αποπλθρωμισ, κακϊσ εγκρίνεται παράταςθ τθσ 

περιόδου χάριτοσ κατά δυόμιςι ζτθ, δθλαδι μζχρι τισ 28.8.2014 (ενϊ 

προθγουμζνωσ ιταν μζχρι τισ 28.2.2012), ενϊ μεταβάλλεται και θ περίοδοσ 

εκτοκιςμοφ, θ οποία από τριμθνιαία γίνεται εξαμθνιαία. Σι δόςεισ τθσ περιόδου 

χάριτοσ επιμερίηονται ιςόποςα ςτισ εναπομζνουςεσ δόςεισ, χωρίσ να μεταβάλλεται 

θ διάρκεια του μεςοπρόκεςμου δανείου. 

Σι εξαςφαλίςεισ παραμζνουν ωσ ζχουν ςτθν αμζςωσ προθγοφμενθ ζγκριςθ τθσ 30 

Παΐου 2011 

 

β) Αναφορικά με τθν εταιρεία ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΘ ΑΕ ΠΕΧΩΡ ΕΡΘΠΕΦΩΧΘΧ, 

ςυμφωνείται ανανζωςθ-τροποποίθςθ που αφορά ςτθν αναδιάρκρωςθ του 

πλαιςίου αποπλθρωμισ, κακϊσ εγκρίνεται παράταςθ περιόδου χάριτοσ κατά 2  ζτθ 

και 9 μινεσ, δθλαδι μζχρι και τισ 14.9.2014 (προθγουμζνωσ ιταν μζχρι  και τισ 

14.12.2011), ενϊ μεταβάλλεται και θ περίοδοσ εκτοκιςμοφ, θ οποία από τριμθνιαία 

γίνεται εξαμθνιαία. Σι δόςεισ τθσ περιόδου χάριτοσ, όπωσ ζγινε και με τθν εταιρεία 

ΡΕΣ ΚΕΠΑ ΑΕ, επιμερίηονται ιςόποςα ςτισ εναπομζνουςεσ δόςεισ, χωρίσ να 

μεταβάλλεται θ διάρκεια του μεςοπρόκεςμου δανείου. Σι εξαςφαλίςεισ 

παραμζνουν αμετάβλθτεσ.  
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γ) Αναφορικά με τθν εταιρεία ΕΞΔΣΧΕΛΧ ΥΦΩΨΣ ΚΕΠΑ ΑΕ, ςυμφωνείται ανανζωςθ 

με μείωςθ των ορίων: (α) κεφαλαίου κίνθςθσ επτάμθνθσ διάρκειασ από 2.000.000 

ςε 700.000 ευρϊ και (β) αγοράσ επιταγϊν πελατείασ από 200.000 ςε 100.000 ευρϊ. 

 

Επίςθσ διατθρείται ωσ ζχει το όριο τθσ εταιρικισ κάρτασ (€7.000) και εγκρίνεται θ 

ανανζωςθ και τροποποίθςθ του πιςτοδοτικοφ ορίου με ςταδιακι αποδζςμευςθ 

ποςοφ ζωσ €2.5 εκ από τθν ενεχυραςμζνθ κατάκεςθ αποκλειςτικά για πλθρωμι 

δόςεων και τόκων των ΡΕΣ ΚΕΠΑ ΨΩΡ ΔΘΠΣΧΛΣΓΦΑΦΩΡ-ΕΞΔΣΧΕΛΧ ΑΕ και 

ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΘ ΑΕ ΠΕΧΩΡ ΕΡΘΠΕΦΩΧΘΧ και μερικι αντικατάςταςθ αυτοφ με 

εκχϊρθςθ ςυμβάςεων φψουσ €1.95 εκ (προ ΦΥΑ),  θ ςταδιακι υλοποίθςθ των 

οποίων κα αναπλθρϊςει μζροσ του αποδεςμευκζντοσ ποςοφ κατά €1.5 εκ μζχρι τισ 

31. 12.2016. 

 

 

Γ) Δάνεια από τισ Τράπεηεσ Ρειραιϊσ, Εκνικι, Alpha Bank, Eurobank και 

MarfinEgnatia 

 

α. Τράπεηα Ρειραιϊσ 

Ψο κφριο μζροσ τθσ δανειοδότθςθσ του Σμίλου Υρϊτο Κζμα προζρχεται από τθν 

Ψράπεηα Υειραιϊσ. Ψα βαςικά δάνεια που τζκθκαν υπό εξζταςθ από τθν εξεταςτικι 

επιτροπι, αφοροφν ςε ποςό ςυνολικοφ φψουσ €32 εκατ. ευρϊ που ηιτθςαν και 

ζλαβαν οι εταιρείεσ «Αναπτυξιακι Α.Ε. Πζςων Ενθμζρωςθσ» και «Ρζο Κζμα των 

δθμοςιογράφων - Εκδόςεισ ΑΕ».  

 

ι) Αναπτυξιακι ΑΕ Πζςων Ενθμζρωςθσ 

Χτισ 9.11.2007, θ Ψράπεηα Υειραιϊσ εγκρίνει  15-ετζσ δάνειο ποςοφ 18 εκα. ευρϊ ωσ 

κεφάλαιο κίνθςθσ προσ τθν εταιρεία «Αναπτυξιακι Α.Ε. Πζςων Ενθμζρωςθσ» 

ιδιοκτθςίασ των κκ. Αναςταςιάδθ (κατά 40%), Ψριανταφυλλόπουλου (κατά 40%) και 

Ξαραμιτςου (κατά 20%), με ςκοπό το ςφνολο του ποςοφ των 18 εκατ. ευρϊ να 

χρθςιμοποιθκεί για τθν εξαγορά του 100% των μετοχϊν τθσ εταιρείασ «Εκδόςεισ 

Υρϊτο Κζμα ΑΕ», τθν οποία κατείχαν ακριβϊσ τα ίδια πρόςωπα και μάλιςτα με τα 

ίδια ποςοςτά επί του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου, όπωσ και επί των μετοχϊν τθσ 

εταιρείασ «Αναπτυξιακι ΑΕ», δθλαδι οι Κ. Αναςταςιάδθσ κατά 40%, 

Ψριανταφυλλόπουλοσ κατά 40% και ο  Ξαραμιτςοσ κατά 20%.  

 

Σι εξαςφαλίςεισ που δόκθκαν ιταν :  

1. Ενζχυρο δικαιϊματοσ επί του ςιματοσ «ΥΦΩΨΣ ΚΕΠΑ» 
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2. Άτυπο ενζχυρο επί των ειςπράξεων από το πρακτορείο διανομισ ΕΩΦΩΥΘ ΑΕ 

ζωσ ποςοφ €16.000.000 

3. Ενζχυρο επί 100% τθσ ΕΞΔΣΧΕΛΧ ΥΦΩΨΣ ΚΕΠΑ ΑΕ 

4. Ενζχυρο επί 100% τθσ ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΘ ΑΕ ΠΕΧΩΡ ΕΡΘΠΕΦΩΧΘΧ 

5. Εταιρικι εγγφθςθ ΕΞΔΣΧΕΛΧ ΥΦΩΨΣ ΚΕΠΑ ΑΕ για ποςό εωσ €16.000.000  

6. Χωρευτικι αναδοχι χρζουσ από τθν ΕΞΔΣΧΕΛΧ ΥΦΩΨΣ ΚΕΠΑ ΑΕ μζχρι του 

ποςοφ των €5.000.000 

 

Ψο δάνειο εκταμιεφκθκε ςτισ 29.11.2007 ςτο λογαριαςμό όψεωσ τθσ εταιρείασ και 

ςτθ ςυνζχεια πιςτϊκθκαν οι λογαριαςμοί των τριϊν φυςικϊν προςϊπων-  μετόχων 

και παρζμειναν δεςμευμζνοι. 

 

Ξακορίςτθκε όριο €3.000.000 για κεφάλαιο κίνθςθσ με κάλυμμα επιταγζσ πελατείασ 

και €200.000 για αγορά επιταγϊν (ςυνολικοφ φψουσ €3.200.000).  

 

Πζχρι και τισ 31.5.2016, οι μζτοχοι εμφάνιηαν οφειλι ςτθν τράπεηα φψουσ 

€16.133.915,38.  

Χιμερα, θμερομθνία αναφοράσ 31.10.2016, θ οφειλι για το δάνειο αυτό ανζρχεται 

ςτο ποςό των  €15.712.781,29. 

 

ιι) Ρζο Κζμα των δθμοςιογράφων - Εκδόςεισ ΑΕ 

Χτισ 28.5,2010, θ Ψράπεηα Υειραιϊσ εεγκρίνει νζο 15-ετζσ δάνειο, ποςοφ 18 εκ. 

ευρϊ προσ τθν εταιρεία «Ρζο Κζμα των δθμοςιογράφων - Εκδόςεισ ΑΕ» ιδιοκτθςίασ 

των Αναςταςιάδθ (κατά 50%) και Ξαραμιτςου (κατά 50%) προκειμζνου αυτι να 

εξαγοράςει το 70% τθσ εταιρείασ «Αναπτυξιακι Α.Ε. Πζςων Ενθμζρωςθσ» από τθν 

«Υιγαςοσ Εκδοτικι ΑΕ».  

 

Χκοπόσ του δανείου ιταν θ χρθματοδότθςθ μζρουσ του τιμιματοσ εξαγοράσ των 

70% των μετοχϊν τθσ εταιρείασ ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΘ ΑΕ ΠΕΧΩΡ ΕΡΘΠΕΦΩΧΘΧ, που ανικε 

ςτθν «Υιγαςοσ». Ψο υπόλοιπο ποςό των €3.000.000 ςυμφωνικθκε να πλθρωκεί 

ςτθν ΥΘΓΑΧΣΧ ΕΞΔΣΨΛΞΘ ΑΕ ςε 10 ιςόποςεσ δόςεισ των €300.000. 

 

Χτισ 31.12.2009 δθλαδι δυόμιςι χρόνια μετά τθν εκταμίευςθ του δανείου ςτθν 

«Αναπτυξιακι Α.Ε.» ςθμειϊκθκαν καταβολζσ ποςοφ  των 800 χιλ. μόνον ζναντι του 

κεφαλαίου του δανείου ςυνολικά, ενϊ για τθν ομαλι αποπλθρωμι του ςφμφωνα 
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με τθν δανειακι ςφμβαςθ, το δάνειο κεωρείται οτι εξοφλείται κανονικά αν 

καταβάλλεται ποςό φψουσ 1.2 εκατ ευρϊ ανά ζτοσ.  

Σι εξαςφαλίςεισ που δόκθκαν ιταν:  

1. Ενζχυρο επί του 100% των μετοχϊν τθσ ΡΕΣ ΚΕΠΑ ΨΩΡ ΔΘΠΣΧΛΣΓΦΑΦΩΡ – 

ΕΞΔΣΧΕΛΧ ΑΕ 

2. Ενζχυρο επί του 100% των μετοχϊν τθσ ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΘ ΑΕ ΠΕΧΩΡ 

ΕΡΘΠΕΦΩΧΘΧ (κοινό κάλυμμα με το δάνειο τθσ ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΘ ΑΕ ΠΕΧΩΡ 

ΕΡΘΠΕΦΩΧΘΧ)  

3. Ενζχυρο επί του 100% των μετοχϊν τθσ ΕΞΔΣΧΕΛΧ ΥΦΩΨΣ ΚΕΠΑ ΑΕ 

4. Ενζχυρο επί των ειςπράξεων απότο πρακτορείο ΕΩΦΩΥΘ ΑΕ 

5. Ενζχυρο δικαιϊματοσ επί του ςιματοσ “ΥΦΩΨΣ ΚΕΠΑ” 

 

Χτο δάνειο παρζχεται περίοδοσ χάριτοσ 21 μθνϊν, δθλαδι μζχρι τισ 28.2.2012. 

Επιπλζον, γίνεται τροποποίθςθ των εξαςφαλίςεων του δανείου τθσ ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΘ 

ΑΕ ΠΕΧΩΡ ΕΡΘΠΕΦΩΧΘΧ, με λιψθ πρόςκετων εξαςφαλίςεων.  

 

Χτισ 15.11.2016 πιςτοποιείται από τθν Ψράπεηα Υειραιϊσ θ εξαςφάλιςθ πλθρωμισ 

των δόςεων και τόκων ςε δεςμευμζνουσ λογαριαςμοφσ (Cash Collateral) θ αξία των 

οποίων ςιμερα ανζρχεται ςτο ποςό των €5.482.754,10.  

 

Πζχρι και τισ 31.5.2016, οι μζτοχοι εμφάνιηαν οφειλι ςτθν τράπεηα φψουσ 

€17.726.803,81, και ςυγκεκριμζνα:  

α) για τθν υπϋ αρικ.1778/23.1.2015 ςφμβαςθ, ποςό φψουσ €6.693.520,29  

β) για τθν υπϋ αρικ.1779/23.1.2015 ςφμβαςθ, ποςό φψουσ €9.019.261 

γ) για τθν υπϋ αρικ. 1523/28.5.2010 ςφμβαςθ, ποςό φψουσ €42.334,67 

 

Χιμερα, θμερομθνία αναφοράσ 31.10.2016, θ οφειλι για το δάνειο αυτό ανζρχεται 

ςε ποςό φψουσ €17.199.235,67 και ςυγκεκριμζνα:  

α) για τθν υπϋαρικ. 1778/23.1.2015 ςφμβαςθ, ποςό φψουσ €6.693.520,29  

β) για τθν υπϋ αρικ.1779/23.1.2015 ςφμβαςθ, ποςό φψουσ €9.019.261 

 

ΕΑΧΦΑΟΛΧΕΛΧ ΧΘΠΕΦΑ – (Υίνακασ από ΑLPHA BANK) 
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ΥΦΩΨΣ ΚΕΠΑ - Εξαςφαλίςεισ 2016 

Ενεχυριαςμζνθ κατάκεςθ από αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου (ΑΠΞ) φψουσ αρχικοφ 

€ 7 εκ. ευρϊ, ενϊ αναφζρεται ότι το cashcollateral είναι € 4.5 εκ. ευρϊ 

Ενζχυρο επί των μετοχϊν τθσ Υρϊτο Κζμα Εκδοτικι Α.Ε. 

Ενεχυρίαςθ του ςιματοσ τθσ εφθμερίδασ 

Ενεχυρίαςθ ειςπράξεων από το πρακτορείο διανομισ ΑΦΓΣΧ (αποδεςμεφονται 

εφόςον δεν υφίςτανται ουςιϊδεισ κακυςτεριςεισ) 

Υροςωπικζσ εγγυιςεισ Αναςταςιάδθ και Ξαραμιτςου 

 

ιιι) Εκδόςεισ Υρϊτο Κζμα (31.10. 2016)  

α) Πε τθν υπϋ αρικ. 0024981/2/16.7.2010 ςφμβαςθ  

β) Πε τθν υπϋ αρικ.  1758/30.5.2013 ςφμβαςθ 

θ πιςτοφχοσ Εκδόςεισ Υρϊτο Κζμα εμφανίηει υπόλοιπο €1.696.075.52 

 

β. ΕΤΕ 

Για τθν υπϋ αρικ. 9747066635/14.9.2010 ςφμβαςθ θ πιςτοφχοσ Εκδόςεισ Υρϊτο 

Κζμα εμφανίηει υπόλοιπο οφειλισ €3.292.556,00 

Ωσ εξαςφαλίςεισ φαίνεται να ζχουν δοκεί προςωπικζσ εγγυιςεισ όπωσ προκφπτει 

από ςτοιχεία τθσ Alpha Bank, ωςτόςο δεν αναφζρονται περαιτζρω λεπτομζρειεσ.  

Χτισ 15.11.2016 πιςτοποιείται από τθν ΕΨΕ θ εξαςφάλιςθ πλθρωμισ των δόςεων και 

τόκων με δεςμευμζνουσ λογαριαςμοφσ (Cash Collateral) θ αξία των οποίων ςιμερα 

ανζρχεται ςτο ποςό των €650.000,00. 

 

γ. ALPHA BANK  

Για τισ υπϋ αρικ.  1839985891/21.10.2015 και 139985891/21.10.2015 ςυμβάςεισ 

από τθν Alpha Bank, ο πιςτοφχοσ Εκδόςεισ Υρϊτο Κζμα εμφανίηει υπόλοιπο  

€1.597.381,55.  

Ωσ εξαςφαλίςεισ φαίνεται να ζχουν δοκεί προςωπικζσ εγγυιςεισ όπωσ προκφπτει 

από ςτοιχεία τθσ Alpha Bank, ωςτόςο δεν αναφζρονται περαιτζρω λεπτομζρειεσ. 

Χτισ 21.10.2016 πιςτοποιείται από τθν Alpha Bank εγγυθτικι επιςτολι εκ μζρουσ τθσ 

εταιρείασ Υρϊτο Κζμα Εκδοτικι ΑΕ ποςοφ φψουσ €9.750,00. 

 

δ. EUROBANK EFG 
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Για τισ Εκδόςεισ Υρϊτο Κζμα 

Ωσ εξαςφαλίςεισ φαίνεται να ζχουν δοκεί προςωπικζσ εγγυιςεισ όπωσ προκφπτει 

από ςτοιχεία τθσ Alpha Bank, ωςτόςο δεν αναφζρονται περαιτζρω λεπτομζρειεσ.  

 

ε. ΜARFIN EGNATIA BANK  

Πε τθν Χφμβαςθ Χοριγθςθσ Υίςτωςθσ ςε Ανοιχτό Αλλθλόχρεο Οογαριαςμό υπ’ 

αρικ. 24981-00/2/167.2010, ςυμφωνικθκε θ χοριγθςθ ςτθν εταιρεία Εκδόςεισ 

Υρϊτο Κζμα – Εκδοτικι ΑΕ, ποςοφ με πιςτωτικό όριο ενόσ εκατομμυρίου 

(€1.000.000). 

Δφο χρόνια μετά, με τθν υπ’ αρικ. 24981-01/2/17.2.2012, μειϊκθκε το πιςτωτικό 

όριο από ζνα εκατομμφριο (€1.000.000) ςε πεντακόςιεσ χιλιάδεσ. (€500.000). 

Από τθν ςυνολικι κατάςταςθ δανείων που ζχει αποςτείλει θ πιςτοφχοσ, ποςό 

φψουσ 430.774,51 ζχει αποπλθρωκεί, με καταβολι ποςϊν όλα τα ζτθ από το 2010 

εωσ και το 2016.  

 

Εξαςφαλίςεισ από τθν ςφμβαςθ αλλθλόχρεου λογαριαςμοφ και τθν τροποποιθτικι 

αυτισ, ωσ μοναδικά ςτοιχεία αναφοράσ, δεν προκφπτουν, 

 

Δ) Ευριματα από τθν Ψράπεηα τθσ Ελλάδοσ 

 

1. Υειραιϊσ - Λανουάριοσ 2011 (από ςυνικθ εποπτικό ζλεγχο) 

 

Υαρατίκενται ςθμεία από τθν ζκκεςθ αναφορικά με τθν δανειοδότθςθ του 

πιςτοφχου: 

ι) «Θ εταιρεία παρουςίαςε αρνθτικι κακαρι κζςθ το 2009, φψουσ €646 εκ, θ οποία 

ςυνεχίςτθκε από το 2008 (€954 εκ) Χθμειϊνεται οτι θ εταιρεία ςυμπεριλιφκθκε 

ςτθν ανάλογθ κατθγορία τθσ ΥΔΨΕ 2442/29.1.1999 με 31.3.2010 και 30.6.2010.  

Ωςτόςο τα υπόλοιπα χορθγιςεϊν τθσ εμφανίηονται μειωμζνα κατά €16.5 εκ, που 

αντιςτοιχοφν ςτουσ τόκουσ 30.6.2010». 

 

ιι) «Ψα δάνεια τθσ εταιρείασ καλφπτονται με επιταγζσ πελατείασ. Για τισ υπόλοιπεσ 

εταιρείεσ του ομίλου, κακϊσ τα υπόλοιπα καλφπτονται από ενζχυρο μετοχϊν των 

ιδίων μθ ειςθγμζνων εταιριϊν, οι εξαςφαλίςεισ δεν λαμβάνονται υπόψιν λόγω 

ςυςχζτιςθσ κινδφνου (ΥΔΨΕ 2588/Ψμιμα ΧΨ’, παρ.18ai1)». 
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ιιι) «Τπωσ αναφζρεται ςτθν πρόταςθ ςυνεργαςίασ 29.4.2010, με βάςθ το rating του 

πελάτθ (9 παλιάσ κλίμακασ MRA) θ ςχζςθ ενδεχομζνωσ ζπρεπε να χαρακτθριςτεί 

«ειδικισ αναφοράσ»». 

 

ιv) «Θ παραβίαςθ τθσ χρθματοοικονομικισ ριτρασ ωσ ακζτθςθ των όρων 

ςφμβαςθσ, κα ζπρεπε να αποτελεί ζνδειξθ απομείωςθσ τθσ αξίασ των δανείων τθσ 

εταιρείασ και κατά ςυνζπεια κα ζπρεπε να είχε πραγματοποιθκεί εξατομικευμζνθ 

αξιολόγθςθ του πιςτοφχου κατά τισ 30.6.2010».  

 

v) «Θ πιςτοφχοσ πρϊτο κζμα είναι και θ μοναδικι με παραγωγικι δραςτθριότθτα». 

 

vι) «Για τθν αιτοφμενθ χρθματοδότθςθ τθσ νεοςφςτατθσ εταιρίασ Ρζο Κζμα, για τθν 

οποία δεν υφίςταται ακόμθ κάποια δραςτθριότθτα, θ τράπεηα ςτθρίχκθκε ςτθν 

πιςτολθπτικι ικανότθτα και ςτθ δυνατότθτα αποπλθρωμισ τθσ πιςτοφχου πρϊτο 

κζμα. Από τα ανωτζρω, δεν μπορεί να δικαιολογθκεί θ αντικατάςταςθ τθσ εταιρικισ 

εγγφθςθσ τθσ Υιγαςοσ Εκδοτικι με εξαςφαλίςεισ των νζων βαςικϊν μετόχων, 

κακϊσ δεν είναι ιςοδφναμεσ από άποψθ φερεγγυότθτασ». 

 

vιι) «Οαμβάνοντασ υπόψιν: 

Ψθν εμφάνιςθ αρνθτικισ κακαρισ κζςθσ  για 2 ςυνεχόμενα ζτθ, για τθν εταιρεία 

πρϊτο κζμα, που αποτελεί τθν μοναδικι εταιρεία του ομίλου με δραςτθριότθτα,  

Ψθν αρνθτικι κακαρι κζςθ ςυνολικά για τισ ςυνδεδεμζνεσ εταιρείεσ του ομίλου εαν 

οι οικονομικζσ καταςτάςεισ του ιταν ενοποιθμζνεσ,  

Ψθν ζλλειψθ λειτουργικισ πθγισ αποπλθρωμισ 

Ψθν χειροτζρευςθ των οικονομικϊν αποτελεςμάτων ςτθν τρζχουςα χριςθ τθσ 

Υρϊτο Κζμα, τθσ οποίασ θ πιςτολθπτικι ικανότθτα είναι κρίςιμθ και κακοριςτικι 

για το ςφνολο των απαιτιςεων,  

Εκτιμάται οτι πικανι ηθμία 60% του ακάλυπτου υπολοίπου των χορθγιςεων του 

ομίλου ( Ρζο Κζμα, Αναπτυξιακι, Υρϊτο Κζμα)». 

 

 

2. Eurobank - Λανουάριοσ 2013 (από ςυνικθ εποπτικό ζλεγχο) προςκομίςτθκε μετά 

ειςαγγελικι παραγγελία με θμερομθνία 26.2.2014, και τίκενται 4 ζγγραφα 

(Υορίςματα Ειδικοφ Ελζγχχου Παρτίου 2010 και Λανουαρίου 2013 μαηί με τα 

παραρτιματά τουσ) υπόψθ τθσ Επίκουρθσ Ειςαγγελζωσ Εγκλθμάτων Υαπανδρζου 
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«Χκοπόσ των νζων χρθματοδοτιςεων αποτζλεςε θ κάλυψθ αναγκϊν κεφαλαίου 

κίνθςθσ, χωρίσ ειδικότερθ ανάλυςθ επί αυτϊν ςτα ειςθγθτικά τθσ τράπεηασ 

επιπλεόν ςτθν πλειψθφία τουσ οι νζοι πιςτοφχοι, μεταξφ άλλων και του Υρϊτου 

Κζματοσ, ταξινομικθκαν ορκά ςε βακμίδα ιδιαίτερα υψθλοφ πιςτωτικοφ κινδφνου 

(2013) ςτα ςυςτιματα πιςτολθπτικισ διαβάκμιςθσ (MRA, NCR)».  

 

ιι) «Υαρατθριςεισ  

Σι νζοι πιςτοφχοι βρίςκονται ςε δυςχερι οικονομικι κατάςταςθ, με αποτζλεςμα να 

μθν διαςφαλίηεται θ λειτουργικι αποπλθρωμι των χορθγθκζντων δανείων. 

Χυγκεκριμζνα ςτο ςφνολό τουσ εμφανίηουν πτϊςθ του κφκλου εργαςιϊν, ηθμίεσ 

(ΗΥΦΨ), προβλιματα ρευςτότθτασ και υψθλι δανειακι επιβάρυνςθ. Επιπρόςκετα, 

οι περιςςότεροι εξ’αυτϊν παρουςιάηουν και αρνθτικι κακαρι κζςθ (πρϊτο κζμα, 

realmedia, PegasusMagazinesPublications, SportsPlus, Εκδόςεισ Ζκνοσ)». 

 

ιιι) »Επιτόκιο 4.5 και 5.75 κρίνεται ευνοϊκό από τθν ΨτΕ ςε ςχζςθ με τον 

αναλαμβανόμενο κίνδυνο, βάςει των διαβακμίςεων πιςτολθπτικισ αξιολόγθςθσ 

(MRA, NCR>9.4) και τθσ τιμολογιακισ πολιτικισ τθσ τράπεηασ (TR – D+ και 

RAROC<0». 

 

ιv) «Χτισ νζεσ χρθματοδοτιςεισ, περιλαμβάνονται αυτοί οι πιςτοφχοι με MRA >8 και 

TR D-D+, και με αρνθτικι κακαρι κζςθ, ιτοι χαρακτθριςτικά τα οποία αποτελοφν 

ενδείξεισ απομείωςθσ τθσ αξίασ τουσ. Βάςει τθσ Υολιτικισ των Υροβλζψεων, για 

πιςτοφχουσ με τα ωσ άνω χαρακτθριςτικά, θ τράπεηα υποχρεοφται να προβαίνει ςε 

εξατομικευμζνθ άςκθςθ απομείωςθσ, με ελάχιςτο ποςοςτό πρόβλεψθσ 2.5% επί 

του ακάλυπτου τμιματοσ δανείων». 

 

v) «Χυνίςταται  θ βελτίωςθ τθσ εξαςφαλιςτικισ κζςθσ τθσ τράπεηασ με  

Οιψθ προςωπικισ εγγφθςθσ των βαςικϊν μετόχων  

Οιψθ πρόςκετων ιςχυρϊν καλυμμάτων, πχ. Εμπράγματεσ εξαςφαλίςεισ, 

ενεχυρίαςθ επιταγϊν/τιμολογίων ςε ποςοςτό άνω του 100%, εκχϊρθςθ 

γεγενθμζνων απαιτιςεων».  

 

vι) «Χυμβατικι δζςμευςθ των μετόχων για αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου εντόσ 

ςυγκεκριμζνου χρονικοφ ορίηοντα (ιδίωσ για τισ εταιρείεσ με Αρνθτικι Ξακαρι 

Κζςθ)». 
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vιι) «Επιςθμαίνεται οτι χρθματοδοτιςεισ προσ πζντε πιςτοφχουσ του κλάδου 

εγκρίκθκαν από τθν Ξεντρικι Επιτροπι Υιςτοδοτιςεων (ΞΕΥ), κακ’υπζρβαςθ των 

διατάξεων τθσ Υιςτοδοτικισ Υολιτικισ, βάςει των οποίων το ανοιχτό όριο των 

πιςτοφχων του κλάδου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% των εγκεκριμζνων ορίων 

(Sport Plus, PegasusMagazinewPublications, Real Media, Ραυτεμπορικι, Υρϊτο 

Κζμα)». 

 

vιιι) «Διαπιςτϊνεται επίςθσ, οτι οι νζεσ χρθματοδοτιςεισ εγκρίκθκαν ςτθν 

πλειοψθφία τουσ χωρίσ τθν φπαρξθ ουςιαςτικϊν πθγϊν αποπλθρωμισ (είτε 

λειτουργικϊν είτε δευτερευουςϊν μζςω ιςχυρϊν εξαςφαλίςεων) και ταυτόχρονα 

χωρίσ να υπάρχει δζςμευςθ των μετόχων. Επιπρόςκετα, ο αναλαμβανόμενοσ 

κίνδυνοσ δεν τιμολογικθκε επαρκϊσ ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ. Ξατά ςυνζπεια, 

δεδομζνου και του υψθλοφ βακμοφ επικινδυνότθτασ του κλάδου των ΠΠΕ, θ 

ποιότθτα του εξεταηόμενου χαρτοφυλακίου κρίνεται ιδιαίτερα χαμθλι. Ωσ εκ 

τοφτου, με γνϊμονα τθ μείωςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου, ςυνιςτάται ο περιοριςμόσ 

των αποκλίςεων από τα οριηόμενα ςτθν Υιςτοδοτικι Υολιτικι ςε μελλοντικζσ 

εγκρίςεισ, κακϊσ και θ ςτενι παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ των υφιςτάμενων 

πιςτοφχων». 

 

ιv) Υτϊςθ κ.ε. αρνθτικό EBITDA, αφξθςθ χρθματοοικονομικϊν εξόδων, μετατροπι 

μζρουσ του βραχυπρόκεςμου δανειςμοφ ςε μ/π, ΑΞΚ». 

 

 

Ε. Ζκκεςθ  ειδικισ ζρευνασ από τθ Διεφκυνςθ Επικεϊρθςθσ Εποπτευόμενων 

Εταιρειϊν (υπογράφει ο  Υάςχασ) το από 17.6.2016 ςχετικό ζγγραφο, όπωσ 

προκφπτει από τθν από 18.5.2015 ειςαγγελικι παραγγελία 

 

Σ  Υάςχασ, καταλιγει ςτθν εν λόγω ζκκεςθ οτι: 

ι) «Αφενόσ κατόπιν τθσ ειςροισ νζων κεφαλαίων φψουσ €12 .8 εκ 2010 – 2015, από 

τουσ μετόχουσ και αφετζρου κατόπιν τθσ ρφκμιςθσ που ςυνομολόγθςε θ τράπεηα 

πειραιϊσ, κακϊσ και άλλεσ τράπεηεσ, δθμιουργικθκαν προυποκζςεισ ςυνζχιςθσ 

τόςο τθσ λειτουργίασ τθσ παραγωγικισ μονάδασ του ομίλου (Υρϊτο Κζμα) όςο και 

παραγωγισ κετικϊν αποτελεςμάτων, που απαιτοφνται για τθν ενίςχυςθ των 

πλθρωμϊν ζναντι των δανείων των εταιρειϊν ςυμμετοχϊν (€34.6εκ/29.2.2016).  

Υάντωσ, βάςει του μζχρι ςιμερα ρυκμοφ ανόδου του EBITDA και δεδομζνων των 

αρνθτικϊν οικονομικϊν ςυνκθκϊν, δεν μπορεί να αποκλειςκεί θ πικανότθτα 

δθμιουργίασ αναγκϊν νζασ κεφαλαιακισ ενίςχυςθσ, ςε μεςο-μακροπρόκεςμο 
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ορίηοντα, ϊςτε να διαςφαλιςκεί και θ ςτθ ςυνζχεια ομαλι εξυπθρζτθςθ του 

δανειςμοφ». 

 

ιι) «Θ πραγματοποίθςθ ιδιοκτθςιακϊν μεταβολϊν ϊκθςαν ςε δθμιουργία νζων 

εταιρειϊν ςυμμετοχϊν».  

 

ιιι) «Θ χρθματο-οικονομικι εικόνα τθσ εκδότριασ ιταν ικανοποιθτικι κατά τα πρϊτα 

ζτθ τθσ ηωισ τθσ αλλά ςτθ ςυνζχεια επιδεινϊκθκε λόγω επιπτϊςεων τθσ 

γενικότερθσ οικονομικισ κρίςθσ».  

 

ιv) «H αυτοτελισ εξζταςθ τόςο τθσ επιχείρθςθσ όςο και τθσ αντίςτοιχθσ 

πιςτοδοτικισ τακτικισ των τραπεηϊν, δεν δθμιουργεί ανάγκθ διατφπωςθσ 

ιδιαίτερων ςχολίων (ςυνολικόσ δανειςμόσ 28/2/2016 - €9.1 εκ )». 

 

v) «Τςον αφορά τθν χρθματοδότθςθ των εταιρειϊν ςυμμετοχϊν αναπτυξιακι και 

νζο κζμα, θ πειραιϊσ αποφάςιςε να παράςχει δάνεια, ςυνολικοφ ποςοφ €36 εκ. ςε 

κάλυψθ του κόςτουσ αγοραπωλθςιϊν μετοχϊν μεταξφ των κατά καιροφσ μετόχων, 

πράξεισ που υλοποιικθκαν μζςω των προαναφερόμενων εταιρειϊν. Χτθν πρϊτθ 

από τισ ςυναφείσ πιςτοδοτιςεισ (Aναπτυξιακι AE) ο κίνδυνοσ αντιςτακμίςτθκε 

επαρκϊσ με τθν εγγφθςθ τθσ νζασ, τότε, βαςικισ μετόχου (Υιγαςοσ). 

 

Θ δεφτερθ αφοροφςε τθν επαναγορά των μετοχϊν τθσ τελευταίασ από τθν νεο 

κζμα, και ςτθν ουςία, από τουσ δφο βαςικοφσ μετόχουσ (αναςταςιάδθ – 

καραμιτςο) (managementbuyout), δεν ςυνοδεφτθκε τότε από δικι τουσ ςυμμετοχι, 

παρά μόνο τθν παροχι εγγφθςισ τουσ για μζροσ των χρεϊν.  

Δθλαδι, κατά το χρόνο παροχισ του δανείου δε λιφκθκαν μζτρα επαρκοφσ 

αντιςτάκμιςθσ, του υψθλότερου κινδφνου που εμπεριείχε θ ςυγκεκριμζνθ 

πιςτοδότθςθ, αδυναμία που κεραπεφκθκε μεταγενζςτερα».  

 

vι) «H τράπεηα ζχοντασ ενζχυρο επί του ςυνόλου των μετοχϊν των εταιρειϊν 

ανζλαβε τον επιχειρθματικό κίνδυνο τυχόν κακισ εξζλιξθσ των εργαςιϊν τουσ και 

πικανισ ακζτθςισ τουσ, ςε εποχι πάντωσ που το βάκοσ τθσ οικονομικισ φφεςθσ, 

δεν είχε προβλεφκεί»  

 

  

Ε) Ξρίςιμα ηθτιματα που ερευνικθκαν από τθν Εξεταςτικι Επιτροπι  
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α. Θ ανακεφαλαιποίθςθ τόκων, που ςφμφωνα με ςτοιχεία που κατζκεςε ο κ. 

Χτουρνάρασ ςτθν ςυμπλθρωματικι του κατάκεςθ, δεν ςυνιςτά αδίκθμα. 

Χυγκεκριμζνα, απάντθςε: «...» 

 

β. Θ αποδζςμευςθ ποςοφ €4,5 εκ ςτισ 7 Λανουαρίου 2009 από τθν Ψράπεηα 

Υειραιϊσ που προςφζρκθκε από τθν εταιρεία Υρϊτο Κζμα Εκδοτικι ΑΕ ωσ μετρθτό 

καλφμματοσ (cashcollateral). Ξατά τθν εξζταςθ του κ. Υουλόπουλου, Διευκφνοντα 

Χυμβοφλου τθσ Ψράπεηασ Υειραιϊσ, ωσ μάρτυρα ςτθν Εξεταςτικι Επιτροπι ςτισ 

12.7. 2016, όταν ςχολιαςτθκε  οτι θ ςυγκεκριμζνθ ενζργεια «αποτελεί ζμμεςθ 

χρθματοδότθςθ», θ απάντθςθ που δόκθκε από τον κ. Υουλόπουλο ιταν οτι το 

δάνειο τθσ Υειραιϊσ ιταν πλιρωσ εξαςφαλιςμζνο ιδθ, με εγγφθςθ του Υιγαςου, 

αλλά και εν ςυνεχεία με αντικατάςταςθ του μετρθτοφ καλφμματοσ με ενεχφραςθ 

επί των μετοχϊν τθσ εταιρείασ, εξιςϊνοντασ κατά κάποιο τρόπο τα δφο αυτά είδθ 

εξαςφάλιςθσ. Χυγκεκριμζνα ανζφερε: «Ψο δάνειο που εγκρίκθκε ςτισ 14/3/2008 

προσ τθν αναπτυξιακι δεν εξαςφαλιηόταν μεν, με  ενζχυρο επί των μετοχϊν τθσ 

ίδιασ τθσ εταιρείασ, αλλά με τθν εταιρικι εγγφθςθ τθσ Υιγαςοσ για ποςό €14 εκ, 

δθλαδι με τθν εταιρικι εγγφθςθ ειςθγμζνθσ εταιρείασ, κακϊσ επίςθσ με ενζχυρο 

επί κατακζςεων ςυνολικοφ φψουσ €4.5 εκ των Αναςταςιάδθ και Ξαραμιτςου και με 

τισ προςωπικζσ εγγυιςεισ αυτϊν. 

 

Ψο 30% των μετοχϊν που μεταβίβαςαν οι κ.κ. Αναςταςιάδθσ και Ξαραμιτςοσ, ςτθν 

Υιγαςοσ, ιταν δικό τουσ περιουςιακό ςτοιχείο, και επομζνωσ ειςζπραξαν οι ίδιοι το 

αντίςτοιχο τίμθμα, κακϊσ θ Ψράπεηα δεν είχε κανζνα δικαίωμα επί αυτοφ.  

 

Χτισ 17.1.2009, θ τράπεηα ενζκρινε τθν άρςθ του ωσ άνω ενεχφρου επί των 

κατακζςεων των κκ. Αναςταςιάδθ και Ξαραμιτςου ςυνολικοφ φψουσ €4.5 εκ και ςε 

αντικατάςταςθ ενεχυρίαςθ του ςυνόλου των μετοχϊν τθσ Αναπτυξιακι που 

κατείχαν τθν δεδομζνθ ςτιγμι τα ανωτζρω φυςικά πρόςωπα, ιτοι ενζχυρο επί του 

30% των μετοχϊν αυτισ.  

 

Ψο ενζχυρο επί του 30% των μετοχϊν τθσ αναπτυξιακι, ςε ςυνδυαςμό με τθν εν 

ιςχφ εταιρικι εγγφθςθ που είχε παράςχει θ πιγαςοσ εκδοτικι, θ οποία ιταν 

κάτοχοσ του υπολοίπου 70% των μετοχϊν τθσ εταιρείασ, αξιολογικθκε από τθν 

τράπεηα οτι βελτιϊνει το εξαςφαλιςτικό πλαίςιο, κακϊσ με τον τρόπο αυτό 

εμμζςωσ ελεγχόταν το 100% τθσ αναπτυξιακισ, που ιταν και θ μοναδικι μζτοχοσ, 

τθσ πρϊτο κζμα,. Ξαι τουτο διότι με τθν απόκτθςθ ενεχφρου επί των μετοχϊν θ 

τράπεηα αποκτοφςε δικαίωμα ψιφου ςε περίπτωςθ υπερθμερίασ για το ςφνολο 

των εταιρικϊν κεμάτων.  
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Σι προςωπικζσ εγγυιςεισ των κ.κ. Αναςταςιάδθ και Ξαραμιτςου, παρζμειναν ωσ 

εξαςφάλιςθ του δανείου». 

 

γ. Ψθν πρακτικι δθμιουργίασ εταιριϊν που θ μία κατζχει μετοχζσ τθσ άλλθσ, ενϊ οι 

μζτοχοι εκάςτθσ εταιρείασ είναι οι ίδιοι ςε κάκε εταιρεία, με αναφορά εν 

προκειμζνω ςτο ιςτορικό δθμιουργίασ εταιρειϊν:  

Σ Υουλόπουλοσ ςτθν ςυμπλθρωματικι του κατάκεςθ, ςχολίαςε ςχετικά ωσ εξισ : 

«Θ δανειολιπτρια εταιρεία Αναπτ. (Χυςτάκθκε ςτισ 23/10/2007 αρχικά από τα ίδια 

φυςικά πρόςωπα, αλλά λίγο αργότερα ποςοςτό 70% αυτισ μεταβιβάςτθκε ςτθν 

Υιγαςοσ Εκδοτικι Α.Ε.) απζκτθςε από τα τρία αυτά φυςικά πρόςωπα το 100% των 

μετοχϊν τθσ Υρϊτο Κζμα. Δθλαδι τα φυςικά πρόςωπα πϊλθςαν δικό τουσ 

περιουςιακό ςτοιχείο (μετοχι του Υρϊτου Κζματοσ ΑΕ) ς’ενα τρίτο νομικό 

πρόςωπο, τθν Αναπτυξιακι ΑΕ. Δεν πρόκειται ςυνεπϊσ για ςυναλλαγι μεταξφ των 

ιδίων φυςικϊν προςϊπων, διότι μεςολάβθςε θ αφαίρεςθ του περιουςιακοφ 

ςτοιχείου από τθν προςωπικι περιουςία των φυςικϊν προςϊπων και θ μεταβίβαςι 

του ςε νομικό πρόςωπο, του οποίου θ μετοχικι ςφνκεςθ μεταβλικθκε κατά το 

χρόνο τθσ μεταβίβαςθσ και τθσ δανειοδότθςθσ. Χτισ 14/3/2008 όταν καταρτίςτθκε θ 

ςφμβαςθ δανείου μεταξφ τθσ Αναπτ και τθσ Ψράπεηασ, οι μζτοχοι τθσ Εκδόςεισ 

Υρϊτο Κζμα και τθσ Αναπτυξιακισ, ιταν διαφορετικοί. 

 

Ψθν θμερομθνία (14 Παρτίου 2008) που ολοκλθρϊκθκε θ μεταβίβαςθ των μετοχϊν 

τθσ Υρϊτο Κζμα ΑΕ από τα φυςικά πρόςωπα προσ τθν Αναπτυξιακι ΑΕ, άλλαξε και 

θ μετοχικι ςφνκεςθ τθσ δεφτερθσ. Επομζνωσ - καταλιγει ο κ. Υουλόπουλοσ, θ 

μεταβίβαςθ των μετοχϊν τθσ Υρϊτο Κζμα δεν πραγματοποιικθκε μεταξφ των ιδίων 

φυςικϊν προςϊπων, διότι ο πλειψθφϊν μζτοχοσ τθσ αγοράςτριασ εταιρείασ ιταν 

τρίτο νομικό πρόςωπο (Υιγαςοσ Εκδοτικι), το οποίο ουδόλωσ ςυμμετείχε ςτθν 

ίδρυςθ τθσ Υρϊτο Κζμα.  

 

Σ κίνδυνοσ που ανζλαβε θ Ψράπεηα από τισ 2 παραπάνω δανειοδοτιςεισ 

(αναπτυξιακι και νζο κζμα) ςτθρίχκθκε ςτθν αξία τθσ παραγωγικισ εταιρείασ του 

ομίλου, Υρϊτο Κζμα όπωσ είχε αποτιμθκεί από ανεξάρτθτουσ ελεγκτζσ  (εκτίμθςθ 

τθσ εταιρείασ Εrnst& Young €50 εκ το 2006)». 

 

 

.δ. H διαςφαλιςτικι αξία που προςφζρει θ ενεχφραςθ επί μετοχϊν τθσ ιδίασ 

εταιρείασ δεδομζνου οτι οι εξαςφαλίςεισ δεν λαμβάνονται υπόψιν λόγω 

ςυςχζτιςθσ κινδφνου (ΥΔΨΕ 2588/Ψμιμα ΧΨ’, παρ.18ai1) όπωσ προκφπτει από το 

1.2011 πόριςμα τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ για τθν Υειραιϊσ.  Ωςτόςο ο κ. 
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Χτουρνάρασ  απάντθςε οτι οι ενεχφραςθ επί μετοχϊν τθσ ιδίασ εταιρείασ ςυνιςτά 

εξαςφάλιςθ και ςυγκεκριμζνα, απάντθςε: «...» 

 

Σ δε. Υάςχασ τοποκετείται επί του κζματοσ ςτθν ζκκεςθ  ειδικισ ζρευνασ από τθ 

Διεφκυνςθ Επικεϊρθςθσ Εποπτευόμενων Εταιρειϊν, αποδεχόμενοσ  οτι «θ τράπεηα 

ζχοντασ ενζχυρο επί του ςυνόλου των μετοχϊν των εταιρειϊν ανζλαβε τον 

επιχειρθματικό κίνδυνο τυχόν κακισ εξζλιξθσ των εργαςιϊν τουσ και πικανισ 

ακζτθςισ τουσ, ςε εποχι πάντωσ που το βάκοσ τθσ οικονομικισ φφεςθσ, δεν είχε 

προβλεφκεί». 

 

 

 

 

ΣΤ) ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΤΩΝ ΑΡΟΔΕΛΞΕΩΝ  

 

Σι αγοροπωλθςίεσ μεταξφ των τριϊν εταιρειϊν των ίδιων μετόχων (δθλαδι ο 

δανειςμόσ για αγοροπωλθςίεσ μετοχϊν από τουσ εαυτοφσ τουσ), και πιςτοποιοφν 

ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ ότι επιλζχκθκε το το «φαινόμενο» διαδοχικά 

αναδυόμενων εταιρειϊν («Ππάμπουςκα»). Συςιαςτικά, οι ίδιοι μζτοχοι, 

δθμιουργοφν 3 εταιρείεσ, τθν «Υρϊτο Κζμα», «Αναπτυξιακι» και το «Ρζο Κζμα», 

εξαγοράηοντασ θ μία τισ μετοχζσ τθσ άλλθσ, με τθ λιψθ δανείων, τα οποία είναι 

απλιρωτα. Χιμερα, οι ςυγκεκριμζνοι μζτοχοι,  οφείλοντασ το ςυνολικό ποςό των 44 

εκ. ευρϊ, ζχουν και τα χριματα και τισ εταιρείεσ. Για τθν πρακτικι αυτι ρωτικθκε 

πολλζσ φορζσ ο κ. Αναςταςιάδθσ όταν εξετάςτθκε ενϊπιον τθσ Επιτροπισ μασ ωσ 

μάρτυρασ και ζδωςε τθν, πρωτοφανι εξιγθςθ, ότι επιλζχκθκε θ μζκοδοσ αυτι γιατί 

ιταν μία μορφι ζμμεςθσ χρθματοδότθςθσ(βλ. κατάκεςι του ςτα από 18-10-2016 

Υρακτικά τθσ Επιτροπισ μασ).   

 

 

Ξαι πάντωσ με όρουσ κοινισ λογικισ και διαφάνειασ,  δεν εξθγείται γιατί, μετά τθν 

ίδρυςθ τθσ εταιρίασ που εξζδωςε τθν εφθμερίδα «Υρϊτο Κζμα» και τθν 

επιτυχθμζνθ κυκλοφορία τθσ, ιδρφκθκαν δφο νζεσ εταιρίεσ θ «Αναπτυξιακι» και το 

«Ρζο Κζμα» που δεν είχαν πραγματικι δραςτθριότθτα και ςυνακόλουκα 

χρθματορροζσ (ειςπράξεισ), ϊςτε να εξυπθρετοφνται τα δάνειά τουσ, δεν είχαν 

ςυγκεκριμζνθ ζδρα, δεν είχαν  εργαηόμενουσ και υπό γενικι ζννοια δεν είχαν 

αυτοτελζσ εταιρικό και επιχειρθματικό αντικείμενο, για το λόγο αυτό 

χαρακτθρίςτθκαν από πολλά μζλθ τθσ Επιτροπισ ωσ εταιρίεσ «φάνταςμα».   
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Υαρά ταφτα, αυτζσ οι εταιρίεσ δανειοδοτικθκαν από Ψράπεηεσ, και ςυγκεκριμζνα 

τθν Ψράπεηα Υειραιϊσ,  και ό χ ι το «Υρϊτο Κζμα», χωρίσ να υφίςταται ςχετικι 

ςυνικθσ διεκνισ τραπεηικι πρακτικι, ςτθν οποία παρζπεμψε ο Κζμιςτοκλισ 

Αναςταςιάδθσ, τθν οποία και δεν εξειδίκευςε.     

Θ παραπάνω κατάςταςθ από μόνθ τθσ, δθλαδι ο δανειςμόσ για αγοραπωλθςίεσ 
μετοχϊν εταιρειϊν από τουσ ίδιουσ μετόχουσ, αποτελεί μία τουλάχιςτον 
ερευνθτζα κατάςταςθ, διότι πρόκειται για αμφίβολθσ νομιμότθτασ 
χρθματοδότθςθ. 

Επιπλζον, θ ευνοϊκι μεταχείριςθ του «Υρϊτου Κζματοσ» από το τραπεηικό 

ςφςτθμα προκφπτει από το γεγονόσ, ότι, ι ) ενϊ τα οικονομικά ςτοιχεία που 

ςυνζκεταν τθν οικονομικι κατάςταςθ τθσ εταιρίασ ιταν όλα αρνθτικά επί ςειράν 

ετϊν : και ειδικότερα 

 

Πείωςθ ιδίων κεφαλαίων από 1,9 εκ. το 2007, ςε -1,4 το 2008 και  ςε -2.2 εκ. το 

2009 (με περαιτζρω επιδείνωςθ και όλα τα επόμενα χρόνια, και ςυγκεκριμζνα - 9,6 

εκ.το ζτοσ 2013), δθλαδι αρνθτικά ίδια κεφάλαια 

Ψα  ζτθ 2009- 2010, 2010 -2011,  ο κφκλοσ εργαςιϊν από  53,7 εκ. ζπεςε  ςτα 39.2 

και μετζπειτα ςτα 32.5 εκ. αντίςτοιχα   

Ψο επί ςειρά 2 ςυνεχόμενων ετϊν ΕΒΛDTA (λειτουργικζσ ηθμίεσ) αυξάνονταν, 0.5 το 

2009, - 4.1 το 2010, και -3 το 2011 

Θ επί τα χείρω μεταβολι  αυτϊν των δφο μεγεκϊν ςυνδυαςτικά ςυνιςτοφν τισ 2 

βαςικζσ προυποκζςεισ που βάςει του κανονιςμοφ ζπρεπε να ζχουν κροφςει τον 

κϊδωνα του κινδφνου για περιοριςμό ι ακόμθ και διακοπι τθσ ςυνεργαςίασ 

πιςτοδότθςθσ με τθν εν λόγω εταιρία αφοφ αποτελοφν – βάςει του κανονιςμοφ – 

ςοβαρζσ ενδείξεισ αδυναμίασ του οφειλζτθ να αποπλθρϊςει τισ οφειλζσ του 

(οικονομικι δυςχζρεια)   

Υαράλλθλθ αφξθςθ του δανειςμοφ τθσ εταιρίασ, κάτι που επιβάρυνε τον λόγο ίδιων 

προσ ξζνα κεφάλαια, δθλαδι υπερζβθ τον κατά τον πιςτοδοτικό κανονιςμό 

υποδεικνυόμενο λόγο του 1 προσ 7 (1:7 ι 1/7) κακϊσ το 2007 ο λόγοσ ιταν 1 προσ 

10 ενϊ για τα ζτθ 2008 και 2009, ο λόγοσ ζφκαςε το 1 προσ 12   
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Δθλαδι, ςτοιχεία που όχι μόνον δεν επζτρεπαν τθ δανειοδότθςθ ι τθν αφξθςθ των 

πιςτοδοτικϊν ορίων, αλλά ζπρεπε να οδθγιςουν τισ τράπεηεσ ςε καταγγελία των 

δανειακϊν ςυμβάςεων. 

Υαρά ταφτα, θ δανειοδότθςθ και θ αφξθςθ των πιςτοδοτικϊν ορίων  τθσ εταιρίασ 

ςυνεχίηονταν. Πάλιςτα, παρότι τθ διετία 2010-2011 θ επιχείρθςθ αντιμετϊπιςε 

οικονομικά προβλιματα λόγω τθσ επιδείνωςθσ των μακροοικονομικϊν ςυνκθκϊν 

και τθσ μείωςθσ κατά 40 % των εςόδων από τθν κυκλοφορία τθσ εφθμερίδασ. 

 

ιι) από το ότι οι τράπεηεσ ςυμφωνοφςαν να προβοφν ςε  αναχρθματοδότθςι τουσ, 

ενϊ  τα δάνεια δεν ιταν ενιμερα, ακετοφνταν οι όροι των δανειακϊν ςυμβάςεων 

και πάντωσ δεν αποπλθρωνόταν, ενδεικτικά δε  ςτισ 31.12.2009 δθλαδι δυόμιςι 

χρόνια μετά τθν εκταμίευςθ του δανείου ςτθν «Αναπτυξιακι Α.Ε.» ςθμειϊκθκαν 

καταβολζσ ποςοφ  800 χιλ ευρϊ. μόνο ζναντι του κεφαλαίου του δανείου ςυνολικά, 

ενϊ για τθν ομαλι αποπλθρωμι του ςφμφωνα με τθν δανειακι ςφμβαςθ, το δάνειο 

κεωρείται οτι εξοφλείται κανονικά αν καταβάλλεται ποςό φψουσ 1,2 εκατ ευρϊ ανά 

ζτοσ. Υαρά ταφτα οι τράπεηεσ ςυμφωνοφςαν να προβοφν ςε  αναχρθματοδότθςι 

τουσ.  

Χϋ αυτό το πλαίςιο, για το Ρζο Κζμα ανανεϊνεται και τροποποιείται θ 

αναδιάρκρωςθ του πλαιςίου αποπλθρωμισ, κακϊσ εγκρίνεται παράταςθ τθσ 

περιόδου χάριτοσ κατά δυόμιςι ζτθ, δθλαδι μζχρι τισ 28.8.2014 (προθγουμζνωσ 

μζχρι τισ  28.2.2012), ενϊ μεταβάλλεται και θ περίοδοσ εκτοκιςμοφ, θ οποία από 

τριμθνιαία γίνεται εξαμθνιαία. Σι δόςεισ τθσ περιόδου χάριτοσ επιμερίηονται 

ιςόποςα ςτισ εναπομζνουςεσ δόςεισ, χωρίσ να μεταβάλλεται θ διάρκεια του 

μεςοπρόκεςμου δανείου. 

Επίςθσ για τθν εταιρεία ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΘ ΑΕ ΠΕΧΩΡ ΕΡΘΠΕΦΩΧΘΧ, ανανεϊνεται και 

τροποποιείται θ αναδιάρκρωςθ του πλαιςίου αποπλθρωμισ,  κακϊσ εγκρίνεται 

παράταςθ περιόδου χάριτοσ κατά δφο ζτθ και 9 μινεσ, δθλαδι μζχρι και τισ 

14.9.2014 (προθγουμζνωσ μζχρι τισ 14.12.2011), ενϊ μεταβάλλεται και θ περίοδοσ 

εκτοκιςμοφ, θ οποία από τριμθνιαία γίνεται εξαμθνιαία. Σι δόςεισ τθσ περιόδου 

χάριτοσ, όπωσ ζγινε και με τθν εταιρεία ΡΕΣ ΚΕΠΑ ΑΕ, επιμερίηονται ιςόποςα ςτισ 

εναπομζνουςεσ δόςεισ, χωρίσ να μεταβάλλεται θ διάρκεια του μεςοπρόκεςμου 

δανείου. Σι εξαςφαλίςεισ παραμζνουν αμετάβλθτεσ.  

ιιι) από το ότι, για τθ δανειοδότθςθ του «Υρϊτου Κζματοσ» εδίδοντο ωσ 

εξαςφαλίςεισ  μετοχζσ ι άλλα χρεόγραφα επιχειριςεων ελεγχομζνων από τον 

πιςτοφχο (μετοχζσ τθσ «Υιγαςοσ», του ομίλου), πρακτικι που παραβιάηει ευκζωσ, 

ωσ απαγορευμζνθ, τθν υπ’ αρικμ 2588 Υράξθ του Διοικθτι τθσ ΨτΕ.  
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ιv) από το ότι οι δεςμευμζνοι λογαριαςμοί των Κ. Αναςταςιάδθ και Ξραμιτςου, 

φψουσ 4,5 εκ. ευρϊ, που είχαν δοκεί ωσ ενζχυρο προσ εξαςφάλιςθ πλθρωμισ των 

δόςεων και τόκων (CashCollateral) ιρκθςαν ςτισ 17.1.2009, χωρίσ να δοκοφν 

ανάλογθσ βαρφτθτασ εξαςφαλίςεισ. Θ εξιγθςθ του διοικθτι τθσ πιςτοφχου 

τράπεηασϋότι αυτό ζγινε, δικεν, για να λθφκοφν ιςόποςεσ «προςωπικζσ εγγυιςεισ, 

του βαςικοφ μετόχου, δθλαδι του Κζμου Αναςταςιάδθ είναι ζωλθ και 

προςχθματικι, αφοφ ιταν γνωςτό ι ζπρεπε να ιταν γνωςτό ότι προςωπικι, 

κινθτι ι ακίνθτθ δεν υπιρχε ϊςτε να παραςχεκεί ωσ εξαςφάλιςθ-εγγφθςθ ζναντι 

τθσ αφαίρεςθσ του cashcollateral 4.5 εκατομμυρίων. ϋΑλλωςτε για τθν πλιρθ 

διαςφάλιςθ των κακϊσ νοουμζνων ςυμφερόντων τθσ τράπεηασ, των μετόχων και 

των κατακετϊν τθσ πρϊτα ζπρεπε να προςδιοριςτοφν επακριβϊσ κατά είδοσ και 

ποςό(τουλάχιςτον 4,5 εκ.), να καταςτεί βζβαιο ότι μποροφν να δοκοφν ζναντι τθσ 

απόςυρςθσ του μετρθτοφ των 4,5 εκ. του cashcollateral, να δοκοφν και να 

διαςφαλιςτοφν από κάκε άποψθ(νομικι, οικονομικι, διοικθτικι κλπ.)και ςτθ 

ςυνζχεια να ςυναινζςει θ τράπεηα ςτθν απόςυρςθ του cashcollateral. Αυτό όμωσ 

δεν ζγινε, και δεν ζγινε με πλιρθ γνϊςθ των τραπεηικϊν ςτελεχϊν για το γεγονόσ 

ότι ςυνιςτά ευκεία παράβαςθ των τραπεηικϊν κανόνων και αυτι τθν παράβαςθ 

τθν κζλθςαν με όλεσ τισ ςυνζπειζσ τθσ. Με τθν πρακτικι αυτι τα τραπεηικά 

ςτελζχθ που αποφάςιςαν και προζβθςαν ςτθν απόςυρςθ του cashcollateral 4,5 

εκ.  παραβιάςτθκε ςφόδρα το ςφνολο των τραπεηικϊν λογιςτικϊν, οικονομικϊν 

και χρθματοπιςτωτικϊν κανόνων, με αποτζλεςμα τθν απουςία ςθμαντικϊν 

εξαςφαλίςεων και εγγυιςεων και περαιτζρω τθ ηθμία τθσ τράπεηασ, θ οποία εκ 

των υςτζρων αναγκάςτθκε να προβεί ςε πλικοσ «εξυπθρετιςεων» προσ τθ 

δανειολιπτρια εταιρία και τουσ μετόχουσ τθσ με ςυνεχείσ παρατάςεισ τθσ 

διάρκειασ των δανείων, αναχρθματοδοτιςεισ και ςφνολο διευκολφνςεων που ιδθ 

μνθμονεφονται ςτο παρόν πόριςμα.  . Δθλαδι από άποψθ αιτιϊδουσ  διαδρομισ 

των πιςτοδοτιςεων  ζχουμε μία απόφαςθ απόςυρςθσ  τθσ εγγυιςεωσ ενεχφρου 

ρευςτοφ 4,5 εκ. διότι επζλεξε θ τράπεηα(!!!)να αντικαταςτιςει τθν εγγφθςθ αυτι 

με άλλεσ, προφανϊσ ίςθσ τουλάχιςτον αξίασ, προςωπικζσ εγγυιςεισ από τον 

βαςικό μζτοχο, που όμωσ ποτζ δεν ελιφκθςαν, οπότε δεν πλθρϊκθκε ποτζ θ 

αίρεςθ-προχπόκεςθ απόςυρςθσ του cashcollateral με αποτζλεςμα να αφινει 

ζκκετουσ όλουσ όςουσ αποφάςιςαν ό,τι αποφάςιςαν.  

  

v) από το γεγονόσ, ότι οι εκ μζρουσ του Κζμου Αναςταςιάδθ δοκείςεσ  προςωπικζσ 

εγγυιςεισ δεν περιλαμβάνουν ακίνθτα ι κατακζςεισ (προςωπικοφσ λογαριαςμοφσ) 

– κατά τθ εξζταςι του ενϊπιον τθσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ ο ίδιοσ ο Κζμοσ 

Αναςταςιάδθσ χαρακτιριςε τθν οικονομικι κατάςταςι του «ςυμπακθτικι».  

Επομζνωσ, και δεδομζνου ότι δεν  ζχει ςτθν ιδιοκτθςία του ακίνθτα, οι προςωπικζσ 

εγγυιςεισ είναι άνευ αντικειμζνου, «ζνα πουκάμιςο αδειανό» !!! …Για το ηιτθμα 

αυτό θ Ψράπεηα τθσ Ελλαδοσ ςτο υπ’ αρικμ. 3/2016  Υόριςμά τθσ ρθτά αναφζρει ότι 

από τα ζντυπα Ε9 που προςκόμιςε ο Κζμοσ Αναςταςιάδθσ αποδεικνφεται ότι δεν 

κατζχει ακίνθτθ περιουςία, επομζνωσ καμία  αξιόχρεθ και ςε κάκε περίπτωςθ ίςθσ 

αξίασ με τθν αξία του cashcollateral των 4,5 εκ. ακίνθτθ περιουςία(αλλά οφτε 
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κινθτι)δεν υπιρχε για να αντικαταςτιςει τθν εγγφθςθ αυτι. Ξαι αςφαλϊσ μόνο 

αφελισ κα ςκεφτόταν ότι δεν το γνϊριηαν αυτό τα τραπεηικά ςτελζχθ που 

αποφάςιςαν τθν απόςυρςθ του cashcollateral ι ότι δεν επιβάλλονταν να το 

γνωρίηουν πριν τθ λιψθ μίασ τόςο ςθμαντικισ απόφαςθσ, Εκτόσ και αν ιςχυρίηονται 

ότι εξαπατικθκαν από τον ίδιο τον Κζμο Αναςταςιάδθ όμωσ κάτι τζτοιο ποτζ μζχρι 

ςιμερα δεν ελζχκθ από  κάποιο τραπεηικό ςτζλεχοσ τθσ πιςτοφχου τράπεηασ. 

Επομζνωσ; Ψα περιςςότερα από τθν Ελλθνικι Δικαιοςφνθ. . 

 

vι) από το ότι οι τράπεηεσ δεν προζβθςαν ςε καταγγελία των δανειακϊν 

ςυμβάςεων, όπωσ επιβάλλεται από το περιεχόμενο των τελευταίων και τουσ 

πιςτοδοτικοφσ κανόνεσ  

 

Εν προκειμζνω είναι ενδεικτικι και θ  από 29.9.2009 «υποςχετικι επιςτολι» τθσ 
δανειοδοτοφμενθσ εταιρίασ του Κζμου Αναςταςιάδθ προσ τθν Ψράπεηα Alpha Bank, 
με τθν οποία θ εταιρία  αναλαμβάνει τθν αόριςτθ υποχρζωςθ να εξοφλεί το ποςό 
του δανείου, χωρίσ ςτθν «υποςχετικι επιςτολι» να αναφζρονται χρόνοι και 
προκεςμίεσ καταβολϊν !!! Αυτι θ πρακτικι «δανειοδότθςθσ» παραπζμπει ςε 
δωρεά !!!  

 

γιι)Ζνα πρόςκετο ςθμαντικό ςτοιχείο παρατίκεται από το περιεχόμενο του 

υπϋαρικμ. 8/68 του από Μαρτίου 2016 Ειςθγθτικό Ριςτοδοτιςεων τθσ πιςτοφχου 

τράπεηασ ALPH BANK για τον ϋΠμιλο του «ΡΩΤΟΥ ΚΕΜΑΤΟΣ», ςυμφερόντων 

Κζμου Αναςταςιάδθ, με ςκοπό τθν περιοδικι ανακεϊρθςθ ορίων και ειδικϊν 

όρων ςυνεργαςίασ, όπου αναφζρεται, πλθν των άλλων, ότι θ τράπεηα ηιτθςε από 

το Ρρϊτο Κζμα τα πιο πρόςφατα ςτοιχεία(οικονομικζσ καταςτάςεισ), πλθν όμωσ 

τζτοια ςτοιχεία ποτζ δεν προςκομίςτθκαν, τουλάχιςτον μζχρι και τον Μάρτιο 

2016, οπότε γεννάται το ερϊτθμα: για ποιο ακριβϊσ λόγο θ τράπεηα ηιτθςε τα 

πρόςκετα αυτά ςτοιχεία, και γιατί θ δανειολιπτρια εταιρία ΡΩΤΟ ΚΕΜΑ δεν τα 

προςκόμιςε; ϋΙκελε να κρφψει κάτι και τι ακριβϊσ, επζμενε θ τράπεηα και τι 

εξζλιξθ αυτι θ απαίτθςι τθσ; Είναι λοιπόν ερευνθτζο  για το τι επακολοφκθςε το 

ζγγραφο-αίτθμα τθσ τράπεηασ.  

 

Χυμπεραςματικά, ο Τμιλοσ Υρϊτο Κζμα είναι χαρακτθριςτικι περίπτωςθ που 
«ξεκίνθςε» και «ςτικθκε» με «περίεργα» τραπεηικά δάνεια, παραβιάηοντασ τουσ 
κανόνεσ του υγιοφσ ανταγωνιςμοφ. Χε αυτι τθ βάςθ, ςιμερα, θ εταιρία που εκδίδει 
το «Υρϊτο Κζμα»  εμφανίηεται με ενιμερα δάνεια, υγιισ και χωρίσ προβλιματα.     
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Η) 1) Ραραβάςεισ-Ραραβιάςεισ 
 
 
Για τα τραπεηικά ςτελζχθ, τα οποία ζχουν τθν επιμζλεια και τθ  διαχείριςθ τθσ 
περιουςίασ των Ψραπεηϊν ςτοιχειοκετείται το αδίκθμα παραβίαςθ τραπεηικϊν και 
πιςτοδοτικϊν κανόνων, αποφάςεων του Διοικθτι τθσ ΨτΕ που είναι πάντοτε 
υποχρεωτικι για ΟΛΑ τα τραπεηικά ςτελζχθ που αξιολογοφν, αποφαςίηουν και 
χορθγοφν δάνεια, και αυτό ςυνάγεται και ευκζωσ από τα κείμενα των Ξανόνων 
Υιςτοδοτιςεων, αλλά και εμμζςωσ από τθν κατάκεςθ του Επικεωρθτι τθσ ΨτΕ κ. 
Υάςχα, ο οποίοσ κατζκεςε ότι «εάν τθν ζρευνα που ενιργθςα το 2015  εάν τθν 
ζκανα το 2009 κα είχε άλλθ κατάλθξθ(και ο νοϊν νοείτω). Ειδικότερα και 
ςυγκεκριμζνα:.  
  
Λ)  χοριγθςαν τα δάνεια, χωρίσ επαρκείσ εξαςφαλίςεισ (μάλιςτα για το δεφτερο 
δάνειο των 18 εκ, ευρϊ ςτο από 5.11.2011 «ςθμείωμα για πρόταςθ ςυνεργαςίασ» 
αναφζρεται ότι ο κίνδυνοσ αντιςτακμίηεται μερικϊσ από τθν μζχρι ςτιγμισ 
ικανοποιθτικι ςυνεργαςία με τθν Ψράπεηα !!!), για τθν αγορά εταιριϊν χωρίσ 
δραςτθριότθτα των ιδίων μετόχων με αυτοφσ τθσ δανειηομζνθσ εταιρίασ,  , και 
επιπλζονϋ ςυναίνεςαν ςτθν άρςθ του cash collateral 4,5 εκ. ευρϊ και αντικατάςταςι 
του με ενζχυρο μετοχϊν εταιρίασ, χωρίσ τθ λιψθ αξιόχρεθσ και ίςθσ τουλάχιςτον 
αξίασ προςωπικι εγγφθςθ του βαςικοφ μετόχου, κάτι όμωσ που ιταν αδφνατο 
αφοφ τζτοια εγγφθςθ δεν μποροφςε να δοκεί, όπωσ παραπάνω αναλυτικά 
αναφζρεται, λόγω μθ φπαρξθσ ακίνθτθσ περιουςίασ, οφτε ςθμαντικισ κινθτισ, ςτο 
όνομα του βαςικοφ μετόχου.    
 
ΛΛ) που προζβθςαν ςε αναχρθματοδότθςθ των δανείων με νζο δανειςμό και  
 
ΛΛΛ) που δεν κατιγγειλαν, ωσ όφειλαν, τισ δανειακζσ ςυμβάςεισ, κατά το χρόνο που 
ζπρεπε, ςτοιχειοκετείται παράβαςθ και παραβίαςθ και των τραπεηικϊν και 
πιςτοδοτικϊν κανόνων τθσ ΨτΕ, που αποδεικνφονται με όλεσ τισ προαναφερόμενεσ 
πράξεισ και παραλείψεισ των τραπεηικϊν ςτελεχϊν που αποφάςιηαν κάκε φορά και 
χορθγοφςαν τα δάνεια ι αποφάςιηαν άλλεσ ευνοϊκζσ μθ νόμιμεσ εξυπθρετιςεισ τθσ 
δανειολιπτριασ εταιρίασ και του βαςικοφ τθσ μετόχου, πραξεισ και παραλείψεισ  
που αςφαλϊσ προκάλεςαν ηθμία τθσ πιςτοφχου τράπεηασ, των μετόχων και 
κατακετϊν τθσ (βλ.  και κατάκεςθ Υάςχα για τθν ζρευνα που ζγινε από τθ ΨτΕ το 
ζτοσ 2015 «εάν ζκανα ζρευνα το 2009 κα είχε άλλθ κατάλθξθ) 
 
 
 
Για τουσ ιδιοκτιτεσ του ομίλου και του εντφπου «Υρϊτο Κζμα»,  προκφπτει 
αςφαλϊσ το όφελόσ τθσ από τισ πράξεισ και παραλείψεισ των τραπεηικϊν ςτελεχϊν 
που αποφάςιηαν κάκε φορά για τθ χοριγθςθ πιςτοδοτιςεων και θ πιεςτικι αξίωςθ 
από αυτά για να προβοφν ςτισ πράξεισ ι παραλείψεισ τουσ. Δεδομζνου ότι ηθτοφςε  
τθ χοριγθςθ δανείων, ενιργθςε με τρόπο που οδιγθςε τα τραπεηικά ςτελζχθ ςτθ 
ςφναψθ δανείων (18 εκ., 18 εκ. ευρϊ κ.α.) χωρίσ εξαςφαλίςεισ (μάλιςτα για το 
τελευταίο των 18 εκ, ευρϊ ςτο από 5.11.2011 «ςθμείωμα για πρόταςθ 
ςυνεργαςίασ» αναφζρεται ότι ο κίνδυνοσ αντιςτακμίηεται μερικϊσ από τθν μζχρι 
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ςτιγμισ ικανοποιθτικι ςυνεργαςία με τθν Ψράπεηα !!!)    για τθν αγορά εταιριϊν 
χωρίσ δραςτθριότθτα με μετόχουσ τουσ ίδιουσ τθσ δανείςτριασ εταιρίασ (βλ. το 
παράρτθμα τθσ «ζκκεςθσ ειδικισ ζρευνασ» τθσ ΨτΕ «… καλφπτονται από ενζχυρο 
μετοχϊν των ιδίων … εταιριϊν, οι εξαςφαλίςεισ δεν λαμβάνονται υπόψιν λογω 
ςυςχζτιςθσ κινδφνου (ΥΔΨτΕ 2588/τμιμα ΧΨϋπαρ. 18 ai1)  και ςτθ ςυναίνεςι τουσ 
ςτθν άρςθ του cash collateral   ι ςτθν αφξθςθ των πιςτοδοτικϊν ορίων.  
 
 

Η) 2) Υαρατιρθςθ 

 

Τςον αφορά  τθν ΨτΕ, είναι προφανζσ ότι αυτι δεν άςκθςε τον εποπτικό και 

ελεγκτικό ρόλο τθσ (βλ. κατακζςεισ  Υάςχα που είπε ότι  τα δάνεια προσ τα ΠΠΕ και 

τα κόμματα ζπρεπε να είχαν αντιμετωπιςτεί «τουλάχιςτον αυςτθρότερα», 

Υροβόπουλου που είπε, ότι τα ςυγκεκριμζνα δάνεια ιταν μια εκδιλωςθ 

«αδυναμίασ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ», και Λ. Χτουρνάρα, που είπε ότι «ποτζ δεν 

γίνονται όλα καλά. Ψο άριςτα, όπωσ ξζρετε, είναι ο εχκρόσ του καλοφ»), δεδομζνου 

ότι ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 2577/9.3.2006 Υράξθ του Διοικθτι τθσ ΨτΕ ποτζ δεν 

προζβθςαν «ςτθν επιβαλλόμενθ ετιςια αξιολόγθςθ των κινδφνων και δεν 

προςδιορίςτθκαν ότι οι υψθλοφ κινδφνου  περιοχζσ ι πολφπλοκεσ ςυναλλαγζσ 

που κακορίηονται από κάκε πιςτωτικό ίδρυμα κακϊσ και οι προβλθματικζσ 

πιςτοδοτιςεισ  ΚΑ ΕΡΕΡΕ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΛ ΣΥΧΝΟΤΕΑ».  Χφμφωνα με τθν ίδια 

αυτι ΥΔ/ΨΕ 2577  ςτο ίδιο κεφάλαιο και ςτθν παράγραφο 18 και 18.1 προβλζπεται 

ότι «Υφίςτανται καταγεγραμμζνεσ διαδικαςίεσ ειδικότερα ωσ προσ: 18.1. Τον 

περιοδικό εντοπιςμό των ςθμαντικϊν ι αιφνίδιων μεταβολϊν ςτισ παραμζτρουσ 

που διαμορφϊνουν τουσ κινδφνουσ (οικονομικά μεγζκθ, εξελίξεισ ςτθν αγορά, 

νομικό περιβάλλον κλπ.), τθν αξιολόγθςι τουσ και τθν αναφορά τουσ ςτα 

αρμόδια όργανα για τυχόν διορκωτικζσ ενζργειεσ, ιδίωσ όταν οδθγοφν ςε 

υπζρβαςθ των αποδεκτϊν ορίων 

 

12. ΣΚΑΪ 

 ΣΠΛΟΣΧ ΧΞΑΝ 

ΛΣΤΟΛΚΟ- ΓΕΝΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΓΛΑ ΤΟΝ ΟΜΛΛΟ 

Σ όμιλοσ ΧΞΑΛ εκμεταλλεφεται τουσ ομϊνυμουσ ςτακμοφσ, τθλεοπτικό και 

ραδιοφωνικό και διευκφνεται από το βαςικό μζτοχο Λ. Αλαφοφηο, ο οποίοσ 

αναπτφςςει πολυετι πολυςχιδι δραςτθριότθτα με ζμφαςθ τουσ τομείσ των ΠΠΕ 

και τθσ ναυτιλίασ. Χτο ίδιο πλαίςιο κινείται και ο αδελφόσ του , Κ. Αλαφοφηουσ 

(όμιλοσ ΞΑΚΘΠΕΦΛΡΘ), και κατά καιροφσ ζχουν πραγματοποιθκεί μεταξφ των 

ομίλων αγοραπωλθςίεσ εταιρειϊν ΠΠΕ. 

Θ δομι του ομίλου ςτισ 30.09.2015 και ςυγκεκριμζνα εταιρείεσ με άμεςθ ι ζμμεςθ 

ςχζςθ ενοποίθςθσ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ 31.12.2014, είναι θ εξισ : Θ 
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μθτρικι εταιρεία ΦΑΔΛΣΦΩΡΛΞΕΧ & ΨΘΟΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΞΕΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ ΑΕΕ , 

μζτοχοι  τθσ οποίασ είναι ο Αλαφοφηοσ Λωάννθσ με ποςοςτό 90%, ο Ξυριακίδθσ 

Γεϊργιοσ με ποςοςτό 9% και  θ Χκοφρα Ελζνθ με ποςοςτό 1% , ζχει το 100% των 

μετοχϊν τθσ εταιρείασ ΕΛΔΘΧΕΛΧ ΡΨΣΨ ΞΣΠ ΑΨΕΕ. Θ κυγατρικι ΕΛΔΘΧΕΛΧ ΡΨΣΨ ΞΣΠ 

ΑΨΕΕ ζχει το ποςοςτό 100% τθσ ΠΕΟΩΔΛΑ ΑΕ, ποςοςτό 71% τθσ ΣΠΠΕ ΑΕ, ποςοςτό 

71% τθσ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΣ ΕΟΕΩΚΕΦΩΡ ΧΥΣΩΔΩΡ ΑΚΟΘΨΛΞΣΩ ΦΕΥΣΦΨΑΗ, ποςοςτό  16% 

τθσ DIGEA ΨΘΦΛΑΞΘ ΥΑΦΣΧΣΧ ΑΕ, ποςοςτό 69% τθσ εταιρείασ ΚΑΡΑΟΕ ΑΕ, 

ποςοςτό 100% τθσ TVPEDIA AE και ποςοςτό 1% τθσ ΨΘΟΕΣΥΨΛΞΑ ΔΛΞΑΛΩΠΑΨΑ ΑΕ. 

 Χτισ εν λόγω καταςτάςεισ γίνεται αναφορά ςχετικά με τθν απόφαςθ τθσ 

ΦΑΔΛΣΦΩΡΛΞΕΧ & ΨΘΟΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΞΕΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ ΑΕΕ (μθτρικι) και τισ ΕΛΔΘΧΕΛΧ 

ΡΨΣΨ ΞΣΠ ΑΨΕΕ (βαςικι κυγατρικι) να προχωριςουν ςε ςυγχϊνευςθ μζςω 

απορρόφθςθσ τθσ πρϊτθσ από τθ δεφτερθ (ςυνεδρίαςθ 22.12.2014 των διοικθτικϊν 

ςυμβουλίων) διαδικαςία που βρίςκεται ςε εξζλιξθ και ςφμφωνα με τον φάκελο που 

μασ ζςτειλε θ εταιρεία ΕΛΔΘΧΕΛΧ ΡΨΣΨ ΞΣΠ ΑΨΕΕ ζχει ιδθ υλοποιθκεί. 

 

ΧΟΝΟΔΛΑΓΑΜΜΑ ΔΑΝΕΛΣΜΟΥ  

  

 

α. ΕΚΡΛΞΘ ΨΦΑΥΕΗΑ 

1. Χφμφωνα με το Υρακτικό τθσ Ανϊτατθσ Επιτροπισ Υιςτοδοτιςεων τθσ 

ςυνεδρίαςθσ ςτισ 22/05/2012, εγκρίνεται θ χοριγθςθ δανείου, φψουσ 4.000.000€, με ςκοπό 

να αναλωκεί είτε ςτθν αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ μθτρικισ εταιρίασ, “ΦΑΔΛΣΦΩΡΛΞΕΧ 

ΞΑΛ ΨΘΟΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΞΕΧ ΕΞΔΣΧΕΛΧ Α.Ε.”, είτε ςτθν εξαγορά μετοχϊν τθσ εν λόγω εταιρίασ 

από τουσ λοιποφσ μετόχουσ. Υαράλλθλα, υποβλικθκε αίτθμα για εκταμίευςθ του δανείου, 

πριν τθν εγγραφι τθσ προςθμείωςθσ.  

Τπωσ διευκρινίςτθκε προφορικά από τον Λωάννθ Αλαφοφηο, το ποςό κα χρθςιμοποιθκεί 

για τθν εξαγορά των μεριδίων του Ευάγγελου Παρινάκθ, ο οποίοσ κατζχει 12,90% των 

μετοχϊν τθσ μθτρικισ εταιρίασ. Ψο δάνειο κα αποπλθρωκεί ςε 18 δόςεισ, ποςοφ 222.200€ θ 

κακεμία. 

Ωσ εξαςφάλιςθ ηθτικθκε θ εγγραφι Α τάξθσ προςθμείωςθσ υποκικθσ, για το ποςό των 

4.800.000€ επί τριϊν οικοπζδων με των επ’ αυτϊν κτιςμάτων. Θ τράπεηα ζκανε δεκτό το 

αίτθμα του Λ. Αλαφοφηου και ενζκρινε τθν παροχι ευχζρειασ ςτθν εκταμίευςθ του δανείου 

προ τθσ εγγραφισ του βάρουσ (δθλαδι τθσ προςθμείωςθσ υποκικθσ επί των ανωτζρω 
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ακινιτων), βάςει τθσ ανζκκλθτθσ διλωςθσ του Λ. Αλαφοφηου για άμεςθ εγγραφι και πάντωσ 

όχι αργότερα από δφο μινεσ.   

2. Χφμφωνα με το Υρακτικό τθσ Ανϊτατθσ Επιτροπισ Υιςτοδοτιςεων τθσ 

ςυνεδρίαςθσ ςτισ 20/12/2012, εγκρίνεται θ εφάπαξ χρθματοδότθςθ 1.550.000€, λιξθσ ςτισ 

30/11/2013, με ςκοπό τθν κάλυψθ εποχιακϊν αναγκϊν ςε κεφάλαιο κίνθςθσ. Ωσ εξαςφάλιςθ 

ηθτικθκε θ ενεχυρίαςθ τθσ υφιςτάμενθσ ςφμβαςθσ με τον ΣΨΕ, αρχικοφ ποςοφ 1.765.800€ 

και ανεξόφλθτου υπολοίπου, κατά διλωςθ του πιςτοφχου, 1.606.300€, μθ γεγενθμζνο. Χτισ 

Υαρατθριςεισ αναφζρεται ότι ζχει ιδθ καταβλθκεί ι είναι ςε φάςθ καταβολισ από τον ΣΨΕ 

ποςό 159.600€, που αφορά μζροσ των προβλεπόμενϊν ςτθ ςφμβαςθ παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν, για τουσ μινεσ Χεπτζμβριο 2012 ζωσ τον Δεκζμβριο 2012 και, ςυνεπϊσ, το 

υπολειπόμενο ποςό τθσ ςφμβαςθσ που εκκρεμεί να πλθρωκεί ανζρχεται ςε 1.606.300€.    

3. Χφμφωνα με το Υρακτικό τθσ Ανϊτατθσ Επιτροπισ Υιςτοδοτιςεων τθσ ςυνεδρίαςθσ 

ςτισ 14/03/2013, εγκρίνεται θ χοριγθςθ δανείου, φψουσ 2.500.000€, για επιχειρθματικοφσ 

και επενδυτικοφσ ςκοποφσ, ςταδιακισ αποπλθρωμισ ςε 18 εξαμθνιαίεσ δόςεισ, με πρϊτθ 

καταβλθτζα ςτισ 27/01/2014 και τελευταία ςτισ 27/07/2022. Υαράλλθλα, υποβλικθκε 

αίτθμα για εκταμίευςθ του δανείου, πριν τθν εγγραφι τθσ προςθμείωςθσ. Σι ειδικότεροι 

όροι του δανείου είναι οι εξισ: 

- Εγγραφι Β τάξθσ προςθμείωςθσ υποκικθσ, για το ποςό των 3.000.000€ επί τριϊν 

οικοπζδων με των επ’ αυτϊν κτιςμάτων, ιδιοκτθςίασ κατά πλιρθ κυριότθτα του Λωάννθ 

Αλαφοφηου των δφο από αυτά και ψιλισ κυριότθτα του τρίτου, ςτο οποίο τθν επικαρπία ζχει 

ο πατζρασ του. Θ Ψράπεηα παρείχε τθν αιτοφμενθ ευχζρεια για τθν εκταμίευςθ του δανείου 

προ τθσ εγγραφισ του βάρουσ (δθλαδι τθσ προςθμείωςθσ υποκικθσ ςτα ανωτζρω 

περιγραφόμενα ακίνθτα), βάςει τθσ ανζκκλθτθσ διλωςθσ του Λ. Αλαφοφηου για άμεςθ 

εγγραφι του βάρουσ και πάντωσ όχι αργότερα από δφο μινεσ. 

- Εκτοκιςμόσ ανά εξάμθνο 

- Επιτόκιο Euribor 

- Υερικϊριο 6,00%. 
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4. Χφμφωνα με το Υρακτικό τθσ Ανϊτατθσ Επιτροπισ Υιςτοδοτιςεων τθσ ςυνεδρίαςθσ 

ςτισ 23/12/2013, υποβλικθκε από τον Λωάννθ Αλαφοφηο αίτθμα για χοριγθςθ δανείου, 

φψουσ 3.500.000€, με παροχι προςθμείωςθσ υποκικθσ ςε ακίνθτα, ιδιοκτθςίασ του. 

Υαράλλθλα, υποβλικθκε αίτθμα για εκταμίευςθ του δανείου, πριν τθν εγγραφι τθσ 

προςθμείωςθσ. Θ Ανϊτατθ Επιτροπι Υιςτοδοτιςεων προχϊρθςε ςτθν ζγκριςθ του 

αιτιματοσ, μεταβάλλοντασ μόνο το φψοσ του χορθγοφμενου δανείου, το οποίο ανιλκε 

τελικά ςτο ποςό του 1.750.000€, με τουσ εξισ ειδικότερουσ όρουσ: 

 - Εγγραφι Α τάξθσ προςθμείωςθσ υποκικθσ, για το ποςό των 2.100.000€, επί ζξι 

οικοπζδων και των επ’ αυτϊν κτιςμάτων, ψιλισ κυριότθτασ του Λ. Αλαφοφηου, θ επικαρπία 

επί των οποίων ανικει ςτον πατζρα του. Θ Ψράπεηα παρζχει τθν αιτοφμενθ ευχζρεια για τθν 

εκταμίευςθ του δανείου προ τθσ εγγραφισ του βάρουσ (δθλαδι τθσ προςθμείωςθσ 

υποκικθσ ςτα ανωτζρω περιγραφόμενα ακίνθτα), βάςει τθσ ανζκκλθτθσ διλωςθσ του Λ. 

Αλαφοφηου για άμεςθ εγγραφι του βάρουσ και πάντωσ όχι αργότερα από δφο μινεσ. Χε 

περίπτωςθ που προκφψουν νομικά ι τεχνικά κζματα κατά τθ διαδικαςία εγγραφισ του 

βάρουσ, το δάνειο κα καταςτεί άμεςα απαιτθτό.  

- Εκτοκιςμόσ ανά εξάμθνο 

- Επιτόκιο Euribor 

- Υερικϊριο επιτοκίου 6,00% 

Ωπάρχει θ επιςιμανςθ ότι ςε περίπτωςθ που μζχρι τθν εκταμίευςθ του δανείου 

υφίςτανται ανεξόφλθτεσ δόςεισ ομολογιακϊν δανείων τθσ εταιρίασ ΕΛΔΘΧΕΛΧ ΡΨΣΨ ΞΣΠ ΑΕ, 

θ οποία ουςιαςτικά ανικει ςτον πιςτοφχο, Λ. Αλαφοφηο, τότε το προϊόν τθσ χρθματοδότθςθσ 

κα αχκεί ςε πίςτωςθ τθσ οφειλισ από τα ομολογιακά δάνεια. 

5. Χφμφωνα με το Υρακτικό τθσ Ανϊτατθσ Επιτροπισ Υιςτοδοτιςεων τθσ ςυνεδρίαςθσ 

ςτισ 04/04/2014, εγκρίκθκε θ εφάπαξ χρθματοδότθςθ φψουσ 4.000.000€ ςτο ΧΞΑΝ, με ςκοπό 

τθν κάλυψθ επιτακτικϊν αναγκϊν κεφαλαίου κίνθςθσ. Ωσ εξαςφαλίςεισ ηθτικθκαν: 

- Ρομότυπθ ενεχυρίαςθ του ςυνόλου των μετοχϊν τθσ κυγατρικισ εταιρίασ ΠΕΟΩΔΛΑ ΑΕ 

και του ςιματοσ του ομϊνυμου ραδιοφωνικοφ ςτακμοφ.  

- Υροςωπικι εγγφθςθ του Λ. Αλαφοφηου 
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- Οιψθ υποςχετικισ επιςτολισ του Λ. Αλαφοφηου για αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου κατά 

3.500.000€ εντόσ των επόμενων 12 μθνϊν, από ίδια διακζςιμα κεφάλαια (και ςε κάκε 

περίπτωςθ χωρίσ άντλθςθ τραπεηικοφ δανειςμό από τθν Εκνικι Ψράπεηα) και δζςμευςθ για 

τυχόν αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου, ϊςτε να αποπλθρωκοφν οι δόςεισ διμερϊν 

ομολογιακϊν δανείων τθσ τρζχουςασ χριςθσ, ςυνολικοφ ποςοφ 3.500.000€.  

- Θ εκταμίευςθ κα γίνει μετά από τθ λιψθ υποςχετικισ επιςτολισ τθσ εταιρίασ, ςτθν 

οποία κα δεςμεφεται για τθν υλοποίθςθ των ενεχυριάςεων εντόσ μθνόσ από τθν εκταμίευςθ 

(θ μθ υλοποίθςθ κα αποτελεί γεγονόσ καταγγελίασ). Χτθν υποςχετικι επιςτολι κα 

προβλζπεται θ προςκόμιςθ ζκκεςθσ αποτίμθςθσ τθσ αξίασ τθσ εταιρίασ ΠΕΟΩΔΛΑ ΑΕ, εντόσ 

10 θμερϊν από τθν εκταμίευςθ. 

 

β. EUROBANK 

1. 1. Χτισ 17/12/2010 υπεγράφθ ςφμβαςθ πίςτωςθσ με ανοικτό αλλθλόχρεο 

λογαριαςμό, φψουσ 1.300.000€, με πιςτοφχο τθν εταιρία ΚΑΡΑΟΕ και εγγυθτι τον 

Κεμιςτοκλι Αλαφοφηο.  

Πε τθν από 29/04/2011 επιςτολι θ ΚΑΡΑΟΕ αναγνωρίηει ότι οφείλει 1.050.000€ και 

αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να καταβάλει τα εξισ ποςά: 

- 31/10/2011: 150.000€, 30/04/2012: 150.000€, 29/10/2012: 150.000€, 29/04/2013: 

150.000€, 29/10/2013: 150.000€, 29/04/2014: 150.000€, 29/10/2014: 150.000€. Χφνολο: 

1.050.000€. 

Πε τθν από 20/06/2012 επιςτολι θ ΚΑΡΑΟΕ αναγνωρίηει ότι κα καταβάλλει ωσ εξισ τισ 

δόςεισ: 

- 30/04/2013: 150.000€, 31/10/2013: 150.000€, 30/04/2014: 150.000€, 31/10/2014: 

150.000€, 30/04/2015: 150.000€, 30/10/2015: 150.000€, 30/04/2016: 150.000€. 

Χτισ 14/03/2014 υπεγράφθ ςφμβαςθ ενεχυριάςεωσ κατάκεςθσ. 

Πε τθν από 27/11/2014 ςφμβαςθ το όριο τθσ πίςτωςθσ μειϊκθκε από 1.300.000€ ςε 

450.000€.  
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Χτισ 16/12/2014 υπογράφεται ιδιωτικό ςυμφωνθτικό με το οποίο ο ΧΞΑΝ ενζχεται ωσ 

εγγυθτισ, ενϊ είχε προθγθκεί θ υπογραφι του από 20/06/2012 ιδιωτικοφ ςυμφωνθτικοφ, με 

το οποίο παρζςχεςαν εγγφθςθ ο Χριςτοσ Χωτθρακόπουλοσ και ο Γεϊργιοσ Διμασ.      

Χφμφωνα με Ειςθγθτικό τθσ τράπεηασ, υποβλικθκε από τθν πιςτοφχο αίτθμα για 

αποδζςμευςθ των ενεχυριαςμζνων περιουςιακϊν ςτοιχείων του χαρτοφυλακίου του 

Κεμιςτοκλι Αλαφοφηου, με τθν εξόφλθςθ τθσ δόςθσ κεφαλαίου 150.000€ και αφοφ 

προθγθκεί αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου του ΧΞΑΝ προσ τθν ΚΑΡΑΟΕ. Χτο ειςθγθτικό υπάρχει 

μία χειρόγραφθ ςθμείωςθ, “ΣΞ, αλλά το ενεχυριαςμζνο χαρτοφυλάκιο να χρθςιμοποιθκεί 

για τθν κάλυψθ των λθξιπρόκεςμων τόκων τθσ ΞΑΚΘΠΕΦΛΡΘΧ. Εάν οι ωσ άνω λθξιπρόκεςμοι 

τόκοι αποπλθρωκοφν από άλλεσ πθγζσ, απελευκερϊςτε τα ενεχυριαςμζνα χαρτοφυλάκια”.  

Χφμφωνα το από 20395/2014 ΠΕΠΣ τθσ τράπεηασ, υποβλικθκε αίτθμα του Σμίλου του 

Λ. Αλαφοφηου για μεταφορά του πιςτοφχου ΚΑΡΑΟΕ ςτον Τμιλο του Λ. Αλαφοφηου (ανικει 

ςτον Τμιλο του Κ. Αλαφοφηου), με τροποποίθςθ των εξαςφαλίςεων και ζγκριςθ αιτιματοσ 

με νζο όριο leasing 2.100.000€, με νζο πιςτοφχο τον ΧΞΑΝ. Θ Διοίκθςθ εκτιμά ότι θ εταιρία 

δεν κα αντιμετωπίςει πρόβλθμα ρευςτότθτασ. Θ Ψράπεηα ειςθγικθκε κετικά ωσ προσ το 

αίτθμα και ενζκρινε τθν άρςθ τθσ Υ/Ε του Κ. Αλαφοφηου και τθν αποδζςμευςθ των 

ενεχυριαςμζνων περιουςιακϊν ςτοιχείων του χαρτοφυλακίου του εγγυθτι, μετά τθν 

εξόφλθςθ τθσ δόςθσ κεφαλαίου 150.000€ ςτισ 30/10, μζςω αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου 

τθσ ΧΞΑΝ. Κα αντικαταςτακεί από τθν εταιρικι εγγφθςθ τθσ μθτρικισ εταιρίασ ΧΞΑΝ.   

 

1. Χτισ 04/03/2011 υπεγράφθ ςφμβαςθ δανείου, φψουσ 8.000.000€, με τθν 

εταιρία ΛΠΕROS SHIPPING LIMITED, θ οποία είναι off shore, με ζδρα ςτθ Οιβερία. Χτθ 

ςφμβαςθ ενζχονται ωσ εγγυθτζσ, 1. ο Λωάννθσ Αλαφοφηοσ, 2. θ εταιρία “ΕΦΓΑ ΔΛΣΡΩΧΣΩ ΑΨΕ” 

και 3. θ εταιρία “ΧΕΟΘΡΑΛΑ ΑΨΕ”.  

Θ πιςτοφχοσ και οι εγγυθτζσ με τθν από 04.03.2011 επιςτολι τουσ ηθτοφν τον κακοριςμό 

του ποςοφ των δόςεων ςε 20 εξαμθνιαίεσ, από 30/06/2012 ζωσ 31/12/2021, με τισ 10 

πρϊτεσ ποςοφ 300.000€ και τισ 10 τελευταίεσ 500.000€. Χτθ ςυνζχεια, με τθν από 04.02.2013 

επιςτολι τουσ ηθτοφν τροποποίθςθ των δόςεων αποπλθρωμισ, ενϊ το ςυνολικό υπόλοιπο 

τθσ οφειλισ ανερχόταν τθν ίδια θμζρα (04.02.2013) ςτο ποςό των 7.700.000. Σ 

προτεινόμενεσ δόςεισ ζχουν ωσ εξισ: 
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- 31/12/2014: 300.000€, 30/06/2015: 300.000€, 31/12/2015: 300.000€, 30/06/2016: 

300.000€, 31/12/2016: 300.000€, 30/06/2017: 500.000€, 31/12/2017: 500.000€, 30/06/2018: 

500.000€, 31/12/2018: 500.000€, 30/06/2019: 500.000€, 30/12/2019: 500.000€, 30/06/2020: 

800.000€, 31/12/2020: 800.000€, 30/06/2021: 800.000€. Χφνολο: 7.700.000€. 

Ωσ εξαςφάλιςθ δόκθκε προςθμείωςθ υποκικθσ, για το ποςό των 10.400.000€, ςε 

ακίνθτα ιδιοκτθςίασ τθσ εταιρίασ “ΕΦΓΑ ΔΛΣΡΩΧΣΩ ΑΨΕ” και “ΧΕΟΘΡΑΛΑ ΑΕ” (πρϊθν ΕΛΔΘΧΕΛΧ 

ΡΨΣΨ ΞΣΠ), οι οποίεσ ανικουν ςτον Λ. Αλαφοφηο κατά 49,19% και 50,00% αντίςτοιχα. Θ 

ςυνολικι αξία των ακινθτϊν εκτιμικθκε από τθν Property ςτο ποςό των 8.491.000€.  

Χτο από 14/03/2011 Ειςθγθτικό τθσ Eurobank αναφζρεται ότι “ςφμφωνα με τθν εταιρία, 

θ αποπλθρωμι του προτεινόμενου δανείου κα πραγματοποιθκεί από τθν είςπραξθ 

μεριςμάτων, τα οποία, βάςει του προχπολογιςμοφ, κα ανζλκουν ςυνολικά για τα ζτθ 2012 

ζωσ 2021 ςε 12.000.000€.  

Επίςθσ, ςτο υπ’ αρικμ. 2820/2012 Ειςθγθτικό ανανζωςθσ ορίου αναγράφεται ότι “για 

τθν εκτίμθςθ τθσ προςωπικισ εγγφθςθσ του Λ. Αλαφοφηου απαιτείται θ ανάλυςθ των 

οικονομικϊν ςτοιχείων του ΧΞΑΝ, δεδομζνου ότι ο Λ. Αλαφοφηοσ είναι πρόεδροσ και κατζχει 

το 70% των μετοχϊν του. Ωςτόςο, οι οικονομικζσ καταςτάςεισ του 2010 δεν δθμοςιεφκθκαν 

και δεν ζχουν προςκομιςκεί, παρά τισ οχλιςεισ”. 

Πε τθν υπ’ αρικμ. 30953/2013 Ειςθγθτικό ανανζωςθσ ορίου, από το προϊόν τθσ 

χρθματοδότθςθσ θ πιςτοφχοσ παρζλαβε το δεξαμενόπλοιο “NISSOS SERIFOS” ςτισ 

05/01/2012, το οποίο βρίςκεται ςε χρονοναφλωςθ, με θμεριςιο ναφλο 14.000€. Θ ανωτζρω 

πλθροφόρθςθ είναι προφορικι, κακϊσ, αν και ηθτικθκε, δεν προςκομίςκθκε θ ςφμβαςθ για 

τθν εξαγορά των μετοχϊν, με τθν αιτιολογία ότι οι δφο εταιρίεσ είναι λιβεριανζσ και 

ςφμφωνα με το λιβεριανό δίκαιο θ εξαγορά πραγματοποιικθκε με φυςικι ανταλλαγι, χωρίσ 

ςφςταςθ ςφμβαςθσ. 

Ψζλοσ, ςφμφωνα με το πρακτικό τθσ Ξεντρικισ Επιτροπισ Υιςτοδοτιςεων του 

Σκτωβρίου 2014, κα ηθτθκοφν γραπτϊσ τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ ANAFI, θ μετοχικι 

ςφνκεςθ, βάρθ κλπ. 

 

ΣΥΜΒΑΣΕΛΣ ΥΡΟΛΟΛΡΑ ΕΤΑΛΕΛΑΣ ΕΛΔΘΣΕΛΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ 
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ΕΚΝΛΚΘ ΤΑΡΕΗΑ 

Από τα ςτοιχεία που ζχουν ςυλλεχκεί αποτυπϊνεται ότι θ Εκνικι Ψράπεηα 

αποτζλεςε  τθν αποκλειςτικι ςχεδόν χρθματοδότθ τθσ εταιρείασ, κατζχοντασ το 

μεγαλφτερο μερίδιο ςτο ςφνολο του τραπεηικοφ δανειςμοφ τθσ, με υπόλοιπο 

οφειλϊν ςτισ 31.10.2016 φψουσ 38.731.226€ και από αυτά ακάλυπτεσ από κετικζσ 

εξαςφαλίςεισ είναι ποςοφ 29.655.294€. 

Χυνοπτικά παρατίκενται οι δανειακζσ ςυμβάςεισ που ζχουν υπογραφεί μεταξφ τθσ 

Εκνικισ Ψράπεηασ και των νόμιμων εκπροςϊπων τθσ εταιρείασ ΕΛΔΘΧΕΛΧ ΡΨΣΨ ΞΣΠ 

ΑΕ. 

Χτισ 15.01.1999 υπεγράφθ θ υπ’ αρικμ. 400139076ςφμβαςθ παροχισ πίςτωςθσ με 

ανοικτό αλλθλόχρεο λογαριαςμό και πρόςκετεσ αυτισ πράξεισ ποςοφ 500.000δρχ  

από τθν εταιρεία ΦΑΔΛΣΦΩΡΛΞΕΧ & ΨΘΟΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΞΕΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ ΑΕΕ . Χτισ 

12.05.2008 υπεγράφθ  πρόςκετθ πράξθ ςτθν ωσ άνω ςφμβαςθ που αφξθςε το όριο 

ςε 5.000.000€.  

Χτισ 21.05.2009 υπεγράφθ θ υπ’ αρικμ. 9747035160 ςφμβαςθ ομολογιακοφ δανείου 

ποςοφ 25.000.000€ με ενζχυρο επί των μετοχϊν τθσ εταιρείασ Φαδιοφωνικζσ & 

Ψθλεοπτικζσ Επιχειριςεισ Α.Ε- Letter of comfort (επιςτολι πατρωνίασ) κ. Λωάννθ 

Αλαφοφηου. 

Χτισ 23.03.2010 υπεγράφθ θ υπ’ αρικμ. 9747056613 ςφμβαςθ ομολογιακοφ δανείου 

ποςοφ 10.000.000€ με βϋενζχυρο επί των μετοχϊν τθσ εταιρείασ Φαδιοφωνικζσ & 

Ψθλεοπτικζσ Επιχειριςεισ Α.Ε- Letter of comfort (επιςτολι πατρωνίασ) κ. Λωάννθ 

Αλαφοφηου. 

Χτισ 21.12.2012 υπεγράφθ θ υπ’ αρικμ. 9747117973ςφμβαςθ πίςτωςθσ με ανοιχτό 

αλλθλόχρεο λογαριαςμό ποςοφ 2.000.000€, θ οποία μετά από ςυνεχείσ αυξιςεισ 

του ορίου ανιλκε ςτο ποςό των 15.000.000€. 

Χτισ 5.3.2014 υπεγράφθ θ υπ’ αρικμ. 9747144016 ςφμβαςθ δανείου ποςοφ 

3.000.000€ 

Χτισ 8.8.2016 υπεγράφθ θ υπ’ αρικμ. 9747205910 ςφμβαςθ ποςοφ 1.200.000€ 

EUROBANK 

Θ εταιρεία ΕΛΔΘΧΕΛΧ ΡΨΣΨ ΞΣΠ υπζγραψε με τθν Ψράπεηα EUROBANK τισ κάτωκι 

ςυμβάςεισ Leasing  

1)67656-10-0001/11.12.2014  

2) 67656-10-0002/17.12.2014   

3) 67656-10-0003/15.1.2015   

4) 67656-10-0004/28.1.2015   

5) 67656-10-0005/5.3.2015   
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6) 67656-10-0006/9.9.2015   

ςυνολικοφ ορίου 2.100.000 ευρϊ με ςθμερινό υπόλοιπο 1.338.556,62 ευρϊ 

 

ΡΕΛΑΛΩΣ 

Θ εταιρεία ΕΛΔΘΧΕΛΧ ΡΨΣΨ ΞΣΠ υπζγραψε με τθν Ψράπεηα Υειραιϊσ τθν υπ’ αρικμ. 

2713639/26.06.2007 ςφμβαςθ ποςοφ 2.336.041 ευρϊ 

 

Χυνολικζσ οφειλζσ τθσ εταιρείασ ΕΛΔΘΧΕΛΧ ΡΨΣΨ ΞΣΠ ΑΕ ΧΨΛΧ 31.10.2016 είναι 

41.455.834,30€ και ακάλυπτοι κίνδυνοι 29.665.294€ ςφμφωνα με τουσ πίνακεσ που 

απζςτειλαν οι Ψράπεηεσ ςτθν Επιτροπι και παρατίκενται πίνακεσ ςτο Υαράρτθμα. 

 

ΕΥΘΜΑΤΑ 

Ψο πόριςμα τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ διαπιςτϊνει ότι θ ΕΚΡΛΞΘ  τθν αποκλειςτικι 

ςχεδόν χρθματοδότθσ του ΧΞΑΝ. ‘Ττι θ Ψράπεηα είχε ςτόχο τθ ςτιριξθ του Σμίλου. 

Πε θμερομθνία 30.9.2015 οι ςυνολικζσ οφειλζσ του ομίλου ανζρχονταν ςε €46,7εκ. 

και του βαςικοφ μετόχου ςε €7,3 εκ. Υοςοςτό 89,7% ι €41,9 εκ., των 

επιχειρθματικϊν οφειλϊν ςυγκεντρϊνεται ςτθν ΕΛΔΘΧΕΛΧ ΡΨΣΨ ΞΣΠ ΑΨΕΕ και 

ςθμαντικό μζροσ τουσ, € 24,5εκ., προζρχεται από 2 Σ/Δ, αρχικοφ φψουσ €35εκ., 

ακάλυπτα από κετικζσ εξαςφαλίςεισ. Ψονίηεται ότι πραγματοποιικθκαν καταβολζσ 

κεφαλαίου και μιςκωμάτων €24εκ. περίπου μζχρι τισ 30.09.2015 (καταβολζσ 

μιςκωμάτων leasing φψουσ €8 εκ.). Ψο υπόλοιπο τμιμα των απαιτιςεων κατά του 

ομίλου αφορά επί το πλείςτον ςε χρθματοδοτιςεισ κεφαλαίου κίνθςθσ και 

πρακτόρευςθσ επιχειρθματικϊν απαιτιςεων (factoring) πλθν ενόσ μεςοπρόκεςμου 

δανείου προσ τθν ΣΠΠΕ. ΑΕ. 

Διαπιςτϊνει ότι παρότι κατεβλικθ προςπάκεια εξορκολογιςμοφ αλλά και 

ενίςχυςθσ των δραςτθριοτιτων (περιςτολι κόςτουσ, εκςυγχρονιςμόσ, παροχζσ 

υπθρεςιϊν ςε τρίτουσ, όμωσ οριςμζνεσ επενδυτικζσ και επί μζρουσ επιχειρθματικζσ 

επιλογζσ δεν πζτυχαν και αυτό το γεγονόσ επζτεινε τα ιδθ υπαρκτά λόγω τθσ 

οικονομικισ κρίςθσ χρθματοοικονομικά προβλιματα.  

Χθμειϊνει ότι ο βαςικόσ μζτοχοσ(Λωάννθσ Αλαφοφηοσ) προζβθ χωρίσ να διευκρινίηει 

πότε και πϊσ ςε ‘’ικανζσ απολιψεισ’’ και χαρακτθρίηει τισ ενζργειεσ αυτισ ‘’μθ 

ςυνάδουςεσ με τισ ςυνικεισ επιχειρθματικζσ πρακτικζσ’’. 

Αναφορικά με τισ χρθματοδοτιςεισ του ζτουσ 2014 από τθν ΕΚΡΛΞΘ ςθμειϊνει ότι θ 

Ψράπεηα κα μποροφςε να είναι «περιςςότερο αυςτθρι ωσ προσ τθν 

παρακολοφκθςθ τθσ διάκεςισ τουσ» χωρίσ να αναφερκεί ςε λεπτομζρειεσ 

Σι κίνδυνοι που είχαν αναλθφκεί από τον Τμιλο ςτισ 30.09.2015 κατά το πόριςμα, 

ανζρχονταν ςε 54 εκ € που, τότε, ιςαν ενιμερα ςτο ςφνολό τουσ. 
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Λδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηει θ πορεία τθσ δανειοδότθςθσ του ομίλου από τθν 

ΕΚΡΛΞΘ τα ζτθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ. Τπωσ εντοπίηει θ ζκκεςθ ΨτΕ ‘’το 

μεγαλφτερο μζροσ ζωσ και το τζλοσ 2011 των κινδφνων αφοροφςε 

‘’μακροπρόκεςμα ομολογιακά δάνεια για να αναχρθματοδότθςθ προχφιςτάμενου 

δανειςμοφ και κάλυψθ επενδυτικϊν αναγκϊν. Ψα δάνεια αυτά που επελκοφςθσ τθσ 

κρίςεωσ ςτθρίχτθκαν πιςτοδοτικά από τθν τράπεηα με τον εξισ τρόπο: 

α) με αναδιάρκρωςθ χρονοδιαγραμμάτων αποπλθρωμισ 

β) με νζεσ χρθματοδοτιςεισ 

Για τισ νζεσ χρθματοδοτιςεισ θ ζκκεςθ αναφζρει ότι αυτζσ δόκθκαν ‘’ζναντι 

ποικίλων καλυμμάτων’’ χωρίσ ωςτόςο να τα ςυγκεκριμενοποιεί με τζτοιον τρόπο 

ϊςτε να προκφπτει το εάν αποτελοφςαν ι όχι επαρκείσ εξαςφαλίςεισ. 

Θ ςιωπι εν προκειμζνω τθσ ζκκεςθσ δθμιουργεί πολλά ερωτθματικά δεδομζνου ότι, 

εάν ιςαν επαρκι ζςτω και οριακά, εκτιμάται ότι αυτό κα είχε αναφερκεί.  

Χυνεπϊσ χριηει περαιτζρω ζρευνασ  εάν τα καλφμματα που δόκθκαν από τον όμιλο 

ΧΞΑΝ ςτα πλαίςια τθσ αναχρθματοδότθςθσ των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων του 

ιςαν ι όχι επαρκι. 

 

Θ ζκκεςθ τθσ ΨτΕ προβαίνει ςε περιγραφι τθσ ςυμπεριφοράσ τθσ ΕΚΡΛΞΘΧ  το 

διάςτθμα αυτό αναφζρει ότι ‘’γενικά λαμβάνονταν και αξιολογοφνταν 

επιχειρθςιακά ςχζδια των εταιρειϊν’’ παρατθρεί όμωσ ότι οι προβλζψεισ τουσ για 

εξζλιξθ των οικονομικϊν μεγεκϊν τουσ «ςυνικωσ» δεν επιβεβαιϊνονταν είτε λόγω 

τθσ ςυνεχιηόμενθσ κρίςθσ είτε λόγω τθσ μθ αποδοτικότθτασ των επιχειρθματικϊν 

αποφάςεων. Θ τελευταία αυτι εκτίμθςθ ςε ςυνδυαςμό με το ότι παρζχεται θ 

πλθροφορία πωσ , κατά το ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα, αυτό ιταν το ςυνικωσ 

ςυμβαίνον προκαλεί ςοβαρά ερωτθματικά ωσ προσ τθν προοπτικι των 

ςυγκεκριμζνων επιχειρθματικϊν πρωτοβουλιϊν και εάν θ ςυνεχιηόμενθ 

χρθματοδότθςθ μποροφςε να κεωρθκεί ωσ εξαςφαλιςμζνθ ι όχι. Επίταςθ του 

προβλθματιςμοφ αυτοφ προκαλεί θ διαπίςτωςθ τθσ ζκκεςθσ τθσ ΨτΕ που 

ακολουκεί, ότι δθλαδι ‘’το 2014 αυξικθκε ο μακροπρόκεςμοσ δανειςμόσ με λιψθ 

εξαςφαλίςεων που αφοροφςαν επί το πλείςτον ‘’μθ γεγεννθμζνεσ απαιτιςεισ ι και 

ότι μζροσ του δανειςμοφ αφοροφςε λοιπζσ επενδυτικζσ κινιςεισ του ομίλου 

(εξαγορά εταιρειϊν)  ‘’χωρίσ αξιολόγθςθ τθσ ςκοπιμότθτάσ τουσ και χωρίσ 

αποτίμθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ τουσ’’. Ψο ότι δεν διενεργικθκε εκτίμθςθ του ευλόγου 

κόςτουσ τθσ επζνδυςθσ ςθμειϊνεται ωσ παραβίαςθ του κανονιςμοφ των 

πιςτοδοτιςεων τθσ ςυγκεκριμζνθσ Ψράπεηασ. Ωσ διακινδφνευςθ εν προκειμζνω 

νοείται θ περίπτωςθ να τφχει χρθματοδότθςθσ μια υπερτιμθμζνθ ςυμμετοχι. 

Από τα κεφάλαια κίνθςθσ που είχαν δοκεί τθ ςυγκεκριμζνθ περίοδο, μζροσ μόνο 

καλφφκθκε από τθν ενεχφραςθ προϊόντοσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν με τον 

ΣΨΕ, θ οποία, ωςτόςο, κατά το χρόνο κατάρτιςθσ τθσ ςφμβαςθσ ιταν μθ 
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γεγεννθμζνθ. Δεν διευκρινίςτθκε εάν θ ςφμβαςθ αυτι υλοποιικθκε ι όχι ϊςτε το 

προϊόν τθσ να περιζλκει ςτθν Ψράπεηα. 

Για τισ «μθ ςυνικεισ» απολιψεισ του βαςικοφ μετόχου που μείωναν τθ δυνατότθτα 

εξυπθρζτθςθσ των ομολογιακϊν δανείων αναφζρεται ότι θ ΕΚΡΛΞΘ  Ψράπεηα 

αντζδραςε,  χωρίσ να αναγράφεται με ποίο τρόπο. 

 

Από τουσ φακζλουσ δανειοδότθςθσ του ομίλου ΧΞΑΝ προκφπτουν τα εξισ: 

 

Θ τακτικι τθσ Εκνικισ Ψράπεηασ να αναλάβει το ςφνολο ςχεδόν τθσ δανειοδότθςθσ 

τθσ εταιρείασ ΕΛΔΘΧΕΛΧ ΡΨΣΨ ΞΣΠ, είναι άκρωσ επικίνδυνθ για μία τράπεηα και για 

το λόγο αυτό ςε όλεσ τισ άλλεσ περιπτϊςεισ των δανείων προσ μεγάλα ΠΠΕ, το 

βάροσ του δανειςμοφ ζχει επιμεριςτεί ςε τουλάχιςτον τρεισ τράπεηεσ ανάλογα με τα 

κεφάλαια και το ενεργθτικό τθσ κάκε μίασ. 

Χτο πρακτικό τθσ Ανϊτατθσ Επιτροπισ Υιςτοδοτιςεων τθσ 23/12/2013 εγκρίκθκαν 

τα εξισ: χοριγθςθ δανείου €3,5 εκ ςτον Λ. Αλαφοφηο για ταμειακι ενίςχυςθ τθσ 

εταιρείασ ΕΛΔΘΧΕΛΧ ΡΨΣΨ ΞΣΠ ΑΕ, με ευχζρεια εκταμίευςθσ του δανείου πριν τθν 

εγγραφι προςφερόμενων βαρϊν. Χε περίπτωςθ που μζχρι τθν εκταμίευςθ του 

παραπάνω δανείου υφίςτανται ανεξόφλθτεσ δόςεισ ομολογιακϊν δανείων τθσ 

εταιρείασ ΡΨΣΨ ΞΣΠ, που ουςιαςτικά ανικει ςτον πιςτοφχο , το προϊόν τθσ υπόψθ 

χοριγθςθσ να αχκεί ςε περίπτωςθ τθσ προαναφερόμενθσ οφειλισ». Χτθν 

παραπάνω απόφαςθ υπάρχουν οι εξισ παραβάςεισ βαςικϊν κανόνων 

πιςτοδοτιςεων, α) άλλοσ είναι ο φερόμενοσ δανειολιπτθσ (Λ.Αλαφοφηοσ) και άλλοσ 

ο πραγματικόσ (ΧΞΑΛ) κατ’ ομολογία του ίδιου ειςθγθτι και του εγκριτικοφ οργάνου, 

β) οι εξαςφαλίςεισ που λαμβάνονται είναι αμφιβόλου ποιότθτασ, κακότι θ ψιλι 

κυριότθτα ακινιτων είναι πολφ δφςκολα ρευςτοποιιςιμθ και μάλιςτα ςτισ 

ςθμερινζσ ςυνκικεσ κατάρρευςθσ των τιμϊν των ακινιτων. Επίςθσ δεν αναφζρεται 

θ εκτιμθκείςα αξία των εξαςφαλίςεων και ειδικά ςε ςυνκικεσ αναγκαςτικισ 

εκποίθςθσ (πλειςτθριαςμοφ), όπωσ υπαγορεφουν οι κανόνεσ χοριγθςθσ των 

δανείων των τραπεηϊν, όταν λαμβάνονται ακίνθτα για εξαςφάλιςθ δανείων, γ) 

ακόμθ εγκρίνεται από τθν ΑΕΥ(Ανϊτατθ Επιτροπι Υιςτοδοτιςεων) να δοκοφν τα 

χριματα ςτο δανειολιπτθ πριν τθν εγγραφι τθσ προςθμείωςθσ ςτα ακίνθτα, με 

αυτόν τον τρόπο θ Ψράπεηα αναλαμβάνει τον κίνδυνο να εγγραφοφν ςτο μεταξφ 

άλλεσ απαιτιςεισ ςτα ακίνθτα, να διαπιςτωκεί ότι προχπάρχουν άλλα βάρθ με 

πικανό αποτζλεςμα να χορθγθκοφν από τθν Ψράπεηα € 3,5 εκ χωρίσ να ζχει 

εξαςφαλίςει οφτε και αυτι τθν πικανόν προβλθματικι κάλυψθ από τθν ψιλι 

κυριότθτα ακινιτων, δ) θ ΑΕΥ εγκρίνει να εξοφλθκοφν λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ του 

ομολογιακοφ δανείου του ΧΞΑΛ από το δάνειο που δίνεται ςτον Λ. Αλαφοφηο όμωσ θ 

τακτικι αυτι αντιβαίνει τον νόμο 3016/2007 που ρθτά απαγορεφει τθν 

χρθματοδότθςθ από τισ τράπεηεσ τθσ εξόφλθςθσ προθγοφμενων δανείων με νζα 

δάνεια. 
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Χτισ 14/3/2013 είχε χορθγθκεί ιδθ ςτον Λ. Αλαφοφηο δάνειο 2.500.000 «για 

επενδυτικοφσ και επιχειρθματικοφσ ςκοποφσ με εγγραφι β’ ςειράσ υποκικθσ ςε 

ακίνθτα που ζχει τθν ψιλι κυριότθτα». Σ ςκοπόσ που δίνεται ζνα δάνειο, με βάςθ 

τουσ κανόνεσ πιςτοδοτιςεων είναι ςαφισ και ςυγκεκριμζνοσ και ςε κάκε 

περίπτωςθ θ τράπεηα υποχρεοφται να παρακολουκεί τθν υλοποίθςθ του ςκοποφ 

για τον οποίο δόκθκε το δάνειο. 

Πε το πρακτικό τθσ Ανϊτατθσ Επιτροπισ Υιςτοδοτιςεων (ΑΕΥ) τθσ 20/12/2012 

εγκρίκθκε εφάπαξ χρθματοδότθςθ του ΧΞΑΛ με €1.550.000 και διαςφάλιςθ 

ενεχυρίαςθ ςφμβαςθσ του ΧΞΑΛ με τον ΣΨΕ «με ανεξόφλθτο υπόλοιπο , κατά 

διλωςθ, 1.606.000, μθ γεγενθμζνο». Αυτό ςθμαίνει ότι ο ΧΞΑΛ δεν υποχρεοφνταν να 

υποβάλλει ςτθν Ψράπεηα μία ςειρά από ζγγραφα και δικαιολογθτικά, όπωσ 

απαιτείται για όλουσ τουσ δανειολιπτεσ όταν ηθτοφν ζνα δάνειο από τθν τράπεηα ι 

τθ ρφκμιςθ μιασ παλιάσ οφειλισ κ.λ.π. Αντίκετα , ςτθν εταιρεία ΕΛΔΘΧΕΛΧ ΡΨΣΨ ΞΣΠ 

θ Ψράπεηα δζχεται ωσ ιςχυρό ό,τι δθλϊνει θ εταιρεία και δεν απαιτοφνται 

επιπρόςκετα ςτοιχεία . Επιπλζον οι απαιτιςεισ τθσ εταιρείασ από τον ΣΨΕ που 

ενεχυριάηει δεν είναι γεγενθμζνεσ, δθλαδι δεν υπάρχει απόλυτθ βεβαιότθτα ότι κα 

υπάρξουν. 

Πε το πρακτικό τθσ 4/4/2014 τθσ ΑΕΥ δόκθκε εφάπαξ χρθματοδότθςθ 4 εκ ςτθν 

εταιρεία ΕΛΔΘΧΕΛΧ ΡΨΣΨ ΞΣΠ με ςκοπό « τθν κάλυψθ επιτακτικϊν αναγκϊν 

κεφαλαίου κίνθςθσ». Ωσ εξαςφαλίςεισ εγκρίκθκαν τα εξισ: α) νομότυπθ ενεχυρίαςθ 

ςυνόλου μετοχϊν τθσ κυγατρικισ ΠΕΟΩΔΛΑ  και του ςιματοσ του Φαδιοςτακμοφ. 

Υροςωπικι εγγφθςθ του Λ. Αλαφοφηου. Οιψθ υποςχετικισ επιςτολισ του Λ. 

Αλαφοφηου για αφξθςθ ΠΞ χωρίσ δανειςμό (και πάντωσ όχι από τθν ΕΨΕ). 

Εκταμίευςθ του ποςοφ με υποςχετικι επιςτολι για τθν υλοποίθςθ των παραπάνω 

πλζον προςκόμιςθ ζκκεςθσ αποτίμθςθσ τθσ αξίασ τθσ εταιρείασ ςε 10 μζρεσ. Χτθν 

παραπάνω ζγκριςθ διαπιςτϊνονται οι κάτωκι παρατυπίεσ :α) δίνεται ηεςτό χριμα 4 

εκ. χωρίσ να ζχει λθφκεί καμία εξαςφάλιςθ παρά μόνο μια υπόςχεςθ που δεν 

παράγει κανζνα ζννομο αποτζλεςμα, β) κα λθφκεί εξαςφάλιςθ των μετοχϊν και 

του ςιματοσ του ΠΕΟΩΔΛΑ χωρίσ τθν θμζρα τθσ ζγκριςθσ να γνωρίηουν οι 

εγκρίνοντεσ τθν αξία των παραπάνω, γ) κα λθφκεί προςωπικι εγγφθςθ του Λ. 

Αλαφοφηου, χωρίσ να προςδιορίηεται πωσ ποςοτικοποιείται θ εγγφθςθ αυτι όταν 

μάλιςτα ζχουν ιδθ προςθμειωκεί με α’ και β’ ςειρά περιουςιακά ςτοιχεία του 

μετόχου. 

Υαρά το γεγονόσ ότι τθν περίοδο 2010-2014 ο όμιλοσ Λ. Αλαφοφηου αντιμετϊπιςε 

μείωςθ κφκλου εργαςιϊν κατά 18% και είχε κατά κανόνα ηθμιογόνα αποτελζςματα, 

ςθμείωςε αφξθςθ ορίου δανειςμοφ κατά 5 εκ., από 55 ςτα 60 από τθν ΕΨΕ και απ’ 

αυτά 40 εκ. χαρακτθρίηονται, με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ ίδιασ Ψράπεηασ, ωσ ακάλυπτοι 

κίνδυνοι, δθλαδι δεν μποροφν να κεωρθκοφν εξαςφαλιςμζνα με αξιόπιςτεσ 

εγγυιςεισ. Χυγκεκριμζνα  θ υπ’ αρικμόν 9747117973/21.12.2012 δανειακι 

ςφμβαςθ ποςοφ 2.000.000€ ςτισ 2/9/2013 αυξάνεται το όριο βραχυπρόκεςμου 

δανειςμοφ από 2 εκ. ςτα 2.100.000€ . Χτισ 27/12/2013, το ίδιο παραπάνω όριο 
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αυξάνεται από 2.100.000€ ςτα 3.100.000€. Χτισ 30/1/2014 από 3.100.000€ 

αυξάνεται ςτα 6 εκ. Ψθν 1/7/2014 από 6 εκ. αυξάνεται κατά 9 εκ. ςτα 15.000.000. 

 

Ευριματα από τθν κατάκεςθ του κυρίου Αλαφοφηου και τουσ πίνακεσ των 

Ψραπεηϊν  με θμερομθνία 31.10.2016: 

Σ Λωάννθσ Αλαφοφηοσ εξεταηόμενοσ ενϊπιον τθσ Επιτροπισ ςτισ 27.7.2016 

διλωςε ότι « από το ςυνολικό κλίμα, το οποίο ςε μεγάλο βακμό ζχει δθμιουργθκεί 

από τθν Ξυβζρνθςθ και τουσ Βουλευτζσ, που είναι  αρμόδιοι και που ζχουν τθν 

εξουςία αυτι,  δθμιουργείται ζνα κλίμα φόβου ςτισ τράπεηεσ να χρθματοδοτιςουν 

οποιονδιποτε νομίηουν ότι δεν είναι αρεςτόσ ςτθν Ξυβζρνθςθ. ςελ 364)... Ωπάρχει 

φόβοσ ςτθν τράπεηεσ. Φοβοφνται να υπογράψουν, δικαίωσ ι αδίκωσ,Χασ 

επαναλαμβάνω, υπάρχει γενικόσ τρόμοσ ςτισ τράπεηεσ να χρθματοδοτοφν 

επιχειριςεισ οι οποίεσ δεν είναι αρεςτζσ (ςτθν Ξυβζρνθςθ). Αυτό το ηω κακθμερινά. 

Δεν είμαι διατεκειμζνοσ να αναφερκϊ ςε ςτελζχθ και να τα εκκζςω. ,Τχι, ζχω 

ςτοιχεία. Ωπάρχει τουσ τελευταίουσ μινεσ, εδϊ και κανζνα εξάμθνο, μια γενικι 

άρνθςθ αντιμετϊπιςισ μασ ωσ επιχείρθςθ, όπωσ μασ αντιμετϊπιηαν ςτο παρελκόν, 

κι ζχω πάρα πολλζσ ενδείξεισ ότι αυτό οφείλεται ςε πολιτικοφσ λόγουσ....( ςελ  364, 

369, 372-373 )». Τμωσ θ Ξυβζρνθςθ λόγω του κεςμικοφ τθσ ρόλου δεν ζχει 

ανάμειξθ ςτισ επιχειρθματικζσ αποφάςεισ των Ψραπεηϊν οφτε προςπακεί με 

οποιονδιποτε τρόπο να επθρεάςει αυτζσ τισ αποφάςεισ. Υροσ επίρρωςθ των 

παραπάνω αναφζρεται ότι 13 μζρεσ αργότερα ςτισ 8.8.2016 θ εταιρεία του κυρίου 

Αλαφοφηου ΕΛΔΘΧΕΛΧ ΡΨΣΨ ΞΣΠ υπζγραψε νζα δανειακι ςφμβαςθ με τθν Εκνικι 

Ψράπεηα ποςοφ 1.200.000 ευρϊ. Ξατά ςυνζπεια όςα υποςτιριξε ο κφριοσ 

Αλαφοφηοσ ενϊπιον τθσ Επιτροπισ ςτεροφνται κεμελίωςθσ.  

 

ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ  

Από τα ωσ άνω ευριματα οδθγοφμαςτε ςτο ςυμπζραςμα ότι ο όμιλοσ του κυρίου 

Λωάννθ Αλαφοφηου αντιμετωπίςτθκε με ιδιαίτερα ευνοϊκό τρόπο από τθν Εκνικι 

Ψράπεηα που αποτελεί και τθν τράπεηα που χρθματοδότθςε ςχεδόν αποκλειςτικά 

τον όμιλο αυτό. Εντοπίςτθκαν περιπτϊςεισ όπου χορθγικθκαν δάνεια με 

αμφίβολθσ αξίασ εξαςφαλίςεισ όπωσ π.χ τθν εγγραφι προςθμείωςθσ ςτο δικαίωμα 

ψιλισ κυριότθτασ επί ακινιτων, όπου το προϊόν του νζου δανείου χρθςιμοποιικθκε 

και για τθν εξόφλθςθ τόκων προθγοφμενων δανείων , άλλθ περίπτωςθ όπου 

χορθγικθκε ωσ εξαςφάλιςθ μθ γεγεννθμζνθ απαίτθςθ τθσ εταιρείασ ΕΛΔΘΧΕΛΧ ΡΨΣΨ 

ΞΣΠ από τον ΣΨΕ.  

Ακόμθ , ςτον δανειςμό  από τθν Ψράπεηα Eurobank τθσ εταιρείασ του ομίλου 

ΚΑΡΑΟΕ ΑΕ με τθν επιςτολι τθσ από 20.6.2012 αναγνωρίηει ότι κα καταβάλλει τισ 

οφειλζσ τθσ με ςυγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα αυτό αποδεικνφει ότι δεν είχε 

εκπλθρϊκει από τθν εταιρεία θ αρχικι τθσ υποχρζωςθ και ςυνεπϊσ ζχουμε 

μετάκεςθ χρονικά των δόςεων τθσ εξόφλθςθσ.  
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Ψζλοσ ςτο κζμα του δανειςμοφ τθσ εταιρείασ IMEROS SHIPPING LIMITED από τθν 

Ψράπεηα Eurobank αποδεικνφεται, εκ των πραγμάτων , ότι οι ηθτθκείςεσ 

εξαςφαλίςεισ,  είναι ιδιαίτερα αςκενείσ και επαφίενται ςτθ κζλθςθ του πιςτοφχου, 

ο οποίοσ δεν εξεπλιρωςε ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα και ςυνεπϊσ θ Ψράπεηα 

όφειλε να απαιτιςει νζεσ ιςχυρζσ εξαςφαλίςεισ. 

 

ΕΚΝΛΚΘ ΤΑΡΕΗΑ, 31.10. 2016 

ΥΛΧΨΣΩΧΣΧ ΧΩΡΣΟΛΞΘ 

ΣΦΕΛΟΘ 

ΑΞΑΟΩΥΨΣΛ ΞΛΡΔΩΡΣΛ ΥΦΣΒΟΕΨΕΛΧ ΞΑΚΩΧΨΕΦΘΧ

Θ ΑΡΩ ΨΩΡ 

90 ΘΠΕΦΩΡ 

ΕΛΔΘΧΕΛΧ DOT COM 

ΧΩΠΒΑΧΕΛΧ 

1) 400139076/15.1.1999 

2)9747035160/21.5.2009 

3)9747056613/23.3.2010 

4)9747117973/21.12.2012 

5)9747144016/5.3.2014 

6)9747205910/8.8.2016 

 

 

1)2.000.000€ 

2)13.750.000€ 

3)5.500.000€ 

4)4.612.982€ 

5)2.592.312€ 

6)1.200.000€ 

 

 

1) 2.000.000€ 

2) 13.750.000€ 

3) 5.500.000€ 

4) 4.612.982€ 

5) 2.592.312€ 

6) 1.200.000€ 

 

 

1)0,00€ 

2) 0,00€ 

3) 0,00€ 

4) 0,00€ 

5) 0,00€ 

6) 0,00€ 

 

 

1)0,00€ 

2) 0,00€ 

3) 0,00€ 

4) 0,00€ 

5) 0,00€ 

6) 0,00€ 

ΕΛΔΘΧΕΛΧ DOT COM 

ΕΨΕ FACTORS 

 

9.075.932€ 

 

0,00€ 

 

0,00€ 

 

0,00€ 

ΕΛΔΘΧΕΛΧ DOT COM 

ΕΨΕ LEASING AE 

 

856.119€ 

 

0,00€ 

 

0,00€ 

 

0,00€ 

ΧΩΡΣΟΣ ΕΛΔΘΧΕΛΧ DOT COM 38.731.226€ 29.655.294€ 0,00€ 0,00€ 

OMME AE 

ΧΩΠΒΑΧΕΛΧ 

1)1047022301/9.11.2006 

2)1047022310/9.11.2006 

 

1)620.158€ 

2)20.972€ 

 

1) 620.158€ 

2)0,00€ 

 

1) 0,00€ 

2) 0,00€ 

 

1) 0,00€ 

2) 0,00€ 

OMME AE 

ΕΨΕ FACTORS 

 

44.829€ 

 

0,00€ 

 

0,00€ 

 

0,00€ 

ΠΕΟΟΩΔΛΑ Α.Ε     
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ΕΨΕ FACTORS 447.882€ 432.278€ 0,00€ 0,00€ 

Λ.ΑΟΑΦΣΩΗΣΧ 

ΧΩΠΒΑΧΕΛΧ 

1)9747110090/27.07.2012 

2)9747122667/21.03.2013 

3)9747139900/31.12.2013 

 

1)3.266.667€ 

2)1.666.667€ 

3)1.361.200€ 

 

1) 0,00€ 

2)1.653.400€ 

3)0,00€ 

 

1) 0,00€ 

2) 0,00€ 

3) 0,00€ 

 

1) 0,00€ 

2) 0,00€ 

3) 0,00€ 

ΧΩΡΣΟΛΞΣΧ ΔΑΡΕΛΧΠΣΧ 

ΣΠΛΟΣΩ Λ.ΑΟΑΦΣΩΗΣΩ                       

47.015.720€ 31.928.852€ 0,00€ 0,00€ 

     

EUROBANK ERGASIAS, 31. 10. 2016 

ΥΛΧΨΣΩΧΣΧ ΧΩΡΣΟΛΞΘ 

ΣΦΕΛΟΘ 

ΑΞΑΟΩΥΨΣΛ ΞΛΡΔΩΡΣΛ ΥΦΣΒΟΕΨΕΛΧ ΞΑΚΩΧΨΕΦΘΧ

Θ ΑΡΩ ΨΩΡ 

90 ΘΠΕΦΩΡ 

ΕΛΔΘΧΕΛΧ DOT COM 

 LEASING  

ΧΩΠΒΑΧΕΛΧ 

1)67656-10-0001/11.12.2014 

2) 67656-10-0002/17.12.2014 

3) 67656-10-0003/15.1.2015 

4) 67656-10-0004/28.1.2015 

5) 67656-10-0005/5.3.2015 

6) 67656-10-0006/9.9.2015 

 

 

 

1)880.377,72€ 

2)158.423,14€ 

3)169.641,99€ 

4)20.261,04€ 

5)4.049,46€ 

6)105.803,28€ 

 

 

 

1) 0,00€ 

2) 0,00€ 

3) 0,00€ 

4) 0,00€ 

5) 0,00€ 

6) 0,00€ 

 

 

 

1) 0,00€ 

2) 0,00€ 

3) 0,00€ 

4) 0,00€ 

5) 0,00€ 

6) 0,00€ 

 

 

 

1) 0,00€ 

2) 0,00€ 

3) 0,00€ 

4) 0,00€ 

5) 0,00€ 

6) 0,00€ 

IMEROS SHIPPING LTD 

ΧΩΠΒΑΧΘ 1359/4.3.2011 

 

6.610.175,81€ 

 

777.175,81€ 

 

0,00€ 

 

0,00€ 

ΞΩΡ/ΡΣΧ ΞΛΠΥΣΩΦΣΥΣΩΟΣΧ 

ΧΩΠΒΑΧΕΛΧ 

1) 92019602166700/12.2.2007 

2)92019602186864/10.8.2005 

3)92019602186880/10.8.2005 

 

 

1)169.818,33€ 

2)450.909,56€ 

3)187.124,48€ 

 

 

1)0,00€ 

2)0,00€ 

3)0,00€ 

 

 

1)4.457,12€ 

2)16.245,62€ 

3)394,09€ 

 

 

1)0,00€ 

2)0,00€ 

3)0,00€ 

ΑΟΑΦΣΩΗΣΧ ΛΩΑΡΡΘΧ     
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ΡΑΑΤΘΜΑ 

 

Χφμφωνα με τα ςτοιχεία που μασ ζςτειλε θ εταιρεία ΕΛΔΘΧΕΛΧ DOT COM οι 

ςυνολικζσ οφειλζσ  τθσ ςτισ 27.5.2016 είναι: 

ΧΩΠΒΑΧΘ ΨΦΑΥΕΗΑ ΧΩΡΣΟΣ ΣΦΕΛΟΘΧ ΣΦΛΑ ΔΑΡΕΛΣΩ 

Θμερομθνίεσ ςυμβάςεων 

21.12.2012, 21.05.2009 

23.3.2010, 5.3.2014 

15.01.1999 

ΕΚΡΛΞΘ 32.265.826,45€ 59.400.000€ 

Θμερομθνία ςφμβαςθσ 

26.6.2007 

ΥΕΛΦΑΛΩΧ 996.994,21€  

ΧΩΡΣΟΛΞΣΧ ΔΑΡΕΛΧΠΣΧ 

ΕΨΑΛΦΕΛΑΧ ΕΛΔΘΧΕΛΧ DOT COM 

 33.262.820,66€  

 

Σι ωσ άνω οφειλζσ είναι μόνο για τθν εταιρεία ΕΛΔΘΣΕΛΣ DOT COM 

ΧΩΠΒΑΧΘ 207027287/3.7.2002 318,16€ 318,16€ 0,00€ 0,00 

ΧΩΡΣΟΛΞΣΧ ΔΑΡΕΛΧΠΣΧ 

ΣΠΛΟΣΩ Λ.ΑΟΑΦΣΩΗΣΩ 

 

8.756.902,96€ 

 

777.493,97€ 

 

21.096,83€ 

 

0,00€ 

ΤΑΡΕΗΑ ΡΕΛΑΛΩΣ, 31 10 2016 

ΥΛΧΨΣΩΧΣΧ ΧΩΡΣΟΛΞΘ 

ΣΦΕΛΟΘ 

   

ΕΛΔΘΧΕΛΧ DOT COM 

ΧΩΠΒΑΧΘ 2713639/26.06.2007 

529.932,68€ 10.000€ 0,00€ 0,00€ 

ΧΩΡΣΟΛΞΣΧ ΔΑΡΕΛΧΠΣΧ 

ΣΠΛΟΣΩ Λ.ΑΟΑΦΣΩΗΣΩ 

          529.932,68€            10.000€ 0,00€ 0,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΡΕΗΕΣ ΣΦΕΛΟΘ    

ΕΚΝΛΚΘ 47.015.720€ 31.928.852€ 0,00€ 0,00€ 

EUROBANK  8.756.902,96€ 777.493,97€ 21.096,83€ 0,00€ 

ΡΕΛΑΛΩΣ 529.932,68€ 10.000€ 0,00€ 0,00€ 

ΣΥΝΟΛΑ 56.302.555,64€ 32.716.345,97€ 21.096,83€  
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Σι ςυνολικζσ οφειλζσ του κυρίου Λωάννθ Αλαφοφηου (είτε ωσ φυςικό πρόςωπο είτε 

μζςω των εταιρειϊν του ομίλου του ) ςφμφωνα με τουσ πίνακεσ των Ψραπεηϊν 

(AΥ266, 268, 269, 276, 283) με θμερομθνία 31.10.2016 είναι οι εξισ : 

 

ΧΩΠΦΩΡΑ ΠΕ ΨΑ ΡΕΑ ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΧΩΠΥΕΦΛΟΑΠΒΑΡΣΠΕΡΣΩ FACTORING 

ΧΩΡΣΟΛΞΣΧ ΨΦΑΥΕΗΛΞΣΧ ΔΑΡΕΛΧΠΣΧ ΕΛΔΘΣΕΛΣ DOT COM (ΣΚΑΛ)  

ΨΦΑΥΕΗΕΧ ΧΩΡΣΟΛΞΘ 

ΣΦΕΛΟΘ ςτισ 

31.10.2016 

ΑΞΑΟΩΥΨΣΧ 

ΞΛΡΔΩΡΣΧ 

ΥΦΣΒΟΕΨΕΛΧ ΞΑΚΩΧΨΕΦΘΧΘ ΑΡΩ 

ΨΩΡ 90 ΘΠΕΦΩΡ 

ΕΚΡΛΞΘ 

ΨΦΑΥΕΗΑ 

29.655.294€ 29.655.294€ 0,00€ 0,00€ 

ΕΚΡΛΞΘ 

FACTORS AE 

 

9.075.932€ 

 

0,00€ 

 

0,00€ 

 

0,00€ 

ΕΨΕ LEASING 

AE 

 

856.119€ 

 

0,00€ 

 

0,00€ 

 

0,00€ 

ΨΦΑΥΕΗΑ 

ΥΕΛΦΑΛΩΧ 

 

529.932,68€ 

 

10.000€ 

 

0,00€ 

 

0,00€ 

EUROBANK 

LEASING 

 

1.338.556,62€ 

 

0,00€ 

 

0,00€ 

 

0,00€ 

ΧΩΡΣΟΑ 41.455.834,30€ 29.665.294€ 0,00€ 0,00€ 

 

13.ΚΘΥΚΑΣ ΧΑΝΛΩΝ 

ΤΟ ΔAΝΕΛΟ ΤΘΣ «ΚΘΥΞ Α.Ε.» ΑΡΟ ΤΘΝ ΤΑΡΕΗΑ ΡΕΛΑΛΩΣ 

Θ θμεριςια τοπικι εφθμερίδα  «ΞΘΦΩ»  εκδίδονταν ςτα Χανιά από τθν ανϊνυμθ 
εταιρία με τθν επωνυμία «ΞΘΦΩ Α.Ε.», με ζδρα τα Χανιά τθσ Ξριτθσ ζωσ τον Λοφνιο 
του 2005, οπότε διζκοψε τθ λειτουργία τθσ λόγω οικονομικϊν δυςκολιϊν . 

Υρόεδροσ και ο Διευκφνων Χφμβουλόσ τθσ εν λόγω εταιρίασ είναι ο ΞΩΡ/ΡΣΧ 
ΠΘΨΧΣΨΑΞΘΧ του ΞΩΦΛΑΞΣΩ με λιξθ κθτείασ ςτισ 4/4/2017. Ξατά διαςτιματα τθ 
κζςθ αυτιν ζλαβαν ,διαδοχικά, οι  ΨΗΛΡΕΩΦΑΞΘΧ ΓΕΩΦΓΛΣΧ , ΔΘΠΘΨΦΛΣΧ 
ΦΦΑΓΞΑΞΘΧ ΞΑΛ ΕΩΑΓΓΕΟΣΧ ΧΥΑΡΣΩΔΑΞΘΧ .   

Θ μετοχικι ςφνκεςθ ζχει ωσ εξισ : ΞΩΦΛΑΞΣΧ  ΠΘΨΧΣΨΑΞΘΧ ΨΣΩ ΞΩΡ/ΡΣΩ 60%, 
ΞΩΡ/ΡΣΧ ΠΘΨΧΣΨΑΞΘΧ 20%, ΧΨΩΟΛΑΡΣΧ ΡΛΞΘΦΣΦΞΘΧ 10%. Υοςοςτό  10% ανικε 
ςτθν ΠΑΦΛΞΑ ΠΘΨΧΣΨΑΞΘ .   
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Ψον Απρίλιο του ζτουσ 2005 θ εταιρία απευκφνεται ςτθν ΨΦΑΥΕΗΑ ΥΕΛΦΑΛΩΧ με 
αίτθμα τθ χοριγθςθ μεςο-μακροπρόκεςμου δανείου φψουσ 300.000 €  διάρκειασ 
2,5 ετϊν για τθν πλθρωμι οφειλϊν ςε ΛΞΑ και Δ.Σ.Ω.  και υποχρεϊςεϊν τθσ ζναντι 
προμθκευτϊν. 

Ξατά τθ διαδικαςία ζγκριςθσ του αιτιματοσ διαπιςτϊνεται από τθν δανείςτρια 
Ψράπεηα ότι θ αιτοφςα είναι , μεταξφ άλλων, ιδιοκτιτρια ακινιτου εμβαδοφ 780 
τ.μ., εντόσ τθσ πόλεωσ των Χανίων που περιείχε κτίριο ςυνολικισ εκτιμθκείςασ αξίασ  
743.000 € , το οποίο ιταν ελεφκερο βαρϊν.   

Ψο ακίνθτο αυτό δεν δόκθκε εν τζλει προσ εξαςφάλιςθ επειδι (όπωσ προκφπτει από 
το υπθρεςιακό ειςθγθτικό ςθμείωμα τθσ Ψράπεηασ), από τθν εταιρία παραςχζκθκε 
θ διαβεβαίωςθ ότι επρόκειτο να δοκεί προσ εκμετάλλευςθ ςε ςυνεργαςία με 
δθμόςιο φορζα, ενϊ τμιμα του κα πουλιόταν και από το προϊόν τθσ πϊλθςισ του 
κα εξοφλοφνταν ολοςχερϊσ το δάνειο, μάλιςτα εντόσ του επομζνου ζτουσ (2006).  

Ξατόπιν αυτοφ, ωσ εμπράγματθ εξαςφάλιςθ του δανείου δόκθκε δικαίωμα 
εγγραφισ δεφτερθσ (βϋ) προςθμείωςθσ ςε ακίνθτο εκτόσ πόλεωσ, ςτθ κζςθ 
Ρεροκοφροσ- Χρυςοπθγι Άγιοσ Λωάννθσ , εκτιμθκείςασ αξίασ 324.000 € επί του 
οποίου υφίςτατο ιδθ ζτερθ πρϊτθ (αϋ) προςθμείωςθ για απαίτθςθ τθσ Υαγκριτιασ 
Χυνεταιριςτικισ Ψράπεηασ  φψουσ 160.000 € . Από τα ζγγραφα προκφπτει ότι 
παραςχζκθκαν και προςωπικζσ εγγυιςεισ των ΞΩΡΧΨΑΡΨΛΡΣΩ ΠΘΨΧΣΨΑΞΘ και 
ΓΕΩΦΓΛΣΩ ΨΗΛΡΕΩΦΑΞΘ, χωρίσ να ωςτόςο να γίνεται ςαφζσ εάν αυτζσ περιβλικθκαν 
τον τφπο τθσ ςφμβαςθσ εγγυιςεωσ , εάν υπιρξε απλι διλωςθ διακεςιμότθτασ, 
(letter of comfort), ι κάποιου άλλου είδουσ δεςμευτικι για τον παρζχοντα διλωςθ .  

Θ εκταμίευςθ του ποςοφ ζγινε εφ’ άπαξ ςτισ 31-5-2005. Οίγεσ εβδομάδεσ μετά θ 
εφθμερίδα διζκοψε τθν κυκλοφορία τθσ. 

Ξατά τουσ όρουσ τθσ δανειακισ ςφμβαςθσ, παρείχετο ςτθν πιςτοφχο περίοδοσ 
χάριτοσ 6 μθνϊν κατά τθ διάρκεια των οποίων οφείλονταν μόνο τόκοι. Χθμειϊνεται 
ότι ςτα ζγγραφα που ζχουν περιζλκει ςε γνϊςθ τθσ επιτροπισ περιλαμβάνεται και 
το από 4/12/2015 «υπθρεςιακό ςθμείωμα» τθσ Ψράπεηασ Υειραιϊσ όπου 
διαλαμβάνεται και διαβεβαίωςθ ότι το δάνειο εξυπθρετείτο μζχρι τον Ροζμβριο 
2005. Εξ αιτίασ αυτισ τθσ διαβεβαίωςθσ και εν όψει τθσ προαναφερκείςασ ριτρασ 
6μινου περιόδου χάριτοσ, ηθτικθκαν εγγράφωσ εξθγιςεισ με ςκοπό να 
διαπιςτωκεί εάν υπιρξαν καταβολζσ εξοφλιςεωσ του εν λόγω δανείου. Ζωσ 
ςιμερα δεν ζχει παραςχεκεί από τθν Ψράπεηα Υειραιϊσ ζγγραφθ διαβεβαίωςθ ότι 
ζχει καταβλθκεί δόςθ ι δόςεισ προσ εξόφλθςθ του ςυγκεκριμζνου δανείου .  

Δεδομζνου ότι από το ςφνολο των εγγράφων που ζχει χορθγιςει ςτθν επιτροπι θ 
Ψράπεηα Υειραιϊσ δεν προκφπτουν πλθρωμζσ τθσ πιςτοφχου, δικαιοφται κανείσ να 
υποκζςει ότι πλθν μιασ (αγνϊςτου θμερομθνίασ, που περιζχεται ςτθν από 1-11-
2016 εξϊδικθ όχλθςθ, για τθν οποία γίνεται αναφορά ςτθ ςυνζχεια), ουδεμία άλλθ 
ι άλλεσ εξοφλθτικζσ καταβολζσ δεν ζλαβαν χϊρα.  

Θ εκτίμθςθ ότι για τθν αποπλθρωμι του εν λόγω δανείου δεν καταβλικθκε ουδεμία 
δόςθ, ενιςχφεται και από τον πίνακα που περιζχεται ςτο από 4/12/2015 
υπθρεςιακό ζγγραφο τθσ Ψράπεηασ Υειραιϊσ,(πρϊτθ ςελίδα δφο τελευταίεσ 
γραμμζσ του πίνακα, όπου ςτισ ςτιλεσ «μεταβολι» και «μεταβολι ςε %» 
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ςθμειϊνεται θ ζνδειξθ «μθδζν»). Είναι εν τοφτοισ πικανόν μία (1) δόςθ να προ-
κρατικθκε κατά τθν εκταμίευςθ , κατά ςυνικθ  τραπεηικι πρακτικι  

Από το ςφνολο του εγγράφου υλικοφ δεν προκφπτει , επίςθσ , ότι θ πιςτοφχοσ 
ανϊνυμθ εταιρία ΞΘΦΩ Α.Ε. οχλικθκε προκειμζνου να τθριςει τισ ςυμβατικζσ τθσ 
υποχρεϊςεισ και ν’ αρχίςει να καταβάλλει τισ ςυμφωνθμζνεσ δόςεισ, είτε ευκζωσ 
από τθν Ψράπεηα είτε μζςω οποιουδιποτε φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου που κα 
ενεργοφςε για δικό τθσ λογαριαςμό. 

 Υρϊτθ ζγγραφθ όχλθςθ ςθμειϊνεται ςτισ 1/11/2016 με τθν αποςτολι ενόσ 
εξωδίκου με δικαςτικό επιμελθτι. 

Θ παντελισ απουςία οχλιςεωσ ξενίηει ιδιαιτζρωσ, δεδομζνου ότι θ χρονικι 
περίοδοσ μθ ςυμμόρφωςθσ υπιρξε μακρότατθ (11 ζτθ και 5 μινεσ). Είναι προφανζσ 
ότι κακ’ όλο αυτό το μακρό χρονικό διάςτθμα οι εκάςτοτε ικφνοντεσ τθσ Ψράπεηασ 
Υειραιϊσ παρζλειπαν να ενεργιςουν τα ωσ εκ τθσ κζςεϊσ τουσ και των ςυναφϊν 
κανονιςτικϊν διατάξεων επιβαλλόμενα ς’ αυτοφσ .  

Υικανι εξιγθςθ τθσ παρατεταμζνθσ αυτισ απραξίασ τθσ πιςτϊτριασ είναι θ 
ιδιότθτα του ιδιοκτιτθ τθσ εταιρίασ Ξων/νου Πθτςοτάκθ ωσ εξζχοντα πολιτικοφ και 
πρϊθν Υρωκυπουργοφ, θ οποία ιδιότθτα, κατά ζναν όχι ςυνικθ τρόπο, 
ςθμειϊνεται -εμφαντικά μάλιςτα- ςτα εγκριτικά κείμενά τθσ Ψράπεηασ. 

Υροσ ολοκλιρωςθ τθσ εικόνασ του ςυγκεκριμζνου δανείου προσ τθν εφθμερίδα 
ΞΘΦΩΞΑΧ Χανίων, ωσ ενόσ ακραία επιςφαλοφσ δανείου, πρζπει ακόμα να 
ςθμειωκοφν και τα εξισ : 

(α)  Ττι το δάνειο χορθγικθκε παρά τθν κακι οικονομικι κατάςταςθ τθσ 
επιχείρθςθσ , (ςωρευτικζσ ηθμιζσ 1.004.000 € από προθγοφμενεσ χριςεισ), τθν 
φπαρξθ ιςχυροφ ανταγωνιςμοφ από ζτερο τοπικό θμεριςιο φφλλο, που 
ςθμειϊνεται ςτο ειςθγθτικό ωσ μειονζκτθμα, κυρίωσ δε παρά το ότι δεν παρζχονταν 
επαρκισ εμπράγματθ εξαςφάλιςθ . Ψο τελευταίο αυτό προκφπτει εκ του ότι εν τζλει 
δεν δινόταν ςε προςθμείωςθ το ακίνθτο τθσ εταιρίασ εντόσ πόλεωσ των Χανίων 
εμβαδοφ 780 τ.μ. και εκτιμωμζνθσ από τθν Ψράπεηα αξίασ 743.000 € που ιταν 
ελεφκερο βαρϊν, αλλά δεφτερθ προςθμείωςθ ςε ακίνθτο που βριςκόταν ςε 
προάςτιο, πολφ μικρότερθσ αξίασ (324.000 €) και ιδθ τότε βεβαρθμζνο για 
απαίτθςθ άλλθσ Ψράπεηασ, φψουσ 160.000 € . Ιτοι ο ακάλυπτοσ κίνδυνοσ για τθν 
Ψράπεηα ιταν 265.312 € ιτοι ποςοςτό 88,43 % του ποςοφ του δανείου.   

(β) Ττι  από το ςυνολικό υλικό που τζκθκε υπ’ όψιν  τθσ επιτροπισ, εκτόσ από τθν 
απουςία οχλιςεωσ δεν ζχει προκφψει και θ φπαρξθ οποιαςδιποτε μορφισ 
πρωτοβουλίασ εκ μζρουσ τθσ πιςτοφχου εταιρίασ ΞΘΦΩ Α.Ε. προσ τθν Ψράπεηα (: 
εξθγιςεισ για τθν κακυςτζρθςθ εξόφλθςθσ, υπόςχεςθ μελλοντικισ ζναρξθσ 
καταβολϊν κλπ). 

(γ) Ττι θ υπόςχεςθ ότι ζνα μζροσ τθσ ιδιοκτθςίασ τθσ εταιρίασ ΞΘΦΩ Α.Ε. επί τθσ 
οδοφ Ξ. Χιωτάκθ τθσ πόλεωσ των Χανίων κα πωλθκεί και ότι με  το τίμθμα κα 
εξοφλοφνταν το δάνειο τθν επόμενθ χρονιά, (2006), θ οποία είχε δοκεί κατά τθ 
ςφναψθ του δανείου, δεν τθρικθκε.  
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(δ) Ττι θ ζκδοςθ τθσ εφθμερίδασ ΞΘΦΩΞΑΧ Χανίων διακόπθκε λίγεσ εβδομάδεσ μετά 
τθ λιψθ του επίμαχου δανείου. Εικάηεται ότι αιτία τθσ διακοπισ τθσ κυκλοφορίασ 
τθσ εφθμερίδασ  ιταν θ χαμθλι κυκλοφορία τθσ , τα ςυςςωρευμζνα χρζθ τθσ ςε 
προμθκευτζσ , ςτο δθμόςιο και ςτουσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ και θ εν γζνει 
πολφ κακι οικονομικι κατάςταςι τθσ, γεγονότα που ιταν γνωςτά ςτθν Ψράπεηα, 
αφοφ γίνεται γι’ αυτά λόγοσ ςτα ζγγραφά τθσ . Χτοιχεία περί του εάν το ποςόν του 
δανείου κατευκφνκθκε εν όλω ι εν μζρει για τον ςκοπό για τον οποίο δόκθκε, δεν 
προκφπτουν προσ το παρόν.   

     ***** 

Χτισ 22-4-2016, μετά τθν αναγγελία τθσ ςυγκρότθςθσ τθσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ τθσ 
Βουλισ για τα δάνεια των κομμάτων και των ΠΠΕ, και τθν ανακοίνωςθ ότι κα 
ελεγχκοφν και τα Πζςα που ζχουν διακόψει τθν κυκλοφορία τουσ, θ πιςτϊτρια 
Ψράπεηα μετζφερε το δάνειο ςε προςωρινι κακυςτζρθςθ. 

Ξατά τθ ςυνεδρίαςθ τθσ 12/7/2016 το μζλοσ τθσ Επιτροπισ ΡΕΞΨΑΦΛΣΧ 
ΧΑΡΨΣΦΛΡΛΣΧ αποκάλυψε τθν φπαρξθ του επί μακρόν μθ εξυπθρετθκζντοσ δανείου 
τθσ εφθμερίδασ ΞΘΦΩΞΑΧ Χανίων . Ψθν επομζνθ ο Επίτιμοσ Υρόεδροσ τθσ «Ρζασ 
Δθμοκρατίασ» ΞΩΡΧΨΑΡΨΛΡΣΧ ΠΘΨΧΣΨΑΞΘΧ με δθμόςια διλωςι του αρνικθκε τθν 
φπαρξθ οποιαςδιποτε οφειλισ τθσ εταιρίασ ΞΘΦΩ Α.Ε. ανακοινϊνοντασ ότι το 
χρζοσ το είχε προ πολλοφ αναδεχκεί θ ανϊνυμθ εταιρία ΥΕΦΛΓΦΑΠΠΑ ΑΕ.  

Ξατά τθ διάρκεια των επομζνων μθνϊν δεν προςκομίςτθκε κανζνα ζγγραφο 
αναδοχισ. Θ ςυνομολόγθςθ τθσ ρφκμιςθσ του δανείου, για τθν οποία γίνεται λόγοσ 
ςτθ ςυνζχεια, εκ μζρουσ του ΞΩΡ/ΡΣΩ ΠΘΨΧΣΨΑΞΘ αυτοπροςϊπωσ, κακιςτά τον 
ιςχυριςμό αυτόν προφανϊσ αβάςιμο.     

Σ ιδιοκτιτθσ του 60% των μετοχϊν τθσ οφειλζτριασ εταιρίασ «ΞΘΦΩ Α.Ε.» 
ΞΩΦΛΑΞΣΧ ΠΘΨΧΣΨΑΞΘΧ του Ξωνςταντίνου μιλϊντασ λίγεσ εβδομάδεσ αργότερα 
ενϊπιον τθσ Σλομζλειασ του ελλθνικοφ κοινοβουλίου υπό τθν ιδιότθτά του ωσ 
αρχθγοφ του κόμματοσ του «Ρζα Δθμοκρατία», ανακοίνωςε ότι το ςυγκεκριμζνο 
δάνειο ζχει ρυκμιςτεί . Ξαι θ διαβεβαίωςθ αυτι αποδεικνφεται επίςθσ μθ αλθκισ, 
για το χρόνο που δόκθκε . 

Χτισ 1 Ροεμβρίου 2016 αποςτζλλονται για πρϊτθ φορά εξϊδικεσ οχλιςεισ από τθν 
πιςτϊτρια προσ τθν εταιρία και , ατομικά, ςτουσ ΞΩΡΧΨΑΡΨΛΡΣ ΠΘΨΧΣΨΑΞΘ και  
ΓΕΩΦΓΛΣ ΨΗΛΡΕΩΦΑΞΘ, που εκπροςϊπθςε τθν εταιρία κατά τθ ςφναψθ του δανείου, 
με τισ οποίεσ καλοφνταν να εξοφλιςουν το δάνειο.  

Χτισ 2 Ροεμβρίου 2016 υπογράφεται μεταξφ τθσ Ψράπεηασ Υειραιϊσ και του 
ΞΩΡΧΨΑΡΨΛΡΣΩ ΠΘΨΧΣΨΑΞΘ υπό τθν ιδιότθτα του Υροζδρου και Διευκφνοντα 
Χυμβοφλου τθσ ΞΘΦΩ Α.Ε. το με ίδια θμερομθνία ςυμφωνθτικό αναγνϊριςθσ και 
ρφκμιςθσ οφειλισ. 

Σι όροι τθσ ςφμβαςθσ ρφκμιςθσ είναι οι εξισ : 

Ψο ςυνολικό ποςόν ςτο οποίο ανζρχεται θ απαίτθςθ τθσ τράπεηασ είναι 718.000 € . 
Ψθν αποπλθρωμι του αναλαμβάνει θ εταιρία . Επί 23 μινεσ κα πλθρϊνει 3.000 το 
μινα και τον 24ο , δθλαδι τον Ροζμβριο του 2018, κα πλθρωκεί θ τελευταία δόςθ 
από  649.000 €. Είναι το γνωςτό ςφςτθμα Balloon, (μπαλόνι) όπου θ τελευταία και 



158 

 

γιγαντιαία δόςθ αφινεται ςτο τζλοσ. Υαρζχεται εν τοφτοισ ςτθν εταιρία ρθτά θ 
δυνατότθτα επαναρρφκμιςθσ του υπολοίπου το 2018.   

Ψθ ςυμφωνία ρφκμιςθσ υπογράφει ο ΞΩΡΧΨΑΡΨΛΡΣΧ ΠΘΨΧΣΨΑΞΘΧ που επανιλκε 
το 2012 ωσ Υρόεδροσ τθσ εταιρίασ . Ωσ πρόςκετθ εγγφθςθ ςυμφωνικθκε ότι εντόσ 
30 θμερϊν από τθν υπογραφι να δοκοφν ςε προςθμείωςθ ακίνθτα ιδιοκτθςίασ του, 
τα οποία προςδιορίηονται ςτθ ςφμβαςθ 

         ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ 

Χτθν περίπτωςθ τθσ τουλάχιςτον επί μία δεκαετία «εν υπνϊςει» δανειοδότθςθσ τθσ 
εφθμερίδασ ΞΘΦΩΞΑΧ Χανίων αποτυπϊνεται μια ιδιαίτερθ πλευρά των αδιαφανϊν 
ςχζςεων πολιτικισ εξουςίασ και τραπεηικοφ ςυςτιματοσ . Κεωρείται εξαιρετικά 
αμφίβολο εάν το ςυγκεκριμζνο δάνειο κα είχε χορθγθκεί καν, εάν ο ωφελοφμενοσ 
δεν ιταν εταιρία ςυμφερόντων εξζχοντα πολιτικοφ. Κεωρείται -εκ παραλλιλου- 
εξαιρετικά πικανό θ ςυγκεκριμζνθ ιδιότθτα του μόνου τότε Πετόχου να ςυντζλεςε 
ϊςτε να μθν ενοχλθκεί θ πιςτοφχοσ εταιρία. Εξίςου, θ ιδιότθτα του ΞΩΦΛΑΞΣΩ 
ΠΘΨΧΣΨΑΞΘ , εκ διαδοχισ κυρίου του μεγαλφτερου μζροσ  των μετοχϊν τθσ 
εταιρίασ, ωσ επίςθσ εξζχοντοσ Υολιτικοφ και αρχθγοφ κόμματοσ, ενδζχεται να 
επθρζαςε ςτο να μθν ενοχλθκεί θ πιςτοφχοσ εταιρία παρά μόνο ςτισ 1-11-2016 όταν 
θ πλθροφόρθςθ του κοινοφ για τθν φπαρξθ και τθν κακυςτζρθςθ αποπλθρωμισ  
του δανείου είχε λάβει ευρφτερεσ διαςτάςεισ. Πε ςφοδρότθτα ,όμωσ, κεωρείται 
βζβαιο ότι εάν δεν είχε ςυγκροτθκεί θ εξεταςτικι επιτροπι και κυρίωσ εάν δεν είχε 
επιςθμανκεί με δθμοςιοποιθκεί με τον τρόπο που πιο πάνω περιγράφθκε θ φπαρξθ 
του δανείου και θ απουςία εξοφλθτικϊν καταβολϊν, δεν κα είχαν οχλθκεί καν οι 
υπόχρεοι και δεν κα είχε επζλκει θ ρφκμιςθ του χρζουσ.  

Σι ιδιότθτεσ των διαχρονικά Πετόχων τθσ εταιρίασ ΞΘΦΩ Α.Ε. ωσ πολιτικϊν , 
επιβάλλουν τθν παράκεςθ οριςμζνων κρίςιμων επί του κζματοσ ςκζψεων: 

Σ αρχικόσ μόνοσ κφριοσ του 100% των μετόχων τθσ Α.Ε. κα ιδιοκτιτθσ τθσ 
εφθμερίδασ ΞΘΦΩΞΑΧ Χανίων ΞΩΡΧΨΑΡΨΛΡΣΧ ΠΘΨΧΣΨΑΞΘΧ διαδραμάτιςε κεντρικό 
πολιτικό ρόλο ςτθν πολιτικι ηωι τθσ χϊρασ. Ωπιρξε Υρωκυπουργόσ (1991-1993), 
αρχθγόσ πολιτικοφ ςχθματιςμοφ («Ρζα Δθμοκρατία»), επανειλθμμζνα Ωπουργόσ και 
Βουλευτισ από το ζτοσ 1946 και μετά. Σμοίωσ εξζχων πολιτικόσ παράγοντασ , 
(Αρχθγόσ κόμματοσ, Ωπουργόσ και επανειλθμμζνα Βουλευτισ ) είναι και ο κφριοσ 
του 60% των μετοχϊν τθσ εταιρίασ ΞΘΦΩ Α.Ε. ΞΩΦΛΑΞΣΧ ΠΘΨΧΣΨΑΞΘΧ . Ψζλοσ ο 
κφριοσ του υπολοίπου 10% των μετοχϊν ΧΨΩΟΛΑΡΣΧ ΡΛΞΘΦΣΦΑΞΘΧ είναι 
υψθλόβακμο πολιτικό ςτζλεχοσ του κόμματοσ «Ρζα Δθμοκρατία» και ζχει 
χρθματίςει βουλευτισ.  

Θ ιδιότθτα των Πετόχων τθσ πιςτοφχου εταιρίασ ωσ προςϊπων με εξζχουςα κζςθ 
ςτο πολιτικό ςφςτθμα τθσ χϊρασ, επζβαλλε τθν υποχρζωςι τουσ να 
ανταποκρίνονται με ευταξία, ςυνζπεια και διαφάνεια ςτισ εκ του δανείου 
υποχρεϊςεισ τθσ εταιρίασ τουσ. Θ πλιρθσ αποχι από κάκε ενζργεια που κα 
εκδιλωνε πρόκεςθ -ζςτω- μθ ςυμμόρφωςθσ προσ τισ χρθματικζσ τουσ υποχρεϊςεισ 
ελζγχεται ωσ ςοβαρι παράλειψι τουσ . Βεβαίωσ ουδζποτε οχλικθκαν. Θ 
ιδιαιτερότθτά τουσ ωσ δθμοςίων προςϊπων, όμωσ, πζραν τθσ νομικισ τουσ 
υποχρζωςθσ, τουσ επζβαλλε το θκικό κακικον να μθν αδρανοφν επί τόςο μεγάλο 
χρονικό διάςτθμα ζναντι μιασ  οικονομικισ τουσ υποχρεϊςεωσ . 
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ΤΟ ΔΑΝΕΛΟ ΤΘΣ «ΚΘΥΞ Α.Ε.» ΑΡΟ ΤΘΝ ΡΑΓΚΘΤΛΑ ΣΥΝΕΤΑΛΛΣΤΛΚΘ ΤΑΡΕΗΑ 

Διαρκοφντων των μθνϊν και με αφορμι τθν ζρευνα που διεξιγε θ Ψράπεηα τθσ 
Ελλάδοσ κατόπιν ειςαγγελικισ παραγγελίασ ,ζγινε γνωςτι και άλλθ δανειοδότθςθ 
τθσ ίδιασ εταιρίασ ΞΘΦΩ Α.Ε. από τθν ΥΑΓΞΦΘΨΛΑ ΧΩΡΕΨΑΛΦΛΧΨΛΞΘ ΨΦΑΥΕΗΑ.  

Υροκειμζνου να αξιοποιιςει το ακίνθτό τθσ θ ΞΘΦΩ Α.Ε. ηθτεί δάνειο από τθν 
ΥΑΓΞΦΘΨΛΑ ΧΩΡΕΨΑΛΦΛΧΨΛΞΘ ΨΦΑΥΕΗΑ, που εδρεφει ςτο Θράκλειο. Ιδθ από τθν ίδια 
τράπεηα είχε πάρει το 2004 άλλα 120.000 € για το οποίο είχε γραφτεί θ αϋ 
προςθμείωςθ ςτο ακίνθτο Ρεροκοφροσ, που αναφζρεται πιο πάνω . Ψον Λοφνιο 
2005 εγκρίνεται 12ετζσ δάνειο 1.300.000 € με επιτόκιο 5,75 % για τθν ανζγερςθ 
4όροφου κτιρίου ςτο κζντρο τθσ πόλθσ των Χανίων, με υποκικθ ςτο ακίνθτο αυτό 
και εκχϊρθςθ μελλοντικϊν μιςκωμάτων. Θ εξζταςθ τθσ ςυναλλαγισ τθσ ΞΘΦΩ Α.Ε. 
με τθν Υαγκριτια Ψράπεηα εμπίπτει ςτθν αρμοδιότθτα τθσ επιτροπισ κακότι, εξ 
όςων εγγράφων ζχουν περιζλκει ςτθν Επιτροπι, προκφπτει ότι δεν είχε γίνει 
αλλαγι του ςκοποφ τθσ που παρζμενε εκδοτικόσ, και ,βεβαίωσ, διότι ιδιοκτιτεσ τθσ 
είναι πολιτικά πρόςωπα.  

Ψο δάνειο κα ζπρεπε να εκταμιεφεται ςταδιακά ανάλογα με τθν πρόοδο του ζργου. 
Πζχρι τον Λανουάριο 2008  είχε εκταμιευκεί ποςό 1.144.000 €  ενϊ το ζργο είχε 
προχωριςει μόλισ κατά το 30%. Χθμειϊνεται δθλαδι παραβίαςθ τθσ ςυμφωνίασ : 
είχε δοκεί ςχεδόν το ςφνολο του δανείου με λιγότερο από το μιςό του ζργου να ζχει 
εκτελεςτεί. Χτο μεταξφ είχε αλλάξει ο διευκφνων ςφμβουλοσ και πρόεδροσ . 
Ανζλαβε ο κ. Χπανουδάκθσ Ευάγγελοσ, που τότε ιταν Υρόεδροσ κα ςτο τοπικό 
Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο άλλα και ςε μια εταιρία με τθν επωνυμία 
ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΘ ΑΕ ςτθν οποία μετείχε , (ςυμπτωματικά;) και θ Υαγκριτια 
Χυνεταιριςτικι Ψράπεηα. 

 Ψον Απρίλιο 2008, εγκρίνεται από τθν ίδια Ψράπεηα και δεφτερο δάνειο 850.000 €  , 
25ετζσ αυτιν τθ φορά για τθν αποπεράτωςθ του κτιρίου. Χφμφωνα με τα όςα όμωσ 
είχαν ςυμφωνθκεί δεν δικαιολογοφνταν θ επιπλζον χρθματοδότθςθ τθσ 
αποπεράτωςθσ αφοφ είχε ιδθ πλθρωκεί μεγάλο μζροσ χωρίσ να ζχουν εκτελεςτεί 
οι εργαςίεσ που ζπρεπε να γίνουν . 

Πε τθν ζγκριςθ ι τθν ανοχι τθσ τράπεηασ, που κανονικά κα ζπρεπε να ελζγχει τθν 
πρόοδο και να εκταμιεφει το δάνειο ανάλογα με αυτιν, με πρόφαςθ τθν 
αποπεράτωςθ λιφκθκαν πολφ περιςςότερα χριματα που δεν δικαιολογοφνται από 
τα καταςκευαςτικά τιμολόγια.   

Τπωσ γράφεται ςτθν από 29-11-2016 ζκκεςθ ειδικισ ζρευνασ τθσ Ψράπεηασ τθσ 
Ελλάδοσ,  ποςόν 554 .000 € , τουλάχιςτον, ςίγουρα δεν κατευκφνκθκε ςτθν 
καταςκευι, χωρίσ να είναι γνωςτό που πιγε. 

Σ Χυνολικόσ δανειςμόσ τθσ ΞΘΦΩ Α.Ε. από τθν ΥΑΓΞΦΘΨΛΑ ΧΩΡΕΨΑΛΦΛΧΨΛΞΘ 
ΨΦΑΥΕΗΑ ανιλκε ςτα 2.150.000 € . Θ ζκκεςθ ειδικισ ζρευνασ τθσ Ψράπεηασ τθσ 
Ελλάδοσ ςθμειϊνει για το δανειςμό αυτόν ότι οι διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ και 
παρακολοφκθςθσ απείχαν ,τουλάχιςτον, τθσ ςυνικουσ τραπεηικισ πρακτικισ , ενϊ 
κρίνει μθ ορκι από τραπεηικι άποψθ τόςο τθν αναποτελεςματικι παρακολοφκθςθ 
τθσ εκταμίευςθσ εξ αιτίασ τθσ αποδοχισ τθσ πρόωρθσ εκταμίευςθσ, όςο και το ότι 
ςθμαντικό μζροσ του δανείου προφανϊσ δεν κατευκφνκθκε για το ςκοπό που 
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δόκθκε. Επιλιψιμθ ςυμπεριφορά επζδειξε θ Ψράπεηα αυτι και όταν δζχκθκε να 
αποδεςμεφςει τισ εγγυιςεισ, ειδικά όταν δζχκθκε να μειωκεί το ποςόν που κα 
ειςζπραττε από τα ενοίκια από 14.000 € το μινα ςε 9.000 € , απόφαςθ που 
ςυντζλεςε ςτο να γίνει και αυτό το δάνειο μθ εξυπθρετοφμενο. 

Ξαι το δάνειο αυτό ρυκμίςτθκε πρόςφατα, τον Αφγουςτο 2016 , ςε βάκοσ 23 αρχικά 
και 27 ετϊν εν τζλει, ίςωσ και αυτό υπό το βάροσ των αποκαλφψεων.  

Ξαι ςτθν περίπτωςθ του δευτζρου δανείου προσ τθν εταιρία ΞΘΦΩ Α.Ε. εκφράηεται 
θ βεβαιότθτα ότι θ ιδιότθτα των ιδιοκτθτϊν τθσ ωσ πολιτικϊν προςϊπων 
διαδραμάτιςε καίριο ρόλο ςτθν κάμψθ των τραπεηικϊν κανόνων και ςτθν αποδοχι 
εκ μζρουσ τθσ πιςτϊτριασ τράπεηασ επιλιψιμων ςυμπεριφορϊν που δεν ζγιναν 
αποδεκτζσ ςτα πλαίςια τθσ εποπτείασ εκ μζρουσ τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ.  

Χτθν  με θμερομθνία 29-11-2016 ζκκεςθ ειδικισ ζρευνασ τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ 
περιγράφονται ςυγκεκριμζνεσ επιλιψιμεσ ςυμπεριφορζσ ςτελεχϊν τθσ ΥΑΓΞΦΘΨΛΑΧ 
ΧΩΡΕΨΑΛΦΛΧΨΛΞΘΧ ΨΦΑΥΕΗΑΧ που ςχετίηονται με τα δάνεια τθσ εταιρίασ ΞΘΦΩ Α.Ε. 

Ειδικότερα: 

(α) Ψον Σκτϊβριο 2004 εγκρίνεται δάνειο 120.000 €, αν και θ εταιρία δεν διζκετε 
ικανοποιθτικά οικονομικά ςτοιχεία (εμφάνιηε ηθμιζσ, είχε αρνθτικι κακαρι κζςθ 
και ζλλειψθ  ρευςτότθτασ). 

(β) Ψο δάνειο των 1.300.000 € εγκρίνεται τον Φεβρουάριο του 2007 ενϊ θ εκδοτικι 
δραςτθριότθτα είχε ςταματιςει ιδθ από τον Λοφνιο του 2006. 

(γ) Αγνοικθκε θ διαπίςτωςθ του ειςθγθτικοφ ςθμειϊματοσ ότι θ εταιρία κατά το 
χρόνο λιψεωσ του δανείου είχε ςθμαντικά οικονομικά προβλιματα, 
ςυςςωρευμζνεσ ηθμιζσ και οφειλι ςτθν ΥΕΛΦΑΛΩΧ, δεδομζνα που, ςφμφωνα με τθν 
ζκκεςθ, τθν κατζταςςαν ςτθ βακμίδα CCC («υψθλοφ ρίςκου»). 

(δ) Χυμφωνικθκε θ ςταδιακι εκταμίευςθ του ποςοφ του δανείου ςκοπόσ του 
οποίου ιταν θ ανζγερςθ 4όροφθσ οικοδομισ, χωρίσ να καταςτεί υποχρεωτικι θ 
προθγοφμενθ προςκόμιςθ τιμολογίων δαπανϊν. 

(ε) Δεν αξιολογικθκε ότι οι αναμενόμενεσ λειτουργικζσ ροζσ (: ενοίκια που είχαν 
εκχωρθκεί για τθν εξόφλθςθ του δανείου) δεν κα ιςαν επαρκι για να καλφπτουν 
όλεσ τισ υποχρεϊςεισ που πιγαηαν από το δάνειο.  Χυγκεκριμζνα θ αναμενόμενθ 
ειςροι ιταν 14.000 € ενϊ το μθνιαίο τοκοχρεολφςιο 19.000 € και, όπωσ 
ςθμειϊνεται πιο πάνω, δεν υπιρχαν άλλα διακζςιμα τθσ εταιρίασ οφτε είχε 
περιγραφεί ζνασ , ζςτω και κακ’ υπόκεςιν, τρόποσ ςυμπλιρωςθσ του μθνιαία 
υπολειπόμενου ποςοφ. 

(ςτ) Δεν προςδιορίςτθκε με ακρίβεια το φψοσ του προχπολογιςμοφ κόςτουσ 
καταςκευισ για τον οποίο υπιρξε μια αςάφεια θ οποία είχε δυςμενι για τθν 
τράπεηα επίπτωςθ  . Χυγκεκριμζνα ο ςυνεργαηόμενοσ μθχανικόσ προςδιόριςε το 
προχπολογιηόμενο κόςτοσ ανζγερςθσ τθσ οικοδομισ ςτα φψοσ των 2.082.000 €. Δεν 
διακριβϊκθκε όμωσ εάν αυτό ιταν το ςυνολικό φψοσ του κόςτουσ καταςκευισ ι το 
μζροσ εκείνο που είχε αναλάβει να καταςκευάςει θ εταιρία ΞΘΦΩ Α.Ε. πριν το 
παραδϊςει ςτθν μιςκϊτρια, που κα το αποτελείωνε . Ζτςι με αναφορά ςτο πιο 
πάνω ποςόν των 2.082.000 €,  το ποςόν των 1.300.000 € (πρϊτο δάνειο) 
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εμφανιηόταν να καλφπτει το 62,4% του ζργου, ενϊ διαφορετικι κα ιταν θ εικόνα 
εάν δεν γινόταν αναγωγι ςτο όλο ζργο παρά μόνο ςτο τμιμα του που ςυμβατικά 
υποχρεϊνονταν να καταςκευάςει θ ΞΘΦΩ Α.Ε. Ψο τμιμα αυτό προςδιορίηονταν ςτο 
ςχετικό ςυμφωνθτικό των μερϊν ζωσ το ςτάδιο τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ πρϊτθσ 
φάςθσ («cold shell») ενϊ το υπόλοιπο («hot shell») κα το αποτελείωνε με δαπάνεσ 
τθσ θ μιςκϊτρια Marcs & Spencer. Επίςθσ όταν τον Απρίλιο του 2008 εγκρίκθκε το 
ςυμπλθρωματικό δάνειο των 850.000 € , πάλι δεν ςυνδζκθκε με το τμιμα του 
ζργου που υποχρεϊνονταν να καταςκευάςει θ εταιρία. Χφμφωνα με τθν από 25-8-
2008 ζκκεςθ του ςυνεργαηόμενου μθχανικοφ, το κτίριο αποπερατωμζνο, είχε 
κοςτίςει 1.200.000 €. Θ τράπεηα δεν διακρίβωςε όπωσ είχε υποχρζωςθ το 
πραγματικό κόςτοσ ϊςτε να διαπιςτϊςει εάν απαιτικθκαν τα πρόςκετα κεφάλαια. 
Εάν αυτι θ πλθροφορία ςυνδυαςτεί με το ότι θ εταιρία διακζτει τιμολόγια 
δαπανϊν μόνο για 950.000 €, εικάηεται με ςχετικι βεβαιότθτα ότι αυτό ιταν και το 
φψοσ τθσ χρθματικισ υποχρζωςισ τθσ, άλλωσ ότι με το ςυγκεκριμζνο ποςόν κάλυψε 
τισ ςυμβατικζσ τθσ υποχρεϊςεισ ζναντι τθσ μιςκϊτριασ εταιρίασ. Υαρατθρείται 
ςυνεπϊσ ότι με τθν ουςιϊδθ παράλειψθ να διευκρινιςτεί εάν το προχπολογιηόμενο 
ωσ κόςτοσ καταςκευισ  ποςόν των 2.082.000 € , που δεν επαλθκεφκθκε, αφοροφςε 
ι όχι αποκλειςτικά υποχρζωςθ τθσ εκμιςκϊτριασ εταιρίασ ΞΘΦΩ Α.Ε., κατζςτθ 
δυνατι θ υπερχρθματοδότθςι τθσ κατά πολλζσ εκατοντάδεσ χιλιάδων ευρϊ, και θ 
χριςθ του περιςςεφματοσ ςε ςκοποφσ που δεν ζγιναν γνωςτοί, πάντωσ αλλότριουσ 
από το ςκοπό του δανείου.  

(η) Υαρόλο που το ζργο είχε αποπερατωκεί από τον Αφγουςτο του 2008 και θ 
Ψράπεηα κα είχε όλο το χρόνο να αποτιμιςει το τελικό κόςτοσ καταςκευισ, ςτισ 29-
9-2009 ςυναίνεςε χωρίσ να το πράξει ςτθν εκταμίευςθ του υπόλοιπο του δανείου 
φψουσ 266.000 € .  

(θ) Σι διαπιςτϊςεισ τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ ότι, επί ηθμία τθσ πιςτϊτρια 
τράπεηασ,  δεν εφαρμόςκθκαν ορκά οι κανόνεσ πιςτοδότθςθσ αναφζρονται και ςε 
άλλα γεγονότα που τισ υποςτθρίηουν, ςυγκεκριμζνα: 

- Σι εκταμιεφςεισ δεν ακολοφκθςαν τθν πορεία καταςκευισ του ζργου. Χτισ 10-1-
2008 είχαν εκταμιευκεί 1.144.000  € ιτοι το 88% του μζχρι τότε εγκεκριμζνου 
δανείου ενϊ το ζργο είχε προχωριςει κατά 30% 

- Χθμαντικό μζροσ του δανείου διοχετεφκθκε ςε άλλεσ  κατευκφνςεισ χωρίσ να 
διαπιςτωκεί ποιεσ ιςαν αυτζσ. Χτθν ζκκεςθ τθσ ΨτΕ γίνεται -όπωσ προαναφζρεται- 
λόγοσ για το ποςόν 554.000 € που αναλιφκθκε ςε μετρθτά από τθ διοίκθςθ τθσ 
ΞΘΦΩ Α.Ε. χωρίσ να καταςτεί δυνατι θ διερεφνθςθ τθσ χριςθσ του. Εκτόσ αυτοφ,  
ποςόν 51.000 € ειςπράχκθκε από φυςικό πρόςωπο που μιςκοδοτείται από τθν 
ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΘ Α.Ε. , εταιρία που όπωσ ιδθ ςθμειϊκθκε είχε ωσ Υρόεδρο τον 
ΕΩΑΓΓΕΟΣ ΧΥΑΡΣΩΔΑΞΘ που ιταν Υρόεδροσ και Δνων Χφμβουλοσ τθσ ΞΘΦΩ Α.Ε. 
από τα τζλθ του 2006 ζωσ και τον Πάρτιο του 2011, ςτθν οποία  εταιρία, μάλιςτα, 
ςυμμετείχε και θ πιςτϊτρια Ψράπεηα. 

- Τταν τον Φεβρουάριο 2016 το μίςκωμα του κτιρίου ιδιοκτθςίασ τθσ ΞΘΦΩ Α.Ε.  
αναπροςαρμόςκθκε ςυμβατικά από τισ 14.000 € ςτισ 9.000 €, θ τράπεηα - ςτθν 
οποία βάςει τθσ δανειακισ ςφμβαςθσ είχε εκχωρθκεί το ςφνολο του μθνιαίων 
μιςκωμάτων ωσ μζςον πλθρωμισ των δανειακϊν υποχρεϊςεων - αποδζχκθκε να 
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ειςπράττει μζροσ μόνο του μθνιαίου μιςκϊματοσ . Ειδικότερα δζχκθκε να 
ειςπράττει μόνο 5.500 € το μινα, ιτοι 3.500 € ανά μινα λιγότερα προκειμζνου αυτό 
το υπόλοιπο να παραμζνει ςτθν εταιρία για τθν εξυπθρζτθςθ οφειλϊν τθσ προσ το 
Δθμόςιο φψουσ 218.500 €. 

 

 

 

Γ.4 Ευριματα από πορίςματα τθσ ΨτΕ για ΠΠΕ για τα οποία δεν εξετάςτθκε 

μάρτυρασ 

1. MAD TV 

Για τισ εταιρείεσ  

«MAD T.V. Α.Ε.»,  

«ΣΥΓΧΟΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΛΣ ΚΟΥΦΘ Α.Ε.»,  

«ΜΕΤΟΡΟΛΛΣ Α.Ε.» και  

«ΕΚΔΟΣΕΛΣ ΡΑΟΝ Ε.Ρ.Ε.» 

ςυμφερόντων τθσ οικογζνειασ Γεράςιμου Κουρι. 

      1. Ειςαγωγικά ςχόλια: 

      Θ παροφςα Ζκκεςθ βαςίηεται αποκλειςτικϊσ ςτθν με θμερομθνία 15-11-2016 

Ζκκεςθ Ειδικισ Ζρευνασ τθσ Διεφκυνςθσ Επικεϊρθςθσ Εποπτευομζνων Εταιρειϊν 

τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, δεδομζνου ότι για τισ δανειοδοτιςεισ των ανωτζρω 

ερευνωμζνων εταιρειϊν δεν εξετάςκθκαν μάρτυρεσ ενϊπιον τθσ Εξεταςτικισ 

Επιτροπισ. 

      Τπωσ αναφζρεται ςτο Υροοίμιο τθσ με θμερομθνία 15-11-2016 Ζκκεςθσ Ειδικισ 

Ζρευνασ, θ ζρευνα διενεργικθκε ςε εκτζλεςθ τθσ υπ’ αρ. α/18-5-2015 παραγγελίασ 

του κ. Ειςαγγελζα Σικονομικοφ Εγκλιματοσ και αφορά τθν πιςτοδοτικι τακτικι που 

εφάρμοςαν θ Ψράπεηα Υειραιϊσ και θ Εκνικι Ψράπεηα προσ τισ ανωτζρω 

αναφερόμενεσ πιςτοφχουσ/εταιρείεσ ςυμφερόντων τθσ οικογζνειασ Γεράςιμου 

Ξουρι.   
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      Χτθν προαναφερόμενθ Ζκκεςθ Ειδικισ Ζρευνασ διευκρινίηεται ότι διερευνικθκε 

το ςφνολο των πιςτοδοτιςεων, που διενεργικθκαν από το ζτοσ 2004 και εντεφκεν 

λόγω μθ παροχισ προγενεςτζρων ςτοιχείων, αλλά για λόγουσ ουςίασ θ Ζκκεςθ 

επικεντρϊνεται ςε εκείνεσ που κρίκθκαν άξιεσ ςχολιαςμοφ.  

       2. Λςτορικό και ςτοιχεία των ερευνωμζνων εταιρειϊν: 

      Σ υπό εξζταςθ όμιλοσ εταιρειϊν, ςυμφερόντων τθσ οικογζνειασ Γεράςιμου 

Ξουρι, αποτελείται από διάφορεσ εταιρείεσ ςτουσ κλάδουσ των ΠΠΕ, των 

εκτυπϊςεων και των εκδόςεων. 

      Βαςικι εταιρεία του ομίλου με δραςτθριοποίθςθ ςτον τομζα τθσ ψυχαγωγίασ -

ενθμζρωςθσ υπιρξε θ «ΜAD T.V. Α.Ε.» (εφεξισ «ΠΑD Ψ.V.»). Λδρφκθκε τον 6ο/1999 

και αρχικϊσ ποςοςτό 72% των μετοχϊν τθσ ανικε ςε μζλθ τθσ οικογζνειασ Ξουρι 

(Αγγελικι, Ανδρζα, Γεράςιμο Ξουρι), ποςοςτό 20% των μετοχϊν τθσ ςτον 

Ανδρεόπουλο Ξωνςταντίνο, ποςοςτό 2,92% των μετοχϊν τθσ ςτθν ΠΑD Licensing 

Ltd. και το υπόλοιπο ςε διάφορουσ μετόχουσ. Χιμερα, μετά από αλαγζσ τθσ 

μετοχικισ ςφνκεςθσ, ποςοςτό 90% των μετοχϊν ανικει ςτθ ΠΑD Licensing Ltd., 

ςυμφερόντων οικογζνειασ Γεράςιμου Ξουρι, ενϊ το υπόλοιπο ποςοςτό 10% των 

μετοχϊν ςτθ Παρία Δ. Ξοντομθνά. 

      Θ εταιρεία λειτουργεί τον ομϊνυμο μουςικοφ περιεχομζνου τθλεοπτικό ςτακμό, 

που απευκφνεται κυρίωσ ςτο νεανικό κοινό και το πρόγραμμά του μεταδίδεται τόςο 

ςτθν Ελλάδα, όςο και ςτο εξωτερικό (Βουλγαρία, Αλβανία, Φουμανία, ΥΓΔΠ, Ξφπρο, 

Αυςτραλία). Ψα τελευταία χρόνια επεκτάκθκε και ςε άλλεσ δραςτθριότθτεσ 

,λειτουργία τθσ ιςτοςελίδασ «www.mad.gr», μουςικά κανάλια ςε ςυνεργαςία με τισ 

δορυφορικζσ πλατφόρμεσ ΡΣ\/Α και ΣΨΕ Ψ\/, ανάπτυξθ διαφόρων παραγωγϊν 

(Πad Video Music Awards, Fashion Music project MadWalk)-. Ζχει εξαγοράςει 

ποςοςτό 33% των μετοχϊν του τθλεοπτικοφ ςτακμοφ Κεςςαλονίκθσ «ΑΦΣLLON 

T.V.» για τθν αναμετάδοςθ του προγράμματοσ τθσ και ποςοςτό 100% των μετοχϊν 

τθσ αλυςίδασ λιανικισ πϊλθςθσ CDs «ΜΕΤΟΡΟΛΛΣ Α.Ε.Ε.» (εφεξισ 

«ΠΕΨΦΣΥΣΟΛΧ») από τουσ αδελφοφσ Βαςίλειο και Οεωνίδα Ψοπιντηι. 

      Ψον 2ο/2014 θ «ΠΑD Ψ.V.» προχϊρθςε ςε απόςχιςθ κλάδων ωσ εξισ: 
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α. θ δραςτθριότθτα παραγωγισ τθλεοπτικϊν προγραμμάτων, κακϊσ και θ 

κυγατρικι «ΠΕΨΦΣΥΣΟΛΧ» απορροφικθκαν από τθν ςυγγενι εταιρεία «ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ 

ΠΣΩΧΛΞΘΧ ΨΩΧΑΓΩΓΛΑΧ ΨΕΠΥΣ Α.Ε.» - εφεξισ «ΨΕΠΥΣ» (ςυμφερόντων 80% 

Ακθνάσ Ξουρι και 20% Χαράλαμπου Βατικιϊτθ με αρχικό αντικείμενο τθ 

δθμιουργία μουςικϊν προγραμμάτων ςε ςυνεργαςία με τθν πλατφόρμα τθσ ΡΣVΑ) 

και  

β. θ δραςτθριότθτα του τθλεοπτικοφ ςτακμοφ ΠΑD T.V. απορροφικθκε από τθν 

ςυγγενι «SOLAR ΦΑΔΛΣΨΘΟΕΣΥΨΛΞΕΧ ΞΑΛ ΨΩΧΑΓΩΓΛΞΕΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ Α.Ε.» (πρϊθν 

«SOLAR ΔΦΑΠΑ ΦΣ\Ο/ΕR Α.Ε. ΞΑΨΑΧΞΕΩΘΧ, ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑΧ, ΑΡΑΥΨΩΘΧ & 

ΕΞΠΕΨΑΟΕΩΧΘΧ ΑΡΑΡΕΩΧΛΠΩΡ ΥΘΓΩΡ ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ», που είχε εξαγοραςκεί τον 

12ο/2013) - εφεξισ «SOLAR» (ανικει ςε ποςοςτό 100% ςτθν εξωχϊρια ΠΑD T.V. 

Licensing Ltd. ςυμφερόντων τθσ οικογζνειασ Γεράςιμου Ξουρι). Χτθ 

ςυμβολαιογραφικι πράξθ διάςπαςθσ αναφζρεται ότι «οι επωφελοφμενεσ εταιρείεσ 

υποκακίςτανται αυτοδίκαια και χωρίσ καμία άλλθ διατφπωςθ … ςε όλα τα 

δικαιϊματα, υποχρεϊςεισ και ζννομεσ ςχζςεισ τθσ διαςπϊμενθσ εταιρείασ … και θ 

μεταβίβαςθ εξομοιϊνεται με κακολικι διαδοχι» και ότι «θ διαςπϊμενθ εταιρεία 

λφεται χωρίσ να είναι απαραίτθτθ θ εκκακάριςι τθσ». Επιςθμαίνεται ότι θ «ΠΑD 

Ψ.V.» ζχει διαγραφεί από το Γενικό Εμπορικό Πθτρϊο. 

      Τπωσ προκφπτει από ειςθγθτικό ςθμείωμα τθσ Ψράπεηασ Υειραιϊσ:  

α. Χτθν «ΨΕΠΥΣ» μεταφζρκθκαν (i) το μεγαλφτερο μζροσ του δανειςμοφ τθσ «ΠΑD 

Ψ.V.», ιτοι € 10,2 εκ., περιλαμβανομζνου και αυτοφ που κάλυψε τθν εξαγορά του 

«ΠΕΨΦOΥΣΟΛΧ» (μεταφζρκθκε και θ ςχετικι ςυμμετοχι), (ii) απαιτιςεισ € 8.4 εκ. 

και (iii) οφειλζσ προσ το Δθμόςιο € 3,7 εκ.  

β. Χτθ «SOLAR» μεταφζρκθκαν (i) δάνεια € 1,5 εκ., (ii) πάγιο ενεργθτικό/εξοπλιςμόσ 

€ 2,6 εκ., (iii) απαιτιςεισ € 2,3 εκ. και (iv) οφειλζσ ςε προμθκευτζσ € 3,5 εκ. 

 

      Χτον τομζα των εκτυπϊςεων δραςτθριοποιείτο θ εταιρεία «ΣΥΓΧΟΝΕΣ 

ΕΚΔΟΣΕΛΣ ΚΟΥΦΘ Α.Ε.», ιδρυκείςα το ζτοσ 1992 (εφεξισ «ΧΩΓΧΦΣΡΕΧ ΕΞΔΣΧΕΛΧ»). 

Ωσ αντικείμενο εμφάνιηε τθν ζκδοςθ βιβλίων, περιοδικϊν και εντφπων 
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ςυνεργαηόμενθ κυρίωσ με το Δθμόςιο. Χιμερα θ εταιρεία είναι ςε αδράνεια. Χτο 

μετοχικό τθσ κεφάλαιο ςυμμετζχουν θ Ακθνά και θ Φεγγίνα Ξουρι εξ θμιςείασ. Θ εν 

λόγω κατζχει και το 70% τθσ ςυγγενοφσ «INFOTREND Α.Ε.» με το ίδιο αντικείμενο. 

 

      Χτον τομζα των εκδόςεων δραςτθριοποιείται θ «ΕΚΔΟΣΕΛΣ ΡΑΟΝ Ε.Ρ.Ε.», 

ιδρυκείςα το 2001, θ οποία εκδίδει τθν εβδομαδιαία εφθμερίδα «ΨΣ ΥΑΦΣΡ». 

Ανικει ςτουσ Γεράςιμο και Αγγελικι Ξουρι. 

 

      Ψον όμιλο ςυμπλθρϊνουν και οι κάτωκι εταιρείεσ ςυμφερόντων τθσ ανωτζρω 

οικογζνειασ (άμεςα και ζμμεςα), οι οποίεσ ςιμερα δεν εμφανίηουν δανειςμό. Ωσ εκ 

τοφτου γίνεται ςυνοπτικι αναφορά ςε αυτζσ: 

α. «ΜΑD RADIO FM Α.Ε.» (εφεξισ «ΠΑD RADIO»), θ οποία λειτουργοφςε τον 

ομϊνυμο ραδιοφωνικό ςτακμό από τον 9ο/2006. Ψον 3ο/2013 προζβθ ςε απόςχιςθ 

κλάδων, που ειςφζρκθκαν ςτθν «ΠΑD T.V.» (εκμετάλλευςθ του εξοπλιςμοφ) και 

τθν «ΑΞΣΘ ΑΡΩΡΩΠΘ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΨΛΞΘ ΕΨΑΛΦΕΛΑ ΦΑΔΛΣΦΩΡΛΞΩΡ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΩΡ», 

για τθν οποία δεν υπάρχει ςχετικι πλθροφόρθςθ. 

β. «ΡΟΡΤΑΤ Ε.Ρ.Ε.», ιδρυκείςα το 1997, αποτελοφςε το δθμιουργικό τμιμα 

παραγωγισ εξειδικευμζνων τθλεοπτικϊν διαφθμίςεων για λογαριαςμό τθσ «ΠΑD 

T.V.», ενϊ ςυνεργαηόταν και με τρίτουσ. 

γ. «ΚΑΜΡΟΤΕΧΝΛΚΘ Γ. ΚΟΥΘΣ Α.Ε.», θ οποία εκμιςκϊνει ιδιόκτθτο ακίνθτο ςτθν 

Υαλλινθ ςτισ ςυγγενείσ εταιρείεσ. 

 

      3. Χρονοδιάγραμμα δανειςμοφ: 

 

      Σ ερευνϊμενοσ όμιλοσ εταιρειϊν χρθματοδοτικθκε από δφο τράπεηεσ: Ψθν 

Ψράπεηα Υειραιϊσ και τθν Εκνικι Ψράπεηα.  

      Α. Τράπεηα Ρειραιϊσ 
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       Σ δανειςμόσ αφορά τόςο τθν Ψράπεηα Υειραιϊσ, όςο και τισ απορροφθκείςεσ 

από αυτιν πρϊθν Ψράπεηα Ξφπρου, πρϊθν Γενικι Ψράπεηα και πρϊθν CPB (Cyprus 

Popular Bank). 

 

      Δανειςμόσ από τθν πρϊθν Τράπεηα ΚΥΡΟΥ 

 

      Θ ςυνεργαςία ξεκίνθςε τθν 15-7-2004 και ςυνεχίςκθκε μζχρι και τθν 17-1-2012. 

Βαςικόσ λιπτθσ του δανειςμοφ ιταν θ «ΠΑD T.V.» και ςκοπόσ του θ 

χρθματοδότθςθ του κόςτουσ επζκταςθσ τθσ δραςτθριότθτάσ τθσ. Σ δανειςμόσ 

εκαλφπτετο με διάφορεσ μορφζσ εγγυιςεων, ενϊ από το ζτοσ 2010 τα τότε 

υφιςτάμενα δάνεια ρυκμίςκθκαν και εγκρίκθκαν περίοδοι χάριτοσ. 

      Ψον 12ο/2012 είχε απομείνει οφειλι € 1,35 εκ. τθσ «ΠΑD T.V.», που 

μεταφζρκθκε ςτθν Ψράπεηα Υειραιϊσ. 

 

      Δανειςμόσ από τθν πρϊθν Γενικι Τράπεηα  

 

      Θ ςυνεργαςία ξεκίνθςε το ζτοσ 2001, όμωσ θ πρϊτθ ζγκριςθ αφοροφςε τθν από 

21-3-2007 απόφαςθ ανανζωςθσ/αφξθςθσ ορίων κεφαλαίου κίνθςθσ ςε € 2 εκ. για 

τθ «ΧΩΓΧΦΣΡΕΧ ΕΞΔΣΧΕΛΧ», € 0,48 εκ. για τθ «ΠΑD T.V.» και € 15 χιλ. για τθν 

«INFOTREND Α.Ε.». Σι παραςχεκείςεσ καλφψεισ αφοροφςαν αϋ ςειράσ 

προςθμείωςθ € 0,4 εκ. επί διαμερίςματοσ αξίασ € 0,35 εκ., προςωπικζσ εγγυιςεισ 

των Γεράςιμου και Αγγελικισ Ξουρι, εταιρικι κάλυψθ τθσ «ΞΑΦΠΥΣΨΕΧΡΛΞΘ» και 

απαιτιςεισ γεγενθμζνεσ και μθ ςε κάλυψθ των ορίων τθσ «ΧΩΓΧΦΣΡΕΧ ΕΞΔΣΧΕΛΧ».  

      Υροσ αιτιολόγθςθ του δανειςμοφ θ Ψράπεηα ανζφερε ότι πρόκειται για πελάτεσ 

δεκαετίασ και πλζον και ότι θ οικονομικι κατάςταςθ του ομίλου ζχει ςαφϊσ 

βελτιωκεί.        
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      Ψθν 31-3-2010 τα τότε υπόλοιπα € 410 χιλ. και € 85,5 χιλ. για τισ «ΧΩΓΧΦΣΡΕΧ 

ΕΞΔΣΧΕΛΧ» και «ΠΑD T.V.» αντίςτοιχα ετζκθςαν ςε ςταδιακι ρευςτοποίθςθ με 

μθνιαίεσ καταβολζσ.   

 

      Δανειςμόσ από τθν πρϊθν CPB  

 

      Ψθν 18-4-2008 εγκρίκθκε θ ζναρξθ τθσ ςυνεργαςίασ με τθν παροχι ορίων 

κεφαλαίου κίνθςθσ, καλυμμζνων με επιταγζσ, € 0,25 εκ. υπζρ τθσ «ΧΩΓΧΦΣΡΕΧ 

ΕΞΔΣΧΕΛΧ» και € 0,2 εκ., υπζρ τθσ «ΠΑD T.V.», πλζον ορίου leasing εξοπλιςμοφ € 0,2 

εκ., ςυνεκτιμϊντασ «τθν πολφπλευρθ ςυνεργαςία» με τον όμιλο Ξουρι και τθν 

εμπειρία ςτον κλάδο. Ακολοφκθςε ζγκριςθ ανανζωςθσ/μείωςθσ ορίων (5-5-2010) 

ςε € 0,18 εκ. και τθν 18-10-2011 αποφαςίςκθκε θ καταγγελία των ςυμβάςεων 

(οφειλζσ, € 0,14 εκ.), που μεταφζρκθκαν ςτθν Ψράπεηα Υειραιϊσ.  

 

      Δανειςμόσ από τθν Τράπεηα ΡΕΛΑΛΩΣ 

 

      Θ ςυνεργαςία ξεκίνθςε τθν 27-9-2004 με τθν ζγκριςθ ορίου κεφαλαίου κίνθςθσ € 

0,2 εκ. υπζρ τθσ «ΠΑD Ψ.V.» με κάλυμμα επιταγζσ πελατείασ και προςωπικι 

εγγφθςθ του Γεράςιμου Ξουρι. 

      Ψθν 15-7-2008 εγκρίκθκε Σ/Δ € 5 εκ. υπζρ τθσ «ΠΑD Ψ.V.» επταετοφσ διάρκειασ 

με ςκοπό τθν κάλυψθ μζρουσ του κόςτουσ εξαγοράσ του 49,9% των μετοχϊν τθσ 

«ΠΕΨΦΣΥΣΟΛΧ», οι οποίεσ ενεχυράςκθκαν ωσ εξαςφάλιςθ και με περίοδο χάριτοσ 

ζωσ τον 5ο/2011. Επιπλζον ελιφκθ θ εγγφθςθ των Γεράςιμου και Ανδρζα Ξουρι.  

      Υζραν των ανωτζρω δανείων ςτθ «ΠΑD Ψ.V.» είχε παραςχεκεί leasing € 0,2 εκ. 

για μθχανολογικό εξοπλιςμό, ενϊ υπζρ τθσ «ΧΩΓΧΦΣΡΕΧ ΕΞΔΣΧΕΛΧ» υπιρχαν όρια 

κεφαλαίου κίνθςθσ φψουσ € 1,78 εκ. καλυμμζνα με γεγενθμζνεσ και μθ απαιτιςεισ 

και ζκδοςθσ Ε/Ε € 0,47 εκ. άνευ καλυμμάτων. 
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      Ψθν 22-12-2009 εγκρίκθκε νζο Σ/Δ € 2 εκ. υπζρ τθσ «ΠΑD Ψ.V.» τριετοφσ 

διάρκειασ με ςκοπό τθν κάλυψθ κατά 100% του κόςτουσ εξαγοράσ του υπόλοιπου 

50,1% των μετοχϊν τθσ «ΠΕΨΦΣΥΣΟΛΧ». Ωσ εξαςφάλιςθ προβλεπόταν θ λιψθ 

ενεχφρου επί των αγοραςκειςϊν μετοχϊν, κακϊσ και θ εγγφθςθ των Γεράςιμου και 

Ανδρζα Ξουρι. Ψο περικϊριο επιτοκίου και των δφο Σ/Δ διαμορφϊκθκε ςε 3%. 

      Ψθν 18-10-2010 εγκρίκθκε νζο εφάπαξ όριο κεφαλαίου κίνθςθσ € 1,5 εκ. υπζρ 

τθσ «ΠΑD T.V.» για τθν κάλυψθ λειτουργικϊν αναγκϊν με τθν εγγφθςθ των 

Γεράςιμου και Ανδρζα Ξουρι και ςφςταςθ ενεχφρου επί του 50% των μετοχϊν τθσ 

«ΠΑD T.V.», που κατείχαν οι εν λόγω εγγυθτζσ, το οποίο επεκτεινόταν ςτα 

μερίςματα και ςτο δικαίωμα ψιφου. 

      Ψθν 31-5-2011 εγκρίκθκε θ χρθματοδότθςθ τθσ «ΠΑD T.V.» με ποςό € 0,8 εκ., 

διάρκειασ 6 μθνϊν, ςε αςφάλεια του οποίου ωσ κάλυμμα θ πιςτοφχοσ προςζφερε 

ιςόποςθ δεςμευμζνθ κατάκεςθ. Εξειδίκευςθ του ςκοποφ του δανείου, δθλαδι των 

αναγκϊν που κα κάλυπτε, δεν αποτυπϊκθκε.  

      Ψθν 21-6-2011 εγκρίκθκε θ παράταςθ των κεφαλαίων κίνθςθσ των εταιρειϊν του 

ομίλου μζχρι τθν 15-11-2010, κακϊσ και διενζργεια υπζρ τθσ «ΠΑD T.V.» εφάπαξ 

χοριγθςθσ ποςοφ € 231.250 «για τθν κάλυψθ λειτουργικϊν αναγκϊν», με τισ 

υφιςτάμενεσ εξαςφαλίςεισ.  

      Υαρόμοια ζγκριςθ, ποςοφ € 233 χιλ. παραςχζκθκε υπζρ τθσ «ΧΩΓΧΦΣΡΕΧ 

ΕΞΔΣΧΕΛΧ» τθν 13-12-2011.  

      Ψθν 8-1-2013 εγκρίκθκε ανανζωςθ ορίων ζωσ 30-6-2013 με διατιρθςθ των 

υφιςτάμενων υπολοίπων € 11,4 εκ. (λθξιπρόκεςμα € 7,7 εκ.), τα οποία αφοροφςαν 

(α) € 9,7 εκ. «ΠΑD T.V.» - € 6,2 εκ. λθξιπρόκεςμο (β) € 1,16 εκ. «ΧΩΓΧΦΣΡΕΧ 

ΕΞΔΣΧΕΛΧ» - € 1 εκ. λθξιπρόκεςμο και (γ) € 0,52 εκ. «ΠΕΨΦΣΥΣΟΛΧ» - λθξιπρόκεςμο 

ςτο ςφνολό του. Επίςθσ, εγκρίκθκε θ μετατροπι του Σ/Δ € 2 εκ. υπζρ τθσ «ΠΑD 

T.V.» ςε ακάλυπτο όριο κεφαλαίου κίνθςθσ (είχαν μεςολαβιςει διαδοχικζσ 

παρατάςεισ μζχρι τον 10ο/2011). 
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      Ακολοφκθςαν προςπάκειεσ τθσ Ψράπεηασ για τθν εξεφρεςθ λφςθσ και 

ςυναντιςεισ (10οσ/2014 και 4οσ/2015) με τουσ φορείσ του ομίλου, χωρίσ αποτζλεςμα 

– από τθν πιςτϊτρια Ψράπεηα δθλϊκθκε ότι “ο πελάτθσ δεν ανταποκρίκθκε". 

      Ψθν 23-7-2015 αποφαςίςκθκε θ μεταφορά των χρεϊν ςε οριςτικι κακυςτζρθςθ 

για τθν αναγκαςτικι είςπραξι τουσ και οι ςυμβάςεισ καταγγζλκθκαν.  

       

      Β. Εκνικι Τράπεηα  

 

      Θ ςυνεργαςία ξεκίνθςε με τθν από 20-4-2010 απόφαςθ κακοριςμοφ εφάπαξ 

ορίου κεφαλαίου κίνθςθσ € 0,7 εκ. υπζρ τθσ «ΠΕΨΦΣΥΣΟΛΧ», διετοφσ διάρκειασ με 

μθνιαίεσ δόςεισ και με τθν εγγφθςθ των Γεράςιμου και Ανδρζα Ξουρι. Χκοπόσ του 

δανείου ιταν θ κάλυψθ αναγκϊν λόγω (α) αποδυνάμωςθσ τθσ ρευςτότθτασ τθσ 

εταιρείασ κακϊσ «οι προχφιςτάμενοι μζτοχοι Αφοί Ψοπιντηι απζςυραν τα 

διακζςιμα τθσ εταιρείασ ποςοφ € 6 εκ. περίπου, με ςυνζπεια τθ μείωςθ του 

μετοχικοφ κεφαλαίου κατά ποςό € 2,2 εκ» (β) υψθλοφ κόςτουσ ανακαίνιςθσ νζου 

ενοικιαηόμενου καταςτιματοσ (οδοφ Υανεπιςτθμίου 54) το οποίο ανιλκε ςε € 4 εκ. 

(το μίςκωμα που καταβάλλεται ανζρχεται ςε € 1,56 εκ./ζτοσ) και (γ) μείωςθσ τθσ 

πίςτωςθσ από προμθκευτζσ. 

      Ψθν 9-11-2010 εγκρίκθκε θ επιμικυνςθ τθσ διάρκειασ αποπλθρωμισ τθσ ωσ άνω 

χρθματοδότθςθσ από 2 ςε 5 ζτθ, με καταβολι τθσ πρϊτθσ δόςθσ τον 4ο/2011 (ιδθ 

τότε δεν είχαν πλθρωκεί οι 4 πρϊτεσ δόςεισ) κακϊσ και εφάπαξ χρθματοδότθςθ € 

150 χιλ. υπζρ τθσ «MAD T.V.», με υποςχετικι επιςτολι προςκόμιςθσ τιμολογίων 

(δεν ορίςκθκε λιξθ). Υροβλζφκθκε ότι “ςε περίπτωςθ που δεν καταςτεί εφικτι θ 

κάλυψθ τθσ χρθματοδότθςθσ με τιμολόγια, να εξοφλθκεί το αργότερο μζχρι 31-12-

2011 ςε 3 τριμθνιαίεσ δόςεισ από 30-6-2011”. 

      Ψθν 13-4-2011 επικυρϊκθκε αρμοδίωσ θ από 8-3-2011 ζγκριςθ του αναπλθρωτι 

διευκφνοντοσ ςυμβοφλου και του chief risk officer για τον κακοριςμό (α) υπζρ τθσ 

«ΧΩΓΧΦΣΡΕΧ ΕΞΔΣΧΕΛΧ» ορίου αναγγελλόμενου factoring € 0,5 εκ. και (β) υπζρ τθσ 
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«MAD T.V.» ιςόποςου ορίου factoring και νζου ορίου κεφαλαίου κίνθςθσ € 0,3 εκ. 

με ενςωμάτωςθ ςε αυτό τθσ ωσ άνω χοριγθςθσ € 150 χιλ. (δθλαδι μετατράπθκε 

από τακτισ λιξθσ ςε ανακυκλοφμενθ) με τθν εγγφθςθ των Γεράςιμου και Ανδρζα 

Ξουρι και με τθν προχπόκεςθ εξόφλθςθσ λθξιπρόκεςμων τόκων € 21 χιλ. τθσ                           

«ΠΕΨΦΣΥΣΟΛΧ». 

      Ψθν 10-11-2011 επικυρϊκθκε ζγκριςθ εφάπαξ ορίου κεφαλαίου κίνθςθσ € 0,29 

εκ. υπζρ τθσ «ΧΩΓΧΦΣΡΕΧ ΕΞΔΣΧΕΛΧ» καλυμμζνου με ςφμβαςθ με τον Σ.Ε.Δ.Β. 

φψουσ € 0,36 εκ. Θ ςχετικι εκχωρθμζνθ απαίτθςθ ζχει καταςτεί γεγενθμζνθ, πλθν 

όμωσ εκκρεμεί θ πλθρωμι τθσ από το Δθμόςιο (μεςολάβθςε θ κατάργθςθ του 

Σ.Ε.Δ.Β.). 

      Ψθν 5-4-2012 θ ςχζςθ μεταφζρκθκε ςτθν Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Απαιτιςεων 

Επιχειρθματικισ Υίςτθσ. Σι ςυνολικζσ οφειλζσ ανζρχονταν ςε € 1,36 εκ. με 

λθξιπρόκεςμο τμιμα € 1 εκ., ςυμπεριλαμβανομζνων απλιρωτων τόκων. Ψθν  13-9-

2012 εγκρίκθκε ανοχι ενόσ μινα, με δεδομζνθ τθν «παρελκυςτικι τακτικι των 

Διοικιςεων των επιχειριςεων», ενϊ «δεν διατζκθκαν οικονομικά ςτοιχεία οφτε 

ταμειακό πρόγραμμα». Ψθν 5-4-2013 εγκρίκθκε νζα ανοχι ζωσ 30-9-2013, κακϊσ 

μετά από ςυνάντθςθ με τισ εταιρείεσ, αναφζρκθκε θ πικανότθτα ειςόδου επενδυτι 

ςτθν «MAD T.V.». Ψθν 17-12-2013 ενςωματϊκθκαν οι απαιτιςεισ τθσ 

απορροφθκείςασ πρϊθν ΦΦΣΒΑΡΞ φψουσ € 0,9 εκ. («MAD T.V.» € 0,12 εκ., 

«ΧΩΓΧΦΣΡΕΧ ΕΞΔΣΧΕΛΧ» € 0,75 εκ., «ΕΞΔΣΧΕΛΧ ΨΣ ΥΑΦΣΡ ΕΥΕ» € 0,04 εκ. βάςει 

ορίων εγκριμζνων από το 2007 καλυμμζνων με προςωπικζσ/εταιρικζσ εγγυιςεισ) 

και εγκρίκθκε ανοχι ζωσ 30-4-2014.  

      Θ Εκνικι Ψράπεηα ζχει απαντιςει εγγράφωσ ςτθν αρμόδια Ωπθρεςία τθσ 

Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ ότι:  

(α) προχϊρθςε ςτα τζλθ του 2015 ςτθν προβλεπόμενθ από τον Ξϊδικα 

Δεοντολογίασ αποςτολι επιςτολισ και, κατόπιν αυτοφ, πραγματοποιικθκε 

ςυνάντθςθ με τουσ φορείσ τον 4ο/2016, 
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(β) εξετάςκθκε θ εκχϊρθςθ τιμολογίων ζναντι τθσ απαίτθςθσ κατά τθσ «MAD T.V.», 

αλλά από τα μζχρι ςιμερα προςκομιςκζντα ςτοιχεία δεν προκφπτει δυνατότθτα 

εκμετάλλευςθσ, 

(γ) αναμζνεται ο οριςμόσ ςυνδίκου ςτθν πτϊχευςθ τθσ «ΠΕΨΦΣΥΣΟΛΧ», 

προκειμζνου να δρομολογθκοφν οι δζουςεσ ενζργειεσ (καταγγελία ςυμβάςεων - 

αναγγελία απαιτιςεων), 

(δ) ζχουν αποςταλεί επιςτολζσ ςτο Ωπουργείο Υαιδείασ για τθν πλθρωμι τθσ          

εκχωρθμζνθσ ςφμβαςθσ τθσ «ΧΩΓΧΦΣΡΕΧ ΕΞΔΣΧΕΛΧ» και 

(ε) ζχουν κατατεκεί αγωγζσ κατά του ΕΣΨ και του Ωπουργείου Πεταφορϊν για           

τθν πλθρωμι εκχωρθμζνων απαιτιςεων τθσ ΥΑΦΣΡ ΕΞΔΣΧΕΛΧ (απαίτθςθ           τθσ 

πρϊθν ΦΦΣΨΣΡ).  

 

      4. Υπόλοιπα οφειλϊν: 

 

      Βάςει όςων αναφζρονται ςτθν με θμερομθνία 15-11-2016 Ζκκεςθ Ειδικισ 

Ζρευνασ τθσ Διεφκυνςθσ Επικεϊρθςθσ Εποπτευομζνων Εταιρειϊν τθσ Ψράπεηασ τθσ 

Ελλάδοσ, τα υπόλοιπα των οφειλϊν των ερευνωμζνων εταιρειϊν ςτισ δανείςτριεσ 

Ψράπεηεσ ζχουν ωσ ακολοφκωσ (περιλαμβανομζνων τόκων καταλογιςμζνων και μθ): 

 

      Α. Οφειλζσ προσ τθν Τράπεηα Ρειραιϊσ τθν 16-9-2016 

 

1. «MAD T.V.»: Από κεφάλαια κίνθςθσ οφείλει ποςόν 8,74 εκατομμυρίων ευρϊ. 

Από ομολογιακά δάνεια οφείλει ποςόν 6,32 εκατομμυρίων ευρϊ. Χυνολικϊσ, 

δθλαδι, οφείλει ποςόν 15,06 εκατομμυρίων ευρϊ. Σι παραςχεκείςεσ εξαςφαλίςεισ 

αφοροφν προςωπικζσ και εταιρικζσ εγγυιςεισ, ενεχφραςθ ποςοςτοφ 50% των 

μετοχϊν τθσ, ενεχφραςθ ποςοςτοφ 49,9% των μετοχϊν τθσ «ΠΕΨΦΣΥΣΟΛΧ» και 

προςθμείωςθ ακινιτων φψουσ 1,45 εκατομμυρίων ευρϊ. 
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2. «ΣΥΓΧΟΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΛΣ Α.Ε.»: Από κεφάλαια κίνθςθσ οφείλει ποςόν 2,74 

εκατομμυρίων ευρϊ. Σι παραςχεκείςεσ εξαςφαλίςεισ αφοροφν προςωπικζσ και 

εταιρικζσ εγγυιςεισ και προςθμείωςθ ακινιτων (κοινι με «MAD T.V.») φψουσ 0,2 

εκατομμυρίων ευρϊ. 

3. «ΜΕΤΟΡΟΛΛΣ Α.Ε.»: Από κεφάλαια κίνθςθσ οφείλει ποςόν 0,78 εκατομμυρίων 

ευρϊ. Σι παραςχεκείςεσ εξαςφαλίςεισ αφοροφν προςωπικζσ εγγυιςεισ. 

      Συνολικϊσ, δθλαδι, οι ανωτζρω εταιρείεσ οφείλουν προσ τθν Ψράπεηα Υειραιϊσ 

ποςόν 18,58 εκατομμυρίων ευρϊ.   

 

      Β. Οφειλζσ προσ τθν Εκνικι Τράπεηα τθν 8-9-2016 

 

1. «MAD T.V.»: Από κεφάλαια κίνθςθσ οφείλει ποςόν 0,69 εκατομμυρίων ευρϊ. Σι 

παραςχεκείςεσ εξαςφαλίςεισ αφοροφν προςωπικζσ εγγυιςεισ. 

2. «ΣΥΓΧΟΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΛΣ Α.Ε.»: Από κεφάλαια κίνθςθσ οφείλει ποςόν 1,32 

εκατομμυρίων ευρϊ. Σι παραςχεκείςεσ εξαςφαλίςεισ αφοροφν προςωπικζσ 

εγγυιςεισ και ςφμβαςθ εκχϊρθςθσ με τον Σ.Ε.Δ.Β. φψουσ 0,3 εκατομμυρίων ευρϊ. 

3. «ΕΚΔΟΣΕΛΣ Γ. ΚΟΥΘ Ε.Ρ.Ε.»: Από κεφάλαια κίνθςθσ οφείλει ποςόν 0,06 

εκατομμυρίων ευρϊ. Σι παραςχεκείςεσ εξαςφαλίςεισ αφοροφν προςωπικζσ 

εγγυιςεισ. 

4. «ΜΕΤΟΡΟΛΛΣ Α.Ε.»: Από κεφάλαια κίνθςθσ οφείλει ποςόν 1,17 εκατομμυρίων 

ευρϊ. Σι παραςχεκείςεσ εξαςφαλίςεισ αφοροφν προςωπικζσ εγγυιςεισ. 

      Συνολικϊσ, δθλαδι, οι ανωτζρω εταιρείεσ οφείλουν προσ τθν Εκνικι Ψράπεηα 

ποςόν 3,24 εκατομμυρίων ευρϊ.   

 

      Γ. Λοιπζσ απαιτιςεισ 
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      Ξατά τθσ «ΠΕΨΦΣΥΣΟΛΧ» υπάρχει απαίτθςθ φψουσ € 1,15 εκ. τθσ Εκκακάριςθσ 

του πρϊθν Ψαχυδρομικοφ Ψαμιευτθρίου. Υροζρχεται από δάνειο αρχικοφ φψουσ € 1 

εκ., που χορθγικθκε τον 10ο/2010 ςτα πλαίςια τθσ κάλυψθσ του κόςτουσ 

αναδιάρκρωςθσ του ομίλου φψουσ € 3 εκ. Ξαλφπτεται με τισ εγγυιςεισ του Ανδρζα 

Ξουρι και τθσ «MAD T.V.», ενϊ αρχικά είχαν εκχωρθκεί και μθ γεγενθμζνεσ 

απαιτιςεισ. 

 

       5. Ευριματα: 

 

      Από τισ αναφερόμενεσ διαπιςτϊςεισ ςτθν με θμερομθνία 15-11-2016 Ζκκεςθ 

Ειδικισ Ζρευνασ τθσ Διεφκυνςθσ Επικεϊρθςθσ Εποπτευομζνων Εταιρειϊν τθσ 

Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, ανακφπτουν ηθτιματα ςτισ πιςτοδοτιςεισ των ερευνωμζνων 

εταιρειϊν, τα οποία χριηουν επιςθμάνςεων.  

 

      α. Χε ό,τι αφορά τισ πιςτοδοτιςεισ τθσ Ψράπεηασ Υειραιϊσ: 

 

αα. Χε ςχζςθ με το εγκρικζν τθν 15-7-2008 Σ/Δ € 5 εκ. υπζρ τθσ «ΠΑD Ψ.V.» για τθν   

κάλυψθ μζρουσ του κόςτουσ εξαγοράσ του 49,9% των μετοχϊν τθσ «ΠΕΨΦΣΥΣΟΛΧ», 

επιςθμαίνεται ότι μολονότι θ εκτίμθςθ τθσ ελεγκτικισ υπθρεςίασ ΧΣΟ αναβίβαηε 

τθν ςτακμιςμζνθ αξία τθσ «ΠΕΨΦΣΥΣΟΛΧ» ςτο φψοσ των € 18 εκ., εν τοφτοισ το 

τίμθμα τθσ εξαγοράσ ορίςκθκε ςε € 7 εκ. Υεραιτζρω, επιςθμαίνεται ότι θ 

ςυνεκτίμθςθ του αρμοδίου κλιμακίου τθσ Ψράπεηασ Υειραιϊσ περί «πολφ 

ικανοποιθτικισ χρθματοοικονομικισ κατάςταςθσ τθσ «ΠΕΨΦΣΥΣΟΛΧ» δεν 

ςυμβάδιηε με τθν πραγματικότθτα, δεδομζνου ότι ιδθ από το ζτοσ 2007 εμφάνιηε 

ςταδιακι μείωςθ του κφκλου εργαςιϊν τθσ, ενϊ από το 2008 και θ κερδοφορία 

ζβαινε μειοφμενθ.  

ββ. Χε ςχζςθ με το εγκρικζν τθν 22-12-2009 νζο Σ/Δ € 2 εκ. υπζρ τθσ «ΠΑD Ψ.V.» 

για τθν κάλυψθ κατά 100% του κόςτουσ εξαγοράσ του υπόλοιπου 50,1% των 
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μετοχϊν τθσ «ΠΕΨΦΣΥΣΟΛΧ», επιςθμαίνεται ότι ςτθ ςχετικι ειςιγθςθ δεν 

περιελιφκθ αναφορά για τισ εκτιμϊμενεσ μελλοντικζσ ροζσ τθσ «ΠΑD Ψ.V.» ζτςι, 

ϊςτε να μπορεί να αξιολογθκεί θ δυνατότθτα ομαλισ αποπλθρωμισ αμφοτζρων 

των Σ/Δ, με δεδομζνα τθν αρχόμενθ οικονομικι κρίςθ, τον ζντονο ανταγωνιςμό 

ςτον τομζα δραςτθριότθτασ τθσ «ΠΕΨΦΣΥΣΟΛΧ» και τθν πτωτικι τάςθ των κερδϊν 

των δφο εταιρειϊν. Υεραιτζρω, από τα ςτοιχεία που κατζκεςε θ πιςτϊτρια Ψράπεηα 

προκφπτει ότι τμιμα € 0,5 εκ. του προϊόντοσ του δανείου δεν διατζκθκε για το 

ςκοπό του δανείου, αλλά ποςόν € 0,2 εκ. ιχκθ ςε πίςτωςθ του λογαριαςμοφ όψεωσ 

τθσ «ΠΕΨΦΣΥΣΟΛΧ» με τθν αιτιολογία «αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου» και το 

υπόλοιπο ποςόν € 0,3 εκ. αναλϊκθκε για τθν πλθρωμι υποχρεϊςεων τθσ «ΠΑD 

T.V.». Εκτόσ αυτοφ, μολονότι ςτο ιδιωτικό ςυμφωνθτικό αγοραπωλθςίασ των 

μετοχϊν αναγράφεται ωσ τίμθμα το ποςόν των € 3 εκ., από τα κατατεκζντα ςτοιχεία 

προκφπτει ότι κατεβλικθ ποςόν € 1,5 εκ. Θ πιςτϊτρια Ψράπεηα, καίτοι το ιδιωτικό 

ςυμφωνθτικό περιιλκε ςτα χζρια τθσ τον 1ο/2010, δεν αξιολόγθςε τόςον το 

γεγονόσ τθσ μθ διάκεςθσ τμιματοσ € 0,5 εκ. του δανείου για τον ςκοπό που 

εγκρίκθκε, όςον και το γεγονόσ ότι κατεβλικθ ωσ τίμθμα αντί του ποςοφ των  € 3 

εκ. ποςόν € 1,5 εκ. και ουδζν ζπραξε. 

γγ. Χε ςχζςθ με το εγκρικζν τθν 18-10-2010 νζο εφάπαξ όριο κεφαλαίου κίνθςθσ € 

1,5 εκ. υπζρ τθσ «ΠΑD Ψ.V.» για τθν κάλυψθ λειτουργικϊν αναγκϊν με τθν εγγφθςθ 

των Γεράςιμου και Ανδρζα Ξουρι και ςφςταςθ ενεχφρου επί του 50% των μετοχϊν 

τθσ «ΠΑD T.V.», που κατείχαν οι εν λόγω εγγυθτζσ, επιςθμαίνεται ότι θ πιςτϊτρια 

Ψράπεηα δεν παρακολοφκθςε τισ μετζπειτα μετοχικζσ εξελίξεισ ςτθν «ΠΑD T.V.» 

και το ενζχυρο αυτό περιορίςκθκε ςε 46,93%. Υεραιτζρω, δεδομζνου ότι ςκοπόσ 

του δανείου ιταν θ μερικι χρθματοδότθςθ του κόςτουσ αναδιάρκρωςθσ του 

ομίλου, ςυνολικοφ φψουσ € 3 εκ., το υπόλοιπο του οποίου κα καλυπτόταν από 

δανειςμό από τθν Εκνικι Ψράπεηα και το Ψαχυδρομικό Ψαμιευτιριο, προκφπτει ότι 

το κόςτοσ τθσ αναδιάρκρωςθσ καλφφκθκε αποκλειςτικά από τισ Τράπεηεσ, χωρίσ 

ίδια ςυμμετοχι των μετόχων. 
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δδ. Χε ςχζςθ με το ίδιο ωσ άνω εγκρικζν τθν 18-10-2010 νζο εφάπαξ όριο 

κεφαλαίου κίνθςθσ € 1,5 εκ. υπζρ τθσ «ΠΑD Ψ.V.», επιςθμαίνονται και τα εξισ: 

. Από ειςθγθτικό τθσ πιςτϊτριασ Ψράπεηασ με θμερομθνία 2-5-2011 προκφπτει ότι θ 

ωσ άνω χρθματοδότθςθ δόκθκε «για τθ ςυμμετοχι ςτθν Αφξθςθ Πετοχικοφ 

Ξεφαλαίου τθσ «ΠΕΨΦΣΥΣΟΛΧ». Τμωσ, ςχετικι ΑΠΞ δεν προκφπτει να 

πραγματοποιικθκε. Επιπροςκζτωσ, όπωσ προκφπτει από ειςθγθτικό τθσ Εκνικισ 

Ψράπεηασ ποςόν € 1,4 εκ., που προχπιρχε κατατεκειμζνο για το ςκοπό αυτό, είχε 

αποςυρκεί. Ξατά τθν άποψθ τθσ Επικεωριτριασ τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, που 

λόγω μθ δθμοςίευςθσ ιςολογιςμοφ τθσ «ΠΕΨΦΣΥΣΟΛΧ» χριςθσ 2010 δεν είχε τθ 

δυνατότθτα να διερευνιςει περαιτζρω, κα ζπρεπε να είχε ακολουκιςει είτε 

διαγραφι τυχόν απαιτιςεων τθσ «ΠΑD Ψ.V.» από τθ «ΠΕΨΦΣΥΣΟΛΧ», είτε ΑΠΞ.  

. Για τθ ςκοποφμενθ αναδιάρκρωςθ δεν προςκομίςκθκε επιχειρθματικό ςχζδιο 

(business plan) ϊςτε να αξιολογθκεί θ πλθρότθτα των ςχετικϊν ενεργειϊν των 

διοικιςεων των εταιρειϊν και οι προοπτικζσ βιωςιμότθτάσ τουσ. 

. Συδεμία αναφορά γίνεται ςτο γεγονόσ ότι δεν είχε ςυςτακεί ενζχυρο επί του 

50,1% των μετοχϊν τθσ «ΠΕΨΦΣΥΣΟΛΧ», που είχαν εξαγοραςκεί με το Σ/Δ ποςοφ € 

2 εκ. (απόφαςθ τθσ 22-12-2009). 

. Δεν ζγινε αποτίμθςθ τθσ αξίασ του 50% των μετοχϊν τθσ «ΠΑD T.V.» που 

ενεχυράςκθκαν ςε αςφάλεια του δανείου.  

εε. Χε ςχζςθ με τθν εγκρικείςα τθν 31-5-2011 χρθματοδότθςθ τθσ «ΠΑD T.V.» με 

ποςό € 0,8 εκ., διάρκειασ 6 μθνϊν, επιςθμαίνεται ότι δεν αποτυπϊκθκε ο ςκοπόσ  

του δανείου, δθλαδι οι ανάγκεσ που κα κάλυπτε.  

  

      Θ υπογράφουςα τθν με θμερομθνία 15-11-2016 Ζκκεςθ Ειδικισ Ζρευνασ 

Επικεωριτρια επιςθμαίνει τα κατωτζρω ςθμαντικά ςτοιχεία: 

 

αα. Σι μζτοχοι ακολοφκθςαν νόμιμεσ διαδικαςίεσ, αλλά θ μθ ενθμζρωςθ τθσ 

Ψράπεηασ ςυνιςτά αςυνικθ, τουλάχιςτον, επιχειρθματικι πρακτικι.  
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ββ. Θ πιςτϊτρια Ψράπεηα δεν προκφπτει να παρακολοφκθςε ςτενά τισ ςυναφείσ 

εξελίξεισ που επθρζαςαν τθν ποιότθτα των εξαςφαλίςεϊν τθσ και, εν τζλει, τθ 

ςυνολικι κζςθ τθσ. 

γγ. Θ πιςτϊτρια Ψράπεηα κάλυψε χρθματοδοτικά τισ επενδυτικζσ κινιςεισ των 

μετόχων χωρίσ ουςιαςτικι ίδια ςυμμετοχι τουσ. Σι ςυγκεκριμζνεσ αποφάςεισ 

εμπεριείχαν υψθλό κίνδυνο, δεδομζνθσ τθσ ανυπαρξίασ ςυγκεκριμζνου 

επιχειρθματικοφ ςχεδίου ανάπτυξθσ. Ακόμθ υψθλοτζρου κινδφνου ιταν και θ 

απόφαςι τθσ για νζα χρθματοδοτικι ςτιριξθ των επιλογϊν των μετόχων, 

αναφορικά με τθν αναδιάρκρωςθ του ομίλου, χωρίσ και πάλι ίδια ςυμμετοχι τουσ ι 

φπαρξθ ςαφοφσ ςχεδίου, ςε περίοδο, μάλιςτα, κατά τθν οποία είχε ξεκινιςει θ 

γενικότερθ οικονομικι κρίςθ. Θ απόφαςθ αυτι ελιφκθ παρά τθν επιδειχκείςα 

αςυνζπεια των μετόχων ςε ςχζςθ με τθν παροχι τθσ ςυναίνεςισ τουσ για τθν 

ενεχφραςθ των χρθματοδοτθμζνων μετοχϊν τθσ «ΠΕΨΦΣΥΣΟΛΧ» (άνευ αξίασ 

ςιμερα), αλλά και τθν παςιφανι εκ μζρουσ τουσ χριςθ ςθμαντικοφ τμιματοσ του 

ςχετικοφ δανειςμοφ για άλλεσ λειτουργικζσ ανάγκεσ των εταιρειϊν τουσ.  

δδ. Θ πιςτϊτρια Ψράπεηα – ανεξάρτθτα από τισ μθ ςυνάδουςεσ με τισ ςυνικεισ 

επιχειρθματικζσ πρακτικζσ ενζργειεσ των μετόχων - δεν παρακολοφκθςε τισ 

εταιρικζσ μεταβολζσ που επθρζαςαν τθν ποιότθτα του καλφμματοσ τθσ και τελικά 

κατζςτθςαν δυςμενζςτερθ τθ ςυνολικι κζςθ τθσ. Ψοφτο αφορά κυρίωσ τισ 

επιχειρθματικζσ κινιςεισ των μετόχων (απόςχιςθ κλάδων τθσ MAD), με τισ οποίεσ 

δθμιουργικθκε ουςιαςτικϊσ «καλι» και «κακι» εταιρεία με «κατάλλθλθ» 

μεταφορά ςε αυτζσ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων. Πε τον τρόπο 

αυτόν, ςιμερα οι ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ εξακολουκοφν να αςκοφνται από τθν 

«καλι», ενϊ ο δανειςμόσ και οι λοιπζσ υποχρεϊςεισ προσ τρίτουσ τθσ «κακισ» δεν 

εξυπθρετοφνται.  

εε. Σι πιςτοδοτιςεισ φψουσ € 460 χιλ., το προϊόν των οποίων οδθγικθκε ςτθν 

πράξθ ςε εξόφλθςθ τόκων, κα ζπρεπε να είχαν αποφευχκεί, ςφμφωνα με το 

πνεφμα, τουλάχιςτον, τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.  

 

      β. Χε ό,τι αφορά τισ πιςτοδοτιςεισ τθσ Εκνικισ Ψράπεηασ: 
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αα. Χε ςχζςθ με το κακοριςκζν εφάπαξ τθν 20-4-2010 όριο κεφαλαίου κίνθςθσ  € 

0,7 εκ. υπζρ τθσ «ΠΕΨΦΣΥΣΟΛΧ» διετοφσ διάρκειασ για τθν κάλυψθ αναγκϊν, 

επιςθμαίνεται ότι αποφαςίςκθκε μολονότι ςτθ ςχετικι ειςιγθςθ αναφζρκθκαν θ 

ςυνεχιηόμενθ ςθμαντικι μείωςθ του κφκλου εργαςιϊν, θ περιοριςμζνθ ρευςτότθτα, 

θ εμφάνιςθ αρνθτικοφ ίδιου κεφαλαίου κίνθςθσ, θ ςθμαντικι μείωςθ τθσ κακαρισ 

κζςθσ, τόςο ςε επίπεδο εταιρείασ, όςο και του ομίλου τθσ. Θ ςυνεκτίμθςθ του 

αρμοδίου κλιμακίου τθσ πιςτϊτριασ Ψράπεηασ ότι ςυνζτρεχε «ςχεδόν ανφπαρκτοσ 

τραπεηικόσ δανειςμόσ» κείται εκτόσ πραγματικότθτασ και δεν δικαιολογείται ςε 

ζμπειρα τραπεηικά ςτελζχθ, που λαμβάνουν αποφάςεισ για πιςτοδοτιςεισ τόςον 

μεγάλων μεγεκϊν.   

ββ. Χε ςχζςθ με τθν απαλοιφι (6-5-2010) του ςυμφωνθκζντοσ όρου περί 

παρακολοφκθςθσ εκ μζρουσ τθσ πιςτϊτριασ Ψράπεηασ τθσ δρομολογοφμενθσ 

αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου φψουσ € 1,5 εκ. και του υποβλθκθςομζνου 

αιτιματοσ περί ζγγραφθσ δζςμευςθσ τθσ εταιρείασ να μθν διανείμει μζριςμα πριν 

τθν ολοςχερι εξόφλθςθ τθσ χρθματοδότθςθσ, ςθμειϊνεται ότι θ – μθ ειλικρινισ – 

προφορικι διλωςθ των μετόχων ότι οι μετοχζσ ζχουν ενεχυραςκεί ςτθν Ψράπεηα 

Υειραιϊσ και ότι υπζρ τθσ ιδίασ ζχουν εκχωρθκεί τα μερίςματα δεν ελζγχκθκε για 

τθν ακρίβειά τθσ από τα αρμόδια ςτελζχθ τθσ Εκνικισ Ψράπεηασ, αν και ζλαβε χϊρα 

ςε περίοδο κατά τθν οποία είχε ξεκινιςει θ οικονομικι κρίςθ και τα 

χρθματοοικονομικά δεδομζνα τθσ επιχείρθςθσ ιταν αρνθτικά. 

γγ. Χε ςχζςθ με τθν ςε πολφ ςφντομο χρόνο (9-11-2010) ζγκριςθ τθσ επιμικυνςθσ 

τθσ διάρκειασ αποπλθρωμισ τθσ ωσ άνω χρθματοδότθςθσ από 2 ςε 5 ζτθ, με 

καταβολι τθσ πρϊτθσ δόςθσ τον 4ο/2011 (ιδθ τότε δεν είχαν πλθρωκεί οι 4 πρϊτεσ 

δόςεισ) κακϊσ και εφάπαξ χρθματοδότθςθσ € 150 χιλ. υπζρ τθσ «MAD T.V.», με 

υποςχετικι επιςτολι προςκόμιςθσ τιμολογίων, ςθμειϊνεται ότι ζλαβε χϊρα, αν και 

είχαν αποτυπωκεί ςτο ςχετικό ειςθγθτικό τα ίδια, ωσ άνω, αρνθτικά οικονομικά 

ςτοιχεία, περαιτζρω επιδεινοφμενα βάςει ιςοηυγίου 7ου/2010 για αμφότερεσ τισ 

εταιρείεσ, θ ζνταςθ των προβλθμάτων ρευςτότθτασ λόγω τθσ δεδομζνθσ αρνθτικισ 

οικονομικισ ςυγκυρίασ, θ επιβάρυνςθ τθσ εταιρείασ με ςθμαντικοφ φψουσ 

αποηθμιϊςεισ λόγω μείωςθσ του προςωπικοφ τθσ.  
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      6. Συμπεράςματα - Σφνοψθ: 

 

       Από τα διαλαμβανόμενα ςτθν με θμερομθνία 15-11-2016 Ζκκεςθ Ειδικισ 

Ζρευνασ ςτοιχεία και τισ διατυπωμζνεσ διαπιςτϊςεισ προκφπτουν τα εξισ 

ςυμπεράςματα για τισ πιςτοδοτιςεισ του ερευνωμζνου ομίλου εταιρειϊν:       

 

      α. Συμπεράςματα αφορϊντα τισ πρακτικζσ των μετόχων 

 

      Σι μζτοχοι των εταιρειϊν κακ’ όλο το χρονικό διάςτθμα των πιςτοδοτιςεων 

χρθςιμοποίθςαν πρακτικζσ μθ ςυνάδουςεσ με τισ ςυνικεισ επιχειρθματικζσ. 

Υρακτικζσ, οι οποίεσ, εν τζλει, κατζςτθςαν δυςμενζςτερθ τθ κζςθ των Τραπεηϊν. 

      Εκμεταλλευόμενοι τθν πριν από τθν οικονομικι κρίςθ πρακτικι των Ψραπεηϊν, 

που επιηθτοφςαν τθν χοριγθςθ δανείων, επεδίωξαν τθ λειτουργία και τθν ανάπτυξθ 

των εταιρειϊν τουσ με άντλθςθ ξζνων κεφαλαίων δίχωσ δικι τουσ ςυμμετοχι 

(ανεπιτυχισ επζκταςθ δι’ εξαγοράσ τθσ «ΠΕΨΦΣΥΣΟΛΧ»). Ψθν ίδια τακτικι επζλεξαν 

και κατά τθν εφαρμογι ςχεδίου αναδιάρκρωςθσ τθσ λειτουργίασ του ομίλου, δίχωσ 

μάλιςτα αυτι να υποςτθρίηεται από ςυγκροτθμζνο ςυναφζσ πρόγραμμα (business 

plan) ζτςι, ϊςτε να τεκμαίρεται θ πλθρότθτα και θ επάρκειά του, κακϊσ και θ 

δθμιουργία προοπτικϊν βιωςιμότθτασ. 

      Εκτόσ των ανωτζρω οι μζτοχοι προκφπτει ότι απζςυραν ίδια κεφάλαια φψουσ € 

1,4 εκ. προοριηόμενα αρχικϊσ για διενζργεια ΑΠΞ.  

      Αντιλθφκζντεσ ότι θ ανάκαμψθ του ομίλου δεν ιταν εφικτι, χωρίσ να 

ενθμερϊςουν τισ πιςτϊτριεσ Τράπεηεσ, προχϊρθςαν ςε εταιρικό μεταςχθματιςμό 

(ουςιαςτικϊσ λφςθ) τθσ ΠΑD T.V. ειςφζροντασ τα περιουςιακά ςτοιχεία και τισ 

υποχρεϊςεισ τθσ ςε δφο άλλεσ εταιρείεσ, δυςανάλογα όμωσ (“καλι” και “κακι”) με 

αποτζλεςμα ο τθλεοπτικόσ ςτακμόσ να ςυνεχίηει τθ λειτουργία του, απαλλαγμζνοσ 

από το μεγαλφτερο μζροσ του μζχρι τότε δανειςμοφ.  
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      Ψζλοσ, δεν ανταποκρίκθκαν ςτισ εκκλιςεισ - προςπάκειεσ των πιςτωτριϊν 

Ψραπεηϊν για εξεφρεςθ λφςθσ ωσ προσ τθν αντιμετϊπιςθ των λθξιπρόκεςμων 

χρεϊν, οπότε μοιραίωσ ακολοφκθςε θ καταγγελία των ςυμβάςεων. 

 

      β. Συμπεράςματα αφορϊντα τισ πρακτικζσ των πιςτωτριϊν Τραπεηϊν 

    

      i. Τράπεηα Ρειραιϊσ 

 

      Ανεξάρτθτα από τισ χρθςιμοποιθκείςεσ εκ μζρουσ των μετόχων πρακτικζσ, θ 

ακολουκθκείςα πιςτοδοτικι τακτικι τθσ Ψράπεηασ Υειραιϊσ, δθλαδι θ ςτιριξθ των 

επιλογϊν των μετόχων, χωρίσ τθν ουςιαςτικι ςυμμετοχι τουσ με ίδια κεφάλαια, 

αλλά και χωρίσ ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα δράςεων, μπορεί να χαρακτθριςκεί ωσ μθ 

ςυνάδουςα με τισ ςυνικεισ τραπεηικζσ πρακτικζσ ςτθ χρθματοδότθςθ 

επιχειριςεων.   

      Ξατά πρϊτον, ελεγκτζα τυγχάνει θ επιλογι τθσ να λάβει υψθλοφ κινδφνου 

αποφάςεισ χρθματοδότθςθσ των επενδυτικϊν επιλογϊν των μετόχων με μόνο 

κάλυμμα μετοχζσ των εταιρειϊν. Αυτό ςυναρτάται άμεςα με τθν με το γεγονόσ ότι 

δεν παρακολοφκθςε τισ εταιρικζσ μεταβολζσ – ανεξαρτιτωσ τθσ μθ ενθμζρωςθσ γι’ 

αυτζσ εκ μζρουσ των μετόχων --, εξαιτίασ των οποίων όχι μόνον επθρεάςκθκε θ 

ποιότθτα του ςυγκεκριμζνου καλφμματοσ, αλλά και δεν εξυπθρετοφνται οι 

υποχρεϊςεισ προσ τθν Ψράπεηα από τθν «κακι» εταιρεία.   

      Ξατά δεφτερον, μολονότι είχε υπάρξει το κακό προθγοφμενο τθσ μθ παροχισ εκ 

μζρουσ των μετόχων ςυμφωνθμζνου καλφμματοσ μετοχϊν και ςυνεχϊσ ελάμβαναν 

χϊρα ενζργειεσ των μετόχων μθ ςυνάδουςεσ με τισ ςυνικεισ επιχειρθματικζσ 

πρακτικζσ, ελεγκτζα τυγχάνει θ επιλογι τθσ να ςτθρίξει – χωρίσ ιδία και πάλι 

ςυμμετοχι - και το αςαφοφσ περιεχομζνου και αςαφϊν προοπτικϊν πρόγραμμα 

αναδιάρκρωςθσ του ομίλου χωρίσ τθ ςυμμετοχι των φορζων 
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      Ξατά τρίτον, ελεγκτζα τυγχάνει θ επιλογι τθσ να μθν αποφφγει τθ διενζργεια 

επιμζρουσ χρθματοδοτιςεων, το προϊόν των οποίων χρθςιμοποιικθκε για τθν 

εξόφλθςθ τόκων. 

 

      ii. Εκνικι Τράπεηα  

 

      Σμοίωσ, και θ ακολουκθκείςα πιςτοδοτικι τακτικι τθσ Εκνικισ Ψράπεηασ, 

δθλαδι θ ςτιριξθ των επιλογϊν των μετόχων, χωρίσ τθν ουςιαςτικι ςυμμετοχι 

τουσ με ίδια κεφάλαια, αλλά και χωρίσ ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα δράςεων, μπορεί 

να χαρακτθριςκεί ωσ μθ ςυνάδουςα με τισ ςυνικεισ τραπεηικζσ πρακτικζσ ςτθ 

χρθματοδότθςθ επιχειριςεων.   

      Ψυγχάνει ελεγκτζο το γεγονόσ ότι θ Εκνικι Ψράπεηα ειςιλκε ςτο δανειςμό του 

ομίλου, ςε ακάλυπτθ κυρίωσ βάςθ, εντόσ του 2010, δθλαδι ςε περίοδο κατά τθν 

οποία, πζραν τθσ εξελιςςόμενθσ οικονομικισ κρίςθσ, θ ποιοτικι εικόνα των 

εταιρειϊν ιταν επιβαρυμζνθ. Ψοφτο, ςε ςυνάρτθςθ με το γεγονόσ ότι οι ςχετικζσ 

αποφάςεισ τθσ, ανεξαρτιτωσ του μικρότερου φψουσ των πιςτοδοτιςεων, 

εμπεριείχαν αυξθμζνο κίνδυνο, κακ’ όςον ςυνζτρεχαν τα προαναφερόμενα 

αρνθτικά ςτοιχεία (μθ ςυμμετοχι μετόχων, απουςία ςυγκροτθμζνου 

επιχειρθματικοφ ςχεδίου). 

      Χυνεπϊσ, θ διαπιςτωμζνθ παρελκυςτικι τακτικι και θ εν γζνει ςυμπεριφορά των 

μετόχων των εταιρειϊν δεν αρκοφν για να δικαιολογιςουν οφτε τθν δθμιουργία του 

ευνοϊκοφ περιβάλλοντοσ δανειςμοφ των εταιρειϊν του ομίλου, οφτε τισ 

ακολουκθκείςεσ πιςτοδοτικζσ τακτικζσ και των δφο (2) Ψραπεηϊν, οφτε τθν 

βραδφτθτά τουσ να κινθκοφν είτε προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ εξεφρεςθσ ςυναινετικϊν 

λφςεων, είτε προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ καταγγελίασ των δανειακϊν ςυμβάςεων. 

Χαφϊσ ςυντρζχει περίπτωςθ οικείου πταίςματοσ ςε ςχζςθ με το γεγονόσ ότι ζχει 

καταςτεί δυςμενζςτερθ θ κζςθ και των δφο (2) Ψραπεηϊν. 

 

2.REAL MEDIA 
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Ε Κ Κ Ε Σ Θ - Ρ Ο  Λ Σ Μ Α 

 

Για τισ εταιρείεσ  

«ΑΔΛΟΤΘΛΕΟΡΤΛΚΕΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΛΣ ΑΛΘΚΛΝΟ ΑΔΛΟΦΩΝΟ Α.Ε.»,  

«REAL MEDIA Α.Ε.» και  

«ΕΝΛΚOΣ Α.Ε.»,  

ςυμφερόντων Νικολάου Χατηθνικολάου και Ανδρζα Γεωργίου Κουρι. 

 

      1. Ειςαγωγικά ςχόλια: 

 

      Θ παροφςα Ζκκεςθ βαςίηεται αποκλειςτικϊσ ςτθν με θμερομθνία 10-11-2016 

Ζκκεςθ Ειδικισ Ζρευνασ τθσ Διεφκυνςθσ Επικεϊρθςθσ Εποπτευομζνων Εταιρειϊν 

τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, δεδομζνου ότι για τισ δανειοδοτιςεισ των ανωτζρω 

ερευνωμζνων εταιρειϊν δεν εξετάςκθκαν μάρτυρεσ ενϊπιον τθσ Εξεταςτικισ 

Επιτροπισ. 

      Τπωσ αναφζρεται ςτο Υροοίμιο τθσ με θμερομθνία 10-11-2016 Ζκκεςθσ Ειδικισ 

Ζρευνασ, θ ζρευνα διενεργικθκε ςε εκτζλεςθ τθσ υπ’ αρ. α/18-5-2015 παραγγελίασ 

του κ. Ειςαγγελζα Σικονομικοφ Εγκλιματοσ και αφορά τθν πιςτοδοτικι τακτικι που 

εφάρμοςαν θ Ψράπεηα Υειραιϊσ, θ Εκνικι Ψράπεηα, θ ΑLΦΘΑ BANK,  θ ΕURΣΒΑΡΞ 

και θ ΑΨΨΛCΑ BANK προσ τισ ανωτζρω αναφερόμενεσ πιςτοφχουσ/εταιρείεσ.   

      Χτθν προαναφερόμενθ Ζκκεςθ Ειδικισ Ζρευνασ διευκρινίηεται ότι διερευνικθκε 

το ςφνολο των πιςτοδοτιςεων, που διενεργικθκαν από το ζτοσ 2007 και εντεφκεν, 

αλλά για λόγουσ ουςίασ θ Ζκκεςθ επικεντρϊνεται ςε εκείνεσ που κρίκθκαν άξιεσ 

ςχολιαςμοφ.  

      Για τισ επιχειριςεισ ενδιαφζροντοσ/ςυμμετοχισ του Ανδρζα Γεωργίου Ξουρι, 

ιτοι «ΕΟΕΩΚΕΦΘ ΨΘΟΕΣΦΑΧΘ Α.Ε.», «LOVE RADIO», «ΥΦΕΧ ΕΟΟΑΧ», «ΞΣΩΦΘΧ ΠΕDIA 
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GROUP», «DRAKELAND», «WHITEMAST» και «ΑΡΔΦΕΑΧ Γ. ΞΣΩΦΘΧ» ςτθν ανωτζρω 

Ζκκεςθ αναφζρεται ότι κα καταρτιςκεί αυτόνομθ ζκκεςθ. 

 

       2. Λςτορικό και ςτοιχεία των ερευνωμζνων εταιρειϊν: 

 

      Θ «REAL GROUP HELLAS ΦΑΔΛΣΨΘΟΕΣΥΨΛΞΕΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ Α.Ε.» (εφεξισ REAL 

GROUP) ιδρφκθκε τον 7ο/2007 από τουσ Ρικόλαο Χατηθνικολάου και Ανδρζα 

Γεωργίου Ξουρι (ςυμμετζχουν κατ’ ιςομοιρία) με ςκοπό τθν εξαγορά των αδειϊν 

των ραδιοφωνικϊν ςυχνοτιτων με τθν επωνυμία VERONICA και ΦΑΔΛΣ ΧΑΦΑΦΛ και 

τθ λειτουργία τουσ με το διακριτικό τίτλο REAL FM (για τθν Αττικι και τθ 

Κεςςαλονίκθ αντίςτοιχα). Σ πρϊτοσ από τουσ ωσ άνω ςτακμοφσ μετονομάςκθκε ςε 

«REAL FM Α.Ε.» (εφεξισ REAL FM). Σ δεφτεροσ, μετά τθν εξαγορά του, 

λειτουργοφςε υπό τθν REAL GROUP, θ οποία τθν 30-6-2011 απορρόφθςε τθ REAL 

FM και μετονομάςκθκε ςε «ΦΑΔΛΣΨΘΟΕΣΥΨΛΞΕΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ ΑΟΘΚΛΡΣ 

ΦΑΔΛΣΦΩΡΣ Α.Ε.» (εφεξισ ΑΟΘΚΛΡΣ ΦΑΔΛΣΦΩΡΣ). 

      Θ εταιρεία «REAL MEDIA ΠΕΧΑ ΠΑΗΛΞΘΧ ΕΡΘΠΕΦΩΧΘΧ Α.Ε.» (εφεξισ REAL 

MEDIA) ιδρφκθκε τον 7ο/2008 από τουσ ίδιουσ ωσ άνω μετόχουσ και με τα ίδια 

ποςοςτά. Ψο 2013 ο Ανδρζασ Γ. Ξουρισ μεταβίβαςε το 37,5% του ποςοςτοφ του 

ςτθν εταιρεία ςυμφερόντων του «HISTORIASTER Ltd.» (ςιμερα θ εν λόγω κατζχει 

μόνο το 4,89% και το υπόλοιπο ανακτικθκε από τον Ανδρζα Γ. Ξουρι). Υρόεδροσ 

και διευκφνων ςφμβουλοσ τθσ REAL MEDIA είναι ο Χτζργιοσ Χατηθνικολάου 

(αδελφόσ του Ρικολάου Χατηθνικολάου). Αντικείμενο τθσ εταιρείασ είναι θ ζκδοςθ 

τθσ κυριακάτικθσ εφθμερίδασ «REAL NEWS» (κατζχει τθν 4θ κζςθ ςε κυκλοφορία), 

τθσ εβδομαδιαίασ εφθμερίδασ «ΑΓΣΦΑ» και θ λειτουργία του site www.realnews.gr. 

Χτεγάηεται ςε εγκαταςτάςεισ ςτο Παροφςι, που ζχουν αποτελζςει αντικείμενο 

χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ και ζχει προςωπικό περί τα 80 άτομα. Κυγατρικι τθσ 

αποτελεί θ «REAL PRESS Α.Ε.» (70% θ REAL MEDIA και 30% ο Χτζργιοσ 

Χατηθνικολάου), θ οποία εκδίδει το ζνκετο περιοδικό «REAL ESCAPE». 

http://www.realnews.gr/
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      Θ εταιρεία «ΕΡΛΞΣΧ Α.Ε.», ςυμφερόντων τθσ οικογζνειασ Χατηθνικολάου, 

ιδρφκθκε τον 1ο/2012 με αντικείμενο τθ λειτουργία του θλεκτρονικοφ blog 

«ENIKOS.GR». 

      Σι ΑΟΘΚΛΡΣ ΦΑΔΛΣΦΩΡΣ και REAL MEDIA ιδρφκθκαν με το ελάχιςτο 

επιτρεπόμενο κεφάλαιο (€ 60 χιλ.), το οποίο μάλιςτα ανελιφκθ από τουσ μετόχουσ. 

Σι εν λόγω ακολοφκθςαν τακτικι πλιρουσ κάλυψθσ των επενδυτικϊν και 

λειτουργικϊν αναγκϊν με ξζνα κεφάλαια, προβαίνοντασ τελικά, μετά από ςυνεχείσ 

πιζςεισ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ, ςε αφξθςθ του ΠΞ τθσ REAL MEDIA κατά € 0,4 

εκ., που δεν αντιςτακμίηει επαρκϊσ το ςυναφζσ ζλλειμμα (ζντονα αρνθτικι κακαρι 

κζςθ κατόπιν αναμορφϊςεων). Ξαι αυτό ενϊ ςτθν πορεία των ετϊν 

ςυςςωρεφκθκαν ςοβαροφ φψουσ φορολογικζσ και αςφαλιςτικζσ οφειλζσ 

(ακολουκοφνται προγράμματα ρφκμιςθσ) και παράλλθλα ςθμειϊκθκαν νζεσ 

απολιψεισ (Ανδρζασ Γ. Ξουρισ). Υεραιτζρω, ακολουκοφνται λογιςτικζσ πρακτικζσ 

(κεφαλαιοποίθςθ εξόδων, ενδοομιλικζσ ςυναλλαγζσ), που εξωραΐηουν τθν εικόνα 

των οικονομικϊν καταςτάςεων. 

      Δεδομζνων των ωσ άνω πρακτικϊν, αλλά και των επιπτϊςεων τθσ οικονομικισ 

κρίςθσ, θ κετικι, αρχικϊσ, χρθματοοικονομικι κατάςταςθ των εταιρειϊν ζχει 

αντιςτραφεί. Θ ΑΟΘΚΛΡΣ ΦΑΔΛΣΦΩΡΣ εμφάνιηε ανοδικό κφκλο εργαςιϊν κατά τα 

πρϊτα ζτθ λειτουργίασ τθσ, με πτωτικι τάςθ το 2014 (διαμορφϊκθκε ςτα € 4,7 εκ. 

περίπου), διατθρϊντασ πάντωσ καλό μερίδιο ςτθ ςχετικι αγορά. Χθμειϊνεται ότι 

βάςει του ιςολογιςμοφ χριςθσ 2014 υφίςταντο οφειλζσ προσ το Δθμόςιο φψουσ € 

2,9 εκ. και προσ Αςφαλιςτικοφσ Σργανιςμοφσ φψουσ € 1 εκ. Πε βάςθ τα ςχόλια των 

Ψραπεηϊν επί του bussines plan για το διάςτθμα 2016 - 2020, το οποίο εκπονικθκε 

από τθν Grant Thornton, προβλζπεται βελτίωςθ των εςόδων και τθσ κερδοφορίασ, 

αλλά και αφξθςθ του βραχυπρόκεςμου δανειςμοφ για τθν εξόφλθςθ οφειλϊν προσ 

το Δθμόςιο. 

      Θ REAL MEDIA εμφάνιηε επίςθσ ανοδικό κφκλο εργαςιϊν ζωσ και το 2012 

(ανερχόταν ςε € 26,6 εκ.), ενϊ, παρά τθν πτωτικι πορεία του κλάδου, διατθρεί το 

μερίδιο αγοράσ τθσ. Θ κερδοφορία παραμζνει περιοριςμζνθ (προ αναμορφϊςεων), 

ενϊ οι ςωρευμζνεσ ηθμιζσ των πρϊτων ετϊν λειτουργίασ ζχουν οδθγιςει ςε 

αρνθτικι κακαρά κζςθ, που μετά τθν προαναφερόμενθ ΑΠΞ κατζςτθ οριακά κετικι 
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βάςει του δθμοςιευμζνου ιςολογιςμοφ. Εν τοφτοισ, θ εικόνα διαφοροποιείται 

ςοβαρά βάςει των ςχολίων του ορκωτοφ ελεγκτι, από το 2013 και μετά, που 

αφοροφν κεφαλαιοποίθςθ εξόδων και επιςφαλείσ απαιτιςεισ (ςτθ χριςθ 2014 

ανζρχονταν ςε € 8,25 εκ. και € 1,45 εκ. αντίςτοιχα). Χφμφωνα με ςτοιχεία 

ιςολογιςμοφ 2014 και προςωρινοφ 2015, υπιρχαν ρυκμιςμζνεσ οφειλζσ προσ το 

Δθμόςιο € 3,86 εκ. και Αςφαλιςτικοφσ Σργανιςμοφσ € 2,03 εκ. 

      Πε βάςθ δφο bussines plan, το ζνα για το διάςτθμα 2014 - 2019, που 

εκπονικθκε από τθν πιςτοφχο και το δεφτερο ςυντθρθτικότερο για το διάςτθμα 

2015 - 2019, που εκπονικθκε από τθν εταιρεία ςυμβοφλων «ΛΑΥΕΨΣΧ Α.Ε.», 

προβλζπεται ανοδικι πορεία κφκλου εργαςιϊν (απόρροια τθσ αφξθςθσ τθσ 

κυκλοφορίασ των εφθμερίδων) και ιςχυρι κερδοφορία με ςταδιακι μείωςθ του 

κόςτουσ μιςκοδοςίασ, εκτφπωςθσ, διαφιμιςθσ και παροχισ προςφορϊν. 

      Χυνολικά, χωρίσ να παραγνωρίηονται οι υπαρκτζσ προςπάκειεσ τθσ διοίκθςθσ 

των εταιρειϊν για τθ ςυγκράτθςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ, θ ςυνεχισ κάλυψθ τθσ 

λειτουργίασ τουσ με ξζνα κεφάλαια, δεν μπορεί να κεωρθκεί ωσ βιϊςιμθ λφςθ. 

      Ξατά τθν θμερομθνία ελζγχου, ο ςυνολικόσ τραπεηικόσ δανειςμόσ είχε 

διαμορφωκεί για τθν ΑΟΘΚΛΡΣ ΦΑΔΛΣΦΩΡΣ ςε περίπου € 3,4 εκ. και για τθ REAL 

MEDIA ςε € 6,5 εκ., πλζον Ε/Ε € 0,5 εκ. (ςφνολο € 10,4 εκ.) και εμφανιηόταν ωσ 

ενιμεροσ. Σι τόκοι καταβάλλονται κανονικά και τθροφνται τα αναδιαμορφωμζνα 

χρονοδιαγράμματα εξυπθρζτθςθσ. 

      3. Χρονοδιάγραμμα δανειςμοφ: 

      Σι ερευνϊμενεσ εταιρείεσ χρθματοδοτικθκαν από πζντε τράπεηεσ: Ψθν Ψράπεηα 

Υειραιϊσ, τθν Εκνικι Ψράπεηα, τθν ΑLΦΘΑ BANK,  τθν ΕURΣΒΑΡΞ και τθν ΑΨΨΛCΑ 

BANK. 

     Α. Τράπεηα Ρειραιϊσ 

       Σ δανειςμόσ αφορά τόςο τθν Ψράπεηα Υειραιϊσ, όςο και τισ απορροφθκείςεσ 

από αυτιν (2013) πρϊθν Ψράπεηα Ξφπρου και πρϊθν CPB - MARFIN. 

      Δανειςμόσ από τθν πρϊθν Τράπεηα ΚΥΡΟΥ 
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      Θ ςυνεργαςία ξεκίνθςε το ζτοσ 2007.  Θ Ψράπεηα είχε διαχρονικά κακορίςει όρια 

factoring ςυνολικοφ φψουσ € 1 εκ. υπζρ των REAL FM και REAL MEDIA, κακϊσ και 

όριο € 0,25 εκ υπζρ τθσ δεφτερθσ ζναντι επιταγϊν. Ψθν 4-4-2013 παραςχζκθκε θ 

τελευταία ζγκριςθ, που αφοροφςε χοριγθςθ € 0,13 εκ. με κάλυμμα ςφμβαςθ 

παροχισ υπθρεςιϊν με τον ΣΥΑΥ. Σι ςχετικοί λογαριαςμοί κινικθκαν ομαλά μζχρι 

τθ μετάπτωςι τουσ με μικρά υπόλοιπα ςτθν Ψράπεηα Υειραιϊσ 

      Δανειςμόσ από τθν πρϊθν CPB – MARFIN  

      Θ ςυνεργαςία ξεκίνθςε τον 9ο/2008. Θ Ψράπεηα είχε κακορίςει όριο κεφαλαίου 

κίνθςθσ ζναντι ρευςτοποιιςιμων ςτοιχείων, θ αιχμι του οποίου ιταν € 3,15 εκ. 

Ξατά το χρόνο μετάπτωςθσ ςτθν Ψράπεηα Υειραιϊσ το όριο είχε περιοριςκεί ςε € 2 

εκ. και το τότε υπόλοιπο του λογαριαςμοφ ανερχόταν ςε € 1,2 εκ., καλυπτόμενο 

ςχεδόν ςτο ςφνολό του με ρευςτοποιιςιμα ςτοιχεία. 

      Δανειςμόσ από τθν Τράπεηα Ρειραιϊσ  

      Θ ςυνεργαςία των ερευνωμζνων εταιρειϊν με τθν Ψράπεηα ξεκίνθςε τον 

7ο/2007.  Ψθν 4-9-2007, τθν 13-9-2007, τθν 30-10-2007 και τθν 6-11-2007 με 

διαδοχικζσ αποφάςεισ εγκρίκθκαν δφο μακροπρόκεςμα δάνεια υπζρ τθσ REAL 

GROUP ποςοφ € 2,85 εκ. και € 0,53 εκ. για τθν εξαγορά των ραδιοφωνικϊν ςτακμϊν 

ΦΑΔΛΣ VERONICA και ΦΑΔΛΣ ΧΑΦΑΦΛ αντίςτοιχα (ςυχνότθτεσ REAL FM Αττικισ και 

REAL FM Κεςςαλονίκθσ). Ξακορίςκθκε 10ετισ διάρκεια αποπλθρωμισ με 

τριμθνιαίεσ δόςεισ, τθσ πρϊτθσ καταβλθτζασ μετά 12μθνο. Χε αςφάλεια αμφοτζρων 

των δανείων ςυνεςτικθ ενζχυρο επί των μετοχϊν τθσ πιςτοφχου, κακϊσ και τθσ 

πρϊτθσ από τισ εξαγοραςκείςεσ εταιρείεσ.  

      Πε τθν τρίτθ από τισ ανωτζρω (30-10-2007) κακορίςκθκε υπζρ τθσ REAL FM όριο 

κεφαλαίου κίνθςθσ € 0,6 εκ., πλιρωσ καλυμμζνο με ρευςτοποιιςιμα ςτοιχεία. Πε 

τθν από 27-11-2008 νεότερθ απόφαςθ το όριο αυξικθκε ςε €1 εκ. Από 

μεταγενζςτερθ απόφαςθ, 9-3-2009, με τθν οποία επανακακορίςκθκαν τα 

πιςτοδοτικά πλαίςια των εταιρειϊν ςε ςυνολικι βάςθ, προκφπτει για τθ REAL FM 

ότι υπιρχε οφειλι € 0,2 εκ. από χρθματοδοτικι μίςκωςθ θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ, 

με λθξιπρόκεςμο τμιμα 7 χιλ., κακϊσ και όριο factoring € 2,5 εκ. (αμζςωσ μετά, 11-

3-2009, περιορίςκθκε ςε € 1,5 εκ.). Από τθ ςχετικι οικονομικι ανάλυςθ τθσ 
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Ωπθρεςίασ, προκφπτει ότι υπιρχε απαίτθςθ € 0,5 εκ. τθσ εταιρείασ κατά των 

μετόχων τθσ, χωρίσ να ςχολιάηεται - αναλφεται διεξοδικά. 

      Ψθν 2-6-2010 εγκρίκθκε μακροπρόκεςμο δάνειο € 1 εκ. υπζρ τθσ REAL MEDIA 

10ετοφσ διάρκειασ, με 9 μινεσ περίοδο χάριτοσ, χωρίσ εξαςφαλίςεισ για 

«επενδυτικοφσ ςκοποφσ».  

      Ψθν 28-7-2010 και τθν 15-9-2010 εγκρίκθκε υπζρ τθσ REAL MEDIA όριο factoring  

€ 0,55 εκ. (με ιςόποςθ μείωςθ του ομοειδοφσ ορίου τθσ REAL FM) και νζα εφάπαξ 

χοριγθςθ € 0,5 εκ. με ενεχφραςθ τριϊν ςυμβάςεων ςυνολικοφ ποςοφ € 89 χιλ. με 

τα καηίνο REGENCY και Οουτρακίου. 

      Ψθν 8-3-2011 εγκρίκθκε για τθν REAL FM νζο μακροπρόκεςμο δάνειο ποςοφ € 

0,8 εκ., εξαετοφσ διάρκειασ, ςτα πλαίςια του επενδυτικοφ προγράμματοσ 

αναβάκμιςθσ του υφιςτάμενου τθλεπικοινωνιακοφ εξοπλιςμοφ και 

αναδιαμόρφωςθσ ςτο studio του ραδιοςτακμοφ. Ψο δάνειο ςυναςφαλίςκθκε με τισ 

καλφψεισ του Π/Δ τθσ REAL GROUP (μετοχζσ).  

      Ψθν 12-11-2012, ενϊ είχαν μεςολαβιςει δφο αξιολογιςεισ του πιςτοδοτικοφ 

πλαιςίου (4-1-2012 και 27-9-2012), αποφαςίςκθκε θ παροχι ετιςιασ περιόδου 

χάριτοσ για τα μακροπρόκεςμα δάνεια και ο κακοριςμόσ δόςεων balloon ςυνολικά 

€ 0,9 εκ. ςτθν ΑΟΘΚΛΡΣ ΦΑΔΛΣΦΩΡΣ και € 0,2 εκ. ςτθ REAL MEDIA, με κατάργθςθ 

των ορίων factoring. 

      Ψθν 12-2-2013 εγκρίκθκε υπζρ τθσ REAL MEDIA θ ζκδοςθ Εταιρικϊν Εγγυιςεων  

καλισ πλθρωμισ € 0,5 εκ. 12μθνθσ διάρκειασ για τθν αγορά χάρτου, με μετρθτό 

κάλυμμα € 0,1 εκ. και εκχϊρθςθ του 10% των απαιτιςεων από το πρακτορείο 

ΑΦΓΣΧ (κατόπιν εκχωρικθκαν οι απαιτιςεισ από το πρακτορείο ΕΩΦΩΥΘ λόγω 

παφςθσ ςυνεργαςίασ με το ΑΦΓΣΧ) από τισ ειςπράξεισ τθσ εφθμερίδασ ςτθν 

επαρχία, εκτιμϊμενου φψουσ € 62 χιλ./μινα ςε κάλυψθ του ςυνόλου των κινδφνων.  

      Ψθν 24-7-2013 εγκρίκθκε χρθματοδοτικι μίςκωςθ ποςοφ € 35 χιλ. για τθν αγορά 

Λ.Χ. αυτοκινιτου (Jeep Grand Cherokee) για τθν ΑΟΘΚΛΡΣ ΦΑΔΛΣΦΩΡΣ με τθν 

προχπόκεςθ εξόφλθςθσ λθξιπρόκεςμων μιςκωμάτων ςυνολικοφ ποςοφ € 11 χιλ. 

(υλοποιικθκε).  
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      Ψθν 4-12-2013 εγκρίκθκαν χορθγιςεισ € 0,35 εκ. εντόσ ορίων με εξαςφάλιςθ 

τιμολόγια (και τθσ Ψράπεηασ Υειραιϊσ), εκχωρθμζνθ ςφμβαςθ με τον ΣΥΑΥ και 

επιταγζσ πελατείασ.  

      Ψθν 13-2-2014 εγκρίκθκε ανανζωςθ του πιςτοδοτικοφ πλαιςίου € 7,8 εκ. των 

εταιρειϊν (υπόλοιπα οφειλϊν ςυνολικοφ φψουσ € 6,6 εκ.), ςτο οποίο είχαν 

ενςωματωκεί οι οφειλζσ των πρϊθν Ψραπεηϊν Ξφπρου και CPB, κακϊσ και θ εκ 

νζου ρφκμιςθ των τότε λθξιπρόκεςμων δόςεων με νζο δοςολόγιο χαμθλισ 

εκκίνθςθσ για ζνα ζτοσ και διεφρυνςθ των balloon ςε € 1,2 εκ. ςυνολικά για τθν 

ΑΟΘΚΛΡΣ ΦΑΔΛΣΦΩΡΣ και € 0,4 εκ. για τθ REAL MEDIA. Ψζκθκε ωσ όροσ θ 

ολοκλιρωςθ ΑΠΞ τθσ τελευταίασ ποςοφ € 0,4 εκ. (υλοποιικθκε). 

      Ψθν 4-11-2014 εγκρίκθκε ανανζωςθ/αφξθςθ ορίων ςε € 8,4 εκ. και 

ςυγκεκριμζνα, (α) για τθν ΑΟΘΚΛΡΣ ΦΑΔΛΣΦΩΡΣ ανανζωςθ υφιςτάμενων ορίων € 

3,53 εκ. και τροποποίθςθ καλυμμάτων του ορίου Ξ/Ξ € 0,7 εκ., με δυνατότθτα να 

λαμβάνονται μθ γεγενθμζνεσ απαιτιςεισ μζχρι ποςοφ € 0,3 εκ., που αφοροφςαν 

ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν διαφιμιςθσ με τθν Ψράπεηα Υειραιϊσ. 

(β) για τθ REAL MEDIA ανανζωςθ/αφξθςθ ορίων ςε € 4,7 εκ. με χοριγθςθ νζου 

μακροπρόκεςμου δανείου, δεκαετοφσ διάρκειασ, ποςοφ € 1,87 εκ., μζροσ € 0,87 εκ. 

του οποίου κα χρθςιμοποιοφνταν για τθν αναχρθματοδότθςθ του ιςόποςου 

υπολοίπου του προχφιςτάμενου ομοειδοφσ δανείου. Χκοπό του νζου δανείου, € 1 

εκ., αποτελοφςε «θ χρθματοδότθςθ εξόδων που κα προκφψουν ςτα πλαίςια τθσ 

ζκδοςθσ 2θσ εβδομαδιαίασ εφθμερίδασ κακϊσ και κεφαλαίου κίνθςθσ μονιμότερου 

χαρακτιρα». Ωσ εξαςφάλιςθ ελιφκθ εκχϊρθςθ επιπλζον ποςοςτοφ 30% επί των 

απαιτιςεων από το πρακτορείο τφπου “ΕΩΦΩΥΘ” (ιδθ ζχει εκχωρθκεί το 10%) από 

τθν κυκλοφορία τθσ εφθμερίδασ REAL NEWS ςτθν επαρχία, κακϊσ και ποςοςτό 20% 

των μελλοντικϊν απαιτιςεων που κα αφορά τισ πωλιςεισ Ακθνϊν-Υειραιά τθσ νζασ 

υπό ζκδοςθ εφθμερίδασ “ΑΓΣΦΑ”. Ακόμα, δθμιουργικθκε υποόριο € 0,3 εκ. ςτο 

υφιςτάμενο όριο Ξ/Ξ φψουσ € 2 εκ. με κάλυψθ ςυμβάςεισ με τθν Ψράπεηα 

Υειραιϊσ, όπωσ και ςτθν περίπτωςθ (α). 
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      Ψθν 29-3-2016 εγκρίκθκε για τθν ΑΟΘΚΛΡΣ ΦΑΔΛΣΦΩΡΣ αναβολι πλθρωμισ 

μίασ δόςθσ € 77 χιλ. (λθξιπρόκεςμθσ από 12ο/2015) και ενςωμάτωςι τθσ ιςομερϊσ 

ςτισ επόμενεσ τρεισ. 

      Ψζλοσ, ςτθν με θμερομθνία 10-11-2016 Ζκκεςθ Ειδικισ Ζρευνασ μνθμονεφεται 

ότι τον 12ο/2005 χορθγικθκε ςτον μζτοχο Ρικόλαο Χατηθνικολάου ςτεγαςτικό 

δάνειο 15ετοφσ διάρκειασ για ανζγερςθ κατοικίασ αρχικοφ ποςοφ € 0,7 εκ. πλιρωσ 

καλυμμζνο εμπραγμάτωσ. Ψο δάνειο εξυπθρετοφνταν κανονικά και εξοφλικθκε 

πρόωρα ςτισ 29.4.2010 (τότε υπόλοιπο € 561 χιλ.).  

 

      Β. Εκνικι Τράπεηα 

 

      Θ ςυνεργαςία τθσ Ψράπεηασ με τθν REAL MEDIA ξεκίνθςε με τθν από 24-11-

2010 απόφαςθ, που αφοροφςε εφάπαξ ακάλυπτθ χρθματοδότθςθ ποςοφ € 0,87 

εκ. με ςκοπό τθν εξόφλθςθ επιταγϊν που είχε εκδϊςει ςε διαταγι τθσ ΑΕ 

ΨΩΥΣΕΞΔΣΨΛΞΘ, θ οποία είχε χρθματοδοτθκεί από τθν Ψράπεηα με κάλυμμα τισ 

υπόψθ επιταγζσ. Ξακορίςκθκε αποπλθρωμι με 5 δόςεισ ςτο διάςτθμα 30-6-2011 

ζωσ 30-9-2011.  

      Ψθν 22-2-2012 εγκρίκθκε ο κακοριςμόσ ορίου κεφαλαίου κίνθςθσ € 0,5 εκ. 

ζναντι επιταγϊν πελατείασ με ποςοςτό χρθματοδότθςθσ 75%.  

      Ψθν 6-12-2012, ενϊ δεν είχε γίνει χριςθ του ωσ άνω καλυμμζνου ορίου, 

αποφαςίςκθκε θ χοριγθςθ νζου δανείου € 1,09 εκ. διάρκειασ 4,5 ετϊν, με 

περικϊριο επιτοκίου 6,5% και εκχϊρθςθ ποςοςτοφ 30% των απαιτιςεων κατά του 

πρακτορείου διανομισ ςτισ περιοχζσ Ακινασ - Υειραιά (θ εταιρεία είχε ηθτιςει 

δάνειο € 1,5  εκ.).  

      Ψθν 28-6-2013 εγκρίκθκε μείωςθ του κεφαλαίου κίνθςθσ ςε € 0,15 εκ. και νζα 

εφάπαξ χοριγθςθ € 0,3 εκ., διετοφσ διάρκειασ με εκχϊρθςθ επιπλζον ποςοςτοφ 

20% των ωσ άνω εςόδων (ιτοι, ςυνολικά 50%) από τθν κυκλοφορία τθσ 

εφθμερίδασ ςε Ακινα και Υειραιά, ςε κάλυψθ του ςυνόλου των ανειλθμμζνων 

κινδφνων. 
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      Ψθν 13-6-2014 αποφαςίςκθκε θ χοριγθςθ νζου δανείου € 1,54 εκ., διάρκειασ 

3,5 ετϊν, με περικϊριο επιτοκίου 6,5%, για τθν αναχρθματοδότθςθ του 

προχφιςταμζνου υπολοίπου τότε € 0,94 εκ. και τθ χρθματοδότθςθ τθσ εταιρείασ 

με ποςό € 0,6 εκ. για τθν κάλυψθ υποχρεϊςεων προσ τρίτουσ.  

 

      Γ. ΑLΘΑ ΒΑΝΚ 

 

      Θ ςυνεργαςία με τθν εταιρεία ξεκίνθςε βάςει τθσ από 2-3-2010 απόφαςθσ, με 

τθν οποία εγκρίκθκε θ διενζργεια χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ ακινιτου ποςοφ € 

1,7 εκ., 15ετοφσ διάρκειασ (πρόκειται για το ακίνθτο που ιδθ ιταν εγκατεςτθμζνεσ 

με ενοίκιο οι εταιρείεσ του ομίλου). Εγκρίκθκε ακόμα όριο κεφαλαίου κίνθςθσ € 

0,5 εκ. ζναντι επιταγϊν πελατείασ, που αργότερα μειϊκθκε ςε € 0,3 εκ. 

      Ψθν 16-11-2010 εγκρίκθκε νζα χρθματοδοτικι μίςκωςθ ακινιτου, επίςθσ 

15ετοφσ διάρκειασ, ποςοφ € 0,8 εκ. (ζτεροσ όροφοσ του ιδθ μιςκωμζνου). 

Χφμφωνα με τθν από 1.7.2016 απόφαςθ επανεξζταςθσ του πλαιςίου υπιρχαν 

λθξιπρόκεςμα μιςκϊματα ποςοφ € 51,3 χιλ. και αναμενόταν ςταδιακι 

τακτοποίθςι τουσ. 

 

      Δ. ΕUROBANK 

 

      Θ ςυνεργαςία ξεκίνθςε τθν 25-1-2012 με τθν παροχι ορίου κεφαλαίου κίνθςθσ 

€ 1 εκ. με κάλυμμα (α) ενεχφραςθ του 15% των μετοχϊν τθσ πιςτοφχου και των 

δικαιωμάτων που απορρζουν από αυτζσ και (β) εκχϊρθςθ ποςοςτοφ 15% των 

απαιτιςεων κατά του πρακτορείου διανομισ ςτθν επαρχία, με ελάχιςτο ποςό € 2 

εκ. ετθςίωσ. Επιπροςκζτωσ, ςυςτικθκε θ αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου ςτο 

άμεςο μζλλον.  

      Ψθν 5-6-2012 κακορίςκθκε νζο όριο € 0,4 εκ. ζναντι επιταγϊν πελατείασ, το 

οποίο αυξικθκε τθν 7-11-2012 ςε € 0,6 εκ.  
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      Ψθν 28-1-2014 κακορίςκθκε αφξθςθ του ποςοςτοφ ενεχφραςθσ εςόδων ςε 35% 

και τθν 8-2-2016 αποφαςίςκθκε θ μείωςθ των κινδφνων ςε € 1,2 εκ. Ψον 4ο/2016 

ςυμφωνικθκε προφορικά θ παρακράτθςθ ποςοφ € 5χιλ./μινα για τθ ςταδιακι 

μείωςθ των οφειλϊν, κάτι που ςυνιςτά προοπτικι αποπλθρωμισ, αλλά ςε λίαν 

μακροπρόκεςμο ορίηοντα (περίπου 16,5 ζτθ). 

      Θ ςυνεργαςία με τθν «ΕΡΛΞΣΧ Α.Ε.» ξεκίνθςε τθν 5-6-2012 και αφορά όριο 

κεφαλαίου κίνθςθσ αρχικοφ φψουσ € 0,1 εκ. καλυμμζνο με επιταγζσ πελατείασ. 

Αυξικθκε διαδοχικά ςε ζωσ € 0,27 εκ. και τθν 8-2-2016 μειϊκθκε ςε € 0,1 εκ. Θ 

ρευςτοποίθςθ των ενεχυραηόμενων επιταγϊν είναι ομαλι. 

      Ε. ΑΤΤΛCΑ ΒΑΝΚ 

 

      Θ ςυνεργαςία ξεκίνθςε με τθν από 2-10-2013 απόφαςθ, που αφοροφςε 

χοριγθςθ μακροπρόκεςμου δανείου € 0,6 εκ. για τθν κάλυψθ αναγκϊν κεφαλαίου 

κίνθςθσ, τριετοφσ διάρκειασ. Χε εξαςφάλιςθ εκχωρικθκε το 50% των εςόδων από 

τθν κυκλοφορία τθσ εφθμερίδασ REAL NEWS ςτθν Ακινα και τον Υειραιά. 

Χθμειϊνεται ότι αρχικά είχε εγκρικεί δάνειο € 1 εκ. με πρόςκετθ εξαςφάλιςθ τθν 

εγγφθςθ του κ. Ρ. Χατηθνικολάου, θ οποία δεν παραςχζκθκε. 

      Ψθν 29-10-2015 εγκρίκθκε (α) παράταςθ για ζνα ζτοσ του υφιςταμζνου 

δανείου, υπολοίπου τότε € 0,21 εκ. και (β) επαναχοριγθςθ ποςοφ € 0,4 εκ. 

(ςφνολο κινδφνων € 0,6 εκ.) ωσ κεφάλαιο κίνθςθσ μακροπρόκεςμου χαρακτιρα 

τριετοφσ διάρκειασ με τισ ίδιεσ εξαςφαλίςεισ. Επίςθσ ηθτικθκε να γίνει ςφςταςθ 

ςτθν εταιρεία για αφξθςθ του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου. 

       

      4. Υπόλοιπα οφειλϊν: 

 

      Βάςει όςων αναφζρονται ςτθν με θμερομθνία 10-11-2016 Ζκκεςθ Ειδικισ 

Ζρευνασ τθσ Διεφκυνςθσ Επικεϊρθςθσ Εποπτευομζνων Εταιρειϊν τθσ Ψράπεηασ 
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τθσ Ελλάδοσ, τα υπόλοιπα των οφειλϊν των ερευνωμζνων εταιρειϊν ςτισ 

δανείςτριεσ Ψράπεηεσ ζχουν ωσ ακολοφκωσ (περιλαμβανομζνων τόκων 

καταλογιςμζνων και μθ): 

 

      Α. Οφειλζσ προσ τθν Τράπεηα Ρειραιϊσ τθν 15-7-2016 

 

1. «ΑΔΛΟΤΘΛΕΟΡΤΛΚΕΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΛΣ ΑΛΘΚΛΝΟ ΑΔΛΟΦΩΝΟ Α.Ε.»: Από 

μακροπρόκεςμα δάνεια οφείλει ποςόν 2,7 εκατομμυρίων ευρϊ. Από κεφάλαια 

κίνθςθσ οφείλει ποςόν 0,7 εκατομμυρίων ευρϊ. Από leasing οφείλει 0,002 

εκατομμυρίων ευρϊ. Χυνολικϊσ, δθλαδι, οφείλει ποςόν 3,4 εκατομμυρίων ευρϊ. 

Σι παραςχεκείςεσ εξαςφαλίςεισ αφοροφν ενεχφραςθ των μετοχϊν και του 

ςιματοσ του REAL FM, κακϊσ και τιμολόγια φψουσ 0,26 εκατομμυρίων ευρϊ. 

2. «REAL MEDIA A.E.»: Από μακροπρόκεςμα δάνεια οφείλει ποςόν 1,7 

εκατομμυρίων ευρϊ. Από κεφάλαια κίνθςθσ οφείλει ποςόν 1 εκατομμυρίου ευρϊ. 

Από εγγυθτικζσ επιςτολζσ οφείλει ποςόν 0,5 εκατομμυρίων ευρϊ. Από leasing 

οφείλει 0,02 εκατομμυρίων ευρϊ. Χυνολικϊσ, δθλαδι, οφείλει ποςόν 3,22 

εκατομμυρίων ευρϊ. Σι παραςχεκείςεσ εξαςφαλίςεισ αφοροφν κυρίωσ ενεχφραςθ 

εςόδων. 

 

      Β. Οφειλζσ προσ τθν Εκνικι Τράπεηα τθν 15-7-2016 

 

«REAL MEDIA A.E.»: Από εφάπαξ δάνειο οφείλει ποςόν 0,7 εκατομμυρίων ευρϊ. 

Σι παραςχεκείςεσ εξαςφαλίςεισ αφοροφν εκχϊρθςθ εςόδων. 

 

      Γ. Οφειλζσ προσ τθν ΑLΘΑ ΒΑΝΚ τθν 15-7-2016 
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«REAL MEDIA A.E.»: Από κεφάλαια κίνθςθσ οφείλει ποςόν 0,11 εκατομμυρίων 

ευρϊ. Από leasing οφείλει 1,61 εκατομμφρια ευρϊ. Χυνολικϊσ, δθλαδι, οφείλει 

ποςόν 1,72 εκατομμυρίων ευρϊ. Σι παραςχεκείςεσ εξαςφαλίςεισ αφοροφν 

επιταγζσ 0,12 εκατομμυρίων ευρϊ, ενϊ θ αξία των ακινιτων είναι 1,95 

εκατομμφρια ευρϊ. 

 

      Δ. Οφειλζσ προσ τθν EUROΒΑΝΚ τθν 25-7-2016 

 

1. «REAL MEDIA Α.Ε.»: Από κεφάλαια κίνθςθσ οφείλει ποςόν 0,97 εκατομμυρίων 

ευρϊ. Σι παραςχεκείςεσ εξαςφαλίςεισ αφοροφν ενεχφραςθ ποςοςτοφ 15% των 

μετοχϊν και εκχϊρθςθ εςόδων. 

2. «ΕΝΛΚΟΣ A.E.»: Από κεφάλαια κίνθςθσ οφείλει ποςόν 0,03 εκατομμυρίων ευρϊ. 

Σι παραςχεκείςεσ εξαςφαλίςεισ αφοροφν ενεχφραςθ επιταγϊν. 

 

      Ε. Οφειλζσ προσ τθν ΑTTICA  ΒΑΝΚ τθν 22-7-2016 

 

«REAL MEDIA A.E.»: Από μακροπρόκεςμο δάνειο οφείλει ποςόν 0,45 

εκατομμυρίων ευρϊ. Σι παραςχεκείςεσ εξαςφαλίςεισ αφοροφν εκχϊρθςθ 

εςόδων. 

 

      5. Ευριματα: 

 

      Από τισ αναφερόμενεσ διαπιςτϊςεισ ςτθν με θμερομθνία 10-11-2016 Ζκκεςθ 

Ειδικισ Ζρευνασ τθσ Διεφκυνςθσ Επικεϊρθςθσ Εποπτευομζνων Εταιρειϊν τθσ 

Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, ανακφπτουν ηθτιματα ςτισ πιςτοδοτιςεισ των 

ερευνωμζνων εταιρειϊν, τα οποία χριηουν επιςθμάνςεων.  
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      α. Χε ό,τι αφορά τισ πιςτοδοτιςεισ τθσ Ψράπεηασ Υειραιϊσ: 

αα. Χε ςχζςθ με τα εγκρικζντα τθν 4-9-2007, τθν 13-9-2007, τθν 30-10-2007 και 

τθν 6-11-2007 δφο μακροπρόκεςμα δάνεια υπζρ τθσ REAL GROUP ποςοφ € 2,85 

εκ. και € 0,53 εκ. για τθν εξαγορά των ραδιοφωνικϊν ςτακμϊν ΦΑΔΛΣ VERONICA 

και ΦΑΔΛΣ ΧΑΦΑΦΛ αντίςτοιχα, επιςθμαίνεται ότι, ενϊ με τθν αρχικι ζγκριςθ είχε 

κακοριςκεί ωσ όροσ θ λιψθ τθσ εγγφθςθσ των μετόχων Ρικολάου Χατηθνικολάου 

και Ανδρζα Ξουρι, αυτόσ απαλείφκθκε με τθν αμζςωσ επόμενθ ζγκριςθ με το 

ανεπαρκζσ ςκεπτικό «τθσ πολφχρονθσ και επιτυχθμζνθσ πορείασ των μετόχων τθσ 

εν κζματι ςτο χϊρο των μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ (θ οποία αποτελεί ζνδειξθ για 

τθν επιτυχθμζνθ πορεία του αγοραηόμενου ραδιοφωνικοφ ςτακμοφ) …». Ξατά τον 

χρόνο τθσ επικεϊρθςθσ δθλϊκθκε από τθν Ψράπεηα ότι ςυνεκτιμικθκαν οι 

πωλιςεισ αντίςτοιχων ςτακμϊν εκείνθσ τθσ περιόδου, που κυμαίνονταν περί τα € 

4 εκ., αλλά και «θ υπεραξία που κα προςζδιδε το όνομα του Ρικολάου 

Χατηθνικολάου. Αξιοςθμείωτο είναι το γεγονόσ ότι, ςφμφωνα με τθν τότε 

ιςχφουςα πιςτοδοτικι πολιτικι, (α) θ Ψράπεηα γενικά δεν παρζχει πιςτοδοτιςεισ 

ςτθριηόμενθ μόνο ςτθ φιμθ και ςτο όνομα του δανειηόμενου (name lending) 

χωρίσ τθν φπαρξθ και αξιολόγθςθ επίςθμων οικονομικϊν ςτοιχείων ι τθν φπαρξθ 

επαρκϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων, που να εξαςφαλίηουν τθν ομαλι αποπλθρωμι 

των πιςτοδοτιςεων και (β) θ Ψράπεηα είναι ιδιαίτερα προςεκτικι ςτθν παροχι 

πιςτοδοτιςεων ςε επιχειριςεισ οι οποίεσ ξεκινοφν τθν επιχειρθματικι τουσ 

δραςτθριότθτα (νεοςφςτατεσ επιχειριςεισ – startup operation). Χυνεπϊσ, ςτθν 

προκειμζνθ περίπτωςθ, όπωσ επιςθμαίνει και θ 10-11-2016 Ζκκεςθ Ειδικισ 

Ζρευνασ, ο αναλθφκείσ πιςτωτικόσ κίνδυνοσ ιταν υψθλόσ.   

ββ. Χε ειςθγθτικό τθσ Ψράπεηασ ςχετικϊσ με το εγκρικζν τθν 8-3-2011 για τθν REAL 

FM μακροπρόκεςμο δάνειο ποςοφ € 0,8 εκ., εξαετοφσ διάρκειασ, αναφζρεται ότι θ 

Ψράπεηα αρκζςκθκε για τθν χοριγθςι του ςτθν με θμερομθνία 31-12-2010 ζκκεςθ 

τθσ GRAND THORNTON και δεν προζβθ ςε περαιτζρω οικονομικι ανάλυςθ, επειδι 

εντόσ 15 θμερϊν κα ανανεωνόταν το πιςτοδοτικό πλαίςιο ςε επίπεδο ομίλου. 

Τμωσ, επανεξζταςθ του υπόψθ πλαιςίου ςθμειϊκθκε αρκετοφσ μινεσ αργότερα, 

τθν 4-1-2012 και ενϊ είχε ςυντελεςκεί τθν 30-6-2011 θ ςυγχϊνευςθ των REAL 
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GROUP και REAL FM. Χτο ςχετικό ειςθγθτικό αποτυπϊνεται θ χειροτζρευςθ τόςον 

τθσ χρθματοοικονομικισ κατάςταςθσ των εταιρειϊν, όςον και τθσ 

ςυνεπακόλουκθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτάσ τουσ (rating), που διαμορφϊκθκε ςε 

17 από 16 για τθν ΑΟΘΚΛΡΣ ΦΑΔΛΣΦΩΡΣ και ςε 16 από 14 για τθ REAL MEDIA. 

Επιπροςκζτωσ, είχαν εμφανιςκεί για πρϊτθ φορά απλιρωτεσ δόςεισ των 

μακροπρόκεςμων δανείων, κακϊσ και μιςκωμάτων leasing. (Είναι αξιοςθμείωτο 

ότι ςφμφωνα με τον κανονιςμό πιςτοδοτιςεων ςτισ περιπτϊςεισ ταξινόμθςθσ ςτθ 

βακμίδα 17 προβλζπεται «περιοριςμόσ τθσ ςυνεργαςίασ με ιςχυρζσ εξαςφαλίςεισ 

ι διακοπι τθσ ςυνεργαςίασ»). 

      Υαρά ταφτα και παρά τθν άρνθςθ των μετόχων να δεςμευκοφν για αφξθςθ του 

μετοχικοφ κεφαλαίου των εταιρειϊν κατά € 0,5 εκ. και 0,4 εκ. αντίςτοιχα, κακϊσ 

και για παροχι εγγφθςθσ εκ μζρουσ του Ρικολάου Χατηθνικολάου, θ Ψράπεηα 

αποφάςιςε τθν παράταςθ αποπλθρωμισ δφο δόςεων με ενςωμάτωςι τουσ ςτισ 

δφο επόμενεσ.  

γγ. Χε ςχζςθ με τθν εγκρικείςα τθν 13-2-2014 ανανζωςθ του πιςτοδοτικοφ 

πλαιςίου € 7,8 εκ. των εταιρειϊν (με υπόλοιπα οφειλϊν ςυνολικοφ φψουσ € 6,6 

εκ.), ςτο οποίο είχαν ενςωματωκεί οι οφειλζσ των πρϊθν Ψραπεηϊν Ξφπρου και 

CPB, επιςθμαίνεται ότι θ ανανζωςθ εγκρίκθκε, μολονότι ςτο ςχετικό ειςθγθτικό 

είχε  αποτυπωκεί θ δυςμενισ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ των εταιρειϊν και 

είχαν επιςθμανκεί «θ μθ ιςχυρι κεφαλαιακι δομι τουσ, κακϊσ θ δραςτθριότθτά 

τουσ ζχει βαςιςκεί εξ ολοκλιρου ςε ξζνα κεφάλαια» και «οι αυξανόμενεσ 

υποχρεϊςεισ προσ αςφαλιςτικά ταμεία και εφορία». Ειδικϊσ ωσ προσ τθ REAL 

MEDIA αναφερόταν ςτο ειςθγθτικό ότι οι υποχρεϊςεισ από φόρουσ και 

αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ ανζρχονταν ςε € 3,1 εκ., κακϊσ και ότι ςτο λογαριαςμό 

«χρεϊςτεσ» ςυμπεριελαμβάνετο  ποςόν € 1,1 εκ. «που αφορά ςε προκαταβολζσ 

μιςκϊν ςτελεχϊν και δθμοςιογράφων» χωρίσ περαιτζρω ανάλυςθ. Ψζλοσ, ςτο ίδιο 

ειςθγθτικό αναφζρονταν ότι δεν είχε καταςτεί δυνατι θ λιψθ τθσ εγγφθςθσ των 

μετόχων και ότι υπιρχαν καταγγελμζνεσ ι ςε κακυςτζρθςθ οφειλζσ προσ ςτθν 

Ψράπεηα του Ανδρζα Ξουρι και των επιχειριςεων ενδιαφζροντοσ του (LOVE 

RADIO και ΥΦΕΧ ΕΟΟΑΧ) ςυνολικοφ φψουσ € 8,6 εκ.  
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:  

      6. Συμπεράςματα - Σφνοψθ: 

 

       Από τα διαλαμβανόμενα ςτθν με θμερομθνία 10-11-2016 Ζκκεςθ Ειδικισ 

Ζρευνασ ςτοιχεία και τισ διατυπωμζνεσ διαπιςτϊςεισ προκφπτουν τα εξισ 

ςυμπεράςματα για τισ πιςτοδοτιςεισ του ερευνωμζνου ομίλου εταιρειϊν:       

 

      α. Συμπεράςματα αφορϊντα τισ πρακτικζσ των μετόχων 

 

      Υρζπει να επιςθμανκεί ότι αμφότερεσ οι εταιρείεσ ςυνεςτικθςαν με το ελάχιςτο 

επιτρεπόμενο κεφάλαιο (€ 60 χιλ.). Σι μζτοχοί τουσ ακολοφκθςαν εξ αρχισ 

επεκτατικι πολιτικι επενδφςεων και ανάπτυξθσ των εργαςιϊν, ςτθριγμζνθ εξ 

ολοκλιρου ςε ξζνα κεφάλαια. Θ πολιτικι τουσ αυτι δεν ανακεωρικθκε όταν άρχιςε 

να επιδεινϊνεται τόςον θ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ των εταιρειϊν, όςον και 

οι γενικότερεσ οικονομικζσ ςυνκικεσ. Υαρά τθν εν γζνει επιδεινοφμενθ πορεία του 

κλάδου, οι εταιρείεσ διατθροφν το μερίδιο τουσ ςτθν αγορά και τυγχάνουν υψθλισ 

αναγνωριςιμότθτασ.  

      Σι μζτοχοι των εταιρειϊν κακ’ όλο το χρονικό διάςτθμα των πιςτοδοτιςεων 

χρθςιμοποίθςαν πρακτικζσ (π.χ. απολιψεισ), που όχι μόνον δεν ςυνάδουν με τισ 

ςυνικεισ επιχειρθματικζσ, αλλά και επιδεινϊνουν περαιτζρω τθ κζςθ των 

εταιρειϊν. Σι επιχειρθκείςεσ - περιοριςμζνου εφρουσ - διορκωτικζσ κινιςεισ (ΑΠΞ 

μικροφ φψουσ, ςυγκράτθςθ λειτουργικοφ κόςτουσ) δεν κεραπεφουν ουςιαςτικϊσ τθ 

διαμορφωμζνθ κατάςταςθ. Υεραιτζρω, θ αποτφπωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ 

επί μζρουσ μεγεκϊν (κεφαλαιοποίθςθ εξόδων, επιςφαλείσ απαιτιςεισ, 

ενδοομιλικζσ ςυναλλαγζσ) γίνεται με τρόπο που εξωραΐηει τθν εικόνα τουσ και 

επθρεάηει τθν ακρίβεια που πρζπει να τισ διακρίνει.      

      Απόρροια των προαναφερόμενων επιχειρθματικϊν πρακτικϊν, αλλά βεβαίωσ 

και τθσ οικονομικισ κρίςθσ, είναι θ επιδείνωςθ, κατόπιν αναμορφϊςεων, βαςικϊν 

οικονομικϊν μεγεκϊν (αρνθτικό ίδιο κεφάλαιο κίνθςθσ και κακαρι κζςθ, αρνθτικά 
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αποτελζςματα προ φόρων, ςυςςϊρευςθ ςθμαντικοφ φψουσ οφειλϊν προσ τουσ 

Αςφαλιςτικοφσ Σργανιςμοφσ και το Δθμόςιο - ανζρχονται ςυνολικά ςε € 6 εκ. 

περίπου). Θ ςυνεχισ κάλυψθ τθσ λειτουργίασ τω εταιρειϊν με ξζνα κεφάλαια, 

διευρυνόμενα μάλιςτα διαχρονικά, δεν μπορεί να κεωρθκεί ωσ βιϊςιμθ λφςθ.  

      β. Συμπεράςματα αφορϊντα τισ πρακτικζσ των πιςτωτριϊν Τραπεηϊν 

 

      i. Τράπεηα Ρειραιϊσ 

 

      Ανεξάρτθτα από τισ χρθςιμοποιθκείςεσ εκ μζρουσ των μετόχων πρακτικζσ, θ 

ακολουκθκείςα πιςτοδοτικι τακτικι τθσ Ψράπεηασ Υειραιϊσ – βαςικισ 

χρθματοδότθ του ομίλου -, δθλαδι θ ςτιριξθ των επιλογϊν των μετόχων, χωρίσ τθν 

ουςιαςτικι ςυμμετοχι τουσ με ίδια κεφάλαια, μπορεί να χαρακτθριςκεί ωσ μθ 

ςυνάδουςα με τισ ςυνικεισ τραπεηικζσ πρακτικζσ ςτθ χρθματοδότθςθ 

επιχειριςεων. Αφοφ χρθματοδότθςε αρχικϊσ το ςφνολο του κόςτουσ εξαγοράσ των 

ραδιοςτακμϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων φόρων και εξόδων, με κάλυμμα τισ μετοχζσ 

τθσ μιασ εταιρείασ (ΑΟΘΚΛΡΣ ΦΑΔΛΣΦΩΡΣ), εν ςυνεχεία προχϊρθςε ςε 

μακροπρόκεςμου χαρακτιρα αναδιαρκρϊςεισ δανείων, με χαμθλοφ φψουσ 

δοςολογία, διευρφνοντασ ζτςι τουσ αναλαμβανόμενουσ κινδφνουσ, μολονότι 

ςυνάντθςε τθν άρνθςθ ι τθ ςκεναρι αντίδραςθ των μετόχων να παράςχουν τθν 

εγγφθςι τουσ, να διενεργιςουν ΑΠΞ και να αυξιςουν το ποςοςτό εκχϊρθςθσ των 

εςόδων διανομισ. Χυνολικϊσ θ πιςτοδοτικι τακτικι τθσ Ψράπεηασ ςυγκεντρϊνει 

χαρακτθριςτικά λίαν υψθλοφ κινδφνου και διακρίνεται από ςτοιχεία 

αδικαιολόγθτθσ ελαςτικότθτασ. 

 

      ii. Εκνικι Τράπεηα  
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      H Ψράπεηα, ζχοντασ γνϊςθ των αρνθτικϊν οικονομικϊν δεδομζνων των 

εταιρειϊν, παρείχε πιςτοδοτικι ςτιριξθ ζναντι εξαςφαλίςεων, με τθ χριςθ των 

οποίων οι απαιτιςεισ τθσ περιορίηονται ςταδιακά. 

      iii. ΑLΘΑ BANK   

 

      Θ Ψράπεηα παρείχε πιςτοδοτικι ςτιριξθ ζναντι απτϊν εξαςφαλίςεων. 

 

      iiii. ΕURΟΒΑΝΚ   

 

      Θ Ψράπεηα, ζχοντασ γνϊςθ των αρνθτικϊν οικονομικϊν δεδομζνων των 

εταιρειϊν, παρείχε πιςτοδοτικι ςτιριξθ ζναντι εξαςφαλίςεων μεριμνϊντασ και για 

τθν ενίςχυςι τουσ. 

 

      iiiii. ΑΤΤΛCΑ BANK 

 

      Θ Ψράπεηα, αν και δεν αξιολόγθςε επαρκϊσ τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα των 

εταιρειϊν, ακολοφκθςε ςυγκρατθμζνθ πιςτοδοτικι τακτικι και θ απαίτθςι τθσ 

αποπλθρϊνεται ομαλά με χριςθ τθσ ρευςτοποιοφμενθσ εξαςφάλιςθσ. 

  

3.ΑΤΤΛΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΛΣ 

Ε Κ Κ Ε Σ Θ - Ρ Ο  Λ Σ Μ Α 

Για τον Πμιλο Εταιρειϊν «ΑΤΤΛΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΛΣ Α.Ε. 

      1. Ειςαγωγικά ςχόλια: 

      Θ παροφςα Ζκκεςθ βαςίηεται αποκλειςτικϊσ ςτθν άνευ θμερομθνίασ Ζκκεςθ 

Ειδικισ Ζρευνασ τθσ Διεφκυνςθσ Επικεϊρθςθσ Εποπτευομζνων Εταιρειϊν τθσ 
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Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, δεδομζνου ότι για τισ δανειοδοτιςεισ τθσ ανωτζρω 

ερευνϊμενθσ εταιρείασ δεν εξετάςκθκαν μάρτυρεσ ενϊπιον τθσ Εξεταςτικισ 

Επιτροπισ. 

      Τπωσ αναφζρεται ςτο Υροοίμιο τθσ Ζκκεςθσ Ειδικισ Ζρευνασ, θ ζρευνα 

διενεργικθκε ςε εκτζλεςθ τθσ υπ’ αρ. α/18-5-2015 παραγγελίασ του κ. Ειςαγγελζα 

Σικονομικοφ Εγκλιματοσ και αφορά τθν πιςτοδοτικι τακτικι που εφάρμοςαν οι 

Ψράπεηεσ Υειραιϊσ, ALPHA, Εκνικι και ΕUROBANK προσ τον όμιλο «ΑΨΨΛΞΕΧ 

ΕΞΔΣΧΕΛΧ Α.Ε.». 

      Χτθν προαναφερόμενθ Ζκκεςθ Ειδικισ Ζρευνασ διευκρινίηεται ότι διερευνικθκε 

το ςφνολο των πιςτοδοτιςεων, που διενεργικθκαν από το ζτοσ 2000 και εντεφκεν, 

αλλά για λόγουσ ουςίασ, θ ζκκεςθ επικεντρϊνεται ςε εκείνεσ που κρίκθκαν άξιεσ 

ςχολιαςμοφ. 

      Σι πιςτοδοτιςεισ τθσ πρϊθν ΕΠΥΣΦΛΞΘΧ Ψράπεηασ ελζγχκθκαν βάςει των 

διακζςιμων ςτοιχείων ζτουσ 2005 και εντεφκεν. 

      Χτο πλαίςιο τθσ παραγγελίασ ελζγχκθκαν οι πιςτοδοτιςεισ προσ τθν 

«CAPITAL.GR Α.Ε.», θ οποία δεν εντάςςεται ςτον όμιλο, κακ’ όςον ελζγχεται 

μετοχικά από τον φορζα Κ. Φιλιππόπουλο. 

 

      2. Λςτορικό και ςτοιχεία τθσ ερευνϊμενθσ εταιρείασ: 

 

      Σι δραςτθριότθτεσ του ομίλου, μθτρικι εταιρεία του οποίου είναι θ ιδρυκείςα 

το 1994  «ΑΨΨΛΞΕΧ ΕΞΔΣΧΕΛΧ Α.Ε.», αφοροφν τθν ζκδοςθ περιοδικϊν, τθν 

εκμετάλλευςθ ραδιοφωνικϊν ςτακμϊν και τθ διανομι ψθφιακοφ τθλεοπτικοφ 

προγράμματοσ. Ζχει θγετικι παρουςία ςτον κλάδο ζκδοςθσ περιοδικϊν, ενιςχυμζνθ 

από το 2010 λόγω ςυρρίκνωςθσ του ανταγωνιςμοφ, ενϊ επεκτείνεται ςτθ 

Βουλγαρία και ςτθ Χερβία. Βαςικόσ μζτοχοσ (42%) από το 2003 είναι ο Λταλικόσ 

εκδοτικόσ όμιλοσ Mondatori, ςυμφερόντων τθσ οικογζνειασ Βerlusconi. Χυμμετοχζσ 

διατθροφν θ ΑSOKA ΘΣLDING Ltd (21%) ςυμφερόντων Β. Βαρδινογιάννθ και θ 
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PALLADION SERVICES Ltd (18%) ςυμφερόντων Κ. Φιλιππόπουλου, ιδρυτι τθσ 

εταιρείασ και προζδρου του Δ.Χ. 

      Υαρατίκεται θ δομι του Σμίλου κατά ςειρά Ξφκλου Εργαςιϊν (ςτοιχεία 2015): 

 

 

ΕΨΑΛΦΕΛΑ / ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΑ 

Ροςά ςε χολ. Ευρϊ 

% ΞΩΞΟΣΧ 

ΕΦΓΑΧΛΩΡ 

ΞΑΚΑΦΘ 

ΚΕΧΘ 

ΨΦΑΥ. 

ΔΑΡΕΛΧΠΣΧ 

ΟΕΛΨ. 

ΞΕΦΔΘ 

1.ΑΨΨΛΞΕΧ ΕΞΔΣΧΕΛΧ ΑΕ - ΠΘΨΦΛΞΘ  24.339,6 14.129,8 12.447,0 971,4 

Υεριοδικά: ΠADAME FIGARO-playboy--Πaison Figaro- celebrity-Φc Πagazine-Εscuire-Ψθλεκεατισ-

κλπ. 2.ΨΘΟΕΦΑΠΑ ΑΕ 50 8.652,34 2.308,50 0,00 503,06 

Υεριοδικό Ψθλζραμα 

3.ΟΑΠΨΘ ΕΞΔ.& ΦΑΔΛΣΦ. ΕΥΛΧ. ΑΕ 100 3.267,07 1.821,47 2.149,52 -119,26 

Φάδιο «Οάμψθ FΠ» και Υεριοδικά : Λδζεσ & Οφςεισ για το Χπίτι, Πirror, Γλυκόσ Αλχθμείεσ, 

ΦLΑΗΑ. 4.ΛΡΨΕΞΡΑΨΛΣΡΑΛ RADIO ΡΕΨWORK ΑΕ 100 1.673,32 1.017,23 52,31 464,39 

Φάδιο "ΑΨΘΕΡ5 RADIO DEE JAY" 

5. ΑΨΨΛΣΑ ΠΕDIA SΕRΒΛΑ 91 1.540,00 -631,00 500,00 152,00 

Υεριοδικά: ΦΛaγbογ, Grazia, Casaviva, Esquire, Θarper’s Bazzar 

6.ΛΣΡΛΞΕΧ ΕΞΔΣΧΕΛΧ Α.Ε. 67 1.339,75 -2.436,03 791,17 -328,28 

Υεριοδικό Θarper’s ΒAZAAR 

7.ΑΨΨICΑ ΠΕDΛΑ ΒULGARIA LTD 69 1.206,74 -289,92 0,00 -105,85 

Υεριοδικά Forbes, ΦΛaγboy GRAZIA, Πaxim, Jογ, Εsquire, ΣΞ! 

8. ΑIRLINK ΑΕ 100 686,88 702,07 106,32 194,79 

Φάδιο «ROCK FΠ» 

9. CIVICO LTD 100 619,59 136,49 1.999,76 93,72 

Διανομι τθλεοπτικοφ προγράμματοσ (Φlayboy ΨV) 

ΧΩΡΣΟΣ (31.12.2015)  43.325,29 4.018,4 18.046,08 1.825,97 

 

 

      Υεραιτζρω: 

      Θ μθτρικι ςυμμετζχει με ποςοςτό 5% ςτθν «ΑLΦΘΑ ΕDΛΨΛΣΡS Α.Ε.» 

(ςυμφερόντων Δ. Ξοντομθνά), που εκδίδει περιοδικά τθσ πρϊθν «ΕΞΔΣΧΕΛΧ 

ΟΩΠΥΕΦΘ» και δεν ζχει τραπεηικό δανειςμό. 
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      Σ Κ. Φιλιππόπουλοσ κατζχει ποςοςτό 85% των μετοχϊν τθσ «CAΦΛΨΑL.GR Α.Ε.», 

που εκδίδει τθν εβδομαδιαία οικονομικι εφθμερίδα «Ξεφάλαιο» και 

εκμεταλλεφεται τθν ιςτοςελίδα capital.gr. 

 

      Εξελικτικι πορεία του Ομίλου 

 

      Ρερίοδοσ 1999 - 2009: 

      Ψον Σκτϊβριο του 1999 θ μθτρικι ειςιχκθ ςτθν παράλλθλθ αγορά του ΧΑ 

αντλϊντασ € 5,7 εκ. Χταδιακϊσ προζβθ ςε εξαγορζσ (Δραγοφνθσ, Υάπυροσ, Ζμφαςισ, 

City Servers) και δραςτθριοποιικθκε εκδοτικά ςε χϊρεσ των Βαλκανίων (Βουλγαρία, 

Φουμανία, Χερβία) εδραιϊνοντασ θγετικι κζςθ. Πετά τθν είςοδο του ομίλου 

Ποndatori ςτο μετοχικό ςχιμα ανζλαβε τθν ζκδοςθ ξζνων περιοδικϊν ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα. Επεκτάκθκε ςε μθ εκδοτικζσ δραςτθριότθτεσ ,παροχι 

τθλεοπτικοφ προγράμματοσ (ΦΛayboy ΨV - Civico Ltd), εκμετάλλευςθ ραδιοφϊνου 

(Αthens Radio Dee Jay, Rock FΠ, Φάδιο Ηιτα), διςκογραφία (Άλφα Φζκορντσ Α.Ε. - 

πωλικθκε το 2009) και εκμετάλλευςθ κινθματογραφικϊν ταινιϊν (Υροοπτικι ΑΕ - 

πωλικθκε το 2005)-.  

      Σ μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν ςε επίπεδο oμίλου τριπλαςιάςκθκε, θ λειτουργικι, και 

κακαρι κερδοφορία διατθρικθκε ςε καλά επίπεδα και ο τραπεηικόσ δανειςμόσ 

κινικθκε ςε αποδεκτά όρια. Ξατά τθ διετία 2008 - 2009 ςθμειϊκθκε μείωςθ των 

εςόδων του ομίλου (-- 14% και – 15% αντίςτοιχα), κακϊσ και τθσ λειτουργικισ 

κερδοφορίασ, ωσ απόρροια τθσ αρχόμενθσ οικονομικισ κρίςθσ.  

 

      Ρερίοδοσ 2010-2016: 

 

      Ξατά τθν περίοδο αυτι θ ζνταςθ και κυρίωσ θ διάρκεια τθσ οικονομικισ κρίςθσ 

με ςυνεπακόλουκθ τθ μείωςθ τθσ διαφθμιςτικισ δαπάνθσ οδιγθςε ςε ςωρευτικι 

μείωςθ του κφκλου εργαςιϊν κατά – 42% ςε ςχζςθ με το 2009. Υάντωσ, λόγω 
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δράςεων μείωςθσ λειτουργικοφ κόςτουσ, διατθρικθκε από το 2011 λειτουργικι 

κερδοφορία, κακϊσ και κετικζσ λειτουργικζσ ροζσ. 

      Υαρά τθ δυςμενι ςυγκυρία, κατά τθν διετία 2010 - 2011 ο Τμιλοσ προχϊρθςε ςε 

επενδυτικζσ κινιςεισ, που αφοροφςαν κυρίωσ ςε εξαγορζσ (Οάμψθ FΠ), αφξθςθ 

μεριδίου ςε υφιςτάμενεσ κυγατρικζσ (Ψθλεκεατισ) ι αυξιςεισ μετοχικοφ 

κεφαλαίου ςε κυγατρικζσ εξωτερικοφ. Σι επενδφςεισ αυτζσ καλφφκθκαν τόςον από 

ίδια κεφάλαια, όςον και από τραπεηικό δανειςμό. Υαράλλθλα, θ διοίκθςθ του 

Τμίλου προζβθ ςε δράςεισ διοικθτικοφ εξορκολογιςμοφ με ςυγχωνεφςεισ 

ηθμιογόνων με κερδοφόρεσ κυγατρικζσ (π.χ. Ψθλεκεατισ, Οάμψθ, Δραγοφνθσ, 

Ζμφαςισ) ι με αναςτολι δραςτθριοτιτων (π.χ. πϊλθςθ Φάδιο Ηιτα, απεμπλοκι από 

τισ αγορζσ Φουμανίασ και Συγγαρίασ). Ξατά τθν εν λόγω διετία ςθμειϊκθκε αφξθςθ 

του τραπεηικοφ δανειςμοφ (αιχμι € 21,9 εκ.) με ςταδιακι αποκλιμάκωςθ ςτθ 

ςυνζχεια ζωσ € 17,7 εκ. (31-3-2016). 

 

      3. Χρονοδιάγραμμα δανειςμοφ: 

 

      Σ ερευνϊμενοσ Τμιλοσ και οι μζτοχοί τθσ χρθματοδοτικθκαν από τζςςερισ 

τράπεηεσ: Ψθν Ψράπεηα Υειραιϊσ, τθν ALPHA BANK, Εκνικι Ψράπεηα και τθν 

ΕUROBANK. 

 

      Α. Τράπεηα Ρειραιϊσ 

      Θ ςυνεργαςία τθσ Ψράπεηασ με τον Τμιλο ξεκίνθςε το 2001 και μζχρι το 2006 

αφοροφςε κυρίωσ ςυμμετοχι τθσ ςε κοινοπρακτικό δάνειο υπζρ τθσ μθτρικισ που 

είχε διοργανϊςει θ Εurobank. Ζκτοτε αναπτφχκθκε διαχρονικά και ςιμερα θ 

Ψράπεηα ςυγκεντρϊνει το μεγαλφτερο μζροσ των πιςτοδοτικϊν κινδφνων του 

Oμίλου.  

      Ψθν 10-7-2006 χορθγικθκε ακάλυπτο ομολογιακό δάνειο ποςοφ € 18 εκ., 5ετοφσ 

διάρκειασ, με ςκοπό (α) τθν αναχρθματοδότθςθ του υπολοίπου € 11 εκ. 
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προχφιςταμζνου κοινοπρακτικοφ δανείου (θ ςυμμετοχι τθσ Ψράπεηασ ανερχόταν 

ςε € 2 εκ.) και (β) τθ χρθματοδότθςθ μζχρι ποςοφ € 7 εκ. επενδυτικϊν 

δραςτθριοτιτων τθσ μθτρικισ ςτθ Φουμανία και τθ Βουλγαρία. Θ αποπλθρωμι 

κακορίςκθκε ςε 4 ετιςιεσ δόςεισ ποςοφ € 2 εκ. και μιασ € 10 εκ. ςτθ λιξθ τθσ 

5ετίασ. Χθμειϊνεται ότι το Σ/Δ εκταμιεφκθκε ςταδιακά, ςφμφωνα με τθν εξζλιξθ 

του επενδυτικοφ προγράμματοσ τθσ εταιρείασ, για ποςό, τελικά, € 14,4 εκ. 

      Ψθν 19-5-2008 εγκρίκθκε θ χοριγθςθ άλλου ομολογιακοφ δανείου ποςοφ € 3,8 

εκ. υπζρ τθσ κυγατρικισ CIVICO Ltd., 5ετοφσ διάρκειασ, με ςκοπό τθν εξαγορά των 

μετοχϊν τθσ Ξυπριακισ εταιρείασ ΒANDOS ΘΣLDINGS LTD και τθν εξόφλθςθ 

δανειςμοφ τθσ € 3,55 εκ. ςε Ψράπεηα του εξωτερικοφ (θ εν λόγω κατείχε το ςφνολο 

των μετοχϊν τθσ ΑΛRLINK Α.Ε., ιδιοκτιτριασ του ραδιοςτακμοφ Rock FΠ). Θ 

αποπλθρωμι κακορίςκθκε ςε 8 εξαμθνιαίεσ δόςεισ (4 X € 0,25 εκ. και 4 X € 0,35 εκ.) 

και μια balloon ποςοφ € 1,4 εκ. ςτθ λιξθ.  

      Αμφότερα τα ανωτζρω Σ/Δ εξυπθρετικθκαν ομαλά και ςτα τζλθ του 2011 είχαν 

περιοριςκεί ςε € 6,4 εκ. και € 2,1 εκ. Πε τθν από 20-12-2011 απόφαςθ το υπόλοιπο 

ποςόν € 6,4 εκ. του πρϊτου, που αφοροφςε τθ δόςθ balloon, εγκρίκθκε να 

αποτελζςει νζο δάνειο 4ετοφσ διάρκειασ, με 6 μθνιαίεσ δόςεισ τθσ πρϊτθσ 

καταβλθτζασ τον 9ο/2012. 

      Ψθν 19-12-2012 (α) τροποποιικθκε το δοςολόγιο του ανωτζρω Σ/Δ, ιδθ 

μειωμζνου ςε € 5,9 εκ., χωρίσ μεταβολι τθσ ςυνολικισ διάρκειασ και (β) 

αναχρθματοδοτικθκε το δεφτερο Σ/Δ, υπολοίπου τότε € 1,75 εκ. προςαυξθμζνο 

κατά € 0,375 εκ. (νζο υπόλοιπο € 2,125 εκ.), ποςόν που κατευκφνκθκε ςε μείωςθ 

οφειλϊν κυγατρικϊν εξωτερικοφ. Για το νζο Σ/Δ κακορίςκθκε διάρκεια 3,5 ετϊν με 

αποπλθρωμι ςε 5 δόςεισ, τθσ πρϊτθσ καταβλθτζασ τον 6ο/2014 και τθσ τελευταίασ 

(balloon € 1,3 εκ.) τον 6ο/2016. 

      Ακολοφκθςαν νζεσ εγκρίςεισ τροποποίθςθσ των χρονοδιαγραμμάτων 

αποπλθρωμισ των υπόψθ Σ/Δ (4.6.2014, 26.6.2015). Πε τθν τελευταία, από 9-6-

2016 απόφαςθ, παρατάκθκε θ διάρκειά τουσ ζωσ 31-12-2017 και 31-12-2020 

αντίςτοιχα. 

      Εκτόσ των ανωτζρω: 
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      Ωφίςταται οφειλι τθσ «ΛΣΡΛΞΕΧ ΕΞΔΣΧΕΛΧ Α.Ε.», που προζρχεται από μεταφορά 

ςχζςθσ (ςυγχϊνευςθ με τθν πρϊθν Ψράπεηα Χίου) το 2001 και αφοροφςε κεφάλαιο 

κίνθςθσ με υπόλοιπο € 0,7 εκ. Θ ιςχφσ του ορίου ανανεωνόταν διαχρονικά, αλλά με 

τθν από 19-5-2008 απόφαςθ κακορίςκθκε να αποπλθρωκεί ςε 27 3μθνιαίεσ δόςεισ 

λόγω τθσ αρνθτικισ χρθματοοικονομικισ εικόνασ τθσ εταιρείασ. Εξυπθρετικθκε 

ομαλά και αναμζνεται να ζχει εξοφλθκεί πλιρωσ ζωσ το τζλοσ του 2016. 

      Ωφίςταται οφειλι ποςοφ € 0,5 εκ. (κεφάλαιο κίνθςθσ) τθσ κυγατρικισ «ΑΨΨΛCA 

MEDIA SRB DOO» προσ τθν ΦΛRAEUS SERBIA BANK, που καλφπτεται από εταιρικι 

εγγφθςθ φψουσ € 0,55 εκ. 

      Σι υπόλοιπεσ οφειλζσ € 0,05 εκ. αφοροφν χρθματοδοτιςεισ για κεφάλαιο 

κίνθςθσ βάςει ορίων που διαχρονικά μειϊκθκαν και τυγχάνουν περιοριςμζνθσ 

χριςθσ. 

 

      Β. ALPHA BANK  

 

      Θ ςυνεργαςία τθσ Ψράπεηασ με τον Τμιλο ξεκίνθςε το 2000 και τθσ πρϊθν  

Εμπορικισ Ψράπεηασ το 2001. Ψα εγκεκριμζνα όρια αφοροφν πιςτοδοτιςεισ για 

κεφάλαιο κίνθςθσ, προεξόφλθςθ επιχειρθματικϊν απαιτιςεων (factoring), ζκδοςθ 

Ε/Ε και ευχζρεια υπερανάλθψθσ. Πζχρι το 2006 υπιρχε ςυμμετοχι ςε ΞΣΔ που 

μεταφζρκθκε ςτθν Ψράπεηα Υειραιϊσ. Ωπιρχαν, ακόμθ, όρια ζωσ € 2,5 εκ. υπζρ 

πρϊθν κυγατρικϊν (ΥΦΣΣΥΨΛΞΘ Α.Ε., ΑLΦΘΑ RECORDS Α.Ε.), που μετζπειτα 

πωλικθκαν. 

      Ωφίςταται οφειλι τθσ μθτρικισ φψουσ € 2,84 εκ., που αφορά χρθματοδοτιςεισ 

κεφαλαίου κίνθςθσ και προιλκε από ενοποίθςθ λογαριαςμϊν τθσ ALPHA BANK (€ 

1,44 εκ.) και τθσ πρϊθν Εμπορικισ Ψράπεηασ (€ 1,4 εκ.). Ψα εν λόγω υπόλοιπα 

διαμορφϊκθκαν ςτο διάςτθμα 2010 - 2011. Ξαλφπτεται με νομότυπθ εκχϊρθςθ τθσ 

ςφμβαςθσ διανομισ των περιοδικϊν ςτθν Ακινα και θ κίνθςθ του λογαριαςμοφ 

είναι ομαλι. 
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      Ωφίςταται οφειλι τθσ «ΟΑΠΨΘ ΕΞΔΣΧΕΛΧ Α.Ε..» φψουσ € 2,1 εκ. για κεφάλαιο 

κίνθςθσ, που προιλκε από ενοποίθςθ ςυναφϊν λογαριαςμϊν τθσ ΑLΦΘΑ BANK 

(€1,1 εκ.) και τθσ πρϊθν Εμπορικισ Ψράπεηασ (€ 1,0 εκ.). Θ οφειλι τθσ ΑLΦΘΑ BANK  

προιλκε από ενοποίθςθ λογαριαςμϊν των κυγατρικϊν ΕΠΦΑΧΛΧ και ΔΦΑΓΣΩΡΘΧ, 

οι οποίεσ ςυγχωνεφκθκαν με τθν πιςτοφχο το 2010 και το 2011 αντίςτοιχα. Θ 

οφειλι τθσ πρϊθν Εμπορικισ Ψράπεηασ αφοροφςε αρχικά όριο υπζρ τθσ 

ΔΦΑΓΣΩΡΘΧ, βάςει ορίου € 1,67 εκ., που είχε διαμορφωκεί το 2006. Πε τθν από 11-

8-2011 απόφαςθ μζροσ € 0,67 εκ. τθσ οφειλισ μεταφζρκθκε ςτθ μθτρικι και 

ςταδιακά εξοφλικθκε. 

      Ωφίςταται οφειλι φψουσ € 0,5 εκ. τθσ «ΛΣΡΛΞΕΧ ΕΞΔΣΧΕΛΧ Α.Ε.», που αφορά όριο 

κεφαλαίου κίνθςθσ κακοριςκζν με τθν από 13-7-2010 απόφαςθ, ςε ιςόποςθ 

μείωςθ ορίου factoring με τθν εγγφθςθ τθσ μθτρικισ. Θ παροχι τθσ υπόψθ 

εγγφθςθσ ςυνεκτιμικθκε κατά τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ, δεδομζνθσ τθσ αςκενοφσ 

χρθματοοικονομικισ κατάςταςθσ τθσ πιςτοφχου. Υάντωσ, θ ανακφκλθςι του είναι 

ομαλι και οι τόκοι εξυπθρετοφνται, ςε γενικζσ γραμμζσ, κανονικά.  

      Ψζλοσ, τα όρια factoring (με αναγωγι) παρουςιάηουν περιοριςμζνθ χριςθ και 

κινοφνται ομαλά. 

      Χε ςχζςθ με τθν Capital.gr Α.Ε., θ Ψράπεηα πιςτοδοτοφςε από το 2005 τθν 

«ΞΕΦΑΟΑΛΣ Α.Ε.» και από το 2009 τθν ςυγγενικι «Capital.gr A.E.» βάςει ορίου για 

κεφάλαιο κίνθςθσ αρχικοφ φψουσ € 0,1 εκ. Πζχρι το 2010, ζτοσ ςυγχϊνευςθσ των 

δφο εταιρειϊν, το όριο διαμορφϊκθκε ςτο ςθμερινό φψοσ, € 0,65 εκ., με τμιμα του 

€ 0,25 εκ. καλυπτόμενο από επιταγζσ. Οόγω τθσ αρνθτικισ κακαρισ κζςθσ (από το 

2005 ζωσ και το 2012) και τθσ εν γζνει ηθμιογόνου δραςτθριότθτασ, θ πιςτολθπτικι 

αξιολόγθςθ ιταν διαχρονικά υποβακμιςμζνθ. Από το 2013 ςθμειϊνεται βελτίωςθ 

των οικονομικϊν ςτοιχείων (κερδοφορία, ενίςχυςθ κεφαλαίων), γεγονόσ που 

οδιγθςε το 2016 ςε βελτίωςθ τθσ αξιολόγθςθσ τθσ εταιρίασ. Υζραν αυτϊν, 

ςυντρζχει θ εγγφθςθ του κφριου μετόχου Κ. Φιλιππόπουλου, κατόχου ακίνθτθσ 

περιουςίασ ςθμαντικισ αξίασ και ελεφκερθσ βαρϊν. 

 

      Γ. Εκνικι Τράπεηα 
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      Θ ςυνεργαςία τθσ Ψράπεηασ με τον Τμιλο ξεκίνθςε όταν θ Ψράπεηα είχε εγκρίνει 

ςτο παρελκόν (2000 - 2001) υπζρ τθσ εταιρείασ όρια βραχυττρόκεςμων δανείων. Σι 

ςχετικζσ οφειλζσ εξοφλικθκαν το 2002 με το προϊόν κοινοττρακτικοφ δανείου, που 

είχε διοργανϊςει θ Εurobank και το 2006 αναχρθματοδοτικθκε από τθν Ψράπεηα 

Υειραιϊσ. 

      Επανζναρξθ ςυνεργαςίασ ςθμειϊκθκε με τθν από 10-11-2011 απόφαςθ, που 

αφοροφςε χοριγθςθ μακροπρόκεςμου δανείου ποςοφ € 2 εκ. (ζναντι αιτιματοσ για 

€ 3 εκ.) με ςκοπό τθν εξαγορά των μετοχϊν τθσ «ΟΑΠΨΘ Α.Ε.» από το γερμανικό 

όμιλο ΦroSieben.Sat1 Media A.G. αντί € 4,35 εκ. (εμβάςκθκε μζςω τθσ Ψράπεηασ). 

Χυνομολογικθκε περικϊριο επιτοκίου 6%, τριετισ περίοδοσ αποπλθρωμισ με 

εξαμθνιαίεσ δόςεισ φψουσ € 333,3 χιλ. και ςφςταςθ ενεχφρου επί των μετοχϊν τθσ 

εξαγοραηόμενθσ εταιρίασ. 

      Ξατά τα ζτθ 2012 και 2014 εγκρίκθκε θ τροποποίθςθ και επιμικυνςθ του 

χρονοδιαγράμματοσ εξυπθρζτθςθσ του δανείου, μειοφμενου όμωσ, κάκε φορά του 

υπολοίπου του. Πε τθν από 27-11-2015 απόφαςθ κακορίςκθκε δοςολόγιο 

μθνιαίων καταβολϊν μζχρι 30-11-2017 και αποπλθρωμι balloon ςτθ λιξθ, ζναντι 

αιτιματοσ για παράταςθ τθσ διάρκειασ μζχρι τον 1ο/2023. Θ ρφκμιςθ εξυπθρετείται 

κανονικά (οι τόκοι εξοφλοφνταν ομαλά ανζκακεν). 

 

      Δ. EUROBANK  

      Θ ςυνεργαςία τθσ Ψράπεηασ με τθν εταιρεία ξεκίνθςε τθν 1-10-2001 και προιλκε 

από τθν εξαγοραςκείςα Ψράπεηα Ψelesis. Ψότε, μεταφζρκθκαν οφειλζσ € 2,6 εκ. από 

κεφάλαια κίνθςθσ υπζρ τθσ ιδίασ (€ 1,9 εκ.) και κυγατρικϊν τθσ εταιρειϊν (€ 0,7 

εκ.). Σι τελευταίεσ εξοφλικθκαν μζχρι το 2004. 

      Πετά τθν εξόφλθςθ (με αναχρθματοδότθςθ από τθν Ψράπεηα Υειραιϊσ το 2006) 

κοινοπρακτικοφ δανείου, που είχε διοργανϊςει θ Ψράπεηα υπζρ τθσ εταιρείασ, 

ςυμμετζχοντασ με ποςό € 3 εκ., θ ςχζςθ αφοροφςε όριο κεφαλαίου κίνθςθσ, 

υπολοίπου τότε € 1,7 εκ. Δεδομζνθσ τθσ αποπλθρωμισ τθσ ςυμμετοχισ τθσ ςτο 

ΞΣΔ, θ Ψράπεηα αφξθςε το όριο κεφαλαίου κίνθςθσ ςε € 5,0 εκ. (απόφαςθ 25-6-
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2006), ενϊ με μεταγενζςτερεσ αποφάςεισ τθσ το περιόριςε ςε € 4,0 εκ. (5-2-2009) 

και € 3,0 εκ. (28-3-2010). Υλιρθσ χριςθ του ορίου ςθμειϊκθκε μετά το 2010. 

      Ζκτοτε θ ιςχφσ του ορίου ανανεϊνεται διαχρονικά με αφξθςθ τθσ τιμολόγθςθσ ςε 

επίπεδο μεγαλφτερο (6,1%) εκείνου που προβλζπεται από τθ ςυναφι πολιτικι τθσ 

Ψράπεηασ (5,25%) για ακάλυπτεσ πιςτοδοτιςεισ ταξινομθμζνεσ ςτθ βακμίδα 

«οριακι», όπωσ θ ςυγκεκριμζνθ. Σι τόκοι εξυπθρετοφνται ομαλά ανζκακεν. 

 

      4. Υπόλοιπα οφειλϊν: 

      Βάςει όςων αναφζρονται ςτθν άνευ θμερομθνίασ Ζκκεςθ Ειδικισ Ζρευνασ τθσ 

Διεφκυνςθσ Επικεϊρθςθσ Εποπτευομζνων Εταιρειϊν τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, τα 

υπόλοιπα των οφειλϊν του ερευνϊμενου Σμίλου ςτισ δανείςτριεσ Ψράπεηεσ ζχουν 

ωσ ακολοφκωσ (ςτθν Ζκκεςθ δεν αναφζρεται αν περιλαμβάνονται τόκοι 

καταλογιςμζνων και μθ): 

 

      Α. Οφειλζσ προσ τθν Τράπεηα Ρειραιϊσ τθν 16-5-2016 

1. «ΑΤΤΛΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΛΣ Α.Ε.»: Από ομολογιακό δάνειο οφείλει ποςόν 5.557.700 

ευρϊ. Από κεφάλαια κίνθςθσ οφείλει ποςόν 550.000 ευρϊ. Από αλλθλόχρεο 

λογαριαςμό οφείλει ποςόν 32.300 ευρϊ. Χυνολικϊσ, δθλαδι, οφείλει ποςόν 

6.140.000 ευρϊ. Σι παραςχεκείςεσ εξαςφαλίςεισ αφοροφν ενζχυρο Αϋ τάξθσ επί του 

50% των μετοχϊν τθσ εταιρείασ «ΨΘΟΕΦΑΠΑ Α.Ε.», εταιρικζσ εγγυιςεισ και επιταγζσ 

πελατείασ. 

2. CIVICO Ltd: Από ομολογιακό δάνειο οφείλει ποςόν 1.945.000 ευρϊ. Σι 

παραςχεκείςεσ εξαςφαλίςεισ αφοροφν εταιρικζσ εγγυιςεισ τθσ μθτρικισ εταιρείασ 

«ΑΨΨΛΞΕΧ ΕΞΔΣΧΕΛΧ Α.Ε.». 

3. «ΛΑΜΨΘ Α.Ε.»: Από αλλθλόχρεο λογαριαςμό οφείλει 20.000 ευρϊ. Σι 

παραςχεκείςεσ εξαςφαλίςεισ αφοροφν επιταγζσ πελατείασ. 
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4. «ΛΟΝΛΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΛΣ Α.Ε.»: Από ρφκμιςθ κεφαλαίου κίνθςθσ οφείλει ποςόν 

75.000 ευρϊ. Σι παραςχεκείςεσ εξαςφαλίςεισ αφοροφν εταιρικι εγγφθςθ τθσ 

μθτρικισ εταιρείασ «ΑΨΨΛΞΕΧ ΕΞΔΣΧΕΛΧ Α.Ε.». 

  

      Β. Οφειλζσ προσ τθν ALPHA BANK τθν 28-2-2016 

 

1. «ΑΤΤΛΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΛΣ Α.Ε.»: Από κεφάλαια κίνθςθσ οφείλει ποςόν 2.840.000 ευρϊ. 

Από εταιρικζσ εγγυιςεισ οφείλει ποςόν 140.000 ευρϊ. Από εταιρικι κάρτα οφείλει 

ποςόν 1.000 ευρϊ. Χυνολικϊσ, δθλαδι, οφείλει ποςόν 2.981.000 ευρϊ. Σι 

παραςχεκείςεσ εξαςφαλίςεισ αφοροφν ενζχυρο εςόδων και ενζχυρο μετρθτϊν 

ποςοφ 50.000 ευρϊ. 

 2. «ΛΑΜΨΘ Α.Ε.»: Από κεφάλαιο κίνθςθσ οφείλει 2.094.000 ευρϊ. Σι 

παραςχεκείςεσ εξαςφαλίςεισ αφοροφν ενζχυρο εςόδων εταιρικι εγγφθςθ τθσ 

μθτρικισ εταιρείασ «ΑΨΨΛΞΕΧ ΕΞΔΣΧΕΛΧ Α.Ε.». 

3. «ΛΟΝΛΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΛΣ Α.Ε.»: Από κεφάλαιο κίνθςθσ οφείλει ποςόν 500.000 ευρϊ. 

Από factoring με αναγωγι οφείλει 221.000 ευρϊ. Σι παραςχεκείςεσ εξαςφαλίςεισ 

αφοροφν εταιρικι εγγφθςθ τθσ μθτρικισ εταιρείασ «ΑΨΨΛΞΕΧ ΕΞΔΣΧΕΛΧ Α.Ε.» και 

ενζχυρο απαιτιςεων. 

4. «INTERNATIONAL RADIO NETWORKS Α.Ε.»: Από factoring με αναγωγι οφείλει 

84.000 ευρϊ. Σι παραςχεκείςεσ εξαςφαλίςεισ αφοροφν εταιρικι εγγφθςθ τθσ 

μθτρικισ εταιρείασ «ΑΨΨΛΞΕΧ ΕΞΔΣΧΕΛΧ Α.Ε.» και ενζχυρο απαιτιςεων. 

5. «AIR LINK Α.Ε.»: Από factoring με αναγωγι οφείλει 129.000 ευρϊ. Σι 

παραςχεκείςεσ εξαςφαλίςεισ αφοροφν εταιρικι εγγφθςθ τθσ μθτρικισ εταιρείασ 

«ΑΨΨΛΞΕΧ ΕΞΔΣΧΕΛΧ Α.Ε.» και ενζχυρο απαιτιςεων. 

      Χυνολικϊσ, δθλαδι, ο Τμιλοσ οφείλει 6.009.000 ευρϊ. 

6. «CAPITAL.GR Α.Ε.»: Από κεφάλαια κίνθςθσ οφείλει ποςόν 400.000 ευρϊ. Από 

factoring με αναγωγι οφείλει 432.000 ευρϊ. Χυνολικϊσ, δθλαδι, οφείλει ποςόν 
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832.000 ευρϊ. Σι παραςχεκείςεσ εξαςφαλίςεισ αφοροφν προςωπικζσ εγγυιςεισ 

του Κ. Φιλιππόπουλου και ενζχυρο απαιτιςεων ποςοφ 432.000 ευρϊ. 

 

      Γ. Οφειλζσ προσ τθν Εκνικι Τράπεηα τθν 16-5-2016 

 

«ΑΤΤΛΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΛΣ Α.Ε.»: Από μεςοπρόκεςμο δάνειο οφείλει ποςόν 813.300 ευρϊ. 

Σι παραςχεκείςεσ εξαςφαλίςεισ αφοροφν ενζχυρο του 100% των μετοχϊν τθσ 

«ΟΑΠΨΘ ΕΞΔΣΨΛΞΕΧ ΞΑΛ ΦΑΔΛΣΦΩΡΛΞΕΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ Α.Ε.». 

 

      Δ. Οφειλζσ προσ τθν EUROBANK τθν 16-5-2016 

 

«ΑΤΤΛΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΛΣ Α.Ε.»: Από κεφάλαιο κίνθςθσ οφείλει ποςόν 2.996.000 ευρϊ. 

Συδεμία εξαςφάλιςθ αναφζρεται ςτθν άνευ θμερομθνίασ Ζκκεςθ. 

 

      5. Ευριματα: 

 

      Από τισ αναφερόμενεσ διαπιςτϊςεισ ςτθν άνευ θμερομθνίασ Ζκκεςθ Ειδικισ 

Ζρευνασ τθσ Διεφκυνςθσ Επικεϊρθςθσ Εποπτευομζνων Εταιρειϊν τθσ Ψράπεηασ τθσ 

Ελλάδοσ, ανακφπτει ηιτθμα ςτθν πιςτοδότθςθ του ερευνϊμενου Σμίλου, το οποίο 

χριηει επιςθμάνςεωσ. Αφορά το όριο κεφαλαίου κίνθςθσ τθσ Eurobank προσ τθν 

μθτρικι εταιρεία «ΑΤΤΛΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΛΣ Α.Ε.», που είναι ακάλυπτο και ταξινομείται ωσ 

«οριακι πιςτοδότθςθ». 

 

      6. Συμπεράςματα - Σφνοψθ: 
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       Από τα διαλαμβανόμενα ςτθν άνευ θμερομθνίασ Ζκκεςθ Ειδικισ Ζρευνασ 

ςτοιχεία και τισ διατυπωμζνεσ διαπιςτϊςεισ προκφπτουν τα εξισ ςυμπεράςματα για 

τισ πιςτοδοτιςεισ τθσ ερευνϊμενθσ εταιρείασ και των μετόχων τθσ:       

  

     α. Συμπεράςματα αφορϊντα τισ πρακτικζσ των μετόχων 

      Σ Τμιλοσ, διακζτοντασ ιςχυρι μετοχικι ςφνκεςθ, μζχρι το 2009 παρουςίαηε 

κετικι χρθματοοικονομικι κατάςταςθ με ανοδικό κφκλο εργαςιϊν και ιςχυρι 

κερδοφορία, κάνοντασ περιοριςμζνθ χριςθ των παρεχόμενων πιςτϊςεων. Πε 

αποτελεςματικζσ επενδυτικζσ κινιςεισ θ κζςθ του ςτθν αγορά κατζςτθ θγετικι. Σι 

δράςεισ τθσ διοίκθςισ του για τθν αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων τθσ οικονομικισ 

κρίςθσ ιταν εξ ίςου αποτελεςματικζσ, γεγονόσ που επζτρεψε τθ διατιρθςθ κετικισ, 

γενικά, εικόνασ παρά τθν κάμψθ των εργαςιϊν. Αξιοςθμείωτο είναι το γεγονόσ ότι 

ζχει κατορκϊςει να περιορίςει το ςυνολικό - τραπεηικό δανειςμό. 

      β. Συμπεράςματα αφορϊντα τισ πρακτικζσ των πιςτωτριϊν Τραπεηϊν 

      Σι Ψράπεηεσ γενικϊσ ακολοφκθςαν ςυνετι και λελογιςμζνθ πιςτοδοτικι τακτικι. 

Σι κατά τα τελευταία ζτθ ρυκμίςεισ των μακροπρόκεςμων δανείων παραςχζκθκαν 

με δεδομζνθ τθν οικονομικι κρίςθ και με τάςθ διαχρονικοφ περιοριςμοφ τουσ. Ψο 

ςφνολο των υφιςταμζνων πλαιςίων πιςτοδότθςθσ παρακολουκείται ςτενά και θ 

λειτουργία τουσ είναι ομαλι. 

4.ΛΔΕΟΔΟΜΛΟ 

Για τθν εταιρεία «ΛΔΕΟΔΟΜΛΟ ΕΚΔΟΤΛΚΘ ΤΥΡΟΥ Α.Ε.»,  

ςυμφερόντων Αιμιλίου Λιάτςου και τθσ ςυηφγου του Ακθνάσ Καραλι. 

      1. Ειςαγωγικά ςχόλια: 
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      Θ παροφςα Ζκκεςθ βαςίηεται αποκλειςτικϊσ ςτθν με θμερομθνία 10-11-2016 

Ζκκεςθ Ειδικισ Ζρευνασ τθσ Διεφκυνςθσ Επικεϊρθςθσ Εποπτευομζνων Εταιρειϊν 

τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, δεδομζνου ότι για τισ δανειοδοτιςεισ τθσ ανωτζρω 

ερευνϊμενθσ εταιρείασ δεν εξετάςκθκαν μάρτυρεσ ενϊπιον τθσ Εξεταςτικισ 

Επιτροπισ. 

      Τπωσ αναφζρεται ςτο Υροοίμιο τθσ με θμερομθνία 10-11-2016 Ζκκεςθσ Ειδικισ 

Ζρευνασ, θ ζρευνα διενεργικθκε ςε εκτζλεςθ τθσ υπ’ αρ. α/18-5-2015 παραγγελίασ 

του κ. Ειςαγγελζα Σικονομικοφ Εγκλιματοσ και αφορά τθν πιςτοδοτικι τακτικι που 

εφάρμοςαν θ Ψράπεηα Υειραιϊσ, θ Εκνικι Ψράπεηα και θ «ΥΑΓΞΦΘΨΛΑ 

ΧΩΡΕΨΑΛΦΛΧΨΛΞΘ ΨΦΑΥΕΗΑ» προσ τθν ανωτζρω αναφερόμενθ πιςτοφχο/εταιρεία 

ςυμφερόντων Αιμιλίου Οιάτςου και τθσ ςυηφγου του Ακθνάσ Ξαραλι. 

      Χτθν προαναφερόμενθ Ζκκεςθ Ειδικισ Ζρευνασ διευκρινίηεται ότι διερευνικθκε 

το ςφνολο των πιςτοδοτιςεων, που διενεργικθκαν από το ζτοσ 2002 και εντεφκεν, 

αλλά για λόγουσ ουςίασ θ Ζκκεςθ επικεντρϊνεται ςε εκείνεσ που κρίκθκαν άξιεσ 

ςχολιαςμοφ.  

 

       2. Λςτορικό και ςτοιχεία τθσ ερευνϊμενθσ εταιρείασ: 

 

      Θ υπό εξζταςθ εταιρεία ιδρφκθκε τον Λοφνιο του ζτουσ 2004 από τον κ. Αιμίλιο 

Οιάτςο, τθ ςφηυγο του κ. Ακθνά Ξαραλι και τθν κυπριακι εταιρεία Scope Trade 

Ε.Υ.Ε. (ποςοςτά ςυμμετοχισ 40%, 20% και 40% αντίςτοιχα) με μετοχικό κεφάλαιο € 

60 χιλ., ιτοι το ελάχιςτα απαιτοφμενο. Πετζπειτα ο κ. Αιμίλιοσ Οιάτςοσ εξαγόραςε 

το ποςοςτό τθσ Scope Trade Ε.Υ.Ε. (δεν είναι γνωςτά ο ακριβισ χρόνοσ και το 

αντίτιμο). Αντικείμενο δραςτθριότθτασ ιταν θ ζκδοςθ τθσ εβδομαδιαίασ 

εφθμερίδασ «Υαραςκευι και 13» κακϊσ και του μθνιαίου περιοδικοφ «Politics», θ 

κυκλοφορία του οποίου διακόπθκε από τον Δεκζμβριο του 2009.  

      Σ κφκλοσ εργαςιϊν τθσ εταιρείασ εμφάνιςε διαχρονικά ζντονεσ διακυμάνςεισ και 

κατά τθν πρϊτθ υπερδωδεκάμθνθ χριςθ του 2005 ανιλκε ςε € 2,9 εκ. Θ αιχμι του 

διαμορφϊκθκε ςε € 4 εκ., ενϊ ςτισ δφο τελευταίεσ και ιδιαίτερα επιβαρυμζνεσ 
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χριςεισ, μειϊκθκε ςε € 2 εκ. (2010) και € 1,6 εκ. (2011). Αντίςτοιχθ, 

ςυνεπακόλουκα, ιταν και θ μεταβλθτότθτα τθσ λειτουργικισ κερδοφορίασ, που 

μζχρι το 2009 ιταν κετικι, ενϊ τα ζτθ 2010 και 2011 μετατράπθκε ςε αρνθτικι. 

      Θ εταιρεία, προκειμζνου να ενιςχφςει τισ πωλιςεισ τθσ ςτράφθκε ςε ζνκετεσ 

προςφορζσ, χωρίσ όμωσ να ςθμειωκοφν προςπάκειεσ δραςτικισ μείωςθσ του 

λειτουργικοφ κόςτουσ. Χτα ειςθγθτικά των Ψραπεηϊν διατυπϊνεται ο 

προβλθματιςμόσ για το φψοσ των κονδυλιϊν «ταμείο» και «χρεϊςτεσ διάφοροι», τα 

οποία προϊόντοσ του χρόνου διογκϊνονταν και ανιλκαν ζωσ και € 3,5 εκ. ςε ςφνολο 

ενεργθτικοφ € 5 εκ. (2009). Χφμφωνα με τισ Ψράπεηεσ τα ποςά αυτά αφοροφςαν είτε 

ςε δοςολθπτικοφσ λογαριαςμοφσ μετόχων (απολιψεισ), είτε ςε κεφαλαιοποιθκζντα 

ζξοδα. Για το λόγο αυτό προζβαιναν ςε αναμορφϊςεισ, βάςει των οποίων 

προζκυπταν ηθμιογόνεσ χριςεισ και αρνθτικι κακαρι κζςθ. Ρα ςθμειωκεί ότι τα 

οικονομικά ςτοιχεία δεν ελζγχονταν από ορκωτό ελεγκτι. 

      Θ εταιρεία διζκοψε τθ ζκδοςθ τθσ εφθμερίδασ «Υαραςκευι και 13» τον 

Αφγουςτο του 2012 και ακολοφκθςε θ εκκακάριςι τθσ τον Πάρτιο του 2013. 

      Σ κ. Οιάτςοσ διζκοψε, ςφμφωνα με τα ειςθγθτικά, το 2011 τθν ςυνεργαςία του 

με τον τθλεοπτικό ςτακμό «Star Channel» και απϊλεςε μεγάλο μζροσ του 

οικογενειακοφ ειςοδιματόσ του, που ξεπερνοφςε τισ € 350 χιλ./ζτοσ, προ φόρων. 

Υλζον τόςον αυτόσ, όςον και θ ςφηυγόσ του δθλϊνουν ςυνταξιοφχοι με χαμθλά 

οικογενειακά ειςοδιματα (€ 70 χιλ. προ φόρων - 2014). 

 

      3. Χρονοδιάγραμμα δανειςμοφ: 

 

      Θ ερευνϊμενθ εταιρεία και οι μζτοχοί τθσ χρθματοδοτικθκαν από τζςςερισ 

τράπεηεσ: Ψθν Ψράπεηα Υειραιϊσ, τθν Εκνικι Ψράπεηα, τθν «ΥΑΓΞΦΘΨΛΑ 

ΧΩΡΕΨΑΛΦΛΧΨΛΞΘ ΨΦΑΥΕΗΑ» και τθν πρϊθν Millenium Bank, που το ζτοσ 2013 

εξαγοράςκθκε από τθν Ψράπεηα Υειραιϊσ.  
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      Α. Τράπεηα Ρειραιϊσ 

 

      Θ Ψράπεηα Υειραιϊσ αποτελεί τθν μεγαλφτερθ χρθματοδότθ τθσ εταιρείασ και 

των φορζων. Ψο μεγαλφτερο ποςό των οφειλϊν προζρχεται από δανειοδοτιςεισ, 

που είχε διενεργιςει θ εξαγοραςκείςα (2013) πρϊθν Millenium Bank (ποςοςτά 

περίπου 60% τθσ εταιρικισ οφειλισ και 95% των ατομικϊν). 

 

      Δανειςμόσ από τθν Τράπεηα Ρειραιϊσ 

 

      Θ ςυνεργαςία με τθν εταιρεία ξεκίνθςε τον Σκτϊβριο του 2007 και ςυνεχίςκθκε 

μζχρι τον Φεβρουάριο του 2012.  

      Ψθν 11-10-2007 χορθγικθκε μεςοπρόκεςμο δάνειο φψουσ € 300 χιλ. με ςκοπό 

τθν «κάλυψθ ζκτακτων αναγκϊν». Ξακορίςκθκε αποπλθρωμι ςε 50 ιςόποςεσ 

τοκοχρεολυτικζσ δόςεισ ποςοφ € 6 χιλ., με ενζχυρο τα ζςοδα από τθν κυκλοφορία 

τθσ εφθμερίδασ, κακϊσ και με τθν εγγφθςθ του Αιμίλιου Οιάτςου.  

       Ψθν 30-5-2008 χορθγικθκε δεφτερο μεςοπρόκεςμο δάνειο φψουσ € 150 χιλ. με 

ςκοπό τθν «κάλυψθ ζκτακτων αναγκϊν». Ξακορίςκθκε αποπλθρωμι ςε 50 

ιςόποςεσ τοκοχρεολυτικζσ δόςεισ ποςοφ € 3 χιλ., με ενζχυρο τα ζςοδα από τθν 

κυκλοφορία τθσ εφθμερίδασ, κακϊσ και με τθν εγγφθςθ του Αιμίλιου Οιάτςου.  

      Ψθν 9-12-2009 εγκρίκθκε θ χοριγθςθ 5ετοφσ καταναλωτικοφ δανείου € 124,5 

χιλ. υπζρ του Αιμίλιου Οιάτςου για τθν αγορά IX αυτοκινιτου ίςθσ αξίασ με 

παρακράτθςθ κυριότθτασ.  

       Ψθν 30-8-2010 εγκρίκθκε θ χοριγθςθ νζου 5ετοφσ δανείου € 500 χιλ. άνιςων 

χρεολυτικϊν δόςεων, για επενδυτικοφσ ςκοποφσ. Ωσ εξαςφάλιςθ ελιφκθςαν οι ιδθ 

εκχωρθμζνεσ ειςπράξεισ από τθν κυκλοφορία τθσ εφθμερίδασ και οι προςωπικζσ 

εγγυιςεισ των φορζων Αιμίλιου Οιάτςου και Ακθνάσ Ξαραλι, κακϊσ και τθσ 

μθτζρασ τθσ Αικατερίνθσ Χαμπίρθ. Επιπροςκζτωσ, ενεγράφθ προςθμείωςθ Α' 
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ςειράσ για ποςόν € 250 χιλ. επί αςτικοφ ακινιτου των δφο εγγυθτριϊν, εκτιμϊμενθσ 

αξίασ € 201 χιλ.  

      Ψθν 24-2-2012 εγκρίκθκε θ χοριγθςθ νζου δανείου ποςοφ € 120 χιλ., διάρκειασ 

18 μθνϊν, με τισ ιδθ υφιςτάμενεσ εξαςφαλίςεισ με ςκοπό τισ δαπάνεσ προϊκθςθσ 

τθσ ςειράσ «Lassie». Υροβλζφκθκε, επίςθσ, θ πρόςκετθ παρακράτθςθ από τισ 

εκχωρθμζνεσ ειςπράξεισ του ποςοφ τθσ επόμενθσ δόςθσ και τόκων.  

      Ψθν 3-8-2012 θ εταιρεία διζκοψε τθν κυκλοφορία τθσ εφθμερίδασ «Υαραςκευι 

και 13», οπότε θ Ψράπεηα μετζφερε τθν 6-8-2012 τθ διαχείριςθ τθσ ςχζςθσ (δάνεια 

εταιρείασ και φορζων) ςτθ Διεφκυνςθ Ειδικοφ Χειριςμοφ. 

 

      Δανειςμόσ από τθν πρϊθν Millenium Bank  

 

      Θ ςυνεργαςία με τθν εταιρεία ξεκίνθςε τον Σκτϊβριο του 2004 και ςυνεχίςκθκε 

μζχρι τισ αρχζσ του 2008. Επιπροςκζτωσ, ςτο διάςτθμα 2002 - 2006 χοριγθςε ςτουσ 

μετόχουσ Αιμίλιο Οιάτςο και Ακθνά Ξαραλι ςτεγαςτικά και καταναλωτικά δάνεια. 

 

      α. Επιχειρθματικά δάνεια  

 

      Ψθν 5-10-2004 εγκρίκθκε ο πρϊτοσ κακοριςμόσ ορίου κεφαλαίου κίνθςθσ € 80 

χιλ., που το 2007 αυξικθκε ςε € 130 χιλ. εξαςφαλιςκζν με ενζχυρο 

μεταχρονολογθμζνων επιταγϊν και με τισ προςωπικζσ εγγυιςεισ των φορζων. Πε 

διαδοχικζσ αποφάςεισ μζχρι τον Χεπτζμβριο του 2007 εγκρίκθκαν επιπλζον όρια 

factoring € 350 χιλ. κακϊσ και δφο δάνεια τακτισ λιξθσ € 180 χιλ. Χτο ςφνολό τουσ 

τα ανωτζρω εταιρικά δάνεια εξοφλικθκαν ςταδιακά, μζχρι το τζλοσ του 2009. 

      Ψθν 21-1-2008 εγκρίκθκε εφάπαξ χρθματοδότθςθ € 1 εκ. (κόςτοσ ςειράσ 

«Arcadia») 6ετοφσ διάρκειασ, με ςταδιακζσ εκταμιεφςεισ, χωρίσ δυνατότθτα 

ανακφκλθςθσ και αποπλθρωμι ςε ιςόποςεσ μθνιαίεσ δόςεισ των € 14 χιλ. Ωσ 

εξαςφάλιςθ ενεγράφθ προςθμείωςθ 7θσ ςειράσ επί τθσ μονοκατοικίασ των φορζων 
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ςτισ Αφίδνεσ, επί τθσ οποίασ είχαν ιδθ εγγραφεί από τθν Ψράπεηα 6 προςθμειϊςεισ 

ςε αςφάλεια των χορθγθκζντων ςτεγαςτικϊν δανείων. Χυνολικά, κα καλφπτονταν 

εμπραγμάτωσ άνοιγμα € 3,6 εκ., βάςει εκτιμθμζνθσ (2005) εμπορικισ αξίασ του 

ακινιτου € 3,3 εκ.  

      Ψθν 15-9-2011 αποφαςίςκθκε θ μεταφορά του φακζλου ςτθ Πονάδα 

Ειςπράξεων (Collections) με υπόλοιπο τότε € 858 χιλ. 

 

      β. Δάνεια Οιανικισ 

 

      Ψθν 4-12-2002 εγκρίκθκε ςτεγαςτικό δάνειο ποςοφ € 734 χιλ. υπζρ των Αιμίλιου 

Οιάτςου και Ακθνάσ Ξαραλι 25ετοφσ διάρκειασ για τθν ανζγερςθ μονοκατοικίασ 

ςτισ Αφίδνεσ. Θ χρθματοδότθςθ κα εξαςφαλιηόταν με Β' ςειράσ προςθμείωςθ επί 

του ακινιτου, θ εμπορικι αξία του οποίου κα ανερχόταν μετά τθν ανζγερςθ ςε € 

1,35 εκ. 

      Ψθν 27-1-2003 εγκρίκθκε θ χοριγθςθ ποςοφ € 665 χιλ., επίςθσ 25ετοφσ 

διάρκειασ, για τθ μεταφορά υφιςταμζνων ςτεγαςτικϊν δανείων φψουσ € 567 χιλ. 

από τισ Ψράπεηεσ Υειραιϊσ και Eurobank, κακϊσ και νζο δάνειο ποςοφ € 97 χιλ. (εν 

τζλει εκταμιεφκθκαν € 89 χιλ.) για τθν επιςκευι κατοικίασ ςτθν Άνδρο με τθν 

εγγφθςθ τθσ Ακθνάσ Ξαραλι. Για τθν εξαςφάλιςθ των δανείων ςυμφωνικθκε θ 

μεταφορά και θ εγγραφι προςθμειϊςεων ςε ακίνθτα των δανειολθπτϊν. Ξατόπιν 

των ανωτζρω, ο ςυνολικόσ δανειςμόσ ανιλκε ςε € 1,4 εκ. και θ μθνιαία δόςθ 

ορίςκθκε ςε € 8,8 χιλ. Ψο κατά διλωςθ μθνιαίο οικογενειακό ειςόδθμα ανερχόταν 

ςφμφωνα με το ειςθγθτικό ςε € 18,8 χιλ. 

      Εν ςυνεχεία, τθν 4-3-2005, τθν 19-6-2006 και τθν 20-11-2006 εγκρίκθκαν νζα 

ςτεγαςτικά δάνεια φψουσ € 1 εκ., € 0,5 εκ. και € 100 χιλ. αντίςτοιχα και εγγράφθκαν 

Δ', Ε' και ΧΨ' προςθμειϊςεισ με ςκοπό τθν πλιρθ αποπεράτωςθ τθσ μονοκατοικίασ 

ςτισ Αφίδνεσ, μετά τθν προςκόμιςθ του ανακεωρθμζνου προχπολογιςμοφ 

καταςκευισ (ςυνολικό κόςτοσ € 2 εκ.). Επιπροςκζτωσ, τθν 16-4-2003 εγκρίκθκε 

αςτικό δάνειο € 20 χιλ. επίςθσ για τθν αποπεράτωςθ του ακινιτου ςτισ Αφίδνεσ. 
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      Ψθν 22-3-2011 θ Ψράπεηα, διαπιςτϊνοντασ τα ζντονα ταμειακά προβλιματα που 

αντιμετϊπιηαν τόςον θ εταιρεία, όςον και οι φορείσ, μετά από τθ ςυνεχιηόμενθ 

πτϊςθ του κφκλου εργαςιϊν (- 47% το 2010) και τθν εμφάνιςθ κακυςτεριςεων άνω 

των 60 θμερϊν ςτα ςτεγαςτικά δάνεια, ενζκρινε πλαίςιο ρφκμιςθσ με ετιςια 

περίοδο χάριτοσ, που προζβλεπε μεταξφ άλλων τθν υποχρζωςθ του Αιμίλιου 

Οιάτςου για μθνιαίεσ καταβολζσ € 4 χιλ. ςε δεςμευμζνο λογαριαςμό για 12 μινεσ. Θ 

υποχρζωςθ δεν τθρικθκε και θ Ψράπεηα τθν 15-9-2011 ενζκρινε τθν μεταφορά τθσ 

ςχζςθσ ςτθ Πονάδα Ειςπράξεων (Collections) «με γνϊμονα τθν ομαλι απεμπλοκι 

από τθν ςχζςθ».  

      Ψθν 28-3-2012 εγκρίκθκε νζα ρφκμιςθ για το ςφνολο των οφειλϊν, που 

προζβλεπε, μεταξφ άλλων, 9μθνθ περίοδο χάριτοσ κεφαλαίου και τόκων και 

επιμικυνςθ τθσ διάρκειασ του επιχειρθματικοφ δανείου, θ οποία όμωσ δεν 

τθρικθκε. Ψο ςφνολο των οφειλϊν ανζρχονταν τότε ςε € 3,3 εκ.  

      Πετά τθ ςυγχϊνευςθ των δφο Ψραπεηϊν (2013) θ διαχείριςθ των απαιτιςεων 

διενεργείται από τθ Διεφκυνςθ Ξακυςτεριςεων τθσ Ψράπεηασ Υειραιϊσ. Σι 

προςπάκειεσ για ςυνεννόθςθ με τουσ φορείσ και ρφκμιςθ των οφειλϊν απζβθςαν 

άκαρπεσ, ςφμφωνα με τα υπθρεςιακά ςθμειϊματα τθσ 31-10-2014 και τθσ 30-1-

2015. Ψθν 9-12-2015 αποφαςίςκθκε θ μεταφορά των απαιτιςεων ςε λογαριαςμοφσ 

οριςτικισ κακυςτζρθςθσ και θ λιψθ δικαςτικϊν μζτρων. 

 

      Β. Εκνικι Τράπεηα  

 

      Ψθν 24-11-2010 εγκρίκθκε θ ζναρξθ ςυνεργαςίασ με τθν εταιρεία με κακοριςμό 

ορίου κεφαλαίου κίνθςθσ € 200 χιλ., πλιρωσ καλυμμζνου με επιταγζσ πελατείασ και 

τθν εγγφθςθ του Αιμίλιου Οιάτςου. Ψο όριο κα μποροφςε εναλλακτικά να 

χρθςιμοποιθκεί για ανάγκεσ factoring, όπωσ και ζγινε, ςε περιοριςμζνθ, όμωσ, 

ζκταςθ. 
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      Ψθν 13-7-2011 επικυρϊκθκε θ ιδθ λθφκείςα απόφαςθ από τον Αναπλθρωτι 

Διευκφνοντα Χφμβουλο και από τον Βοθκό Γενικοφ Διευκυντι Chief Credit Risk 

Officer, που αφοροφςε: 

(α) περιοριςμό του ορίου κεφαλαίου κίνθςθσ ςε € 150 χιλ. και  

(β) εφάπαξ χρθματοδότθςθ € 150 χιλ. για τθν κάλυψθ αναγκϊν κεφαλαίου κίνθςθσ 

με εξόφλθςθ ςε 5 ιςόποςεσ μθνιαίεσ δόςεισ (ζναρξθ τθν 31-1-2012) ακάλυπτθ από 

εξαςφαλίςεισ.  

      Πεταγενζςτερα, τθν 20-12-2011, το πρόγραμμα αποπλθρωμισ μετατράπθκε ςε 

20 δόςεισ των € 7 χιλ. και 1 δόςθ των € 10 χιλ., χωρίσ να μεταβλθκεί θ θμερομθνία 

πρϊτθσ καταβολισ. Χκοπόσ τθσ χοριγθςθσ αυτισ ιταν θ κάλυψθ αναγκϊν ςε 

κεφάλαιο κίνθςθσ. Για τθ χρθματοδότθςθ κακορίςκθκε θ λιψθ εξαςφαλίςεων 

(προςθμείωςθ Θ' ςειράσ, εκχϊρθςθ Β’ ςειράσ των εςόδων από τθν κυκλοφορία τθσ 

εφθμερίδασ, ενεχφραςθ Α' ςειράσ επί του ςιματοσ τθσ εφθμερίδασ «Υαραςκευι και 

13» και εγγφθςθ των μετόχων Αμίλιου Οιάτςου και Ακθνάσ Ξαραλι. 

      Ψθν 6-12-2012, μετά τθν διακοπι τθσ ζκδοςθσ τθσ εφθμερίδασ, ο φάκελοσ 

μεταφζρκθκε ςτθ Διεφκυνςθ Απαιτιςεων ςε Ξακυςτζρθςθ, με οφειλι € 157 χιλ. (€ 

4 χιλ. εξ αυτϊν αφοροφςαν factoring). Ακολοφκθςε θ καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ τθν 

21-1-2013. Θ Ψράπεηα διενιργθςε ζλεγχο ακίνθτθσ περιουςίασ και διαπιςτϊκθκε ότι 

ο Αιμίλιοσ Οιάτςοσ κατζχει ποςοςτό 20% επί ακινιτων ςτο Χυκοφριο Οάριςασ. Πετά 

τθν εκτίμθςθ τθσ αξίασ τουσ, θ Ψράπεηα ςκοπεφει να εγγράψει κοινι υποκικθ 

ποςοφ ποςοφ € 50.000. 

 

      Γ. Ραγκριτια Συνεταιριςτικι Τράπεηα  

 

      Ψθν 23-10-2007 εγκρίκθκε θ ζναρξθ ςυνεργαςίασ με τθν εταιρεία με τον 

κακοριςμό ορίου κεφαλαίου κίνθςθσ € 200 χιλ., καλυμμζνου με επιταγζσ πελατείασ 

και τθν εγγφθςθ των Αιμίλιου Οιάτςου και Ακθνάσ Ξαραλι.  
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      Ψθν 24-9-2008 εγκρίκθκαν: (α) μεςοπρόκεςμο δάνειο φψουσ € 360 χιλ., 

διάρκειασ 5 ετϊν, εξοφλθτζο ςε 60 τοκοχρεολυτικζσ δόςεισ (κάλυψθ αναγκϊν 

ζκδοςθσ ςειράσ DVD) κακϊσ και (β) εφάπαξ χοριγθςθ € 80 χιλ. εντόσ του 

υφιςταμζνου ορίου των € 200 χιλ., με υποςχετικι επιςτολι προςκόμιςθσ επιταγϊν 

πελατείασ ποςοφ € 92 χιλ. εντόσ 6 μθνϊν. Χε εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των 

ανειλθμμζνων κινδφνων κακορίςκθκε θ λιψθ τθσ εγγφθςθσ των δφο μετόχων και θ 

εγγραφι Β' ςειράσ προςθμείωςθσ ςε δφο όμορα αγροτεμάχια ζκταςθσ 8 

ςτρεμμάτων ςτθν Άνδρο. Ωσ προχπόκεςθ τζκθκε θ εξόφλθςθ δανείου € 78 χιλ. ςτθν 

πρϊθν  Millenium Bank, υπζρ τθσ οποίασ υπιρχε προςθμείωςθ Α' ςειράσ 

(υλοποιικθκε).  

      Ψθν 19-2-2009 εγκρίκθκε νζο μεςοπρόκεςμο δάνειο ποςοφ € 100 χιλ. διάρκειασ 

3 ετϊν με τθν εγγφθςθ του ΨΕΠΥΠΕ μζχρι του ποςοφ των € 80 χιλ. Ψμιμα € 80 χιλ. 

του προϊόντοσ τθσ χρθματοδότθςθσ ιχκθ ςε εξόφλθςθ του ιςόποςου 

προαναφερόμενου δανείου, επειδι θ ςχετικι υποςχετικι επιςτολι δεν 

υλοποιικθκε. Ψο εναπομζνον τμιμα € 20 χιλ. ιχκθ ςε πίςτωςθ του ετζρου 

προαναφερομζνου δανείου.  

      Ψθν 5-5-2011 εγκρίκθκαν: (α) θ χοριγθςθ ποςοφ € 25 χιλ. διάρκειασ 3 ετϊν με 

μθνιαίεσ δόςεισ, με τισ υφιςτάμενεσ εξαςφαλίςεισ και (β) θ μείωςθ του ορίου 

κεφαλαίου κίνθςθσ ςε € 170 χιλ. Χκοπόσ τθσ χρθματοδότθςθσ ιταν θ ζκδοςθ 

οικοδομικισ άδειασ ςτα 2 προςθμειωμζνα αγροτεμάχια ςτθν Άνδρο (εκδόκθκε).  

      Ψθν 21-7-2011 εγκρίκθκε εφάπαξ χοριγθςθ ποςοφ € 50 χιλ. εντόσ του 

εγκεκριμζνου ορίου αλλθλόχρεου. Θ ζγκριςθ δόκθκε με τθν λιψθ υποςχετικισ 

επιςτολισ προςκόμιςθσ επιταγϊν, τιμολογίων ι μετρθτϊν μζχρι τθν 31/12/2011.  

      Ψθν 23-11-2011 εγκρίκθκε εφάπαξ χοριγθςθ ποςοφ € 70 χιλ. εντόσ του 

εγκεκριμζνου ορίου αλλθλόχρεου. Θ ζγκριςθ, με τθν οποία εγκρίκθκε και 

προςωρινι υπζρβαςθ του ορίου κατά € 30 χιλ., δόκθκε με εγγραφι προςθμείωςθσ 

Β' ςειράσ ςε ακίνθτο εμπορικισ αξίασ € 150 χιλ. των αδελφϊν του Αιμίλιου Οιάτςου 

Γεωργίου και Παρίασ Οιάτςου, που ταυτόχρονα παρείχαν τθν εγγφθςι τουσ μζχρι 

του ποςοφ των € 189 χιλ.  
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      Ψθν 12-1-2012 εγκρίκθκε νζο μεςοπρόκεςμο δάνειο € 230 χιλ. με τισ 

υφιςτάμενεσ εξαςφαλίςεισ, 5ετοφσ διάρκειασ, εξοφλθτζο ςε μθνιαίεσ δόςεισ για τθν 

ακόλουκθ χριςθ: (α) εξόφλθςθ του τρζχοντοσ υπολοίπου, € 169 χιλ. των δφο 

τοκοχρεολυτικϊν δάνειων αρχικοφ ποςοφ € 360 χιλ. και € 25 χιλ., (β) εξόφλθςθ 

ποςοφ € 19 χιλ., που αφοροφςε υπόλοιπο δανείου ςτθν πρϊθν Millenium Bank των 

ωσ άνω δφο εγγυθτϊν, το οποίο εξαςφαλιηόταν με Α' ςειράσ προςθμείωςθ, ϊςτε θ 

εγγεγραμμζνθ υπζρ τθσ Ψράπεηασ ωσ Β' ςειράσ να καταςτεί ουςιαςτικϊσ Α' ςειράσ 

και (γ) πρόςκετθ χοριγθςθ € 40 χιλ.  

      Ψθν 14-9-2012, ενϊ θ εταιρεία είχε ιδθ διακόψει τθν κυκλοφορία τθσ 

εφθμερίδασ «Υαραςκευι και 13», γεγονόσ που δεν αναφζρεται ςτο ειςθγθτικό, 

εγκρίκθκε χοριγθςθ € 17 χιλ. εντόσ του υφιςτάμενου ορίου των € 200 χιλ. με ςκοπό 

τθν εξόφλθςθ του δανείου με τθν εγγφθςθ του ΨΕΠΥΠΕ, θ οποία είχε λιξει από τον 

6°/2012. Υαράλλθλα, εγκρίκθκε ρφκμιςθ για (α) κεφαλαιοποίθςθ των τόκων του 

ανοικτοφ λογαριαςμοφ (όριο € 200 χιλ.) για ζνα ζτοσ και (β) 6μθνθ περίοδοσ χάριτοσ 

με κεφαλαιοποίθςθ των τόκων για το μεςοπρόκεςμο δάνειο και εξόφλθςι του ςε 

66 μθνιαίεσ δόςεισ. Θ ρφκμιςθ δεν τθρικθκε και τθν 12-09-2013 εγκρίκθκε 

τροποποίθςθ των όρων τθσ (παρόμοιο πλαίςιο), που και πάλι δεν τθρικθκε. 

      Πζχρι τον χρόνο διενζργειασ του ελζγχου θ Ψράπεηα δεν είχε καταγγείλει τισ 

ςυμβάςεισ, δεδομζνου ότι, όπωσ δθλϊκθκε από τουσ αρμοδίουσ παράγοντζσ τθσ, 

προςδοκά νζα ρφκμιςθ με τθ ςυμμετοχι του υιοφ των μετόχων Βαςιλζιου Οιάτςου, 

που κα οριςτικοποιθκεί μζχρι τθν 31-12-2016, ενϊ ςε περίπτωςθ μθ ευδοκίμθςθσ 

κα προχωριςει ςε ενζργειεσ για τθν αναγκαςτικι είςπραξθ των απαιτιςεϊν τθσ. 

 

      4. Υπόλοιπα οφειλϊν: 

 

      Βάςει όςων αναφζρονται ςτθν με θμερομθνία 10-11-2016 Ζκκεςθ Ειδικισ 

Ζρευνασ τθσ Διεφκυνςθσ Επικεϊρθςθσ Εποπτευομζνων Εταιρειϊν τθσ Ψράπεηασ τθσ 

Ελλάδοσ, τα υπόλοιπα των οφειλϊν τθσ ερευνϊμενθσ εταιρείασ και των μετόχων τθσ 
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ςτισ δανείςτριεσ Ψράπεηεσ ζχουν ωσ ακολοφκωσ (περιλαμβανομζνων τόκων 

καταλογιςμζνων και μθ): 

 

      Α. Οφειλζσ προσ τθν Τράπεηα Ρειραιϊσ τθν 1-9-2016 

 

1. «ΛΔΕΟΔΟΜΛΟ ΕΚΔΟΤΛΚΘ ΤΥΡΟΥ Α.Ε.»: Από μεςοπρόκεςμο δάνειο οφείλει 

ποςόν 0,65 εκατομμυρίων ευρϊ. Από κεφάλαια κίνθςθσ οφείλει ποςόν 1,16 

εκατομμυρίων ευρϊ. Χυνολικϊσ, δθλαδι, οφείλει ποςόν 1,81 εκατομμυρίων ευρϊ. 

Σι παραςχεκείςεσ εξαςφαλίςεισ αφοροφν προςωπικζσ εγγυιςεισ των μετόχων και 

ςυγγενϊν τουσ και προςθμείωςθ ακινιτων φψουσ 1,3 εκατομμυρίων ευρϊ. 

2. Αιμίλιοσ Λιάτςοσ και Ακθνά Καραλι: Από ςτεγαςτικά και καταναλωτικά δάνεια 

οφείλουν ποςόν 3,18 εκατομμυρίων ευρϊ. Σι παραςχεκείςεσ εξαςφαλίςεισ 

αφοροφν προςθμείωςθ ακινιτων φψουσ 1,68 εκατομμυρίων ευρϊ. 

 

      Β. Οφειλζσ προσ τθν Εκνικι Τράπεηα τθν 1-9-2016 

 

«ΛΔΕΟΔΟΜΛΟ ΕΚΔΟΤΛΚΘ ΤΥΡΟΥ Α.Ε.»: Από κεφάλαια κίνθςθσ οφείλει ποςόν 240,3 

χιλιάδων ευρϊ. Από factoring οφείλει ποςόν 4,6 χιλιάδων ευρϊ. Χυνολικϊσ, 

δθλαδι, οφείλει ποςόν 245 χιλιάδων ευρϊ. Σι παραςχεκείςεσ εξαςφαλίςεισ 

αφοροφν προςωπικζσ εγγυιςεισ των μετόχων και προςθμείωςθ ακινιτου 8θσ 

ςειράσ. 

      

      Γ. Οφειλζσ προσ τθν ΡΑΓΚΘΤΛΑ ΣΥΝΕΤΑΛΛΣΤΛΚΘ ΤΑΡΕΗΑ τθν 1-9-2016 

 

«ΛΔΕΟΔΟΜΛΟ ΕΚΔΟΤΛΚΘ ΤΥΡΟΥ Α.Ε.»: Από μεςοπρόκεςμο δάνειο οφείλει ποςόν 

0,29 εκατομμυρίων ευρϊ. Από κεφάλαια κίνθςθσ οφείλει ποςόν 0,24 εκατομμυρίων 

ευρϊ. Χυνολικϊσ, δθλαδι, οφείλει ποςόν 0,53 εκατομμυρίων ευρϊ. Σι 
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παραςχεκείςεσ εξαςφαλίςεισ αφοροφν προςωπικζσ εγγυιςεισ των μετόχων και 

ςυγγενϊν τουσ, κακϊσ και προςθμείωςθ εξωεπιχειρθματικϊν ακινιτων Αϋ ςειράσ 

φψουσ 470.000 ευρϊ (εκτιμιςεισ 2010 και 2011).   

     

      5. Ευριματα: 

 

      Από τισ αναφερόμενεσ διαπιςτϊςεισ ςτθν με θμερομθνία 10-11-2016 Ζκκεςθ 

Ειδικισ Ζρευνασ τθσ Διεφκυνςθσ Επικεϊρθςθσ Εποπτευομζνων Εταιρειϊν τθσ 

Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, ανακφπτουν ηθτιματα ςτισ πιςτοδοτιςεισ τθσ ερευνϊμενθσ 

εταιρείασ και των μετόχων τθσ, τα οποία χριηουν επιςθμάνςεων.  

 

      α. Χε ό,τι αφορά τισ πιςτοδοτιςεισ τθσ πρϊθν Millenium Bank (ιδθ Ψράπεηασ 

Υειραιϊσ): 

 

αα. Χε ςχζςθ με τθν εγκρικείςα τθν 21-1-2008 χρθματοδότθςθ τθσ εταιρείασ φψουσ 

€ 1 εκ. (κόςτοσ ςειράσ «Arcadia) 6ετοφσ διάρκειασ, επιςθμαίνεται ότι ιδθ από τθν 

ανάλυςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ 31-12-2006 είχε ςχολιαςκεί θ αφξθςθ 

των πωλιςεων και θ κερδοφορία, αλλά και το αδικαιολόγθτα υψθλό «ταμείο» 

ποςοφ € 1 εκ. Εν τζλει, είχαν απεικονιςκεί υψθλζσ ηθμιζσ και αρνθτικι κακαρά 

κζςθ, αντί των αρχικϊν κερδϊν και των ικανοποιθτικϊν ιδίων κεφαλαίων.  

ββ. Χε ςχζςθ με τα εγκρικζντα κατά τα ζτθ 2002 και 2003 ςτεγαςτικά δάνεια για τθν 

ανζγερςθ μονοκατοικίασ του ηεφγουσ Οιάτςου – Ξαραλι ςτισ Αφίδνεσ, 

επιςθμαίνεται ότι, ανεξαρτιτωσ τθσ εγγραφισ προςθμειϊςεων επί του ακινιτου 

αυτοφ, το ςφνολο των τοκοχρεωλυςίων (21.000 ευρϊ), που αποτελοφςε το 75% του 

δθλωκζντοσ οικογενειακοφ ειςοδιματοσ, εκτόσ του γεγονότοσ ότι δεν προζκυπτε 

από τα προςκομιςκζντα εκκακαριςτικά ςθμειϊματα, ιταν πολφ υψθλό για να είναι 

δυνατι θ εξυπθρζτθςι του. Υεραιτζρω θ χοριγθςθ του δανείου δεν δικαιολογείται 

από τα αναφερόμενα τθν 4-3-2005 εκ μζρουσ τθσ Ψράπεηασ ότι ςτουσ δανειολιπτεσ 
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χορθγοφνται bonus και άλλα τακτικά μθνιαία ποςά που δεν εμφανίηονται ςτο 

δθλωμζνο ειςόδθμα.    

 

      β. Χε ό,τι αφορά τισ πιςτοδοτιςεισ τθσ Εκνικισ Ψράπεηασ: 

 

      Χε ςχζςθ με τθν επικυρωκείςα τθν 13-7-2011 απόφαςθ περί περιοριςμοφ του 

ορίου κεφαλαίου κίνθςθσ ςε € 150 χιλ. και εφάπαξ χρθματοδότθςθσ € 150 χιλ. για 

τθν κάλυψθ αναγκϊν κεφαλαίου κίνθςθσ,  επιςθμαίνεται ότι εγκρίκθκε παρά τθν 

επιβαρυμζνθ οικονομικι εικόνα τθσ εταιρείασ και αντίκετα με τα διαλαμβανόμενα 

ςτον κανονιςμό πιςτοδοτιςεων. Υεραιτζρω ωσ προσ τισ λθφκείςεσ εξαςφαλίςεισ 

επιςθμαίνεται ότι θ Ψράπεηα δεν διαςφάλιςε τθν είςπραξθ των μθνιαίων 

ειςπράξεων τθσ εταιρείασ από το πρακτορείο «ΑΦΓΣΧ», δικαιολογϊντασ ανεπαρκϊσ 

τθν παράλειψι τθσ αυτι και ότι οφτε αποτίμθςε τθν αξία του ςιματοσ «Υαραςκευι 

και 13», οφτε ενιργθςε για τθν ανανζωςθ τθσ ενεχφραςισ του εντόσ του 

προβλεπόμενου χρονικοφ διαςτιματοσ. 

 

      6. Συμπεράςματα - Σφνοψθ: 

 

       Από τα διαλαμβανόμενα ςτθν με θμερομθνία 10-11-2016 Ζκκεςθ Ειδικισ 

Ζρευνασ ςτοιχεία και τισ διατυπωμζνεσ διαπιςτϊςεισ προκφπτουν τα εξισ 

ςυμπεράςματα για τισ πιςτοδοτιςεισ τθσ ερευνϊμενθσ εταιρείασ και των μετόχων 

τθσ:       

  

     α. Συμπεράςματα αφορϊντα τισ πρακτικζσ των μετόχων 

 

      Σι μζτοχοι των εταιρειϊν κακ’ όλο το χρονικό διάςτθμα των πιςτοδοτιςεων 

επζδειξαν ςυναινετικι ςτάςθ ζναντι των πιςτωτριϊν Ψραπεηϊν. Ψόςον οι ίδιοι, όςον 
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και ςυγγενικά τουσ πρόςωπα παρείχαν ενοχικζσ και εμπράγματεσ εξαςφαλίςεισ. 

Αξιοςθμείωτο είναι το γεγονόσ ότι θ κεφαλαιακι βάςθ τθσ εταιρείασ επθρεάςκθκε 

και από απολιψεισ των μετόχων.   

 

      β. Συμπεράςματα αφορϊντα τισ πρακτικζσ των πιςτωτριϊν Τραπεηϊν 

 

      Σι πιςτϊτριεσ Ψράπεηεσ ανζπτυξαν πιςτοδοτικι ςυνεργαςία ςε λελογιςμζνθ 

βάςθ, λαμβάνοντασ διακζςιμεσ εξαςφαλίςεισ και αξιολογϊντασ κετικά τθ ςυνεπι 

ςυναλλακτικι ςυμπεριφορά τθσ εταιρείασ. Τταν τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ 

εταιρείασ άρχιςαν να επιδεινϊνονται, οι Ψράπεηεσ παρείχαν πρόςκετθ, 

ςυγκρατθμζνθ, πιςτοδότθςθ, αλλά ηιτθςαν και ζλαβαν προςθμειϊςεισ ςε 

ζξωεπιχειρθματικά ακίνθτα των μετόχων και ςυγγενικϊν τουσ προςϊπων, 

καλφπτοντασ εν μζρει τουσ ανειλθμμζνουσ κινδφνουσ.  

      Ιδθ οι πιςτϊτριεσ Ψράπεηεσ ζχουν ςτραφεί ςτθ δικαςτικι διεκδίκθςθ των 

απαιτιςεϊν τουσ, πλθν τθσ ΥΑΓΞΦΘΨΛΑΧ ΧΩΡΑΛΨΕΦΛΧΨΛΞΘΧ ΨΦΑΥΕΗΑΧ, που επιδιϊκει 

απεμπλοκι με τθ ςυμμετοχι τρίτου. 

      Υζραν των επιχειρθματικϊν οφειλϊν, οι μζτοχοι δανειοδοτικθκαν για τθν 

κάλυψθ ςτεγαςτικϊν και καταναλωτικϊν αναγκϊν τουσ. Ξατά το χρόνο παροχισ 

των εγκρίςεων οι εμπορικζσ αξίεσ των ακινιτων κάλυπταν το φψοσ των 

χρθματοδοτιςεων, ενϊ ςτθ ςυνζχεια περιορίςκθκαν ςθμαντικά, λόγω τθσ κάμψθσ 

τθσ κτθματαγοράσ. Σι ςχετικζσ απαιτιςεισ ζχουν καταςτεί επίςθσ λθξιπρόκεςμεσ, 

χωρίσ περικϊρια ουςιαςτικισ εξυπθρζτθςθσ από τα διακζςιμα ειςοδιματα των 

δανειολθπτϊν. 

 

5.ΕΚΔΟΤΛΚΘ ΒΟΕΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ε Κ Κ Ε Σ Θ - Ρ Ο  Λ Σ Μ Α 

Για τθν εταιρεία «ΕΚΔΟΤΛΚΘ ΒΟΕΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».  
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      1. Ειςαγωγικά ςχόλια: 

 

      Θ παροφςα Ζκκεςθ βαςίηεται αποκλειςτικϊσ ςτθν με θμερομθνία 27-9-2016 

Ζκκεςθ Ειδικισ Ζρευνασ τθσ Διεφκυνςθσ Επικεϊρθςθσ Εποπτευομζνων Εταιρειϊν 

τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, δεδομζνου ότι για τισ δανειοδοτιςεισ τθσ ανωτζρω 

ερευνωμζνθσ εταιρείασ δεν εξετάςκθκαν μάρτυρεσ ενϊπιον τθσ Εξεταςτικισ 

Επιτροπισ. 

      Τπωσ αναφζρεται ςτο Υροοίμιο τθσ με θμερομθνία 27-9-2016 Ζκκεςθσ Ειδικισ 

Ζρευνασ, θ ζρευνα διενεργικθκε ςε εκτζλεςθ τθσ υπ’ αρ. α/18-5-2015 παραγγελίασ 

του κ. Ειςαγγελζα Σικονομικοφ Εγκλιματοσ και αφορά τθν πιςτοδοτικι τακτικι που 

εφάρμοςαν θ Εκνικι Ψράπεηα, θ ΑLΦΘΑ BANK, θ Ψράπεηα Υειραιϊσ και θ ΑΨΨΛCΑ 

BANK προσ τθν ανωτζρω αναφερόμενθ πιςτοφχο/εταιρεία.   

      Χτθν προαναφερόμενθ Ζκκεςθ Ειδικισ Ζρευνασ διευκρινίηεται ότι διερευνικθκε 

το ςφνολο των πιςτοδοτιςεων, που διενεργικθκαν από το ζτοσ 2000 και εντεφκεν, 

αλλά για λόγουσ ουςίασ θ Ζκκεςθ επικεντρϊνεται ςε εκείνεσ που κρίκθκαν άξιεσ 

ςχολιαςμοφ.  

      Δεν διερευνικθκαν εκτενϊσ οι πιςτοδοτιςεισ των πρϊθν Ψραπεηϊν ΕΠΥΣΦΛΞΘ 

και ΕΓΡΑΨΛΑ, λόγω αντικειμενικισ δυςκολίασ εντοπιςμοφ επί μζρουσ ςυναφϊν 

ςτοιχείων και διενζργειασ ςυνεντεφξεων με τα πρόςωπα που τισ διαχειρίςκθκαν. 

      Για τισ πιςτοδοτιςεισ προσ τισ μετόχουσ «ΥΘΓΑΧΣΧ Α.Ε.» και «ΔΣΟ Α.Ε.» 

καταρτίςκθκαν αυτόνομεσ εκκζςεισ και δεν γίνεται αναφορά ςτθν ανωτζρω Ζκκεςθ. 

Για πλθροφοριακοφσ λόγουσ γίνεται ςυνοπτικι αναφορά περί τθσ υφιςτάμενθσ 

πιςτοδοτικισ ςχζςθσ τθσ μετόχου «ΔΕΟΦΛΡΛ ΧΩΠΠΕΨΣΧΕΧ Α.Ε.» ςυμφερόντων 

οικογζνειασ Αλ. Ππακατςζλου. 

 

       2. Λςτορικό και ςτοιχεία τθσ ερευνωμζνθσ εταιρείασ: 
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      Θ «ΕΞΔΣΨΛΞΘ ΒΣΦΕΛΣΩ ΕΟΟΑΔΣΧ Α.Ε.» (εφεξισ θ εταιρεία) ιδρφκθκε το 1996 και 

είχε παρουςία τόςο ςτον εκδοτικό, όςο και ςτον εκτυπωτικό κλάδο ζωσ και τον 

12ο/2015, οπότε και κθρφχκθκε ςε πτϊχευςθ.  

      Αναλυτικότερα: 

α. Ψο 40% περίπου του κφκλου εργαςιϊν τθσ προερχόταν από τθ λειτουργία μιασ 

εκτυπωτικισ μονάδασ με διακριτικό τίτλο «ΦΛΟΟΛΥΥΣΧ», κακϊσ και μιασ άλλθσ pre 

–press ςε ιδιόκτθτεσ εγκαταςτάςεισ ςτθ ΒΛΥΕ Ξιλκίσ.  

β. Άλλο τμιμα 40% του κφκλου εργαςιϊν προερχόταν από διαφθμιςτικά ζςοδα και  

γ. το εναπομζνον 20% του κφκλου εργαςιϊν προερχόταν από τθν ζκδοςθ και 

κυκλοφορία των εφθμερίδων «ΑΓΓΕΟΛΣΦΣΦΣΧ ΨΘΧ ΞΩΦΛΑΞΘΧ» (εβδομαδιαία) και 

ΑΓΓΕΟΛΣΦΣΦΣΧ ΨΘΧ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ» (θμεριςια), κακϊσ και του μθνιαίου περιοδικοφ 

«CLOSE UP». Ψα εν λόγω ζντυπα απευκφνονταν ςτο κοινό τθσ Βορείου Ελλάδοσ 

κατζχοντασ θγετικι κζςθ ςτθν εν λόγω αγορά και θ διανομι τουσ πραγματοποιείτο 

από το πρακτορείο «ΑΦΓΣΧ». Επιπλζον, διαχειριηόταν τισ ιςτοςελίδεσ 

www.agelioforos.gr, www.closeupmag.gr και www.mikresaggelies.gr. Ψο ςφνολο των 

εργαηομζνων ανερχόταν το 2006 ςε 350 άτομα και το 2015 ςε 106.  

      Χτο μετοχικό κεφάλαιο τθσ εταιρείασ ςυμμετείχαν κατ’ ιςομοιρία οι «ΔΕΟΦΛΡΛ 

ΧΩΠΠΕΨΣΧΕΧ Α.Ε.», «ΔΘΠΣΧΛΣΓΦΑΦΛΞΣΧ ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΧ ΟΑΠΥΦΑΞΘ Α.Ε.» και 

«ΥΘΓΑΧΣΧ ΕΞΔΣΨΛΞΘ ΞΑΛ ΕΞΨΩΥΩΨΛΞΘ Α.Ε.». Χθμειϊνεται ότι θ πρϊτθ διατθρεί όρια 

κεφαλαίου κίνθςθσ (α) ςτθν ΕΚΡΛΞΘ υπολοίπου € 0,5 εκ. και αρχικοφ φψουσ € 0,7 

εκ., που είχε εγκρικεί το 1996 από τθν πρϊθν FBB (β) € 1 εκ. ςτθν Ψράπεηα 

Υειραιϊσ, το οποίο είχε εγκρικεί το 2011 από τθν πρϊθν Cyprus Popular Bank για 

τθν αγορά ομολόγου εκδόςεϊσ τθσ, που ενεχυράςκθκε και (γ) € 1,9 εκ. ςτθν ΑΨΨΛCΑ 

ΒΑΡΞ με προςθμείωςθ ακινιτου. Ψα εν λόγω όρια καλφπτονται και με τθν εγγφθςθ 

του Αλ. Ππακατςζλου. Ακόμα, θ οικογζνεια Ππακατςζλου κατζχει άμεςα και 

ζμμεςα το 78% τθσ «ΥΩΦΑΠΛΧ ΠΕΨΑΟΟΣΩΦΓΛΑ Α.Ε.» με αντικείμενο τθν παραγωγι 

μεταλλικϊν νεροχυτϊν και οικιακϊν ςκευϊν και εξαγωγικό προςανατολιςμό. Θ εν 

λόγω διατθρεί όρια € 6 εκ. ςτθν Εκνικι Ψράπεηα, € 13,3 εκ. ςτθν ΑLΦΘΑ BANK και € 

19,2 εκ. ςτθν Ψράπεηα Υειραιϊσ μερικϊσ καλυμμζνα. 

http://www.closeupmag.gr/
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      Πζχρι το 2002 ο κφκλοσ εργαςιϊν τθσ εταιρείασ ακολουκοφςε πτωτικι πορεία 

και τα αποτελζςματά τθσ ιταν αρνθτικά. Θ εικόνα αυτι αντιςτράφθκε ζκτοτε και 

διατθρικθκε κετικι μζχρι το 2008. Υαράλλθλα, θ χριςθ δανειςμοφ κυμαινόταν ςε 

εφλογα επίπεδα (περίπου € 9 εκ.). Πετά τθν εμφάνιςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ και 

ςυγκεκριμζνα από τθ χριςθ του ζτουσ 2010 και εντεφκεν, θ δραςτθριότθτά τθσ 

ςυρρικνϊκθκε δραματικά (κφκλοσ εργαςιϊν 2008 € 29,1 εκ. - 2014 € 5,2 εκ.), 

εμφανίηοντασ διογκοφμενα ηθμιογόνα αποτελζςματα, αρνθτικι κακαρι κζςθ και 

ςθμαντικζσ επιςφάλειεσ. Υεραιτζρω, εκδθλϊκθκε αδυναμία εξυπθρζτθςθσ του 

δανειςμοφ και ιδθ από το 2012 ζπαυςε να καταβάλει τόκουσ. Θ διοίκθςθ κατζβαλε 

προςπάκειεσ εξυγίανςθσ, κυρίωσ μζςω μείωςθσ του λειτουργικοφ κόςτουσ 

(μειϊςεισ μιςκϊν, προςωπικοφ, αναςτολι ζκδοςθσ εφθμερίδων, ανάκεςθ ςτθν 

«ΕΞΨΩΥΩΧΕΛΧ IRIS ΑΕΒΕ» τθσ εκτυπωτικισ δραςτθριότθτασ). Επιπροςκζτωσ, θ 

εταιρεία ενιςχφκθκε τθν περίοδο 2012 - 2013 από τουσ μετόχουσ με ποςό € 5,5 εκ., 

που αναλφεται ςε ειςροζσ € 2,14 από τθν οικογζνεια Ππακατςζλου, € 1 εκ. από τον 

ΔΣΟ, € 1 εκ. από τον ΥΘΓΑΧΣ, € 1 εκ. από διαγραφι απαίτθςθσ τθσ ΛΦΛΔΑΧ και € 360 

χιλ. από ενοίκια που προκατζβαλε θ ΥΩΦΑΠΛΧ. Πε τμιμα φψουσ € 1,5 εκ. των 

ειςροϊν αυτϊν διενεργικθκε ΑΠΞ, ενϊ το υπόλοιπο παρζμεινε εντόσ τθσ 

επιχείρθςθσ. 

      Εντόσ του 2012 παρατθροφνται οι πρϊτεσ αποφάςεισ μετάκεςθσ πλθρωμϊν και 

κατά το 2013 ρφκμιςθσ των οφειλϊν, κακϊσ ςφμφωνα με τα προςκομιςκζντα 

Βusiness Plan, που εκπόνθςε θ DELOITTE, διαφαινόταν θ δυνατότθτα αποπλθρωμισ 

ζςτω μζρουσ του δανειςμοφ. Δεδομζνθσ τθσ ςυνεχιςκείςασ φφεςθσ και του 

περιοριςμοφ τθσ ςυναφοφσ αγοράσ, οι εκτιμιςεισ δεν επιβεβαιϊκθκαν. 

      Χθμειϊνεται ότι τον 8ο/2014 θ εταιρεία προζβθ ςε ςυνεργαςία με τθν εταιρεία 

«ΠΑΞΕΔΣΡΛΞΘ ΕΞΔΣΨΛΞΘ ΕΞΨΩΥΩΨΛΞΘ Α.Ε.», ςυμφερόντων I. Φιγα και ςτθν ίδρυςθ 

κυγατρικισ με τθν επωνυμία «ΒΣΦΕΛΣΕΟΟΑΔΛΞΕΧ ΕΞΨΩΥΩΧΕΛΧ Α.Ε.», θ οποία 

εκμίςκωνε και λειτουργοφςε μζροσ τθσ εκτυπωτικισ μονάδασ «ΦΛΟΟΛΥΣΧ» (θ 

πιςτοφχοσ αναμενόταν να ειςπράττει μζςω μεριςμάτων και ενοικίων € 0,3 εκ./ζτοσ). 

      Ψθν 7-1-2015 θ εταιρεία υπζβαλε αίτθςθ υπαγωγισ ςτο Άρκρο 99 του Ρ. 

3588/2007, θ οποία απορρίφκθκε. Σμοίωσ απορριπτικι ιταν θ απόφαςθ επί τθσ 

ςχετικισ ζφεςισ τθσ και του νζου αιτιματοσ προςωρινισ διαταγισ για τθν 
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προςταςία τθσ από ενζργειεσ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ λόγω τθσ αμφιβολίασ του 

δικαςτθρίου ωσ προσ τθ βιωςιμότθτά τθσ. Ψθν περίοδο εκείνθ, το Δθμόςιο, οι 

εργαηόμενοι και προμθκευτζσ κινικθκαν ποικιλοτρόπωσ κατά τθσ εταιρείασ 

(καταςχζςεισ, επίςχεςθ εργαςίασ, ζκδοςθ διαταγϊν πλθρωμισ κ.ά.). 

      Ξατόπιν αυτϊν, θ εταιρεία κθρφχκθκε με αίτθςι τθσ ςε πτϊχευςθ από 15-12-

2015, με οριςκείςα θμερομθνία παφςθσ πλθρωμϊν τθν 29-10-2015. Σι ςυνολικζσ 

υποχρεϊςεισ τθσ ανζρχονταν ςε € 26,1 εκ., εκ των οποίων € 17,5 εκ. τραπεηικά 

δάνεια, € 0,85 εκ. προσ εργαηόμενουσ, € 0,67 εκ. προσ το Δθμόςιο και € 0,74 εκ. 

προσ το Λ.Ξ.Α., ζναντι ςυνόλου ενεργθτικοφ € 19,5 εκ. Χτο τελευταίο 

ςυμπεριλαμβάνονταν (βάςει ςχολίων ορκωτοφ 2014) επιςφαλείσ απαιτιςεισ € 10 

εκ., απαξιωμζνα αποκζματα € 1 εκ. και € 0,7 εκ. ςυμμετοχζσ μθδενικισ αξίασ. 

      Ξατά τθν θμερομθνία ελζγχου ο τραπεηικόσ δανειςμόσ τθσ εταιρείασ ανερχόταν 

ςε € 18 εκ. περίπου, ςυμπεριλαμβανομζνων τόκων καταλογιςμζνων και μθ.  

 

      3. Χρονοδιάγραμμα δανειςμοφ: 

 

      Θ ερευνϊμενθ εταιρεία χρθματοδοτικθκε από τζςςερισ τράπεηεσ: Ψθν Εκνικι 

Ψράπεηα, τθν ΑLΦΘΑ BANK, τθν Ψράπεηα Υειραιϊσ και τθν ΑΨΨΛCΑ BANK. 

 

     Α. Εκνικι Τράπεηα 

 

      Θ ςυνεργαςία τθσ Ψράπεηασ με τθν εταιρεία ξεκίνθςε τον 9ο/2006 με τθν παροχι 

(α) ορίου κεφαλαίου κίνθςθσ € 3 εκ. (αυξικθκε ςε € 4 εκ. τον 9ο/2007) με ςκοπό τθ 

μεταφορά υφιςτάμενου υπολοίπου τθσ πρϊθν Ψράπεηασ ΕΓΡΑΨΛΑΧ  και (β) δανείου 

€ 1,4 εκ. (μειϊκθκε ςε € 1 εκ. τον 9ο/2007) εξαετοφσ διάρκειασ με ζνα ζτοσ περίοδο 

χάριτοσ, για τθν αγορά εκτυπωτικοφ μθχανιματοσ ςτο πλαίςιο επενδυτικοφ 

προγράμματοσ, που είχε υπαχκεί ςτο Ρ. 3299/2004. Ακολοφκθςαν αποφάςεισ 

ανανζωςθσ τθσ ιςχφοσ ορίου, που εντόσ του 2010 χρθςιμοποιικθκε ςτο ςφνολό του.  
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      Ψθν 19-12-2011 επικυρϊκθκε θ ζγκριςθ αφξθςθσ του ορίου κεφαλαίου κίνθςθσ 

κατά € 1 εκ. ςε € 5 εκ. και του επιτοκίου ςε 6%, με ςκοπό τθν κάλυψθ ζκτακτων 

ταμειακϊν αναγκϊν ςχετικϊν με τθν καταβολι αποηθμιϊςεων προςωπικοφ και 

προμθκευτϊν. Χε εξαςφάλιςθ κακορίςκθκε θ εγγραφι Α' ςειράσ προςθμείωςθ € 2 

εκ. επί των δφο βιομθχανοςταςίων ςτθν ΒΛΥΕ Ξιλκίσ (εκτιμικθκαν μεταγενζςτερα ςε 

€ 2,2 εκ.).  

      Ψθν 20-12-2012 εγκρίκθκε τρίμθνθ ανοχι ςτθν αποπλθρωμι των τότε 

λθξιπροκζςμων (τόκοι € 0,41 εκ. και δόςεισ δανείου παγίων € 0,14 εκ.) εν αναμονι 

τθσ προςκόμιςθσ μελζτθσ βιωςιμότθτασ, τθσ εξάντλθςθσ των περικωρίων λιψθσ 

εξαςφαλίςεων και τθσ υποβολισ «ρεαλιςτικοφ χρονοδιαγράμματοσ αντιμετϊπιςθσ 

από τον πελάτθ τθσ οφειλισ του». 

      Ψθν 30-4-2013 εγκρίκθκε εκ νζου ανοχι ςτθν αποπλθρωμι των υφιςταμζνων 

λθξιπροκζςμων (τόκοι € 0,72 εκ. και δόςεισ € 0,24 εκ.) ζωσ 31-7-2013 εν αναμονι 

τθσ διενζργειασ ςυναντιςεων με τισ λοιπζσ Ψράπεηεσ με ςκοπό τθν ρφκμιςθ του 

δανειςμοφ μζςω κοινοπρακτικοφ δανείου με λιψθ εξαςφαλίςεων. 

      Ψθν 25-7-2013 επικυρϊκθκε θ από 17-7-2013 ζγκριςθ εφάπαξ ςυμμετοχισ με 

ποςό € 0,71 εκ. ςτθν κοινι ενδιάμεςθ χρθματοδότθςθ ποςοφ € 1,5 εκ., εξάμθνθσ 

διάρκειασ, με ςκοπό τθν εξόφλθςθ αποηθμιϊςεων προσ εργαηομζνουσ. Χε 

εξαςφάλιςθ κα ςυςτθνόταν ενζχυρο επί απαιτιςεων € 1,5 εκ. και επί 

μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ (πλαςματικό) και κα λαμβανόταν θ εγγφθςθ των 

μετόχων ΔΣΟ, ΥΘΓΑΧΣΧ και ΔΕΟΦΛΡΛ. Ωσ προχπόκεςθ τζκθκε θ εξόφλθςθ των 

λθξιπρόκεςμων τόκων και θ ςυνομολόγθςθ ΠΣU με τθν εταιρεία περί ρφκμιςθσ 

των οφειλϊν μζςω κοινοπρακτικοφ δανείου με λιψθ εξαςφαλίςεων (εγγφθςθ των 

μετόχων, ενεχφραςθ ςθμάτων ΑΓΓΕΟΛΣΦΣΦΣΧ, ΑΓΓΕΟΛΣΦΣΦΣΧ ΨΘΧ ΞΩΦΛΑΞΘΧ και 

CLOSE UP, απαιτιςεων και μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ). 

      Ψθν 1-8-2013 αποφαςίςκθκε θ λιψθ letter of comfort από τουσ μετόχουσ αντί 

τθσ εγγφθςισ τουσ. Χφμφωνα με τθν ειςιγθςθ, θ εταιρεία διλωςε εγγράφωσ τθ μθ 

αποδοχι του ςυγκεκριμζνου όρου και ηιτθςε τθν επανεξζταςθ του αιτιματοσ τθσ, 

προκειμζνου να μθ διακοπεί θ λειτουργία τθσ. Επιπροςκζτωσ, εγκρίκθκε ανοχι ζωσ 

30-6-2014 για τθν εξόφλθςθ των λθξιπροκζςμων αντί τθσ εξόφλθςισ τουσ προ τθσ 

 



228 

 

εκταμίευςθσ τθσ εφάπαξ χοριγθςθσ, με κάλυψι τουσ με ρευςτοποιιςιμα ςτοιχεία 

απϊτερθσ λιξθσ μζχρι 30-6-2014. Επιπλζον, ςτο ωσ άνω ΠΣU προςτζκθκε όροσ 

περί εγγραφισ Α' ςειράσ προςθμείωςθσ ςτα εταιρικά ακίνθτα, μετά τθν άρςθ των 

υφιςτάμενων υπζρ Εκνικισ Ψράπεηασ και ΑLΦΘΑ Bank, για τθν κάλυψθ του 

ςχεδιαηόμενου κοινοπρακτικοφ δανείου. 

      Ψθν 31-10-2013 με απόφαςθ καταργικθκε θ από 25-7-2013 προαναφερόμενθ, 

απόφαςθ, κακϊσ και θ από 1-8-2013 τροποποιθτικι αυτισ, που μζχρι τότε δεν 

είχαν υλοποιθκεί. Πεςολάβθςε επείγον αίτθμα τθσ εταιρείασ για άμεςθ 

χρθματοδότθςθ ποςοφ € 0,5 εκ., προκειμζνου να καταβάλλει δεδουλευμζνεσ 

αμοιβζσ του προςωπικοφ τθσ (είχε προκθρυχκεί απεργία). Ξατόπιν ςυνεννόθςθσ 

των δανειςτριϊν Ψραπεηϊν, αποφαςίςκθκε θ ικανοποίθςθ του αιτιματοσ με 

ςυμμετοχι τθσ ΕΨΕ για ποςό € 0,24 εκ., εξάμθνθσ διάρκειασ και περικϊριο 

επιτοκίου 6%. Χε αςφάλεια τθσ πιςτοδότθςθσ, υπζρ όλων των Ψραπεηϊν κα 

ενεχυράηονταν επιβεβαιωμζνα τιμολόγια ποςοφ € 0,62 εκ. (με διαχειρίςτρια τθν 

ΑΒC FACTORS) και κα ςυςτθνόταν πλαςματικό ενζχυρο επί μθχανθμάτων, αξίασ ςε 

αποξιλωςθ € 0,75 εκ. Πε τθν ίδια απόφαςθ εγκρίκθκε θ μεταφορά του φακζλου 

ςτθν αρμοδιότθτα τθσ Διεφκυνςθσ Διαχείριςθσ Απαιτιςεων Εταιρικϊν 

Υιςτοδοτιςεων (μονάδα διαχείριςθσ προβλθματικϊν απαιτιςεων). 

      Ψθν 17-12-2013 επικυρϊκθκε θ από 12-12-2013 ζγκριςθ που αφοροφςε τθ 

δυνατότθτα εκταμίευςθσ τθσ ωσ άνω χρθματοδότθςθσ € 0,24 εκ. προ τθσ 

επιβεβαίωςθσ των εκχωρθμζνων τιμολογίων από τθν ΑΒC FACTORS, με λιψθ, 

πάντωσ, ιςόποςθσ προςωπικισ επιταγισ του Αλ. Ππακατςζλου.  

      Ψθν 17-2-2014 εγκρίκθκε (α) θ ρφκμιςθ του υφιςτάμενου δανειςμοφ, με τθν 

προχπόκεςθ λιψθσ ανάλογων αποφάςεων των λοιπϊν Ψραπεηϊν, όπωσ 

προαναφζρεται (β) θ ςυμμετοχι τθσ Ψράπεηασ με ποςό € 0,68 εκ. ςε νζα 

πιςτοδότθςθ ςυνολικοφ φψουσ € 1,5 εκ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ιδθ 

διενεργθκείςασ από όλεσ τισ Ψράπεηεσ € 0,5 εκ., ςτθν οποία θ Εκνικι Ψράπεηα είχε 

ςυμμετάςχει με ποςό € 230 χιλ. (δθλαδι πρόςκετθ χρθματοδότθςθ για τθν Εκνικι 

Ψράπεηα € 450 χιλ.) και (γ) προχρθματοδότθςθ ποςοφ € 0,14 εκ., εντόσ του υπ’ όψιν 

ορίου, για τθν κάλυψθ προνομιακϊν υποχρεϊςεων τθσ εταιρείασ ςε προςωπικό, 

Δθμόςιο και Λ.Ξ.Α. 
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      Ψθν 26-11-2015 αποφαςίςκθκε θ καταγγελία των ςυμβάςεων. Θ ωσ άνω 

ρφκμιςθ δεν υλοποιικθκε «λόγω μθ ενεχφραςθσ των ςθμάτων μετά από 

παρζμβαςθ των εργαηομζνων».  

      Θ αναγγελκείςα ςτα χρζθ τθσ πτϊχευςθσ απαίτθςθ διαμορφϊκθκε ςε € 9,12 

εκ πλζον τόκων.  

 

     Β. ΑLΘΑ BANK 

 

      Θ ςυνεργαςία τθσ Ψράπεηασ με τθν εταιρεία είχε δια μζςου τθσ πρϊθν 

ΕΠΥΣΦΛΞΘΧ Ψράπεηασ από τον 3ο/1997, θ οποία ςυνεχίςκθκε με τθν διάδοχο ΑLΦΘΑ 

BANK από τον 6ο/2013. 

      Χφμφωνα με τθν πρϊτθ από 13-7-2006 απόφαςθ τθσ πρϊθν ΕΠΥΣΦΛΞΘΧ 

Ψράπεηασ, υπιρχε όριο κεφαλαίου κίνθςθσ € 4 εκ. με κάλυμμα επιταγϊν πελατείασ 

€ 0,25 εκ. Ζκτοτε, θ ιςχφσ του ορίου ανανεωνόταν διαχρονικά, χωρίσ να γίνεται 

πάντα πλιρθσ χριςθ του και θ ςυνεργαςία εξελιςςόταν ομαλά. 

      Θ πρϊθν ΕΠΥΣΦΛΞΘ Ψράπεηα, ζχοντασ εντοπίςει τθ ςταδιακι επιδείνωςθ τθσ 

χρθματοοικονομικισ κατάςταςθσ τθσ εταιρείασ, ανζκεςε από τθν 20-12-2011 τθν 

αρμοδιότθτα διαχείριςθσ του φακζλου ςτθ Πονάδα Ειδικοφ Χειριςμοφ 

(προβλθματικά δάνεια). Ζκτοτε, ανανζωνε τθν ιςχφ του ορίου, αλλά τον 6ο/2012, 

προκειμζνου να καλφψει τουσ ιδθ ανειλθμμζνουσ κινδφνουσ, προχϊρθςε ςτθν 

εγγραφι προςθμείωςθσ € 3,6 εκ. ςτα επιχειρθματικά ακίνθτα ςτο Ξιλκίσ (θ 

προςθμείωςθ είναι ςυντρζχουςα με εκείνθ τθσ Εκνικισ Ψράπεηασ) και διεφρυνε ςε € 

0,5 εκ. το καλυπτόμενο με ρευςτοποιιςιμα ςτοιχεία τμιμα του ορίου.  

      Ψθν 12-4-2013 θ ΑLΦΘΑ BANK πλζον, ςτθν οποία είχε μεταφερκεί θ απαίτθςθ τθσ 

πρϊθν ΕΠΥΣΦΛΞΘΧ Ψράπεηασ, ποςοφ τότε € 4 εκ., ενζκρινε ρφκμιςθ τθσ οφειλισ για 

12,5 ζτθ πλζον 1 ζτουσ περιόδου χάριτοσ, κεφαλαιοποίθςθ τόκων ζωσ τον 3ο/2015 

(θ οφειλι κα διαμορφωνόταν ςε € 4,37 εκ.) και 50% balloon. Εγκρίκθκε ακόμα θ 

ςυμμετοχι με ποςό € 0,47 εκ. ςτθν προαναφερκείςα κοινι χρθματοδότθςθ € 1,5 εκ.  
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      Πε αποφάςεισ τθσ 27-9-2013 και τθσ 24-1-2014 επικαιροποιικθκε θ 

προθγθκείςα ζγκριςθ περί χρθματοδότθςθσ ποςοφ € 1,5 εκ. από τισ Ψράπεηεσ, με 

δυνατότθτα ενδιάμεςθσ χοριγθςθσ ςυνολικοφ φψουσ € 0,8 εκ. (ςυμμετοχι € 0,26 

εκ.) με τθν προχπόκεςθ εκχϊρθςθσ απαιτιςεων € 0,62 εκ. ςτθν ABC FACTORS και 

απόφαςθσ τθσ Γενικισ Χυνζλευςθσ των μετόχων τθσ εταιρείασ για δεφτερθ αφξθςθ 

του μετοχικοφ κεφαλαίου κατά € 1,5 εκ.  

      Ψθν 14-2-2014 εγκρίκθκε θ ρφκμιςθ τθσ οφειλισ και των ςχετικϊν όρων κατά το 

προβλεπόμενα ςτο προαναφερκζν ΠΣU. 

      Ψθν 27-2-2015 εγκρίκθκε θ ςυναίνεςθ επί τθσ αρχισ τθσ Ψράπεηασ ςτθν 

λειτουργικι αναδιάρκρωςθ τθσ εταιρείασ (δεν υλοποιικθκε), με α) διάςπαςι τθσ, 

ςφςταςθ τριϊν νζων εταιρειϊν μζςω απόςχιςθσ των κλάδων δραςτθριοποίθςισ τθσ 

(REAL ESTATE, εκδόςεισ, εκτυπϊςεισ, ϊςτε να επιτευχκεί και θ ευκολότερθ πϊλθςι 

τουσ) και μετατροπι τθσ ςε holding), β) μείωςθ προςωπικοφ, γ) διαγραφι 

απαιτιςεων προμθκευτϊν, δ) εκχϊρθςθ των ςθμάτων ζωσ 31-5-2015 και 

αναδιάρκρωςθ του δανειςμοφ φψουσ € 16 εκ.. Θ εν λόγω αναδιάρκρωςθ κα 

υλοποιοφνταν με μεταφορά (i) € 2 εκ. ςε νζα εταιρεία REAL ESTATE, με ςκοπό τθν 

εξυπθρζτθςι του από μιςκϊματα (καταβάλλονται από τθν «ΥΩΦΑΠΛΧ Α.Ε.» και τθν 

«ΒΣΦΕΛΣΕΟΟΑΔΛΞΕΧ ΕΞΨΩΥΩΧΕΛΧ Α.Ε.»), (ii) € 6 εκ. ςτισ εταιρείεσ, που κα 

δραςτθριοποιοφνται ςτουσ κλάδουσ εκδόςεων/εκτυπϊςεων και (iii) € 8 εκ. ςε 

holding εταιρεία άτοκο για πζντε ζτθ. Υροςκομίςκθκε Βυsiness Plan 20ετίασ, που 

προζβλεπε ενίςχυςθ εςόδων με μείωςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ και επάνοδο 

ςτθν κερδοφορία. 

      Ψθν 18-12-2015, δθλαδι μετά τθν πτϊχευςθ τθσ εταιρείασ, εγκρίκθκε θ 

καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ, που πραγματοποιικθκε τθν 14-1-2016. Αποφαςίςκθκε 

περαιτζρω θ διανομι των υφιςταμζνων κατακζςεων βάςει του ΠΣU (αναλογία € 

0,15 εκ.) και θ δικαςτικι διεκδίκθςθ των ςε κακυςτζρθςθ εκχωρθμζνων 

απαιτιςεων € 0,7 εκ. περίπου. Θ προαναφερκείςα αναδιάρκρωςθ, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο ΠΣU, δεν τθρικθκε λόγω «μθ επίτευξθσ των αναμενομζνων 

πωλιςεων, μθ περιοριςμοφ των δαπανϊν ςτα προβλεπόμενα μεγζκθ και 

υψθλότερων προβλεπόμενων επιςφαλείων. Επίςθσ, δεν ολοκλθρϊκθκε θ 
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ςυμφωνθκείςα υπολειπόμενθ αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου € 0,2 εκ τθσ ΔΣΟ ΑΕ, ο 

οποίοσ επίςθσ αμφιςβιτθςε τθν εκχωρθμζνθ ςτθν ΑΒC Factors εμπορικι 

υποχρζωςθ € 0,25 εκ». 

      Ψθν 2-6-2016 αποφαςίςκθκε να αςκθκεί παρζμβαςθ υπζρ τθσ εταιρείασ κατά τθ 

δικάςιμο τθσ 10-6-2016 (θ ςυηιτθςθ αναβλικθκε) ςε δίκθ που ανοίχκθκε μετά τθν 

κατάκεςθ αίτθςθσ από τουσ εργαηόμενουσ και τον ςφνδικο τθσ πτϊχευςθσ με 

αντικείμενο τθ μετάκεςθ του χρόνου παφςθσ πλθρωμϊν τθν 1-1-2014 (ι όποιο 

μεταγενζςτερο χρόνο κρίνει το δικαςτιριο), με ςκοπό, μεταξφ άλλων, τθν ακφρωςθ 

των ςυμβάςεων λιψθσ εξαςφαλίςεων των Ψραπεηϊν. 

      Θ αναγγελκείςα ςτα χρζθ τθσ πτϊχευςθσ απαίτθςθ ανζρχεται ςε € 5,34 εκ. 

πλζον τόκων. 

      Γ. Τράπεηα Ρειραιϊσ 

      Θ ςυνεργαςία προχπιρχε από το 1997 με τθν πρϊθν ΕΓΡΑΨΛΑ Ψράπεηα. 

Αφοροφςε όρια κεφαλαίου κίνθςθσ αρχικοφ φψουσ € 2,4 εκ., που το 2000 είχαν 

αυξθκεί ςε € 8,9 εκ. Ζκτοτε εμφάνιηαν διακυμάνςεισ και το 2006 υπόλοιπό τουσ € 3 

εκ. εξοφλικθκε με μεταφορά του ςτθν Εκνικι Ψράπεηα. Ψον 12ο/2009 το όριο 

περιορίςκθκε ςε € 0,5 εκ. και με τθν από 27-5-2011 απόφαςθ διευρφνκθκε ςε € 1 

εκ.              

      Ψθν 14-9-2011 εγκρίκθκε νζα διεφρυνςθ του ορίου κατά € 0,5 εκ., καλυπτόμενθ 

με επιταγζσ. Δυνάμει του ςυγκεκριμζνου υποορίου διενεργικθκε χοριγθςθ € 0,34 

εκ. (11οσ/2011) με λιψθ υποςχετικισ επιςτολισ προςκόμιςθσ επιταγϊν, θ οποία δεν 

τθρικθκε. Ζνα ζτοσ μετά (2-11-2012) θ Ψράπεηα ζκανε δεκτό αίτθμα τθσ εταιρείασ 

για κάλυψθ τθσ υπ’ όψιν απαίτθςθσ με εκχϊρθςθ τιμολογίων. 

      Ακολοφκθςε θ μεταφορά του φακζλου ςτθν Ψράπεηα Υειραιϊσ, με τθν από 24-4-

2013 απόφαςθ τθσ οποίασ το ωσ άνω όριο κακορίςκθκε ωσ ακάλυπτο ςε € 1,4 εκ. 

(οφείλονταν τόκοι € 0,1 εκ.) και εγκρίκθκε θ παροχι νζου € 0,2 εκ. με εκχϊρθςθ 

τιμολογίων, που είχαν ιδθ προςκομιςκεί (€ 0,34 εκ.) και εκκρεμοφςε θ 

επιβεβαίωςι τουσ, ϊςτε οι ςυναφείσ απαιτιςεισ να κεωρθκοφν ωσ γεγενθμζνεσ. 

      Δεδομζνου ότι, όπωσ προαναφζρκθκε, θ Ψράπεηα ςυμμετείχε ςτισ ςυηθτιςεισ 
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περί ςφναψθσ ΞΣΔ, με τθν από 14-11-2013 απόφαςθ εγκρίκθκε θ ςυμμετοχι τθσ με 

ποςό € 60 χιλ. ςτθν από κοινοφ χοριγθςθ € 0,5 εκ.  

      Ψθν 11-3-2014 εγκρίκθκε α) θ ρφκμιςθ υφιςταμζνων οφειλϊν φψουσ € 1,88 εκ. 

με τουσ όρουσ που προβλζπονταν ςτο προαναφερκζν ΠΣU και επιπλζον με λιψθ 

πλαςματικοφ ενεχφρου επί δφο ελεφκερων βαρϊν μθχανθμάτων (αξίασ € 0,9 εκ.) 

και β) θ ςυμμετοχι με ποςό € 0,17 εκ. ςτθν από κοινοφ χοριγθςθ ποςοφ € 1,5 εκ. Θ 

ρφκμιςθ δεν υλοποιικθκε και δεν ελιφκθ το ενζχυρο επί των μθχανθμάτων, κακϊσ 

θ εταιρεία δεν υπζγραψε τθ ςχετικι ςφμβαςθ.  

      Πε τθν από 8-12-2015 απόφαςθ εγκρίκθκε θ μεταφορά τθσ ςχζςθσ ςτθν 

οριςτικι κακυςτζρθςθ. Ψθν 28-1-2016 πραγματοποιικθκε καταγγελία τθσ 

ςφμβαςθσ  

      Θ αναγγελκείςα ςτα χρζθ τθσ πτϊχευςθσ απαίτθςθ ανζρχεται ςε € 2,1 εκ. 

πλζον τόκων.  

  

      Δ. ΑΤΤΛCΑ BANK 

 

      Θ ςυνεργαςία τθσ Ψράπεηασ με τθν εταιρεία είχε ξεκινιςει το 1998 με τθν από 

17-10-2000 απόφαςθ, που αφοροφςε όριο κεφαλαίου κίνθςθσ φψουσ € 1,17 εκ. με 

τθν εγγφθςθ των Αλ. Ππακατςζλου, ΔΣΟ και ΥΘΓΑΧΣΧ. Πεταγενζςτερα αυξικθκε 

ςε € 2,5 εκ. χωρίσ, όμωσ, να γίνεται πλιρθσ χριςθ του, οπότε τθν 20-12-2007 

περιορίςκθκε ςε € 1,2 εκ. 

      Ψθν 21-9-2012, όταν είχε επζλκει θ επιδείνωςθ τθσ χρθματοοικονομικισ 

κατάςταςθσ τθσ εταιρείασ, αποφαςίςκθκε θ ρφκμιςθ τθσ οφειλισ με τριμθνιαίεσ 

δόςεισ. Ακολοφκθςαν εγκρίςεισ αναςτολισ καταβολισ κεφαλαίου και τόκων, 

ενόψει των ςυηθτιςεων περί τθσ αναδιάρκρωςθσ του ςυνολικοφ δανειςμοφ και τθν  

30-10-2013 εγκρίκθκε θ ςυμμετοχι με ποςό € 51,5 χιλ. ςτθν από κοινοφ χοριγθςθ € 

0,5 εκ. Εν ςυνεχεία, με τθν από 17-3-2014 απόφαςθ εγκρίκθκαν (α) θ ρφκμιςθ τθσ 

τότε οφειλισ φψουσ € 1,39 εκ. με τουσ όρουσ που προβλζπονταν ςτο ΠΣU και (β) θ 
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ςυμμετοχι ςτθν από κοινοφ χοριγθςθ € 1,5 εκ. Χτο διάςτθμα 29-5-2014 ζωσ 26-9-

2014 εγκρίκθκαν εφάπαξ χορθγιςεισ ςυνολικοφ ποςοφ € 80 χιλ. και όριο € 100 χιλ. 

ζναντι επιταγϊν που ρευςτοποιικθκαν ομαλά, ττλθν μιασ ποςοφ € 10 χιλ. που 

παρζμεινε ανεξόφλθτθ. Υαράλλθλα, ςθμειϊκθκε κεφαλαιοποίθςθ τόκων. 

      Ψθν 16-11-2015 αποφαςίςκθκε θ καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ.  

      Θ αναγγελκείςα ςτα χρζθ τθσ πτϊχευςθσ απαίτθςθ ανζρχεται ςε € 1,82 εκ. 

πλζον τόκων.  

 

      4. Υπόλοιπα οφειλϊν: 

 

      Από όςα αναφζρονται ςτθν με θμερομθνία 27-9-2016 Ζκκεςθ Ειδικισ Ζρευνασ 

τθσ Διεφκυνςθσ Επικεϊρθςθσ Εποπτευομζνων Εταιρειϊν τθσ Ψράπεηασ τθσ 

Ελλάδοσ, τα υπόλοιπα των οφειλϊν τθσ ερευνϊμενθσ εταιρείασ ςτισ δανείςτριεσ 

Ψράπεηεσ βάςει των γενομζνων αναγγελιϊν ςτα χρζθ τθσ πτϊχευςθσ ζχουν ωσ 

ακολοφκωσ (περιλαμβανομζνων τόκων): 

 

      Α. Οφειλζσ προσ τθν Εκνικι τθν 23-5-2016 

 

«ΕΔΟΤΛΚΘ ΒΟΕΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»: Από κεφάλαια κίνθςθσ οφείλει ποςόν 7,95 

εκατομμυρίων ευρϊ. Από εφάπαξ όριο κεφαλαίου κίνθςθσ οφείλει ποςόν 0,57 

εκατομμυρίων ευρϊ. Από δάνειο παγίων οφείλει ποςόν 0,40 εκατομμυρίων ευρϊ. 

Χυνολικϊσ, δθλαδι, οφείλει ποςόν 8,92 εκατομμυρίων ευρϊ. Σι παραςχεκείςεσ 

εξαςφαλίςεισ αφοροφν τιμολόγια φψουσ € 0,02 εκ., μθχανιματα αξίασ € 0,34 εκ. και 

προςθμείωςθ ακινιτου (ςυντρζχουςα, όμωσ με προςθμείωςθ τθσ πρϊθν Εμπορικισ 

Ψράπεηασ) ποςοφ € 0,4 εκ. Ππωσ προαναφζρκθκε, θ αναγγελκείςα ςτα χρζθ τθσ 

πτϊχευςθσ απαίτθςθ διαμορφϊκθκε ςε € 9,12 εκ πλζον τόκων.  
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      Β. Οφειλζσ προσ τθν ΑLΘΑ ΒΑΝΚ τθν 31-5-2016 

 

«ΕΔΟΤΛΚΘ ΒΟΕΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»: Από κεφάλαια κίνθςθσ οφείλει ποςόν 4,88 

εκατομμυρίων ευρϊ. Από εφάπαξ όριο κεφαλαίου κίνθςθσ οφείλει ποςόν 0,57 

εκατομμυρίων ευρϊ. Χυνολικϊσ, δθλαδι, οφείλει ποςόν 5,29 εκατομμυρίων ευρϊ. 

Σι παραςχεκείςεσ εξαςφαλίςεισ αφοροφν μθχανιματα αξίασ € 0,14 εκ. και 

προςθμείωςθ ακινιτου ποςοφ € 0,47 εκ. Ππωσ προαναφζρκθκε, θ αναγγελκείςα 

ςτα χρζθ τθσ πτϊχευςθσ απαίτθςθ διαμορφϊκθκε ςε € 5,34 εκ πλζον τόκων.  

      Γ. Οφειλζσ προσ τθν Τράπεηα Ρειραιϊσ τθν 16-6-2016 

 

«ΕΔΟΤΛΚΘ ΒΟΕΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»: Από κεφάλαια κίνθςθσ οφείλει ποςόν 2,06 

εκατομμυρίων ευρϊ. Σι παραςχεκείςεσ εξαςφαλίςεισ αφοροφν τιμολόγια φψουσ € 

0,07 εκ. και μθχανιματα αξίασ € 0,19 εκ. Ππωσ προαναφζρκθκε, θ αναγγελκείςα 

ςτα χρζθ τθσ πτϊχευςθσ απαίτθςθ διαμορφϊκθκε ςε € 2,1 εκ πλζον τόκων.  

 

      Δ. Οφειλζσ προσ τθν ΑTTICA  ΒΑΝΚ τθν 31-5-2016 

 

«ΕΔΟΤΛΚΘ ΒΟΕΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»: Από κεφάλαια κίνθςθσ οφείλει ποςόν 1,65 

εκατομμυρίων ευρϊ. Από εφάπαξ όριο κεφαλαίου κίνθςθσ οφείλει ποςόν 0,13 

εκατομμυρίων ευρϊ. Χυνολικϊσ, δθλαδι, οφείλει ποςόν 1,78 εκατομμυρίων ευρϊ. 

Σι παραςχεκείςεσ εξαςφαλίςεισ αφοροφν μθχανιματα αξίασ € 0,08 εκ. και 

εγγυιςεισ Αλζξανδρου Ππακατςζλου, ΔΣΟ Α.Ε. και ΥΘΓΑΧΣΧ Α.Ε. Ππωσ 

προαναφζρκθκε, θ αναγγελκείςα ςτα χρζθ τθσ πτϊχευςθσ απαίτθςθ 

διαμορφϊκθκε ςε € 1,82 εκ πλζον τόκων.  

 

      5. Ευριματα: 
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      Από τισ αναφερόμενεσ διαπιςτϊςεισ ςτθν με θμερομθνία 27-9-2016 Ζκκεςθ 

Ειδικισ Ζρευνασ τθσ Διεφκυνςθσ Επικεϊρθςθσ Εποπτευομζνων Εταιρειϊν τθσ 

Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, ανακφπτει ηιτθμα ςτθν πιςτοδότθςθ τθσ ερευνωμζνθσ 

εταιρείασ, το οποίο χριηει επιςθμάνςεωσ. Αφορά τθν ζγκριςθ τθσ αφξθςθσ του 

ορίου κεφαλαίου κίνθςθσ τθσ Eκνικισ Τράπεηασ προσ τθν πιςτοφχο «ΕΔΟΤΛΚΘ 

ΒΟΕΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» κατά € 1 εκ. ςε € 5 εκ. και του επιτοκίου ςε 6%, με ςκοπό 

τθν κάλυψθ ζκτακτων ταμειακϊν αναγκϊν ςχετικϊν με τθν καταβολι 

αποηθμιϊςεων προςωπικοφ και προμθκευτϊν, που επικυρϊκθκε τθν 19-12-2011. 

Υροσ εξαςφάλιςθ είχε κακοριςκεί θ εγγραφι Α' ςειράσ προςθμείωςθ € 2 εκ. επί 

των δφο βιομθχανοςταςίων ςτθν ΒΛΥΕ Ξιλκίσ (εκτιμικθκαν μεταγενζςτερα ςε € 2,2 

εκ.).  

      Χτθ ςχετικι ειςιγθςθ τθσ Ψράπεηασ αναφζρονταν, μεταξφ άλλων, τα ακόλουκα: 

      «Σ κφκλοσ εργαςιϊν χριςθσ 2010 παρουςίαςε κάμψθ 23%, ενϊ το περικϊριο 

λειτουργικοφ ΕΒΛΨDΑ διαμορφϊκθκε αρνθτικό ςε € -1.479 χιλ. Ψο τελικό 

αποτζλεςμα προ φόρων διαμορφϊκθκε αρνθτικό ςε € -3.143 χιλ. Χε επίπεδο 

ρευςτότθτασ οι ςχετικοί δείκτεσ διαμορφϊνονται ςε οριακά επίπεδα, ενϊ 

εκτιμάται ότι ςτθν τρζχουςα χριςθ κα εμφανίςει αρνθτικό ίδιο κεφάλαιο κίνθςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι το χαρτοφυλάκιο απαιτιςεων τθσ εταιρείασ χαρακτθρίηεται από 

ςθμαντικοφ φψουσ επιςφάλειεσ. Θ κακαρι κζςθ διαμορφϊνεται κετικι (€ 2,6 εκ.), 

αλλά ςθμαντικά μειωμζνθ ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ χριςθ, με το δείκτθ 

ΛΞ/Ξ να διαμορφϊνεται ςε 1:5,78. Χε επίπεδο κάλυψθσ οφειλϊν οι ςχετικοί 

δείκτεσ διαμορφϊνονται αρνθτικοί. Χυμπεραςματικά, πρόκειται για εταιρεία με 

χαμθλι πιςτολθπτικι ικανότθτα λόγω των ηθμιογόνων αποτελεςμάτων και τθσ 

επιδεινοφμενθσ κεφαλαιακισ διάρκρωςθσ». Αναφζρεται ακόμα ότι «Θ εταιρεία 

προζβθ ςε μείωςθ προςωπικοφ (- 35%) και δρομολογεί τθ μείωςθ μιςκϊν ι και 

τθν πικανι αναςτολι τθσ κυκλοφορίασ του θμεριςιου φφλλου. Βάςει ιςοηυγίου 

11ου/2011 ο ςυνολικόσ δανειςμόσ αυξικθκε και αναμζνονται εντόνωσ αρνθτικά 

αποτελζςματα λόγω περιοριςμοφ του κφκλου εργαςιϊν». 

      Τπωσ επιςθμαίνεται και ςτθν με θμερομθνία 27-9-2016 Ζκκεςθ Ειδικισ 

Ζρευνασ τθσ Διεφκυνςθσ Επικεϊρθςθσ Εποπτευομζνων Εταιρειϊν τθσ Ψράπεηασ 

τθσ Ελλάδοσ, τα ανωτζρω ςτοιχεία δε ςυνθγοροφςαν, βάςει του κανονιςμοφ 



236 

 

πιςτοδοτιςεων, ςτθ διεφρυνςθ των κινδφνων. Υεραιτζρω, μολονότι με τθ 

ςυγκεκριμζνθ απόφαςθ κακορίςκθκε θ λιψθ εμπράγματθσ εξαςφάλιςθσ φψουσ € 

2 εκ., που κα κάλυπτε τόςο το ποςόν τθσ διεφρυνςθσ, € 1 εκ., όςον και ιςόποςο 

μζροσ (€ 1 εκ.) των ιδθ χορθγθμζνων κεφαλαίων, θ εγγραφι τθσ προςθμείωςθσ 

ζγινε με κακυςτζρθςθ (υποβολι αίτθςθσ 30-5-2012 - ζκδοςθ απόφαςθσ 13-6-

2012) και κατά τθν θμζρα εγγραφισ τθσ ςτο Υποκθκοφυλακείο (14-6-2012) 

ενεγράφθ και άλλθ προςθμείωςθ ποςοφ € 3,6 εκ. υπζρ τθσ πρϊθν  Εμπορικισ 

Τράπεηασ. Ξατά ςυνζπεια, αμφότερεσ κατζςτθςαν ςυντρζχουςεσ με προφανι 

ευκφνθ των αρμοδίων οργάνων τθσ πιςτϊτριασ Εκνικισ Τράπεηασ. 

 

      6. Συμπεράςματα - Σφνοψθ: 

 

       Από τα διαλαμβανόμενα ςτθν με θμερομθνία 10-11-2016 Ζκκεςθ Ειδικισ 

Ζρευνασ ςτοιχεία και τισ διατυπωμζνεσ διαπιςτϊςεισ προκφπτουν τα εξισ 

ςυμπεράςματα για τισ πιςτοδοτιςεισ του ερευνωμζνου ομίλου εταιρειϊν:       

 

      α. Συμπεράςματα αφορϊντα τισ πρακτικζσ των μετόχων 

      Θ οικονομικι κρίςθ από το ζτοσ 2009 και εντεφκεν ανζκοψε τον μζχρι το ζτοσ 

2008  ανοδικό κφκλο εργαςιϊν τθσ εταιρείασ και τθν ιςχυρι κεφαλαιακι δομι τθσ. 

Θ κετικι τθσ πορεία μετεςτράφθ ςε δραματικι ςυρρίκνωςθ τθσ δραςτθριότθτασ και 

ςε εμφάνιςθ ςθμαντικοφ φψουσ επιςφαλειϊν. Ψα γεγονότα αυτά επζδραςαν 

δραςτικϊσ και ςε ςυνδυαςμό με τον μθ ζγκαιρο εξορκολογιςμό του κόςτουσ 

λειτουργίασ, οδιγθςαν ςε ςυςςϊρευςθ οφειλϊν, οι οποίεσ δεν κατζςτθ δυνατό να 

εξυπθρετθκοφν παρά τθν ενίςχυςθ με πρόςκετα κεφάλαια από τουσ μετόχουσ (€ 

5,5 εκ.). Ψελικι μοιραία κατάλθξθ υπιρξε θ κιρυξθ τθσ εταιρείασ ςε κατάςταςθ 

πτωχεφςεωσ, ςυνκικθ που εκ των πραγμάτων οδθγεί ςε είςπραξθ μικροφ μόνον 

τμιματοσ των οφειλϊν προσ τισ Ψράπεηεσ, που ανζρχονται ςυνολικϊσ ςε € 18 εκ. 

περίπου.  
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β. Συμπεράςματα αφορϊντα τισ πρακτικζσ των πιςτωτριϊν Τραπεηϊν  

 

      Πζχρι και το 2009 θ πιςτοδότθςθ τθσ εταιρείασ ιταν ςυμβατι με το μζγεκοσ των 

δραςτθριοτιτων τθσ. Ζκτοτε, επιδεινοφμενθσ ςτακερά τθσ χρθματοοικονομικισ 

κατάςταςισ τθσ, αντλικθκε ςταδιακά το ςφνολο των τότε παρεςχθμζνων ορίων. Χτθ 

ςυνζχεια οι Ψράπεηεσ, παράλλθλα με τισ προςπάκειεσ τθσ διοίκθςθσ και των 

μετόχων τθσ εταιρείασ για τθν εξυγίανςι τθσ, χοριγθςαν νζα κεφάλαια, αρχικά ςε 

ατομικι βάςθ (Εκνικι Ψράπεηα πρϊθν MARFIN EGNATIA) και ςτθ ςυνζχεια όλεσ από 

κοινοφ, με λιψθ καλυμμάτων. Ειδικότερα ωσ προσ τθν Εκνικι Ψράπεηα πρζπει να 

ςθμειωκεί ότι θ κακι οικονομικι κατάςταςθ τθσ εταιρείασ δεν δικαιολογοφςε τθν 

αφξθςθ του δανειςμοφ. Θ ςυγκεκριμζνθ απόφαςθ, που επικυρϊκθκε τθν 19-12-

2011, δεν ςυνάδει με τον Ξανονιςμό Υιςτοδοτιςεων. Πολονότι με τθ ςυγκεκριμζνθ 

απόφαςθ κακορίςκθκε θ λιψθ εμπράγματθσ εξαςφάλιςθσ φψουσ € 2 εκ., που κα 

κάλυπτε τόςο το ποςόν τθσ διεφρυνςθσ, € 1 εκ., όςον και ιςόποςο μζροσ (€ 1 εκ.) 

των ιδθ χορθγθμζνων κεφαλαίων, θ εγγραφι τθσ προςθμείωςθσ ζγινε με 

κακυςτζρθςθ (υποβολι αίτθςθσ 30-5-2012 - ζκδοςθ απόφαςθσ 13-6-2012) και κατά 

τθν θμζρα εγγραφισ τθσ ςτο Ωποκθκοφυλακείο (14-6-2012) ενεγράφθ και άλλθ 

προςθμείωςθ ποςοφ € 3,6 εκ. υπζρ τθσ πρϊθν  Εμπορικισ Ψράπεηασ. Ξατά 

ςυνζπεια, αμφότερεσ κατζςτθςαν ςυντρζχουςεσ με προφανι ευκφνθ των 

αρμοδίων οργάνων τθσ πιςτϊτριασ Εκνικισ Τράπεηασ. 

 

6.ΝΑΥΤΕΜΡΟΛΚΘ 

Για τθν εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΛΛΑ Θ ΝΑΥΤΕΜΡΟΛΚΘ – Ρ. ΑΚΑΝΑΣΛΑΔΘΣ ΚΑΛ 

ΣΛΑ». 

 

      1. Ειςαγωγικά ςχόλια: 
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      Θ παροφςα Ζκκεςθ βαςίηεται αποκλειςτικϊσ ςτθν άνευ θμερομθνίασ Ζκκεςθ 

Ειδικισ Ζρευνασ τθσ Διεφκυνςθσ Επικεϊρθςθσ Εποπτευομζνων Εταιρειϊν τθσ 

Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, δεδομζνου ότι για τισ δανειοδοτιςεισ τθσ ανωτζρω 

ερευνϊμενθσ εταιρείασ δεν εξετάςκθκαν μάρτυρεσ ενϊπιον τθσ Εξεταςτικισ 

Επιτροπισ. 

      Τπωσ αναφζρεται ςτο Υροοίμιο τθσ Ζκκεςθσ Ειδικισ Ζρευνασ, θ ζρευνα 

διενεργικθκε ςε εκτζλεςθ τθσ υπ’ αρ. 12919/18-5-2015 παραγγελίασ του κ. 

Ειςαγγελζα Σικονομικοφ Εγκλιματοσ και αφορά τθν πιςτοδοτικι τακτικι που 

εφάρμοςε θ ΕUROBANK προσ τθν εταιρεία «ΑΡΩΡΩΠΘ ΕΨΑΛΦΛΑ Θ ΡΑΩΨΕΠΥΣΦΛΞΘ – 

Υ. ΑΚΑΡΑΧΛΑΔΘΧ ΞΑΛ ΧΛΑ». 

      Χτθν προαναφερόμενθ Ζκκεςθ Ειδικισ Ζρευνασ διευκρινίηεται ότι διερευνικθκε 

το ςφνολο των πιςτοδοτιςεων, που διενεργικθκαν από το ζτοσ 2005 και εντεφκεν, 

αλλά για λόγουσ ουςίασ, θ ζκκεςθ επικεντρϊνεται ςε εκείνεσ που κρίκθκαν άξιεσ 

ςχολιαςμοφ. 

      Χτο πλαίςιο τθσ παραγγελίασ ελζγχκθκαν και οι πιςτοδοτιςεισ προσ τθν Αγγζλα 

Ακαναςιάδου - Ξοντογοφρθ, κακ’ όςον κατζχει τθ κζςθ τθσ Αντιπροζδρου του Δ.Χ. 

τθσ εταιρείασ. Υρόκειται για ςτεγαςτικά δάνεια με ςυνοφειλζτεσ τον ςφηυγο και τον 

υιό τθσ Φοδόλφο και Γεϊργιο Ξοντογοφρθ, που αμφότεροι απαςχολοφνται ςτθν 

εταιρεία. 

 

      2. Λςτορικό και ςτοιχεία τθσ ερευνϊμενθσ εταιρείασ: 

 

      Θ «ΑΡΩΡΩΠΘ ΕΨΑΛΦΛΑ Θ ΡΑΩΨΕΠΥΣΦΛΞΘ - Υ.ΑΚΑΡΑΧΛΑΔΘΧ & ΧΛΑ» (εφεξισ «θ 

εταιρεία») ιδρφκθκε τον Πάρτιο του 1924, από τουσ αδελφοφσ Υάνο και Γεϊργιο 

Ακαναςιάδθ. Αρχικά εκδόκθκε το «Ραυτικόν και Εμπορικόν Δελτίον Υειραιϊσ», που 

αποτζλεςε πρόδρομο τθσ εφθμερίδασ «Θ ΡΑΩΨΕΠΥΣΦΛΞΘ», θ οποία απζκτθςε τθ 

ςφγχρονθ μορφι τθσ μεταπολεμικά. Από το ζτοσ 2000 οι μετοχζσ τθσ 

διαπραγματεφονται ςτο Χ.Α.Α. 
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      Θ εταιρεία εδρεφει ςε ιδιόκτθτεσ εγκαταςτάςεισ ςτθν Ακινα και διατθρεί επίςθσ 

ιδιόκτθτο πιεςτιριο ςτο Ξορωπί. Υζραν τθσ βαςικισ δραςτθριότθτάσ τθσ, δθλαδι 

τθν ζκδοςθ εφθμερίδασ, παρζχει εκτυπωτικζσ υπθρεςίεσ ςε τρίτουσ και 

δευτερευόντωσ αναλαμβάνει τθ διεξαγωγι ςεμιναρίων - θμερίδων, τθ δθμιουργία, 

διαχείριςθ και ςυντιρθςθ δικτυακϊν τόπων, τθν πρακτόρευςθ και διανομι 

θμεριςιου και περιοδικοφ τφπου, τθν παροχι ςυμβουλϊν και τθν εκπόνθςθ 

μελετϊν ςε κζματα επενδφςεων. 

 

      Θ εφθμερίδα διατθρεί διαχρονικά τθν πρϊτθ κζςθ κυκλοφορίασ μεταξφ των 

θμεριςιων οικονομικϊν εφθμερίδων τθσ χϊρασ. Υαράλλθλα, ξεκίνθςε να 

αναπτφςςει ςταδιακά διαδικτυακι δραςτθριότθτα (NaftemporikiDigitalNetwork) 

ιδρφοντασ ςειρά ιςτοτόπων και ειδικότερα, το 1996 τον ενθμερωτικό 

www.naftemporiki.gr, το 2010 τον ψυχαγωγικό www.clickatlife.gr, το 2012 τον 

τεχνολογικό pestaola.gr, το 2014 τον παροχισ ολοκλθρωμζνων ψθφιακϊν 

υπθρεςιϊν www.redpixel.gr και το 2016 τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα αναηιτθςθσ 

εργαςίασ careernet.gr. 

      Θ ςθμερινι μετοχικι ςφνκεςθ τθσ εταιρείασ είναι θ εξισ: 

 

Ονοματεπϊνυμο % ςυμμετοχισ 

Αγγζλα Γ. Ακαναςιάδου - Ξοντογοφρθ 27,66 

Ειρινθ Γ. Ακαναςιάδου 27,33 

Παριζττα Γ. Ακαναςιάδου 27,25 

Οοιποί μζτοχοι (<3%) 17,76 

 

      Ψο 1996 θ εταιρεία ίδρυςε τθν «ΑΛΠΣΧ Α.Ε. - ΧΩΠΒΣΩΟΣΛ ΕΥΕΡΔΩΧΕΩΡ» (εφεξισ 

«Αίμοσ») με ςυμμετοχι 85% (ςυςτεγαηόμενθ) και με αντικείμενο δραςτθριότθτασ 

τθν παροχι ςυμβουλϊν, εκπόνθςθ μελετϊν ςε κζματα επενδφςεων και πάςθσ 

http://www.naftemporiki.gr/
http://www.clickatlife.gr/
http://www.redpixel.gr/
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φφςεωσ εκδόςεων. Ψο 1997 αφξθςε τθ ςυμμετοχι τθσ ςε 99,9% και το 2010 τθν 

απορρόφθςε. 

      Ψθν 16-2-2006 εξαγόραςε αντί € 2,84 εκ. το 92% των μετοχϊν τθσ «ΓΦΑΦΛΞΕΧ 

ΨΕΧΡΕΧ - ΑΦΣΛ ΑΚΑΡΑΧΛΑΔΘ Α.Ε.» (εφεξισ «Γραφικζσ Ψζχνεσ»), θ οποία είχε ωσ 

αντικείμενο τισ λικογραφικζσ εκτυπϊςεισ, τισ βιβλιοδεςίεσ και τισ γραφικζσ τζχνεσ 

και το 2008 εξαγόραςε πρόςκετο ποςοςτό 7,62% (ςφνολο 99,64%) αντί € 235,6 χιλ. 

Ψα αποτελζςματα τθσ χριςθσ του ίδιου ζτουσ επιβαρφνκθκαν με ποςό € 579,7 χιλ. 

κατόπιν απομείωςθσ τθσ αξίασ τθσ εν λόγω ςυμμετοχισ. Ψο επόμενο ζτοσ 

ςθμειϊκθκε θ εξαγορά και του υπολοίπου 0,36% των μετοχϊν και θ απορρόφθςθ 

τθσ εταιρείασ από τθ «ΡΑΩΨΕΠΥΣΦΛΞΘ». 

      Θ τελευταία ςυμμετείχε, ακόμα, με ποςοςτό 35% ςτθν «ΕΦΑΧΠΣΧ ΨΣΩΦΛΧΨΛΞΕΧ 

ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ Α.Ε.» (εφεξισ «Ζραςμοσ»), θ οποία δραςτθριοποιείται ςτον τομζα των 

ςυνεδρίων. Θ εν λόγω ςυμμετοχι πουλικθκε το 2014 αντί € 200 χιλ., με ηθμία € 384 

χιλ. Ψζλοσ, διατθρεί ςυμμετοχι με ποςοςτό 5,9% ςτο πρακτορείο διανομισ 

«ΕΩΦΩΥΘ». 

 

      Εξελικτικι πορεία του Ομίλου 

 

      Πζχρι και το 2009 θ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ τθσ εταιρείασ ιταν κετικι. 

Από το ζτοσ αυτό, δεδομζνθσ και τθσ ςε εξζλιξθ οικονομικισ κρίςθσ, άρχιςε θ κατ’ 

ζτοσ επιδείνωςθ βαςικϊν μεγεκϊν (κφκλοσ εργαςιϊν, αποτελζςματα χριςεων), που 

πλζον ζχουν καταςτεί αρνθτικά. Θ διοίκθςθ τθσ εταιρείασ φαίνεται ότι ζλαβε με 

κακυςτζρθςθ διορκωτικά μζτρα μόλισ το 2014 (μείωςθ προςωπικοφ, περιοριςμόσ 

των διαχρονικά υψθλϊν λειτουργικϊν και διοικθτικϊν εξόδων) καλφπτοντασ το 

ςχετικό κόςτοσ με νζο τραπεηικό δανειςμό, χωρίσ τθ ςυμμετοχι των μετόχων. 

Ειδικότερα, ςτθν περίοδο του ελζγχου, ιτοι από το 2005 και εντεφκεν, ουδεμία 

ΑΠΞ πραγματοποιικθκε. Χθμειϊνεται ότι θ κακαρι κζςθ τθσ εταιρείασ ιταν ιςχυρι 

και παραμζνει κετικι παρ’ όλεσ τισ ςυςςωρευμζνεσ ηθμίεσ. 
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      Ψο πρόγραμμα αναδιοργάνωςθσ τθσ εταιρείασ φαίνεται ότι είχε οριςμζνα 

αποτελζςματα, δεδομζνου ότι, ςφμφωνα με τα οικονομικά ςτοιχεία ζτουσ 2015, 

μείωςθ ςθμείωςαν τόςο τα ζξοδα διοίκθςθσ, διαμορφοφμενα ςε € 0,9 εκ. ζναντι € 

1,6 εκ. το 2014, κυρίωσ λόγω τθσ μείωςθσ του προςωπικοφ, όςο και οι ηθμίεσ προ 

φόρων ςε € -1,7 εκ. ζναντι € -3,4 εκ. αντίςτοιχα. Υαρά ταφτα, οι εξελίξεισ δεν ιταν 

οι αναμενόμενεσ. Λδιαίτερθσ ςθμαςίασ είναι θ άποψθ των ορκωτϊν λογιςτϊν, που 

«εφιςτοφν τθν προςοχι ςτισ ςυνεχιηόμενεσ ενζργειεσ του Σμίλου με ςκοπό τθν 

εξεφρεςθ πόρων για τθν ικανοποίθςθ των χρθματοδοτικϊν αναγκϊν τθσ εταιρείασ, 

αλλά και τθν αβεβαιότθτα που ςυνδζεται με τθν τρζχουςα οικονομικι κατάςταςθ 

τθσ Ελλάδασ. Ψα γεγονότα αυτά υποδθλϊνουν τθν φπαρξθ ουςιϊδουσ 

αβεβαιότθτασ που μπορεί να εγείρουν ςθμαντικι αμφιβολία αναφορικά με τθν 

ικανότθτα του Σμίλου να ςυνεχίςει τθ δραςτθριότθτά του. Χτισ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ δεν ζχουν διενεργθκεί προςαρμογζσ ςτα κονδφλια των απαιτιςεων 

και υποχρεϊςεων για τθν περίπτωςθ που θ παραδοχι τθσ ςυνεχιηόμενθσ 

δραςτθριότθτασ δεν είναι κατάλλθλθ». 

 

      3. Χρονοδιάγραμμα δανειςμοφ: 

 

      Τπωσ προαναφζρκθκε, θ ερευνϊμενθ εταιρεία και οι μζτοχοί τθσ 

χρθματοδοτικθκαν αποκλειςτικϊσ από τθν ΕUROBANK. 

       

      Χρθματοδοτιςεισ τθσ εταιρείασ – επιχειρθματικά δάνεια: 

 

      Θ ςυνεργαςία τθσ Ψράπεηασ με τθν εταιρεία ξεκίνθςε το 2005 με τθν ζκδοςθ Ε/Ε 

καλισ πλθρωμισ USD 303 χιλ. για τθν αγορά μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ με 

εξαςφάλιςθ ιςόποςο μετρθτό κάλυμμα ςτο ίδιο νόμιςμα. Θ Ε/Ε επιςτράφθκε τθν 7-

5-2006. 
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      Ψθν 6-7-2006 εγκρίκθκαν (α) θ ζκδοςθ Ε/Ε καλισ πλθρωμισ ποςοφ € 250 χιλ. για 

ειςαγωγι μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ και (β) ο κακοριςμόσ ορίου € 1,75 εκ. για 

κεφάλαιο κίνθςθσ διάρκειασ ενόσ ζτουσ (λιξθ 31-7-2007) με επιτόκιο 7%. Χκοπόσ 

του ωσ άνω πλαιςίου, ακάλυπτου από εξαςφαλίςεισ, ιταν θ ενίςχυςθ τθσ 

ρευςτότθτασ τθσ εταιρείασ, ϊςτε να ολοκλθρϊςει τθν καταςκευι ςφγχρονου 

πιεςτθρίου ςε ιδιόκτθτο οικόπεδο ςτο Ξορωπί. Ψο κόςτοσ προχπολογίςκθκε από 

τθν εταιρεία ςε € 3 εκ., ενϊ θ Ψράπεηα δεν προζβθ ςε ςχετικι εκτίμθςθ. Ψο ζργο 

ξεκίνθςε το 2006 και ολοκλθρϊκθκε το 2007. Ξατά τον χρόνο παροχισ τθσ ζγκριςθσ 

θ εταιρεία παρουςίαηε κετικι χρθματοοικονομικι εικόνα και μθδενικό τραπεηικό 

δανειςμό. Θ χριςθ του ορίου ζγινε για ποςό € 600 χιλ., το οποίο επεςτράφθ το 

Ροζμβριο του 2007. 

      Ψθν 13-12-2007 εγκρίκθκε ο κακοριςμόσ του ορίου € 2,5 εκ. για κεφάλαιο 

κίνθςθσ και ζκδοςθ Ε/Ε με το ίδιο επιτόκιο και ιςχφ μζχρι τθν 30-10-2008, επίςθσ 

χωρίσ εξαςφαλίςεισ. Πζροσ του ορίου, € 400 χιλ., είχε χρθςιμοποιθκεί από τθ 

«Γραφικζσ Ψζχνεσ» βάςει προγενζςτερθσ ςυνοπτικισ ζγκριςθσ (position 15-12-2006) 

με τθν εγγφθςθ τθσ «ΡΑΩΨΕΠΥΣΦΛΞΘ». Ψα οικονομικά ςτοιχεία τθσ τελευταίασ, 

ζτουσ 2005, ιταν ηθμιογόνα (μθ ελεγμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ). Αντικζτωσ, τα 

ενοποιθμζνα οικονομικά ςτοιχεία τθσ «ΡΑΩΨΕΠΥΣΦΛΞΘ» παρουςίαηαν βελτίωςθ 

τόςο ςε επίπεδο κφκλου εργαςιϊν (+9,1%), όςο και κερδοφορίασ. 

      Πε το από 27-11-2008 εγκριτικό θ Ψράπεηα ενζκρινε τθν ανανζωςθ, ζωσ τθν 30-

10-2009, των υφιςταμζνων ορίων και ςυναφϊν υπο-ορίων τθσ πιςτοφχου και τθσ 

κυγατρικισ τθσ «Γραφικζσ Ψζχνεσ». Επιςθμαίνεται ότι θ εταιρεία, ςτο πλαίςιο του 

ορίου των € 2,5 εκ., αποφάςιςε τθν προαγορά ςυναλλάγματοσ φψουσ € 500 χιλ. 

(Flexible Forward διάρκειασ ενόσ ζτουσ) με ςκοπό τθν αγορά εκτυπωτικισ μθχανισ. 

Επιπροςκζτωσ εξζδωςε Ε/Ε γϋ κατθγορίασ € 450 χιλ. Ψο υπόλοιπο του ορίου ιταν € 

930 χιλ., εκ των οποίων ποςό € 400 χιλ. αφοροφςε ςτο υπόλοιπο του υπο-ορίου 1, 

που είχε χρθςιμοποιιςει θ «Γραφικζσ Ψζχνεσ». Ψα οικονομικά ςτοιχεία (ςε ατομικό 

και ενοποιθμζνο επίπεδο) παρουςίαηαν ςτακερότθτα. Ψα ςτοιχεία του 2007 για τθν 

«Γραφικζσ Ψζχνεσ» ιταν ηθμιογόνα (€ -265 χιλ.). 

      Αφοφ είχε ανανεωκεί θ ιςχφσ του ωσ άνω ορίου, με το από 16-3-2009 ειςθγθτικό 

εγκρίκθκε νζα ανανζωςθ (τότε υπόλοιπο € 1 εκ.) και πρόςκετθ ακάλυπτθ 
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χρθματοδότθςθ ποςοφ € 2 εκ., με χριςθ κεφαλαίων μζςω τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ψράπεηασ Επενδφςεων- European Investment Bank (εφεξισ όριο EIB) με επιτόκιο 

Euribor πλζον περικωρίου 3%, τριετοφσ διάρκειασ με αποπλθρωμι ςτθ λιξθ (2012). 

Χκοπόσ τθσ χρθματοδότθςθσ ιταν ο εκςυγχρονιςμόσ τθσ εκτυπωτικισ μονάδασ τθσ 

εταιρείασ. Χτθν ειςιγθςθ αναφζρεται ότι θ εταιρεία είχε προβεί ςε προαγορά 

ςυναλλάγματοσ € 1,3 εκ., που κα χρθςιμοποιοφνταν για τθν αγορά εκτυπωτικισ 

μθχανισ. Ψα οικονομικά ςτοιχεία τθσ εταιρείασ (ςε ατομικι και ενοποιθμζνθ βάςθ) 

για το ζτοσ 2008 παρουςίαηαν αφξθςθ κφκλου εργαςιϊν με περιοριςμό 

λειτουργικισ και τελικισ κερδοφορίασ. 

      Βάςει του από 8-1-2010 ειςθγθτικοφ αποφαςίςκθκε θ μείωςθ τθσ 

χρθματοδότθςθσ μζςω ΕΛΒ ςε € 1,2 εκ. (θ λιξθ παρζμεινε bullet το 2012) και θ 

χοριγθςθ, εντόσ του ςυνολικοφ ορίου € 2,5 εκ., ποςοφ € 800 χιλ. ωσ κεφαλαίου 

κίνθςθσ μονιμότερου χαρακτιρα με 3ετι διάρκεια πλθρωτζο ςτθ λιξθ (τελικά δεν 

χρθςιμοποιικθκε). Δθλαδι, ςθμειϊκθκε περιοριςμόσ του ορίου από € 4,5 εκ. ςε € 

3,7 εκ., ενϊ εκείνθ τθ χρονικι ςτιγμι είχε χρθςιμοποιθκεί τμιμα του € 1,95 εκ. 

Χφμφωνα με τα οικονομικά ςτοιχεία ζτουσ 2008 κακϊσ και τισ ενδιάμεςεσ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ του ζτουσ 2009, είχε υποχωριςει ο κφκλοσ εργαςιϊν, 

κακϊσ και θ λειτουργικι και τελικι κερδοφορία. Χτθν ειςιγθςθ αναφερόταν ότι οι 

φορείσ τθσ πιςτοφχου διατθροφςαν τότε επενδφςεισ, μζςω του private banking τθσ 

Ψράπεηασ, φψουσ € 2εκ. περίπου, ενϊ διζκεταν και ςθμαντικό χαρτοφυλάκιο 

μετοχϊν. 

      Ψθν 28-4-2011 αποφαςίςκθκε μείωςθ του ορίου ςε € 1 εκ., με το τότε 

χρθςιμοποιθμζνο τμιμα μόνο € 0,1 εκ. για ζκδοςθ Ε/Ε, ενϊ διατθροφνταν και θ 

οφειλι μζςω ΕΛΒ, ποςοφ € 1,2 εκ. (ςφνολο κινδφνων € 1,3 εκ.). Χφμφωνα με τα 

οικονομικά ςτοιχεία του 2010, ο κφκλοσ εργαςιϊν τθσ εταιρείασ είχε μειωκεί 

περαιτζρω, ενϊ τα ζξοδα λειτουργίασ, διάκεςθσ και διοίκθςθσ παρζμειναν 

ςτακερά, γεγονόσ που επιβάρυνε τα προ φόρων αποτελζςματα τθσ χριςθσ 

(αρνθτικά € 1,3 εκ.). Χτθν ειςιγθςθ αναφερόταν και πάλι ότι οι επενδφςεισ των 

φορζων μζςω του private banking τθσ Ψράπεηασ είχαν αυξθκεί ςε € 3,3 εκ. 

      Ψθν 24-10-2012 εγκρίκθκε θ παράταςθ εξόφλθςθσ τθσ δανειοδότθςθσ μζςω ΕΛΒ 

μζχρι τθν 31-1-2013 (προθγουμζνωσ είχε δοκεί παράταςθ ζωσ 29-9-2012) λόγω 
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προβλθμάτων ρευςτότθτασ τθσ εταιρείασ. Χτο μεςοδιάςτθμα είχε διενεργθκεί, με 

ςυνοπτικι ζγκριςθ, χοριγθςθ € 0,3 εκ. κακ’ υπζρβαςθ του ορίου € 1 εκ. (υπόλοιπο 

€ 1,3 εκ.) με λιψθ υποςχετικισ επιςτολισ εξόφλθςθσ αρχικά μζχρι τθν 16-9-2012 

και κατόπιν παράταςθσ, μζχρι τθν 27-12-2012. Χθμειϊνεται ότι θ εταιρεία είχε 

ηθτιςει τθν επαναφορά του ορίου ςτο φψοσ των € 2,5 εκ., κακϊσ και ότι ςτθν 

ειςιγθςθ αναφερόταν ότι οι φορείσ διατθροφςαν χαρτοφυλάκιο μζςω private 

banking ποςοφ € 2,6 εκ. 

      Ψθν 2-1-2013 εγκρίκθκαν (α) θ παράταςθ αποπλθρωμισ τθσ χρθματοδότθςθσ 

ποςοφ € 1,2 εκ. μζςω ΕΛΒ ζωσ τθν 30-6-2015 με αφξθςθ του περικωρίου από 3% ςε 

4% και (β) θ αφξθςθ του ορίου από € 1 εκ. ςε € 2,3 εκ. με ςκοπό τθν χρθματοδότθςθ 

του κόςτουσ προαγοράσ χάρτου ςε καλφτερθ τιμι (τότε υπόλοιπο € 1,3 εκ., 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ χοριγθςθσ € 0,3 εκ. ζναντι υποςχετικισ επιςτολισ). 

Δθλαδι, το ςυνολικό όριο τθσ εταιρείασ διαμορφϊκθκε ςε € 3,53 εκ. 

      Ξακορίςκθκαν (α) θ λιψθ τθσ εγγφθςθσ των Ξων. Α. Ξοντογοφρθ, Π. 

Ακαναςιάδου και Ε. Ακαναςιάδου για κινδφνουσ άνω των € 3 εκ., ιτοι μζχρι του 

ποςοφ € 0,5 εκ. και (β) θ εγγραφι προςθμείωςθσ αϋ ςειράσ ποςοφ € 3 εκ. επί του 

επιχειρθματικοφ ακινιτου που εδρεφει θ εταιρεία, εμπορικισ αξίασ € 2.575 χιλ. 

Χθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με τθ ςχετικι από 11ο/2012 εκτίμθςθ (Eurobank 

Property Services) το ακίνθτο εκεωρείτο χαμθλοφ εμπορικοφ ενδιαφζροντοσ λόγω 

μθ τακτοποιθμζνων αυκαιρεςιϊν, ζλλειψθσ ςτατικϊν μελετϊν για τμιματα αυτοφ, 

παλαιότθτασ και νομικοφ διαχωριςμοφ ςε δφο οριηόντιεσ ιδιοκτθςίεσ. 

      Χφμφωνα με τθν ανάλυςθ τθσ Ωπθρεςίασ (ιςολογιςμόσ 2011 και ενδιάμεςεσ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ 2012) ςυνεχιηόταν θ κατ’ ζτοσ μείωςθ του κφκλου 

εργαςιϊν, τα τελικά αποτελζςματα ιταν ηθμιογόνα (€ -2,5 εκ.) ςυνεπεία  του 

μειωμζνου περικωρίου κζρδουσ και των διαχρονικά υψθλϊν λειτουργικϊν εξόδων. 

Υαράλλθλα, θ εταιρεία είχε επιβαρυνκεί με κόςτοσ € 756 χιλ. για τθν αποχϊρθςθ 

προςωπικοφ, κακϊσ και με ηθμίεσ αποτίμθςθσ κατόπιν αναπροςαρμογισ τθσ αξίασ 

των παγίων ςτοιχείων τθσ. 

      Πε το από 4-4-2013 ειςθγθτικό εγκρίκθκε νζα παράταςθ τθσ χρθματοδότθςθσ 

μζςω ΕΛΒ μζχρι τθν 30-6-2013 εν αναμονι τθσ λιψθσ των ωσ άνω κακοριςμζνων 
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ενοχικϊν και εμπράγματων εξαςφαλίςεων. Πε το νεότερο, από 25-10-2013 

ειςθγθτικό εγκρίκθκαν (α) νζα παράταςθ μζχρι 30-11-2013 (β) ευχζρεια διενζργειασ 

χρθματοδοτιςεων μζχρι € 0,3 εκ. ανά μινα προ τθσ εγγραφισ τθσ προςθμείωςθσ με 

τθν εγγφθςθ των Αγγζλασ Ξοντογοφρθ και Ειρινθσ Ακαναςιάδου (δθλαδι όχι και 

τθσ Παριζττασ Ακαναςιάδου). Τπωσ αναφζρεται ςτο ειςθγθτικό, θ εταιρεία είχε 

δρομολογιςει τθν τακτοποίθςθ των εκκρεμοτιτων του ακινιτου και θ εγγραφι τθσ 

προςθμείωςθσ κα πραγματοποιείτο μζχρι τθν 15-11-2013, οπότε κα ακολουκοφςε 

άρςθ τθσ εγγφθςθσ των δυο ανωτζρω προςϊπων. 

      Χφμφωνα με το από  27-11-2013 ειςθγθτικό είχε ολοκλθρωκεί ο ζλεγχοσ τίτλων 

του ακινιτου, επί του οποίου κα ενεγράφετο θ κακοριςμζνθ προςθμείωςθ και 

επρόκειτο να ςταλεί ςτθ νομικι υπθρεςία θ ςχετικι εντολι. Πε αυτό το δεδομζνο, 

κακϊσ και του ότι δεν υπιρχαν πλζον διακζςιμοι πόροι μζςω ΕΛΒ, εγκρίκθκε θ 

αναχρθματοδότθςθ τθσ ςχετικισ οφειλισ € 1,2 εκ., μζςω του κακοριςμζνου ορίου € 

3,5 εκ., με αφξθςθ του περικωρίου επιτοκίου από 4% ςε 5% και λιξθ τθν 30-6-2015 

(bullet). 

      Πε το από 23-4-2014 ειςθγθτικό και ενϊ το όριο χρθςιμοποιείτο μζχρι € 3 εκ., 

χωρίσ δθλαδι να απαιτείται θ εγγφθςθ των δφο προαναφερόμενων φορζων (θ 

προςθμείωςθ είχε εγγραφεί) εγκρίκθκε μακροπρόκεςμθ χρθματοδότθςθ φψουσ € 

2,9 εκ., 5ετοφσ διάρκειασ, πλθρωτζασ ςε δζκα 6μθνιαίεσ δόςεισ (ζκαςτθ € 290 χιλ.), 

με επιτόκιο Euribor 6μινου πλζον περικωρίου 6%. Ξακορίςκθκε θ εγγραφι 

προςθμειϊςεων αϋ ςειράσ € 1,8 εκ. θ κακεμία επί του πιεςτθρίου ςτο Ξορωπί 

ιςόποςθσ αξίασ και επί αγροτεμαχίου τθσ εταιρείασ ςτθν Υαιανία, επίςθσ ίςθσ αξίασ 

(εκτιμιςεισ 4οσ/2014 από τθν  Eurobank Property Services). Χτθ ςχετικι ζκκεςθ για 

το δεφτερο ακίνθτο αναφερόταν ότι αποτελείται από 22 όμορα αγροτεμάχια, για τα 

οποία υπιρχε Υράξθ Χυνζνωςθσ (4.149/28-4-2014), θ οποία, όμωσ, δεν αποτελεί 

τίτλο ιδιοκτθςίασ, δεδομζνου ότι δεν δφναται να μεταγραφεί ςτο αρμόδιο 

Ωποκθκοφυλακείο/Ξτθματολόγιο. Ψα αγροτεμάχια εξακολουκοφν να εμφαίνονται 

ωσ ανεξάρτθτεσ αυτοτελείσ ιδιοκτθςίεσ, γεγονόσ που ενζχει τον κίνδυνο εγγραφισ 

βαρϊν από τρίτουσ ςε κακζνα από τα 22 αγροτεμάχια. 

      Ψο νζο δάνειο κα χρθςιμοποιείτο: 
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α. Ξατά € 2 εκ. για αποηθμίωςθ προςωπικοφ (προγραμματιςμζνθ μείωςθ τον 

7ο/2014) υπό τθν προχπόκεςθ τθσ προςκόμιςθσ ςχετικοφ καταλόγου και ζκδοςθσ 

δίγραμμων επιταγϊν ςε διαταγι των δικαιοφχων υπαλλιλων τθσ εταιρείασ. 

β. Ξατά € 0,9 εκ. για τθν ενίςχυςθ τθσ παρουςίασ τθσ εταιρείασ ςτο διαδίκτυο, 

κακϊσ και για νζεσ δραςτθριότθτεσ ςτον τομζα τθσ οργάνωςθσ ςεμιναρίων και 

ςυνεδρίων. 

      Χφμφωνα με το ςχετικό ειςθγθτικό και τθν ανάλυςθ τθσ Ωπθρεςίασ, 

(α) ο κφκλοσ εργαςιϊν χριςθσ 2013 διαμορφϊκθκε ςε € 7,1 εκ. από € 10,5 εκ. το 

2012 (μείωςθ 32,4%) λόγω τθσ κατάργθςθσ τθσ υποχρεωτικισ δθμοςίευςθσ των 

οικονομικϊν καταςτάςεων των Α.Ε. και Ε.Υ.Ε. ςτον Ψφπο, αλλά και τθσ φφεςθσ που 

παρουςιάηεται ςτθν εςωτερικι αγορά με αποτζλεςμα τθ μείωςθ των 

διαφθμιςτικϊν εςόδων. Θ ίδια χριςθ ζκλειςε με ηθμίεσ προ φόρων φψουσ € 3,6 εκ. 

ωσ αποτζλεςμα του μειωμζνου περικωρίου κζρδουσ και των διαχρονικά υψθλϊν 

λειτουργικϊν εξόδων. Ψο ίδιο κεφάλαιο κίνθςθσ μετατράπθκε ςε αρνθτικό € -1,2 

εκ., ενϊ ο δείκτθσ ξζνα/ίδια κεφάλαια διαμορφϊκθκε ςε 0,72. Θ πιςτολθπτικι 

ικανότθτα τθσ εταιρείασ είχε επιδεινωκεί ςε 6,8 (προθγοφμενθ 5,8). 

(β) κεωρικθκε εφικτι θ αποπλθρωμι του δανείου ςε 5 ζτθ, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν 

τισ παραδοχζσ του επιχειρθματικοφ πλάνου που κατάρτιςε θ εταιρεία (όχι 

ανεξάρτθτοσ οίκοσ) για τα ζτθ 2014 - 2020. Χφμφωνα με τισ ςχετικζσ παραδοχζσ θ 

εταιρεία αναμενόταν να επιςτρζψει ςτθν κερδοφορία το 2016 (δεν επιτεφχκθκε 

τελικά), ενϊ προβλεπόταν και νζα αναχρθματοδότθςθ  του δανείου ποςοφ € 1,2 εκ., 

με αποπλθρωμι ςε τρεισ ιςόποςεσ ετιςιεσ δόςεισ μζχρι τθν 31-12-2017. 

(γ) τα 5 ςτεγαςτικά δάνεια τθσ Αγγζλασ Ξοντογοφρθ (βλ. επόμενο κεφάλαιο) 

αναδιαρκρϊκθκαν το 2012 και εκ νζου τον 3ο/2014. 

(δ) οι φορείσ τθσ εταιρείασ Ξοντογοφρθ Αγγζλα και Ακαναςιάδου Παριζττα, είναι 

πελάτεσ private bankingμε ςθμαντικζσ κατακζςεισ, αμοιβαία κεφάλαια και μετοχζσ. 

      Χυνοψίηοντασ τα παραπάνω και χωρίσ να παραγνωρίηεται θ λιψθ εμπραγμάτων 

εξαςφαλίςεων ικανοφ φψουσ, ςθμειϊνεται ότι: 
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(i) δεν προκφπτει να εξετάςκθκε από τθν Ψράπεηα θ ςυμμετοχι των μετόχων με ίδια 

κεφάλαια (ΑΠΞ) ςτθν κάλυψθ του κόςτουσ τθσ αναδιάρκρωςθσ. 

(ii) με τθ χοριγθςθ του ςυγκεκριμζνου δανείου θ εταιρεία δεn χρειάςκθκε να κάνει 

πλιρθ χριςθ του υφιςταμζνου ορίου € 3,5 εκ. (υπόλοιπο € 3 εκ.), οπότε κα ζπρεπε 

να λθφκεί και θ εγγφθςθ των δφο μετόχων - φορζων, ζςτω και για ποςόn € 0,5 εκ. 

(iii) θ μία εξ αυτϊν ιδθ τότε δεν εξυπθρετοφςε ομαλά τα ςτεγαςτικά δάνειά τθσ, 

όπωσ και μζχρι ςιμερα. 

(iv) ςε απάντθςθ ερωτιματoσ τθσ Επικεωριτριασ δθλϊκθκε ότι από το 2010 και 

μετά θ ςυνεργαςία των μετόχων με το private banking, που προφανϊσ 

ςυνεκτιμικθκε από το εγκριτικό όργανο, αφοροφςε μετοχζσ τθσ ίδιασ τθσ εταιρείασ 

και όχι «ςθμαντικοφ φψουσ κατακζςεισ και αμοιβαία κεφάλαια». Χχετικι αναφορά 

γινόταν εςφαλμζνα ςε όλα τα κατά καιροφσ ειςθγθτικά. 

      Πε τθν από 16-6-2014 απόφαςθ τροποποιικθκε ο προαναφερόμενοσ όροσ περί 

του τρόπου διάκεςθσ του τμιματοσ  € 2 εκ. του δανείου, που προοριηόταν για τθν 

καταβολι αποηθμιϊςεων. Ειδικότερα, όπωσ αναφζρεται ςτο ςχετικό ειςθγθτικό, 

κατά τθν ανακοίνωςθ του υπ’ όψιν όρου ςτθν εταιρεία, οι αρμόδιοι τθσ  διλωςαν 

«ςθμαντικό μζροσ των οφειλομζνων αποηθμιϊςεων ζχει ιδθ καταβλθκεί μζςω 

ιδίων κεφαλαίων τθσ εταιρείασ». Ψο ποςόν, που κατά τθν  εταιρεία είχε ιδθ 

καταβλθκεί ι επρόκειτο να καταβλθκεί άμεςα, ανερχόταν ςε € 359 χιλ. Ζτςι θ 

Ψράπεηα ενζκρινε τθ διενζργεια ελζγχου, μζςω του λογαριαςμοφ όψεωσ τθσ 

εταιρείασ, για τθ διάκεςθ του υπ’ όψιν ποςοφ, διατθρϊντασ τον προαναφερόμενο 

όρο ςε ιςχφ για το υπόλοιπο ποςό (€ 1.641 χιλ.). Από τα ςτοιχεία που 

προςκομίςκθκαν ςτθν Επικεωριτρια προκφπτει ότι το εν λόγω τμιμα του δανείου 

πράγματι αναλϊκθκε για τθν καταβολι αποηθμιϊςεων. 

      Πε το από 3-6-2015 ειςθγθτικό εγκρίκθκαν (α) θ παράταςθ για ζνα ζτοσ (30-6-

2016) τθσ χοριγθςθσ ποςοφ € 1,2 εκ. και (β) ετιςια περίοδοσ χάριτοσ για το δάνειο 

των € 2,9 εκ., που εμφάνιηε μια κακυςτερθμζνθ δόςθ, δθλαδι επιμικυνςθ τθσ 

διάρκειάσ του από 5 ςε 6 ζτθ με το ίδιο δοςολόγιο. Ιδθ, βάςει οικονομικϊν 

ςτοιχείων 2014 θ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ τθσ εταιρείασ είχε επιδεινωκεί 

περαιτζρω (πιςτολθπτικι διαβάκμιςθ 7,8 - κατθγοριοποίθςθ από B ςε C). Υρζπει να 
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λθφκεί υπ’ όψιν ότι τον Πάιο 2015 θ εταιρεία κατζβαλε € 150 χιλ. προσ μείωςθ 

απαιτθτϊν τόκων, ενϊ οι υπολειπόμενοι € 60,2 χιλ. κα καταβάλλονταν εντόσ του 

Λουνίου 2015. Ψζλοσ, ςτο ςυγκεκριμζνο ειςθγθτικό, αλλά και ςτθ ςυνζχεια ουδεμία 

γίνεται πλζον αναφορά για τθ ςυνεργαςία τθσ Ψράπεηασ με τουσ φορείσ μζςω 

private banking. 

      Ακολοφκθςε θ παροχι τριϊν διαδοχικϊν ςυνοπτικϊν εγκρίςεων (24-2-2016, 7-3-

2016 και 13-9-2016) για τθ διενζργεια χορθγιςεων ςυνολικοφ ποςοφ € 295 χιλ. με 

κάλυμμα επιταγζσ πελατείασ, το προϊόν των οποίων ιχκθ  ςε πίςτωςθ απαιτθτϊν 

τόκων. Σι χορθγιςεισ αυτζσ διενεργικθκαν εντόσ του ορίου των € 3,5 εκ., τμιμα € 3 

εκ. του οποίου είχε ιδθ αντλθκεί, χωρίσ όμωσ τθ λιψθ, για το υπερβάλλον, τθσ 

εγγφθςθσ των Αγγζλασ Ξοντογοφρθ και Ειρινθσ Ακαναςιάδου (όροσ τθσ αρχικισ 

ζγκριςθσ κακοριςμοφ του ορίου). 

      Ψθν 14-10-2016 εξετάςκθκε το από 26-7-2016 ειςθγθτικό αναφορικά με αίτθμα 

τθσ εταιρείασ για ετιςια παράταςθ τθσ χοριγθςθσ ποςοφ € 1,2 εκ. (απαιτθτι από 

30-6-2016) ενόψει δρομολογθμζνθσ διαδικαςίασ πϊλθςθσ του υπζγγυου ακινιτου 

ςτθν Υαιανία, από το προϊόν τθσ οποίασ κα εξοφλθκεί. Θ Ψράπεηα αποφάςιςε τθ 

μεταφορά των φακζλων τθσ εταιρείασ και των μετόχων ςτθν αρμοδιότθτα τθσ 

Πονάδασ Διαχείριςθσ Ξακυςτεριςεων (Remedial) και τθν υποβολι, εντόσ δφο 

εβδομάδων, πρόταςθσ οριςτικισ διευκζτθςθσ. 

      Χφμφωνα με τα οικονομικά ςτοιχεία χριςθσ 2015, βελτίωςθ ςθμείωςαν τα 

ζξοδα διοίκθςθσ, διαμορφοφμενα ςε € 0,9 εκ. ζναντι € 1,6 εκ. το 2014, κυρίωσ λόγω 

του προγράμματοσ αποχϊρθςθσ προςωπικοφ και τθσ μείωςθσ δαπανϊν 

μιςκοδοςίασ. Πείωςθ, επίςθσ, παρουςίαςαν οι ηθμίεσ προ φόρων από € 3,4 εκ. το 

2014 ςε € 1,7 εκ. και επιδείνωςθ θ ςχζςθ ξζνα/ ίδια (2,15). Επιςθμαίνεται θ 

«ζμφαςθ» των ορκωτϊν ελεγκτϊν αναφορικά με τισ «ςυνεχιηόμενεσ ενζργειεσ του 

Σμίλου με ςκοπό τθν εξεφρεςθ πόρων για τθν ικανοποίθςθ των χρθματοδοτικϊν 

αναγκϊν τθσ εταιρείασ, αλλά και τθν αβεβαιότθτα που ςυνδζεται με τθν τρζχουςα 

οικονομικι κατάςταςθ τθσ Ελλάδασ. Ψα γεγονότα αυτά υποδθλϊνουν τθν φπαρξθ 

ουςιϊδουσ αβεβαιότθτασ που μπορεί να εγείρουν ςθμαντικι αμφιβολία αναφορικά 

με τθν ικανότθτα του Σμίλου να ςυνεχίςει τθ δραςτθριότθτά του. Χτισ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ δεν ζχουν διενεργθκεί προςαρμογζσ ςτα κονδφλια των απαιτιςεων 
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και υποχρεϊςεων για τθν περίπτωςθ που θ παραδοχι τθσ ςυνεχιηόμενθσ 

δραςτθριότθτασ δεν είναι κατάλλθλθ». 

      Ξατόπιν αυτϊν, θ Ψράπεηα υποβάκμιςε τθν πιςτολθπτικι διαβάκμιςθ τθσ 

εταιρείασ από C ςε D, ςυνεκτιμϊντασ, μεταξφ άλλων, τθν φπαρξθ προνομιακϊν 

απαιτιςεων προσ Αςφαλιςτικοφσ Σργανιςμοφσ (€ 466 χιλ.) και προσ τθν Εφορία (€ 

900 χιλ.), ρυκμιςμζνεσ και μθ αντίςτοιχα. 

 

      Χρθματοδοτιςεισ των μετόχων – ςτεγαςτικά δάνεια: 

 

      Θ μζτοχοσ και διευκφνουςα ςφμβουλοσ τθσ εταιρείασ Αγγζλα Ξοντογοφρθ με 

ςυνοφειλζτεσ τον ςφηυγο και τον υιό τθσ, Φοδόλφο και Γεϊργιο Ξοντογοφρθ 

(απαςχολοφνται ςτισ εταιρείεσ), ζχουν λάβει ςτεγαςτικά δάνεια αποκλειςτικϊσ από 

τθν ΕUROBANK, όπωσ προαναφζρκθκε. 

      Ψθν 15-3-2001 και τθν 29-3-2001 εγκρίκθκε θ χοριγθςθ δφο ιςόποςων 

ςτεγαςτικϊν δανείων ποςοφ € 440,2 χιλ. ζκαςτο, αρχικισ διάρκειασ 15 ετϊν και 

επιτόκιο Libor μθνόσ πλζον περικωρίου 1,75% (τον 1ο/2007 μειϊκθκε ςε 1%). 

Χκοπόσ αμφοτζρων των δανείων ιταν θ αγορά και βελτίωςθ δφο διαμεριςμάτων 

ςτο Υαλαιό Φάλθρο (ΧΨϋ και Ηϋ ορόφου με αποκικεσ και κζςεισ ςτάκμευςθσ) με 

ποςό € 712 χιλ. και θ επιςκευι τθσ ιδιόκτθτθσ μονοκατοικίασ ςτο Υόρτο Χζλι με 

ποςό € 169 χιλ. Χε αςφάλειά τουσ ενεγράφθςαν αϋ ςειράσ προςθμειϊςεισ ποςοφ € 

572,3 χιλ. ςτο πρϊτο διαμζριςμα, εμπορικισ αξίασ € 616 χιλ. και ποςοφ € 572,3 χιλ. 

ςτο δεφτερο, εμπορικισ αξίασ € 631 χιλ. (εκτιμιςεισ 2001 από τθν Eurobank 

Properties). Ψο ποςοςτό αποπεράτωςθσ κατά το χρόνο τθσ ζγκριςθσ ιταν 30% για 

αμφότερα τα υπζγγυα και ο δείκτθσ LTV κα διαμορφωνόταν μετά τθν αποπεράτωςθ 

περίπου ςε 70% (μεταγενζςτερα ςυνενϊκθκαν ςε ζνα διαμζριςμα). Είναι 

αξιοςθμείωτο ότι το δϊμα περιλαμβάνει αυκαίρετθ δόμθςθ, που δεν μπορεί να 

τακτοποιθκεί πολεοδομικά, αλλά κα πρζπει να κατεδαφιςτεί, προκειμζνου το 

ακίνθτο να κεωρείται νόμιμο. 
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      Ψθν 20-9-2002 εγκρίκθκε θ χοριγθςθ ςτεγαςτικοφ δανείου € 550 χιλ., αρχικισ 

διάρκειασ 20 ετϊν, με επιτόκιο Euribor μθνόσ πλζον περικωρίου 1,5% (τον 1ο/2017 

μειϊκθκε ςε 1%) με ςκοπό τθν επιςκευι τθσ εξοχικισ κατοικίασ ςτο Υόρτο Χζλι, επί 

τθσ οποίασ ενεγράφθ προςθμείωςθ αϋ ςειράσ φψουσ € 715 χιλ. Βάςει εκτίμθςθσ του 

2002 (Ψεχνικι Ωπθρεςία τθσ Ψράπεηασ) θ εμπορικι αξία του ακινιτου ανερχόταν ςε 

€ 850 χιλ. 

      Ψθν 11-3-2005 εγκρίκθκε θ χοριγθςθ 15ετοφσ ςτεγαςτικοφ δανείου € 100 χιλ., 

διάρκειασ 15 ετϊν, με επιτόκιο Euribor μθνόσ πλζον περικωρίου 1,75%, με ςκοπό 

τθν επιςκευι των δφο ιδθ χρθματοδοτθμζνων υπζγγυων διαμεριςμάτων ςτο 

Υαλαιό Φάλθρο, εμπορικισ αξίασ € 1.300 χιλ. (εκτίμθςθ 2οσ/2005 από τθν Eurobank 

Properties) με εγγραφι επ’ αυτϊν γϋ προςθμείωςθσ ποςοφ € 240 χιλ. Συςιαςτικά 

επρόκειτο για αναχρθματοδότθςθ ιςόποςου προςωπικοφ τοκοχρεολυτικοφ δανείου 

που είχε λάβει θ Αγγζλα Ξοντογοφρθ από τθν EFG Luxemburg το 2009, διάρκειασ 3 

ετϊν, με επιτόκιο Euribor 3μινου πλζον περικωρίου 0,70%, με ενζχυρο μετοχζσ τθσ 

«ΡΑΩΨΕΠΥΣΦΛΞΘ». Ξατά τθν θμερομθνία τθσ αίτθςθσ οι κζςεισ των Αγγζλασ 

Ακαναςιάδου και Φοδόλφου Ξοντογοφρθ ςτο private bankingτθσ Ψράπεηασ 

ανζρχονταν ςε € 2,1 εκ., περίπου (επρόκειτο κυρίωσ για μετοχζσ). 

      Ψθν 14-10-2016 θ Ψράπεηα αποφάςιςε τθ μεταφορά (μαηί με τουσ φακζλουσ τθσ 

εταιρείασ) και των φακζλων των μετόχων ςτθν αρμοδιότθτα τθσ Πονάδασ 

Διαχείριςθσ Ξακυςτεριςεων (Remedial).  

 

      4. Υπόλοιπα οφειλϊν: 

 

      Βάςει όςων αναφζρονται ςτθν άνευ θμερομθνίασ Ζκκεςθ Ειδικισ Ζρευνασ τθσ 

Διεφκυνςθσ Επικεϊρθςθσ Εποπτευομζνων Εταιρειϊν τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, τα 

υπόλοιπα των οφειλϊν τθσ ερευνωμζνθσ εταιρείασ και των μετόχων τθσ ςτθ 

δανείςτρια Ψράπεηα ζχουν ωσ ακολοφκωσ (ςτθν Ζκκεςθ δεν αναφζρεται αν 

περιλαμβάνονται τόκοι καταλογιςμζνοι και μθ): 
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      Α. Οφειλζσ τθσ εταιρείασ προσ τθν ΕUROBANK τθν 22-9-2016 

 

      Από κεφάλαια κίνθςθσ (αρχικό και δφο μεςοπρόκεςμα) οφείλει ποςόν 6.188.000 

ευρϊ (λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ 1.379.000 ευρϊ). Σι παραςχεκείςεσ εξαςφαλίςεισ 

αφοροφν προςθμειϊςεισ αϋ και βϋ ςειράσ ποςοφ 3.000.000 ευρϊ εκάςτθ ςε ακίνθτα 

– γραφεία τθσ εταιρείασ επί τθσ οδοφ Οζνορμαν, προςθμείωςθ αϋ ςειράσ ποςοφ 

1.800.000 ευρϊ ςε ακίνθτο (πιεςτιριο) τθσ εταιρείασ ςτο Ξορωπί και προςθμείωςθ 

αϋ ςειράσ ποςοφ 1.800.000 ευρϊ ςε ακίνθτα (οικόπεδα) τθσ εταιρείασ ςτθν Υαιανία. 

 

      Β. Οφειλζσ των μετόχων προσ τθν ΕUROBANK τθν 22-9-2016 

 

      Από ςτεγαςτικά δάνεια θ μζτοχοσ και διευκφνουςα ςφμβουλοσ τθσ εταιρείασ 

Αγγζλα Ξοντογοφρθ με ςυνοφειλζτεσ τον ςφηυγο και τον υιό τθσ, Φοδόλφο και 

Γεϊργιο Ξοντογοφρθ, οφείλουν ποςόν 826.000 ευρϊ (λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ 

152.000 ευρϊ). Σι παραςχεκείςεσ εξαςφαλίςεισ αφοροφν προςθμείωςθ αϋ ςειράσ 

ποςοφ 715.000 ευρϊ ςε ακίνθτο ςτο Υόρτο Χζλι, προςθμείωςθ αϋ ςειράσ ποςοφ 

572.300 ευρϊ ςε ακίνθτο (διαμζριςμα Ηϋ ορόφου) ςτο Υαλαιό Φάλθρο, 

προςθμείωςθ αϋ ςειράσ ποςοφ 572.300 ευρϊ ςε ακίνθτο (διαμζριςμα ΧΨϋ ορόφου) 

ςτο Υαλαιό Φάλθρο, προςθμείωςθ βϋ ςειράσ ποςοφ 130.000 ευρϊ ςτα δφο 

διαμερίςματα Ηϋ και ΧΨϋ ορόφου ςτο Υαλαιό Φάλθρο και προςθμείωςθ γϋ ςειράσ 

ποςοφ 240.000 ευρϊ ςτα δφο διαμερίςματα Ηϋ και ΧΨϋ ορόφου ςτο Υαλαιό Φάλθρο.  

 

      5. Ευριματα: 

 

      Από τισ αναφερόμενεσ διαπιςτϊςεισ ςτθν άνευ θμερομθνίασ Ζκκεςθ Ειδικισ 

Ζρευνασ τθσ Διεφκυνςθσ Επικεϊρθςθσ Εποπτευομζνων Εταιρειϊν τθσ Ψράπεηασ τθσ 

Ελλάδοσ, ανακφπτει ηιτθμα ςτθν πιςτοδότθςθ τθσ ερευνωμζνθσ εταιρείασ, το οποίο 

χριηει επιςθμάνςεωσ. Αφορά τθν ςυνοδεφουςα το από 23-4-2014 ειςθγθτικό τθσ 
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Ψράπεηασ ςχετικι ζκκεςθ για το προσ εγγραφι προςθμείωςθσ (δεφτερο) ακίνθτο 

τθσ εταιρείασ ςτθν Υαιανία. Χτθν ζκκεςθ αναφερόταν ότι αποτελείται από 22 όμορα 

αγροτεμάχια, για τα οποία υπιρχε Υράξθ Χυνζνωςθσ (4.149/28-4-2014), που, όμωσ, 

δεν αποτελεί τίτλο ιδιοκτθςίασ, δεδομζνου ότι δεν δφναται να μεταγραφεί ςτο 

αρμόδιο Ωποκθκοφυλακείο/Ξτθματολόγιο. Ψα αγροτεμάχια εξακολουκοφν να 

εμφαίνονται ωσ ανεξάρτθτεσ αυτοτελείσ ιδιοκτθςίεσ, γεγονόσ που ενζχει τον 

κίνδυνο εγγραφισ βαρϊν από τρίτουσ ςε κακζνα από τα 22 αγροτεμάχια. 

 

 

      6. Συμπεράςματα - Σφνοψθ: 

 

       Από τα διαλαμβανόμενα ςτθν άνευ θμερομθνίασ Ζκκεςθ Ειδικισ Ζρευνασ 

ςτοιχεία και τισ διατυπωμζνεσ διαπιςτϊςεισ προκφπτουν τα εξισ ςυμπεράςματα για 

τισ πιςτοδοτιςεισ τθσ ερευνωμζνθσ εταιρείασ και των μετόχων τθσ:       

  

     α. Συμπεράςματα αφορϊντα τισ πρακτικζσ των μετόχων 

 

      Πζχρι και το 2009, θ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ τθσ εταιρείασ ιταν κετικι. 

Από το ζτοσ αυτό, δεδομζνθσ και τθν ςε εξζλιξθ οικονομικισ κρίςθσ, άρχιςε 

ςταδιακι επιδείνωςθ βαςικϊν μεγεκϊν και πλζον ο κφκλοσ εργαςιϊν ζχει μειωκεί 

ςθμαντικά και οι ςυςςωρευμζνεσ ηθμίεσ ζχουν διαμορφωκεί ςε € 13 εκ. 

(12οσ/2015). Θ διοίκθςθ τθσ εταιρείασ ζλαβε με κακυςτζρθςθ το 2014 διορκωτικά 

μζτρα (μείωςθ προςωπικοφ, περιοριςμόσ των διαχρονικά υψθλϊν λειτουργικϊν και 

διοικθτικϊν εξόδων), αλλά με προςφυγι ςε νζο τραπεηικό δανειςμό, χωρίσ τθν 

ςυμμετοχι των μετόχων (από τθν ζναρξθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ και εντεφκεν δεν 

ζχει πραγματοποιθκεί ΑΠΞ). Αν και θ κακαρι κζςθ τθσ διατθρείται κετικι (€ 5,3 εκ. 

12οσ/2015), θ κατ’ ζτοσ μείωςθ τθσ ςυνιςτά παράγοντα προβλθματιςμοφ (ηθμίεσ 

6ου/2016 άνω του € 1 εκ.). 
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      Ψο πρόγραμμα αναδιοργάνωςθσ τθσ εταιρείασ φαίνεται ότι είχε επιμζρουσ 

κετικά αποτελζςματα (μείωςθ εξόδων διοίκθςθσ από € 1,6 εκ. ςε € 0,9 εκ. και 

ηθμιϊν προ φόρων από € 3,4 εκ. ςε € 1,7 εκ. κατά τισ χριςεισ 2014 και 2015 

αντίςτοιχα). Υαρά ταφτα, επειδι υςτζρθςαν των αναμενομζνων, απαιτοφνται πλζον 

δραςτικότερα μζτρα, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν και τθν επιςιμανςθ των Σρκωτϊν 

Ελεγκτϊν περί χρθματοδοτικοφ κενοφ. Υροςφάτωσ οι μζτοχοι διλωςαν εγγράφωσ 

ότι ζχει εκδθλωκεί αγοραςτικό ενδιαφζρον για μθ παραγωγικό ακίνθτο τθσ 

εταιρείασ και ότι θ πϊλθςι του κακυςτερεί ενόψει αναμενόμενθσ αφξθςθσ τθσ 

αξίασ του λόγω επικείμενθσ αλλαγισ του πολεοδομικοφ πλαιςίου τθσ περιοχισ.   

 

      β. Συμπεράςματα αφορϊντα τισ πρακτικζσ τθσ πιςτϊτριασ Τράπεηασ 

 

      Θ ΕUROBANK, οφςα θ μόνθ πιςτοδοτοφςα Ψράπεηα, ακολοφκθςε επί ςειρά ετϊν 

πολιτικι ςυμβατι με τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία τθσ εταιρείασ. Εν ςυνεχεία, 

δεδομζνθσ τθσ κατ’ ζτοσ επιδείνωςθσ των οικονομικϊν μεγεκϊν τθσ τελευταίασ, 

προχϊρθςε ςε διεφρυνςθ των ανειλθμμζνων κινδφνων, λαμβάνοντασ πάντωσ 

εμπράγματεσ εξαςφαλίςεισ. Πε τισ εν λόγω διευρφνςεισ καλφφκθκαν 

χρθματοδοτικά κενά τθσ εταιρείασ που αφοροφςαν είτε τθ ςυνζχιςθ τθσ λειτουργίασ 

τθσ, είτε το κόςτοσ αναδιάρκρωςθσ. Θ κετικι επίδραςθ των εν λόγω πιςτοδοτιςεων 

ζχει πλζον περιοριςκεί λόγω τθσ διςτακτικότθτασ τθσ διοίκθςθσ τθσ εταιρείασ να 

λάβει άμεςα μζτρα (πϊλθςθ μθ ιδιοχρθςιμοποιοφμενων παγίων), αλλά και τθσ μθ 

ανάκαμψθσ των εργαςιϊν τθσ. Υρζπει να επιςθμανκεί ότι θ ςτάςθ τθσ Ψράπεηασ 

εμπεριείχε ςτοιχεία ελαςτικότθτασ ζναντι εκείνθσ των μετόχων (άρνθςθ παροχισ 

προςωπικϊν εγγυιςεων) και ιδιαίτερα ωσ προσ τθ διαχείριςθ των ςτεγαςτικϊν 

δανείων τθσ μιασ εξ αυτϊν. Θ Ψράπεηα, ςφμφωνα και με τθν τελευταία απόφαςι 

τθσ, οφείλει να καταλιξει ςτθ βζλτιςτθ λφςθ για τθν εφεξισ ομαλι εξυπθρζτθςθ 

των χρεϊν (εταιρικϊν και ατομικϊν) αξιολογϊντασ δεόντωσ τθν πρόκεςθ των 

φορζων για χρονικι μετάκεςθ τθσ πϊλθςθσ του ακινιτου. 
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Για τθν εταιρεία «KONTRA MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΗΛΚΘΣ ΕΝΘΜΕΩΣΘΣ Α.Ε.», 

ςυμφερόντων Γεωργίου Κουρι. 

      1. Ειςαγωγικά ςχόλια: 

      Θ παροφςα Ζκκεςθ βαςίηεται αποκλειςτικϊσ ςτθν με θμερομθνία 29-11-2016 

Ζκκεςθ Ειδικισ Ζρευνασ τθσ Διεφκυνςθσ Επικεϊρθςθσ Εποπτευομζνων Εταιρειϊν 

τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, δεδομζνου ότι για τισ δανειοδοτιςεισ τθσ ανωτζρω 

ερευνωμζνθσ εταιρείασ δεν εξετάςκθκαν μάρτυρεσ ενϊπιον τθσ Εξεταςτικισ 

Επιτροπισ. 

      Τπωσ αναφζρεται ςτο προοίμιο τθσ με θμερομθνία 29-11-2016 Ζκκεςθσ Ειδικισ 

Ζρευνασ, θ ζρευνα διενεργικθκε ςε εκτζλεςθ τθσ υπ’ αρ. 12919/18-5-2015 

παραγγελίασ του κ. Ειςαγγελζα Σικονομικοφ Εγκλιματοσ και αφορά τθν 

πιςτοδοτικι τακτικι που εφάρμοςε θ Ψράπεηα Υειραιϊσ (θ μόνθ Ψράπεηα που 

ανζπτυξε πιςτοδοτικι ςχζςθ) προσ τθν ανωτζρω αναφερόμενθ πιςτοφχο/εταιρεία 

ςυμφερόντων Γεωργίου Ξουρι.   

      Χτθν προαναφερόμενθ Ζκκεςθ Ειδικισ Ζρευνασ διευκρινίηεται ότι παρατίκενται 

πλθροφορίεσ και ςτοιχεία για τθν εξζλιξθ των εργαςιϊν τθσ εταιρείασ, θ οποία 

εκμεταλλεφεται τον τθλεοπτικό ςτακμό KONTRA T.V., κακϊσ και για τισ πρακτικζσ 

που ακολουκοφν οι μζτοχοί τθσ.  

  

       2. Λςτορικό και ςτοιχεία τθσ ερευνωμζνθσ εταιρείασ: 

 

      Θ υπό εξζταςθ εταιρεία, ςυμφερόντων ςιμερα Γεωργίου Ξουρι, ςυνεςτικθ το 

2004 με τθν επωνυμία «ΒΛΣΔΛΑΧΩΧΘ ΦΑΔΛΣΨΘΟΕΣΥΨΛΞΘ - ΣΛΞΣΟΣΓΛΞΘ ΑΡΩΡΩΠΘ 

ΕΨΑΛΦΕΛΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΨΘΟΕΦΩΧ - ΡΕΑ ΗΩΘ Α.Ε.». Φαίνεται ότι 

εξαγοράςκθκε ςτα μζςα του 2010, όταν βαςικι μζτοχόσ τθσ κατζςτθ θ εξωχϊρια 

«MAUDIE INVESTMENTS LIMITED», ενδιαφζροντοσ Γεωργίου Ξουρι. Θ εν λόγω 

μζτοχοσ κατζχει ςιμερα ποςοςτό 75% των μετοχϊν και το υπόλοιπο 25% κατζχεται 

από τον Ξωνςταντίνο Υαπανικόλα. Βάςει πλθροφόρθςθσ τθσ δανείςτριασ Ψράπεηασ 
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Υειραιϊσ, αποκλειςτικόσ μζτοχοσ τθσ εν λόγω εξωχϊριασ εταιρείασ είναι ςιμερα ο 

Γεράςιμοσ Ψηαννετάκοσ. Τπωσ προαναφζρκθκε, θ εταιρεία εκμεταλλεφεται τον 

τθλεοπτικό ςτακμό KONTRA T.V. 

      Από τθν ζναρξθ τθσ πιςτοδοτικισ ςχζςθσ (11οσ/2011) θ χρθματοοικονομικι 

κατάςταςθ τθσ εταιρείασ ιταν δυςμενισ, εικόνα που επιδεινϊκθκε περαιτζρω κατά 

τα επόμενα ζτθ. Χταδιακϊσ διευρφνκθκαν οι οφειλζσ προσ το Δθμόςιο και προσ 

Αςφαλιςτικοφσ Σργανιςμοφσ, οι οποίεσ τθν 31-12-2014 (τελευταίοσ δθμοςιευμζνοσ 

ιςολογιςμόσ) ανζρχονταν ςε € 1,8 εκ. Δράςεισ τθσ διοίκθςθσ τθσ εταιρείασ για τον 

εξορκολογιςμό των δραςτθριοτιτων τθσ δεν προκφπτουν. Αντικζτωσ, οι μζτοχοι 

προζβθςαν ςε ενζργειεσ που όχι μόνο δε ςυνάδουν με τισ ςυνικεισ επιχειρθματικζσ 

πρακτικζσ, αλλά κατζςτθςαν δυςμενζςτερθ τθ κζςθ τθσ εταιρείασ. Ειδικότερα: 

α. προχϊρθςαν ςε απόλθψθ ποςοφ € 800 χιλ., που προχπιρχε (2010) ωσ 

προοριηόμενο για ΑΠΞ, ενϊ ςτθ ςυνζχεια προζβθςαν ςε νζεσ απολιψεισ, φψουσ 

τουλάχιςτον € 800 χιλ., μζςω του λογαριαςμοφ διαχείριςθσ προκαταβολϊν και 

πιςτϊςεων, το υπόλοιπο του οποίου είχε διαμορφωκεί τθν 31-12-2014 ςε € 1,6 εκ. 

Ψθν ίδια θμερομθνία οι ςυςςωρευμζνεσ ηθμίεσ ανζρχονταν ςε € 962 χιλ. και τα 

κεφάλαια ιταν αρνθτικά κατά € 562 χιλ. (μεγζκθ προ αναμορφϊςεων).  

β. χρθςιμοποίθςαν το ςφνολο ςχεδόν (€ 948,5 χιλ.) του προϊόντοσ των 

πιςτοδοτιςεων (€ 1 εκ.), που παραςχζκθκαν προσ τθν εταιρεία για τθν ενίςχυςθ 

των εργαςιϊν και των οικονομικϊν μεγεκϊν τθσ. Ψο εν λόγω προϊόν των 

χρθματοδοτιςεων μεταφζρκθκε ςτθν «Α.Ε. ΞΣΩΡΣΥΕΨΦΑ» (ξενοδοχειακι), που 

τουλάχιςτον μζχρι τον 6ο/2011 ιταν ενδιαφζροντοσ Γεωργίου Ξουρι. 

 

      3. Χρονοδιάγραμμα δανειςμοφ: 

 

      Θ ερευνϊμενθ εταιρεία χρθματοδοτικθκε μόνον από τθν Ψράπεηα Υειραιϊσ.  
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      Θ ςυνεργαςία ξεκίνθςε τθν 29-11-2011, οπότε εγκρίκθκε θ χοριγθςθ 5ετοφσ 

δανείου φψουσ € 500 χιλ. με ςκοπό «τθν κάλυψθ επενδυτικϊν αναγκϊν», χωρίσ να 

υπάρξει περαιτζρω ανάλυςθ αυτϊν. Θ αποπλθρωμι κακορίςκθκε ςε 8 ιςόποςεσ 

εξαμθνιαίεσ χρεολυτικζσ δόςεισ, ποςοφ € 62,5 χιλ. εκάςτθ, τθσ πρϊτθσ καταβλθτζασ 

τθν 30-6-2013. Ωσ εξαςφάλιςθ ελιφκθ θ προςωπικι εγγφθςθ του Γεωργίου Ξουρι. 

      Θ ςχετικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ υποβλικθκε από το αρμόδιο ςτζλεχοσ τθσ 

δανείςτριασ Ψράπεηασ με τθ ςθμείωςθ «διαβιβάηουμε το αίτθμα του πελάτθ για τον 

κακοριςμό πιςτοδοτικοφ ορίου, οι πιςτοδοτικοί παράγοντεσ του οποίου 

αναφζρονται αναλυτικά παραπάνω». 

      Χυγκεκριμζνα είχαν αναφερκεί τα ακόλουκα: 

(α) «Ωφίςταται εκκρεμότθτα με τθν άδεια του τθλεοπτικοφ ςτακμοφ, κακότι θ 

υφιςτάμενθ άδεια τθν οποία εκμεταλλεφονταν ο προθγοφμενοσ τθλεοπτικόσ 

ςτακμόσ «ΨΘΟΕΦΩΧ» προβλζπει τθν εκπομπι προγράμματοσ οικολογικοφ 

περιεχομζνου, ενϊ ςτθν παροφςα φάςθ το κανάλι ΞΣΡΨΦΑ εκπζμπει ενθμερωτικό 

περιεχόμενο. Ψο Χυμβοφλιο Φαδιοτθλεόραςθσ επζβαλε για τθν εκκρεμότθτα αυτι 

πρόςτιμο ςτθν εταιρεία φψουσ € 15.000». 

(β) «Χτισ 29-10-2010 ζγινε ρφκμιςθ για οφειλζσ κυρίωσ προσ ΕΧΦ και προσ το 

Δθμόςιο ςυνολικοφ ποςοφ μετά προςτίμων € 76.373» και «Υρόςτιμο ΕΧΦ φψουσ € 

32.466 ςτισ 18-11-2011 ρυκμίςτθκε με 12 μθνιαίεσ δόςεισ». 

(γ) «Σ κφκλοσ εργαςιϊν για τθ χριςθ 2010 παρουςιάςκθκε μειωμζνοσ κατά 16%» 

και «τα αυξθμζνα λειτουργικά ζξοδα τα οποία αποδίδονται ςτθν αφξθςθ του 

προςωπικοφ είχαν ωσ αποτζλεςμα τθν εμφάνιςθ αρνθτικϊν EBITDA φψουσ € 314 

χιλ.». 

(δ) «μόνθ αξιοςθμείωτθ εξζλιξθ ςτο ιςοηφγιο 9ου/2011 αποτελεί θ ςθμαντικι 

διεφρυνςθ των υποχρεϊςεων από φόρουσ και αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ (€ 308 

χιλ.), θ οποία αποδίδεται ςτισ αυξθμζνεσ δαπάνεσ προςωπικοφ». 

(ε) «Ψο rating τθσ εταιρείασ διαμορφϊνεται ςε 18 (χαμθλι πιςτολθπτικι ικανότθτα). 

Υολιτικι τθσ τράπεηασ για το ςυγκεκριμζνο rating αποτελεί ο ενδεχόμενοσ 

χαρακτθριςμόσ/υποβάκμιςθ ι διακοπι τθσ ςυνεργαςίασ». 



257 

 

(ςτ) Χωρεία δυςμενϊν ςτοιχείων ςε βάροσ του εγγυθτι Γεωργίου Ξουρι και του 

Διευκφνοντοσ Χυμβοφλου - εκπροςϊπου τθσ εταιρείασ Γ. Ψςιρογιάννθ. 

 

      Αντικζτωσ, ουδόλωσ είχαν αναφερκεί: 

(α) θ μετοχικι ςχζςθ του Γεωργίου Ξουρι με τθν «ΕΟΕΩΚΕΦΘ ΨΘΟΕΣΦΑΧΘ Α.Ε.», οι 

οφειλζσ τθσ οποίασ είχαν περιζλκει τότε ςε κακυςτζρθςθ και ο εν λόγω είχε 

παράςχει τθν εγγφθςι του για μζροσ τουσ 

(β) ότι θ Ψράπεηα δεν είχε τότε ςτοιχεία για τα πρόςωπα, ςτθν ιδιοκτθςία των 

οποίων ευρίςκοντο οι μετοχζσ τθσ MAUDIE INVESTMENTS LIMITED. 

 

      Ξατά τθν διατυπωκείςα ςτθν Ζκκεςι τθσ γνϊμθ τθσ Επικεωριτριασ, τα 

παραπάνω χρθματοοικονομικά δεδομζνα ςυνζκεταν αρνθτικι, γενικϊσ, εικόνα για 

τθν επιχείρθςθ και προςζκρουαν ςε οριςμζνεσ από τισ γενικζσ αρχζσ τθσ τότε 

ιςχφουςασ πιςτωτικισ πολιτικισ τθσ Ψράπεηασ (ειδικά εφόςον επρόκειτο για ζναρξθ 

ςυνεργαςίασ). Θ ίδια ςθμειϊνει ότι, ανεξαρτιτωσ του γεγονότοσ ότι θ απόφαςθ για 

τθ χρθματοδότθςθ ελιφκθ από ανϊτερο εγκριτικό κλιμάκιο, επρόκειτο για 

απόφαςθ  ανάλθψθσ λίαν υψθλοφ κινδφνου. 

      Ψζλοσ, από τον ζλεγχο τθσ κίνθςθσ του λογαριαςμοφ όψεωσ τθσ εταιρείασ ςτον 

οποίο πιςτϊκθκε το προϊόν τθσ χρθματοδότθςθσ, διαπιςτϊκθκε ότι ςχεδόν το 

ςφνολό του (δθλαδι € 484,5 χιλ.) κατζλθξε αυκθμερόν ςτο λογαριαςμό όψεωσ τθσ 

ξενοδοχειακισ εταιρείασ «ΞΣΩΡΣΥΕΨΦΑ Α.Ε.», απ’ όπου ανελιφκθ ςταδιακϊσ ςε 

μετρθτά. Θ ςυςχζτιςθ τθσ ανωτζρω ςυναλλαγισ με τον αρχικό ςκοπό ζγκριςθσ τθσ 

χρθματοδότθςθσ δεν τεκμθριϊνεται. Επιςθμαίνεται ότι, από τθροφμενα ςτθν 

Ψράπεηα ςτοιχεία, προκφπτει ότι βάςει τθσ τελευταίασ Γενικισ Χυνζλευςθσ 

(6οσ/2011) μζτοχοι τθσ εν λόγω εταιρείασ ιταν οι Γεϊργιοσ Ξουρισ (60%) και 

Ανδρζασ Ξουρισ (40%), κακϊσ και ότι θ ζδρα τθσ ιταν ςτθν ίδια διεφκυνςθ με τισ 

λοιπζσ εταιρείεσ του Σμίλου Ξουρι. Χφμφωνα με το αρχικό καταςτατικό τθσ, 

αντικείμενο δραςτθριότθτασ ιταν θ ανάπτυξθ τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων, θ 

αξιοποίθςθ και θ εκμετάλλευςθ ακινιτων για τουριςτικοφσ ςκοποφσ, θ παροχι 
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πάςθσ φφςεωσ τουριςτικϊν υπθρεςιϊν και ιδίωσ θ δθμιουργία ξενοδοχειακϊν 

καταλυμάτων και χϊρων φιλοξενίασ. 

  

      Ψθν 22-10-2012 εγκρίκθκε νζα εφάπαξ χοριγθςθ ποςοφ € 0,5 εκ. για κεφάλαιο 

κίνθςθσ 6μθνθσ διάρκειασ, επίςθσ με τθν εγγφθςθ του Γεωργίου Ξουρι. Θ 

εκταμίευςθ του δανείου ζγινε ςταδιακά ςτο διάςτθμα από τον 11ο/2012 ζωσ τον 

1ο/2013. Χτθ ςχετικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ περιλαμβάνεται πολφ περιοριςμζνθ 

οικονομικι ανάλυςθ, ςτθν οποία αναφζρεται ότι με βάςθ ςτοιχεία ιςολογιςμοφ τθσ 

31-12-2011 (α) «ο κφκλοσ εργαςιϊν τθσ χριςθσ διαμορφϊκθκε ςε € 1.381 χιλ., τα δε 

αποτελζςματα ηθμιογόνα κατά € 124 χιλ.», (β) «τα ίδια κεφάλαια διαμορφϊνονται 

αρνθτικά λόγω ςυςςωρευμζνων ηθμιϊν κατά € 463 χιλ., με αποτζλεςμα ςτα ςχόλια 

του ο ορκωτόσ ελεγκτισ λογιςτισ να κάνει μνεία περί εφαρμογισ του άρκρου 48 

του Ρ. 2190» και (γ) «γίνεται αναφορά ςε λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ προσ 

αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ φψουσ € 456 χιλ., εκ των οποίων ποςό € 30 χιλ. ζχει 

ρυκμιςκεί».        

      Αντικζτωσ, ουδεμία αναφορά γίνεται για τθ ςχζςθ του εγγυθτι Γεωργίου Ξουρι 

με τθν «ΕΟΕΩΚΕΦΘ ΨΘΟΕΣΦΑΧΘ Α.Ε.», τθσ οποίασ οι αφορϊςεσ κοινοπρακτικά 

δάνεια δανειακζσ ςυμβάςεισ, είχαν τότε καταγγελκεί. 

      Επιπροςκζτωσ, ςτθν ανωτζρω πρόταςθ αναφζρονταν ότι «ζγιναν ςυηθτιςεισ με 

τον κ. Γιϊργο Ξουρι ςτα πλαίςια τθσ νζασ χρθματοδότθςθσ, για τθ λιψθ 

εμπράγματθσ εξαςφάλιςθσ επί οικοπζδων ςυνολικισ επιφάνειασ 8.780 τ.μ., ςτθν 

Ανκοφςα, ιδιοκτθςίασ τθσ «ΥΦΕΧΧ Ελλάσ» (ιδιοκτθςίασ του Γ. Ξουρι), εκτιμϊμενθσ 

αξίασ € 5 εκ. (βάςει τθσ εκτίμθςθσ τθσ Ψράπεηασ εντόσ του 2011) …» κακϊσ και ότι 

«το ενδεχόμενο παροχισ εμπράγματθσ εξαςφάλιςθσ από το φορζα, κακόςον 

αρχικά ζκεςε τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του, υπό τθν προχπόκεςθ ζγκριςθσ ιδιαίτερα 

μεγαλφτερου ποςοφ χρθματοδότθςθσ». 

      Ξατά τθν διατυπωκείςα ςτθν Ζκκεςι τθσ γνϊμθ τθσ Επικεωριτριασ, ακόμθ και 

βάςει τθσ ωσ άνω πολφ περιοριςμζνθσ ανάλυςθσ των οικονομικϊν ςτοιχείων τθσ 

εταιρείασ, θ χρθματοοικονομικι κατάςταςι τθσ ιταν αρνθτικι. Θ επιβαρυμζνθ 

οικονομικι κατάςταςθ αποτυπϊκθκε ςτθν υποβάκμιςθ τθσ πιςτολθπτικισ 
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διαβάκμιςθσ (rating) από 18 ςε 19 ιτοι «πολφ χαμθλι πιςτολθπτικι ικανότθτα». Για 

τουσ λόγουσ αυτοφσ θ διεφρυνςθ των κινδφνων προςζκρουε (και πάλι) ςε επιμζρουσ 

γενικζσ αρχζσ τθσ τότε ιςχφουςασ πιςτωτικισ πολιτικισ τθσ Ψράπεηασ.  

      Χυγκεκριμζνα επιςθμαίνεται ότι: 

(α) «θ Ψράπεηα επιδιϊκει κατά περίπτωςθ, ιδιαίτερα όταν θ πιςτολθπτικι ικανότθτα 

του πιςτοφχου κρίνεται ωσ αδφναμθ, να λαμβάνει πρόςκετεσ εξαςφαλίςεισ για τον 

περιοριςμό του πιςτωτικοφ κινδφνου». 

      Χθμειϊνεται ότι το rating τθσ εταιρείασ ιταν 19 - πολφ χαμθλι πιςτολθπτικι 

ικανότθτα. 

(β) «Θ λιψθ τθσ προςωπικισ εγγφθςθσ ωσ εξαςφάλιςθ κα πρζπει να ςυνοδεφεται 

από το ζντυπο ‘’Διλωςθ Υροςωπικισ Υεριουςιακισ Ξατάςταςθσ’’ ι εναλλακτικά 

από το ζντυπο Ε9». 

      Χθμειϊνεται ότι δε ελιφκθςαν ςχετικά ςτοιχεία από τον εγγυθτι Γεϊργιο 

Ξουρι. 

(γ) «Θ Ψράπεηα δεν παρζχει πιςτοδοτιςεισ ςε επιχειριςεισ με αρνθτικι κακαρι 

κζςθ με βάςθ τον τελευταίο δθμοςιευμζνο ιςολογιςμό τουσ …  παρεκκλίςεισ 

επιτρζπονται … υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα λαμβάνεται δζςμευςθ από τθν πλευρά 

του πιςτοφχου για τθ μετατροπι τθσ κακαρισ κζςθσ ςε κετικι ςε εφλογο χρονικό 

διάςτθμα» 

      Χθμειϊνεται ότι, ςτθν πολφ περιοριςμζνθ οικονομικι ανάλυςθ αποτυπϊκθκε 

τουλάχιςτον ότι θ εταιρεία είχε αρνθτικά ίδια κεφάλαια. 

      Υεραιτζρω, θ Επικεωριτρια επιςθμαίνει ότι θ ςχετικι απόφαςθ για τθ 

χρθματοδότθςθ ελιφκθ κατά παρζκκλιςθ από το ανϊτερο πιςτοδοτικό όργανο τθσ 

Ψράπεηασ Υειραιϊσ (Εκτελεςτικι Επιτροπι), δίχωσ, όμωσ, να ζχει αποτυπωκεί 

εγγράφωσ το ςχετικό ςκεπτικό, δεδομζνου του ακόμθ υψθλότερου αναλθφκζντοσ 

κινδφνου. 

      Ψζλοσ, από τον ζλεγχο τθσ διάκεςθσ του προϊόντοσ τθσ χρθματοδότθςθσ, 

διαπιςτϊκθκε και πάλι ότι ςχεδόν το ςφνολό του (δθλαδι € 464 χιλ.) κατζλθξε ςτο 
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λογαριαςμό όψεωσ τθσ εταιρείασ «ΞΣΩΡΣΥΕΨΦΑ Α.Ε.». Ξαι ςτθν δεφτερθ αυτι 

περίπτωςθ δεν τεκμθριϊνεται θ ςυςχζτιςθ τθσ ανωτζρω ςυναλλαγισ με τον αρχικό 

ςκοπό ζγκριςθσ τθσ χρθματοδότθςθσ. 

 

      Ψθν 9-7-2013 επανεξετάςκθκε το πλαίςιο και με τθ ςχετικι απόφαςθ θ ςχζςθ 

υποβακμίςκθκε ςε «προςωρινι κακυςτζρθςθ», με ταυτόχρονθ ζναρξθ των 

ενεργειϊν ζρευνασ ακίνθτθσ περιουςίασ κατά παντόσ ενεχομζνου και κακοριςμό 

ςφντομθσ λιξθσ των ορίων μζχρι 30-10-2013. Χτθν Υρόταςθ Χυνεργαςίασ, ςτθν 

οποία αυτι τθ φορά ζχει αποτυπωκεί εκτενισ οικονομικι ανάλυςθ, αναφζρονταν, 

μεταξφ άλλων, τα ακόλουκα: 

(α) «το κατάςτθμα το τελευταίο διάςτθμα πίεςε τουσ φορείσ και τον εγγυθτι για 

πρόςκετεσ εξαςφαλίςεισ και τακτοποίθςθ των λθξιπρόκεςμων οφειλϊν χωρίσ 

κάποιο ουςιαςτικό αποτζλεςμα». 

(β) «ο λογαριαςμόσ φόροι - τζλθ/αςφαλιςτικοί οργανιςμοί φψουσ €  1.047 χιλ. (από 

€ 456 χιλ. το 2011) αναλφεται ςε υποχρεϊςεισ από φόρουσ € 820 χιλ. (από € 288 χιλ. 

το 2011), που δεν ζχουν τακτοποιθκεί και ςε αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ € 226 χιλ. 

(από € 167 χιλ. το 2011), που ζχουν ρυκμιςκεί». 

(γ) «θ εταιρεία παρουςιάηει δθμοςιευμζνθ αρνθτικι κακαρι κζςθ και το 2012 

(όπωσ και το 2011)». 

(δ) «ςτουσ λογαριαςμοφσ χρεϊςτεσ διάφοροι ποςόν € 870 χιλ. (από € 480 χιλ. το 

2011) αφορά απαίτθςθ από τουσ φορείσ». Χχετικϊσ, ςτθν Ζκκεςι τθσ θ 

Επικεωριτρια επιςθμαίνεται ότι με βάςθ τουσ μετζπειτα δθμοςιευμζνουσ 

ιςολογιςμοφσ το υπόλοιπο του λογαριαςμοφ «Διαχείριςθ Υροκαταβολϊν και 

Υιςτϊςεων» παρουςίαςε ςυνεχι ανοδικι πορεία και τθν 31-12-2014 είχε 

διαμορφωκεί ςε € 1,6 εκ. 

 

      Ψθν 10-12-2015, δθλαδι μετά τθν πάροδο δφο και πλζον ετϊν από τθ βραχεία 

λιξθ τθσ ιςχφοσ των ορίων, αποφαςίςκθκε θ μεταφορά των απαιτιςεων ςε 

οριςτικι κακυςτζρθςθ. Χτο ςχετικό Ωπθρεςιακό Χθμείωμα αναφζρεται ότι ζγιναν 
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επανειλθμμζνεσ προςπάκειεσ για ενίςχυςθ καλυμμάτων και εξαςφαλίςεων και για 

τακτοποίθςθ των λθξιπρόκεςμων οφειλϊν, οι οποίεσ όμωσ δεν τελεςφόρθςαν. 

Αξιοςθμείωτα είναι τα γεγονότα ότι ουδεμία δόςθ είχε καταβλθκεί από τθν ζναρξθ 

εξυπθρζτθςθσ των δανείων (30-6-2013) και ότι οφείλονταν τόκοι από 1-1-2013. 

      Θ μεταφορά των απαιτιςεων ςε λογαριαςμοφσ οριςτικισ κακυςτζρθςθσ και θ 

καταγγελία των ςυμβάςεων πραγματοποιικθκε τθν 26-5-2016. Σι ςχετικζσ 

αναγγελίεσ επιδόκθκαν τθν 26-7-2016. Χτθν Επικεωριτρια δθλϊκθκε από τθν 

Ψράπεηα ότι διενεργικθκαν ζρευνεσ ακίνθτθσ περιουςίασ και ζχει δρομολογθκεί θ 

ζκδοςθ διαταγϊν πλθρωμισ κατά των ενεχομζνων. 

 

      4. Υπόλοιπα οφειλϊν: 

 

      Βάςει όςων αναφζρονται ςτθν με θμερομθνία 29-11-2016 Ζκκεςθ Ειδικισ 

Ζρευνασ τθσ Διεφκυνςθσ Επικεϊρθςθσ Εποπτευομζνων Εταιρειϊν τθσ Ψράπεηασ τθσ 

Ελλάδοσ, τα υπόλοιπα των οφειλϊν τθσ ερευνωμζνθσ εταιρείασ προσ τθ δανείςτρια 

Ψράπεηα Υειραιϊσ τθν 20-10-2016 είχαν διαμορφωκεί ςε € 1,4 εκ. Επιςθμαίνεται ότι 

θ απαίτθςθ τθσ δανείςτριασ Ψράπεηασ είναι ακάλυπτθ από εξαςφαλίςεισ, αν 

εξαιρεκεί θ προςωπικι εγγφθςθ του βαςικοφ μετόχου Γεωργίου Ξουρι. 

 

      5. Ευριματα: 

 

      Από τισ αναφερόμενεσ διαπιςτϊςεισ ςτθν με θμερομθνία 29-11-2016 Ζκκεςθ 

Ειδικισ Ζρευνασ τθσ Διεφκυνςθσ Επικεϊρθςθσ Εποπτευομζνων Εταιρειϊν τθσ 

Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, ανακφπτουν ηθτιματα ςτισ πιςτοδοτιςεισ τθσ ερευνωμζνθσ 

εταιρείασ από τθν Ψράπεηα Υειραιϊσ, τα οποία χριηουν επιςθμάνςεων.  

 

 αα. Χε ςχζςθ με το εγκρικζν τθν 29-11-2011 5ετοφσ διάρκειασ άνευ εξαςφαλίςεων 

δανείου φψουσ 500.000 ευρϊ με ςκοπό «τθν κάλυψθ επενδυτικϊν αναγκϊν»  
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(χωρίσ να υπάρξει περαιτζρω ανάλυςθ αυτϊν), επιςθμαίνεται ότι αυτό χορθγικθκε 

παρά τθν προκφπτουςα εναργϊσ από τα χρθματοοικονομικά δεδομζνα αρνθτικι, 

γενικϊσ, εικόνα τθσ επιχείρθςθσ, παρά το rating τθσ εταιρείασ (είχε διαμορφωκεί ςε 

18, που ςυνεπάγεται χαμθλι πιςτολθπτικι ικανότθτα), παρά τθν φπαρξθ δυςμενϊν 

ςτοιχείων εισ βάροσ του εγγυθτι Γεωργίου Ξουρι και παρά τθν φπαρξθ πολλϊν 

εκκρεμοτιτων. Θ χοριγθςθ προςζκρουε ςε οριςμζνεσ από τισ γενικζσ αρχζσ τθσ 

τότε ιςχφουςασ πιςτωτικισ πολιτικισ τθσ Ψράπεηασ Υειραιϊσ (ειδικά εφόςον 

επρόκειτο για ζναρξθ ςυνεργαςίασ). Ανεξαρτιτωσ του γεγονότοσ ότι θ απόφαςθ για 

τθ χρθματοδότθςθ ελιφκθ από ανϊτερο εγκριτικό κλιμάκιο, επρόκειτο για 

απόφαςθ  ανάλθψθσ λίαν υψθλοφ κινδφνου. Εκτόσ των ανωτζρω, θ αυκθμερόν 

κατάλθξθ του προϊόντοσ του ςυνόλου ςχεδόν τθσ χρθματοδότθςθσ (δθλαδι € 484,5 

χιλ.) ςτο λογαριαςμό όψεωσ τθσ ξενοδοχειακισ εταιρείασ «ΞΣΩΡΣΥΕΨΦΑ Α.Ε.» 

(μζτοχοι οι Γεϊργιοσ Ξουρισ και Ανδρζασ Ξουρισ) όχι μόνον δεν τεκμθριϊνεται, 

αλλά φαίνεται ότι ουδόλωσ ζχει απαςχολιςει ωσ ςυμβάν τουσ αρμόδιουσ 

ελεγκτικοφσ μθχανιςμοφσ τθσ δανείςτριασ Ψράπεηασ.  

ββ. Χε ςχζςθ με τθν εγκρικείςα τθν 22-10-2012 χοριγθςθ ποςοφ για κεφάλαιο 

κίνθςθσ 6μθνθσ διάρκειασ άνευ εξαςφαλίςεων δανείου φψουσ 500.000 ευρϊ, 

επιςθμαίνεται ότι αυτό χορθγικθκε παρά τθν προκφπτουςα και πάλι εναργϊσ από 

τα χρθματοοικονομικά δεδομζνα αρνθτικι, γενικϊσ, εικόνα τθσ επιχείρθςθσ, παρά 

το rating τθσ εταιρείασ (είχε διαμορφωκεί ςε 19, που ςυνεπάγεται πολφ χαμθλι 

πιςτολθπτικι ικανότθτα), παρά τθ ςχζςθ του εγγυθτι Γεωργίου Ξουρι με τθν 

«ΕΟΕΩΚΕΦΘ ΨΘΟΕΣΦΑΧΘ Α.Ε.», τθσ οποίασ οι αφορϊςεσ κοινοπρακτικά δάνεια 

δανειακζσ ςυμβάςεισ, είχαν τότε καταγγελκεί και παρά τθν ουςιαςτικι άρνθςθ του 

ιδίου (Γεωργίου Ξουρι) να παράςχει εμπράγματθ εξαςφάλιςθ επί οικοπζδων ςτθν 

Ανκοφςα ςυνολικισ επιφάνειασ 8.780 τ.μ. και εκτιμϊμενθσ αξίασ € 5 εκ. Χριηει 

ιδιαίτερθσ αναφοράσ θ παράλειψθ των αρμοδίων οργάνων τθσ δανείςτριασ 

Ψράπεηασ να ηθτιςουν από τον παραςχόντα προςωπικι εγγφθςθ Γεϊργιο Ξουρι να 

προςκομίςει «Διλωςθ Υροςωπικισ Υεριουςιακισ Ξατάςταςθσ» ι εναλλακτικά το 

ζντυπο Ε9, όπωσ προβλζπει ο Ξανονιςμόσ τθσ Ψράπεηασ. Σμοίωσ, χριηει ιδιαίτερθσ 

αναφοράσ ότι θ ςχετικι απόφαςθ για τθ χρθματοδότθςθ ελιφκθ κατά παρζκκλιςθ 

από το ανϊτερο πιςτοδοτικό όργανο τθσ Ψράπεηασ Υειραιϊσ (Εκτελεςτικι 
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Επιτροπι), δίχωσ, όμωσ, να ζχει αποτυπωκεί εγγράφωσ το ςχετικό ςκεπτικό, 

δεδομζνου του ακόμθ υψθλότερου αναλθφκζντοσ κινδφνου. Εκτόσ των ανωτζρω, θ 

κατάλθξθ και πάλι του προϊόντοσ του ςυνόλου ςχεδόν τθσ χρθματοδότθςθσ 

(δθλαδι € 464 χιλ.) ςτο λογαριαςμό όψεωσ τθσ ξενοδοχειακισ εταιρείασ 

«ΞΣΩΡΣΥΕΨΦΑ Α.Ε.» (μζτοχοι οι Γεϊργιοσ Ξουρισ και Ανδρζασ Ξουρισ) όχι μόνον 

δεν τεκμθριϊνεται, αλλά φαίνεται ότι ουδόλωσ για δεφτερθ φορά ζχει 

απαςχολιςει ωσ ςυμβάν τουσ αρμόδιουσ ελεγκτικοφσ μθχανιςμοφσ τθσ δανείςτριασ 

Ψράπεηασ.  

γγ. Χε ςχζςθ με τθν λθφκείςα τθν 10-12-2015 απόφαςθ περί μεταφοράσ των 

απαιτιςεων ςε οριςτικι κακυςτζρθςθ, που υλοποιικθκε μετά πάροδο 5,5 περίπου 

μθνϊν (26-5-2016), επιςθμαίνεται ότι αδικαιολογιτωσ κακυςτζρθςε τόςον χρόνο.  

 

      6. Συμπεράςματα - Σφνοψθ: 

 

       Από τα διαλαμβανόμενα ςτθν με θμερομθνία 29-11-2016 Ζκκεςθ Ειδικισ 

Ζρευνασ ςτοιχεία και τισ διατυπωμζνεσ διαπιςτϊςεισ προκφπτουν τα εξισ 

ςυμπεράςματα για τισ πιςτοδοτιςεισ τθσ ερευνωμζνθσ εταιρείασ:       

 

      α. Συμπεράςματα αφορϊντα τισ πρακτικζσ των μετόχων 

 

      Σι μζτοχοι τθσ εταιρείασ κακ’ όλο το χρονικό διάςτθμα των πιςτοδοτιςεων 

χρθςιμοποίθςαν πρακτικζσ μθ ςυνάδουςεσ με τισ ςυνικεισ επιχειρθματικζσ. 

Υρακτικζσ, οι οποίεσ, εν τζλει, κατζςτθςαν δυςμενζςτερθ τόςον τθ κζςθ τθσ 

Τράπεηασ, όςον και τθ κζςθ τθσ εταιρείασ. 

      Λδιαίτερθσ μνείασ χριηει θ ςταδιακι ςυςςϊρευςθ ςθμαντικοφ φψουσ οφειλϊν 

προσ το Δθμόςιο και προσ Αςφαλιςτικοφσ Σργανιςμοφσ (31-12-2014 € 1,8 εκ.).  
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      Σμοίωσ, ιδιαίτερθσ μνείασ χριηει θ επιςκόπθςθ του λογαριαςμοφ διαχείριςθσ 

προκαταβολϊν και πιςτϊςεων, που εμφάνιςε υπόλοιπο ςτθ χριςθ ζτουσ 2011 και 

μζχρι 31-12-2014 είχε διευρυνκεί ςθμαντικά ςε € 1,6 εκ. 

      Υεραιτζρω, ιδιαίτερθσ μνείασ χριηει το γεγονόσ ότι θ ρευςτότθτα και τα 

κεφάλαια τθσ εταιρείασ επιβαρφνκθκαν από τθν απόλθψθ εκ μζρουσ των μετόχων 

ποςοφ € 800 χιλ., που υφίςτατο ςτθ χριςθ ζτουσ 2010 ωσ «προοριηόμενο για 

αφξθςθ κεφαλαίου».  

      Ψζλοσ, ιδιαίτερθσ μνείασ χριηει το γεγονόσ ότι δεν τεκμθριϊκθκε θ ςυςχζτιςθ 

τθσ χριςθσ των δανειακϊν κεφαλαίων, το ςφνολο ςχεδόν των οποίων κατζλθξε ςε 

άλλθ εταιρεία («ΞΣΩΡΣΥΕΨΦΑ Α.Ε.»), με τον αρχικό ςκοπό τθσ ζγκριςθσ των 

χρθματοδοτιςεων.  

 

      β. Συμπεράςματα αφορϊντα τισ πρακτικζσ τθσ πιςτϊτριασ Τράπεηασ 

    

      Ανεξάρτθτα από τισ χρθςιμοποιθκείςεσ εκ μζρουσ των μετόχων πρακτικζσ, θ 

ακολουκθκείςα πιςτοδοτικι τακτικι τθσ Ψράπεηασ Υειραιϊσ μπορεί να 

χαρακτθριςκεί ωσ μθ ςυνάδουςα με τισ ςυνικεισ τραπεηικζσ πρακτικζσ ςτθ 

χρθματοδότθςθ επιχειριςεων.   

      Ξατά πρϊτον, ελεγκτζα τυγχάνει θ επιλογι τθσ να λάβει λίαν υψθλοφ κινδφνου 

δφο (2) αποφάςεισ χρθματοδότθςθσ, βάςει των οποίων χορθγικθκαν ςτθν εταιρεία 

κεφάλαια φψουσ € 1 εκ. Χε αμφότερεσ τισ αποφάςεισ δεν προκφπτει εγγράφωσ το 

όποιο ςκεπτικό αναπτφχκθκε, δεδομζνων των αποτρεπτικϊν, βάςει τθσ πιςτωτικισ 

πολιτικισ, ςτοιχείων που υπιρχαν κατά το χρόνο λιψθσ τουσ. Λδιαιτζρωσ, όςον 

αφορά τθ δεφτερθ χρθματοδότθςθ, οι πράξεισ και οι παραλείψεισ των αρμοδίων 

οργάνων τθσ Ψράπεηασ δεν δικαιολογοφνται λαμβανομζνου υπ’ όψιν του γεγονότοσ 

ότι ιδθ είχαν διαφανεί οι μθ ςυνάδουςεσ πρακτικζσ των μετόχων με τισ ςυνικεισ 

επιχειρθματικζσ (μθ καταβολι δόςεων, μθ καταβολι τόκων, κατάλθξθ των 

προϊόντων των πιςτοδοτιςεων ςε άλλθ εταιρεία ςυμφερόντων του ενόσ εξ αυτϊν 

κ.ά).    
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      Ξατά δεφτερον, ελεγκτζα τυγχάνει θ παράλειψθ των αρμοδίων οργάνων τθσ 

Ψράπεηασ να αξιολογιςουν τθ ςχζςθ του Γεωργίου Ξουρι, ωσ εγγυθτι και 

πραγματικοφ βαςικοφ μετόχου τθσ πιςτοφχου εταιρείασ, με τθν «ΕΟΕΩΚΕΦΘ 

ΨΘΟΕΣΦΑΧΘ Α.Ε.», οι ςυμβάςεισ τθσ οποίασ καταγγζλκθκαν ςτο αϋ εξάμθνο του 

2012. 

      Ξατά τρίτον, ελεγκτζα τυγχάνει θ παράλειψθ των αρμοδίων οργάνων τθσ 

Ψράπεηασ να ελζγξουν και, ενδεχομζνωσ, να επιβάλουν τραπεηικοφ χαρακτιρα 

«κυρϊςεισ» κατά τθσ εταιρείασ, εξαιτίασ τθσ κατάλθξθσ ςε άλλθ εταιρεία του 

προϊόντοσ των πιςτοδοτιςεων – ιδιαιτζρωσ όταν αυτό ςυνζβθ και δεφτερθ φορά.  

      Ψζλοσ, ελεγκτζα τυγχάνει θ αδικαιολόγθτθ, βάςει των πρακτικϊν των μετόχων 

τθσ εταιρεία, επί τόςον χρόνο κακυςτζρθςθ λιψθσ των αποφάςεων περί 

μεταφοράσ των απαιτιςεων ςε οριςτικι κακυςτζρθςθ και περί καταγγελίασ των 

ςυμβάςεων.     

 

Δ. Δανειοδοτιςεισ πολιτικϊν κομμάτων 

Δ.1  

Ξρατικζσ χρθματοδοτιςεισ 

 

Το φαινόμενο τθσ εκχϊρθςθσ μελλοντικϊν κρατικϊν χορθγιςεων προσ τα 

κόμματα,  

Ξατ’ αρχιν διευκρινίηεται ότι ωσ πρακτικι οι ςυμβάςεισ εκχϊρθςθσ μελλοντικϊν 

κρατικϊν χορθγιςεων προσ εξαςφάλιςθ δανειακϊν χορθγιςεων προσ τα πολιτικά 

κόμματα, είναι κεμιτζσ από πλευράσ τυπικισ νομιμότθτασ και επιτρεπτζεσ, 

ςφμφωνα με τον γενικό κανόνα τθσ ελευκερίασ των ςυμβάςεων που διζπει το 

αςτικό δίκαιο . Ωπό τισ προχποκζςεισ του νόμου, ιτοι εφ’ όςον είχαν αναγγελκεί 

δεόντωσ ςφμφωνα με τον κανόνα του άρκρου 480 του Αςτικοφ Ξϊδικα, δεςμεφουν 

τον υπόχρεω προσ καταβολι, εν προκειμζνω το ελλθνικό Δθμόςιο.  

Σ δανειςμόσ των κομμάτων με εξαςφάλιςθ τθ ςφςταςθ ενεχφρου επί  μζλλουςασ 

απαίτθςισ  τουσ ςτο μερίδιο που τουσ αναλογεί από τθν κρατικι επιχοριγθςθ 
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επομζνων ετϊν, αποτζλεςε τθν κφρια εξαςφάλιςθ των δανείων που δόκθκαν ςτα 

κόμματα του ελλθνικοφ Ξοινοβουλίου κατά τθν εξεταηόμενθ περίοδο. Σ λόγοσ  είναι 

ότι τα κόμματα, πλθν εξαιρζςεων, δεν διακζτουν ακίνθτθ περιουςία ενϊ τα ζςοδά 

τουσ από λοιποφσ πόρουσ, (ςυνδρομζσ, εκδθλϊςεισ, εμφανείσ δωρεζσ) είναι αςτακι 

και μθ προβλζψιμα και ωσ εκ τοφτου επιςφαλζςτατα.  

Εξαιρζςεισ από τον κανόνα αποτελοφν το Ξομμουνιςτικό Ξόμμα Ελλάδασ (ΞΞΕ), που 

διακζτει ςθμαντικισ αξίασ ακίνθτθ περιουςία ανά τθν Ελλάδα κυρίωσ από δωρεζσ 

και είναι ,ωσ τϊρα ,το μόνο κόμμα που ζχει δϊςει εμπράγματθ αςφάλεια για 

δάνειά του, και ο ΧΩ.ΦΛΗ.Α., διάδοχοσ του ενιαίου Χυναςπιςμοφ, που κατζςτθ 

προςφάτωσ κφριοσ αςτικισ ακίνθτθσ περιουςίασ τθν οποία νεμόταν ςυνεχϊσ και 

καλόπιςτα επί μακρό χρονικό διάςτθμα και τθν οποία ζχει δεςμεφςει ζναντι 

δανείου από τθν ΕΚΡΛΞΘ ΨΦΑΥΕΗΑ με τθ μορφι αρνθτικισ εγγφθςθσ (negative 

pledge – «ριτρα μθ μεταβίβαςθσ»). Ψθν απόκτθςθ τθσ κυριότθτασ ζχει αναγγείλει 

εγγράφωσ ςτθν πιςτϊτρια ΕΚΡΛΞΘ ΨΦΑΥΕΗΑ και ζχει προςφερκεί να παράςχει 

δικαίωμα εγγραφισ προςθμείωςθσ, εφ’ όςον ηθτθκεί από τθν  Ψράπεηα. Θ ΕΚΡΛΞΘ 

δεν ζχει ακόμα ζωσ ςιμερα ηθτιςει τθν ενεργοποίθςθ τθσ υποςχετικισ αυτισ 

ριτρασ, κακόςον το δάνειο εξυπθρετείται κανονικά.    

Γενικι παρατιρθςθ είναι ότι , ειδικά κατά τθν περίοδο μετά το 2010, ο τρόποσ που 

εφαρμόςτθκε το ςφςτθμα εγγυιςεων με ενζχυρο επί μελλοντικϊν κρατικϊν 

επιχορθγιςεων ιταν προβλθματικόσ. Ξυρίαρχθ εικόνα είναι ότι από τα κόμματα 

ΥΑΧΣΞ και ΡΕΑ ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑ ζγινε κατάχρθςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ. Εγζρκθκαν 

ηθτιματα νομικισ και πολιτικισ τάξεωσ . Υλιγθκε θ ιςονομία και ηθμιϊκθκαν 

οικονομικά οι πιςτϊτριεσ τράπεηεσ. 

Ψα επίμαχα ηθτιματα είναι τριϊν κατθγοριϊν: 

(α) Θ πρϊτθ κατθγορία ηθτθμάτων αφορά τθ «ριτρα ανεκχϊρθτου» που υπάρχει 

ςτισ ςυμβάςεισ ενεχφραςθσ μελλοντικισ επιχοριγθςθσ.  Δθλαδι τθν απαγόρευςθ 

διάκεςθσ τθσ ίδιασ επιχοριγθςθσ ςε τρίτο ι τρίτουσ. Χυνοδό με αυτό ηιτθμα είναι 

το εάν ςτθ ςφμβαςθ εκχϊρθςθσ δινόταν ι όχι θ ρθτι διαβεβαίωςθ ότι θ αυτι 

επιχοριγθςθ δεν είχε ιδθ εκχωρθκεί και ότι δεν πρόκειται ςτο μζλλον να 

εκχωρθκεί. Από τθ διαδικαςία προζκυψε ότι όλεσ οι ςυμβάςεισ εκχϊρθςθσ 

μελλοντικϊν κρατικϊν επιχορθγιςεων προσ τα κόμματα είχαν ωσ προχπόκεςθ ότι θ 

ςυγκεκριμζνθ επιχοριγθςθ δεν είχε ιδθ εκχωρθκεί και  ότι περιελάμβαναν ωσ όρο 

να μθν εκχωρθκοφν ςτο μζλλον ςε τρίτο ι τρίτουσ. 

 Τπωσ τόνιςαν μάρτυρεσ εκπρόςωποι τραπεηϊν, θ ενςωμάτωςθ αυτϊν των 

διαβεβαιϊςεων ςτο κείμενο των ςυμβάςεων εκχϊρθςθσ υπιρξε το κριτιριο 

ςυνάμα δε και το κίνθτρο για τθ ςυνομολόγθςι των, με τθν ζννοια ότι εάν δεν 

υπιρχαν δεν μποροφςε να γίνει δεκτι ωσ ενζχυρο θ μζλλουςα απαίτθςθ του 

κόμματοσ πάνω ςτθ χρθματοδότθςθ. Χυνεπϊσ θ διαβεβαίωςθ περί τθσ 

μοναδικότθτασ τθσ εκχϊρθςθσ τθν οποία παρείχαν οι εκπρόςωποι των κομμάτων 

ιταν ο αποφαςιςτικόσ παράγοντασ για τθν αποδοχι ι μθ τθσ κρατικισ 
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επιχοριγθςθσ ωσ ενεχφρου και -κατ’ επζκταςθ- για το δανειςμό του πολιτικοφ 

κόμματοσ. 

(β) Θ δεφτερθ κατθγορία ηθτθμάτων που αφορά ςτισ εκχωριςεισ των μελλοντικϊν 

κρατικϊν επιχορθγιςεων ςχετίηεται με το πόςο μελλοντικζσ ιςαν αυτζσ.  

Ωπάρχουν πολλζσ περιπτϊςεισ που εκχωρικθκαν απαιτιςεισ ζωσ και δζκα ετϊν από 

τθν θμζρα ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ δανείου.  Ψθν κατθγορία αυτι των εκχωριςεων 

καυτθριάηει θ Ψράπεηα τθσ Ελλάδοσ ωσ «υπερχρθματοδοτιςεισ», κρίνοντάσ τισ 

υπερβολικά μακροπρόκεςμεσ για να κεωροφνται αςφαλείσ ωσ προσ τθν είςπραξι 

τουσ, αφοφ κεωρεί δεδομζνο ότι δεν μποροφν να παραχκοφν ςίγουρεσ εκτιμιςεισ 

ωσ προσ το φψοσ των κρατικϊν χορθγιςεων ςε τζτοιο βάκοσ χρόνου.  

Υαραδείγματα τζτοιων υπερβολικά μακροχρόνιων δεςμεφςεων κρατικισ 

επιχοριγθςθσ υπάρχουν αρκετά . Ψο ζτοσ , λ.χ., 2010 θ Ρζα Δθμοκρατία δεςμεφει 

υπζρ τθσ ΑΨΕ τισ κρατικζσ επιχορθγιςεισ των ετϊν 2019 και 2020. Ψο ζτοσ, λ.χ., 2010 

το ΥΑΧΣΞ δζςμευςε υπζρ τθσ ΕΨΕ τθν κρατικι επιχοριγθςθ του ζτουσ 2019 και 

υπζρ τθσ ΑΨΕ τισ κρατικζσ επιχορθγιςεισ των ετϊν 2017 και 2018. 

Χτισ ςυγκεκριμζνεσ αυτζσ περιπτϊςεισ , που εκτίκενται ςτθ ςυνζχεια, 

παραβιάηονται οι κανόνεσ τθσ τραπεηικισ αςφάλειασ.  Σι εξελίξεισ δικαίωςαν τθν 

εκτίμθςθ ότι επρόκειτο για εξαιρετικά επιςφαλείσ εγγυιςεισ που μετζτρεπαν τα 

δάνεια ςε οιονεί δωρεζσ. 

Εξθγιςεισ για τθν προκλθτικι αυτι πρακτικι ακοφςτθκαν ςτθν Επιτροπι, δεν 

μποροφν όμωσ να δικαιολογιςουν το γεγονόσ ότι δινόταν τόςα χριματα με μόνθ 

«εξαςφάλιςθ» μια πολφ μακρινι και εκ τοφτου αβζβαιθ ωσ προσ τθν φπαρξι τθσ 

απαίτθςθ. Ξαταβλικθκε προςπάκεια ιδίωσ με τθν επίκλθςθ τθσ ζκκεςθσ τθσ Black 

Rock να εξιςωκοφν οι εκχωρθμζνεσ μελλοντικζσ απαιτιςεισ των κομμάτων προσ τισ 

απαιτιςεισ που διακζτουν εγγφθςθ του ελλθνικοφ δθμοςίου. Αυτόσ ο ιςχυριςμόσ 

καταρρίπτεται ενδελεχϊσ ςτθν ποριςματικι αναφορά του Ειςαγγελζα κ. Ξαλοφδθ. 

Ψο ίδιο ζωλθ υπιρξε και θ , πρωτοφανισ, όηουςα άκρατου κομματιςμοφ, τακτικι 

τθσ ΑΨΕ να κεωρεί τισ απαιτιςεισ τθσ ζναντι των κομμάτων ωσ μθδενικοφ ρίςκου 

διότι, δικεν, εξιςϊνονταν προσ απαιτιςεισ ζναντι του Δθμοςίου.  

Ξατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν τθσ Επιτροπισ ακοφςτθκαν επίςθσ από 

εκπροςϊπουσ των τραπεηϊν μεταξφ των οποίων και τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ , 

αντίκετεσ εκτιμιςεισ, που κινικθκαν μζςα ςτα όρια τθσ κοινισ λογικισ 

Χυγκεκριμζνα υποςτιριξαν ότι δεν είναι δυνατόν μια εκχϊρθςθ να υπερβαίνει το 

χρονικό όριο μιασ βουλευτικισ κθτείασ. Πε τθν επιφφλαξθ ότι όχι ςπάνια θ 

τετραετία δεν εξαντλείται , εκτιμάται ωσ ορκι μια τζτοια, («ςυντθρθτικι»), 

προςζγγιςθ που εκτιμά ότι τθν περίοδο όπου λαμβάνονταν τα δάνεια με αυτζσ τισ 

τόςο απομακρυςμζνεσ χρονικά και αβζβαιεσ εγγυιςεισ , κα είχε λειτουργιςει υπζρ 

τθσ εξαςφάλιςθσ των δανείων εάν υπιρχε ωσ απϊτατο χρονικό όριο θ λιξθ τθσ 

κοινοβουλευτικισ κθτείασ.  
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Φυςικά υπιρξαν διαβακμίςεισ ςτισ περιπτϊςεισ εκχϊρθςθσ κρατικϊν 

επιχορθγιςεων πζραν τθσ τετραετίασ τισ οποίεσ οφείλουμε να επιςθμάνουμε και να 

αξιολογιςουμε. Χυνολικά από το 2010 και μετά ςθμειϊκθκαν 9 περιπτϊςεισ κατά 

τισ οποίεσ εκχωρικθκαν απαιτιςεισ επί μελλοντικϊν κρατικϊν επιχορθγιςεων 

πζραν τθσ τετραετίασ. Απ’ αυτζσ, οι 4 αφοροφςαν το ΥΑΧΣΞ που το ζτοσ 2010 είχε 

δεςμεφςει ςτθν Αγροτικι Ψράπεηα τθν επιχοριγθςθ των ετϊν 2014 και 2016, ςτθν 

Ψράπεηα Υειραιϊσ το 2010 είχε δεςμεφςει τθν επιχοριγθςθ του 2015,  ςτθν Εκνικι 

Ψράπεηα το 2010 δζςμευςε τθν επιχοριγθςθ των ετϊν 2015 και 2019 και ςτθν 

Ψράπεηα Αττικισ το 2010 είχε δεςμεφςει τθν επιχοριγθςθ του ζτουσ 2015, οι 5 

αφοροφςαν τθ Ρ.Δ. που το ζτοσ 2010 είχε δεςμεφςει ςτθν Αγροτικι Ψράπεηα τισ 

επιχορθγιςεισ των ετϊν 2014, 2016, 2017 και 2018, το 2011 είχε δεςμεφςει ςτθν 

Αγροτικι Ψράπεηα τισ επιχορθγιςεισ των ετϊν 2014, 2016, 2017 και 2018, το 2010 

ςτθν Ψράπεηα Υειραιϊσ τθν επιχοριγθςθ του ζτουσ 2015,  ςτθν Eurobank το 2011 

δζςμευςε τθν επιχοριγθςθ του 2019 και ςτθν Εκνικι Ψράπεηα το 2010 δζςμευςε 

τθν επιχοριγθςθ των ετϊν 2019 και 2020. Ωπάρχει και μία εκχϊρθςθ από το ΧΩΦΛΗΑ, 

που - ωσ Χυναςπιςμόσ – είχε εκχωριςει ςτθν Εκνικι Ψράπεηα το 2010 τισ κρατικζσ 

επιχορθγιςεισ των ετϊν 2015-2018. 

Ξάκε μία από αυτζσ τισ πζραν τθσ τετραετίασ εκχωριςεισ ζχει διαφορετικι 

βαρφτθτα από τισ άλλεσ, με τόςο περιςςότερο επικίνδυνεσ για τα ςυμφζροντα των 

τραπεηικϊν ιδρυμάτων όςο μακρφτερθσ διάρκειασ ιταν. Ειδικά για τθν περίπτωςθ 

του Χυναςπιςμοφ, από τθν πλειοψθφία των μελϊν τθσ Επιτροπισ κεωρείται βάςιμθ 

θ εξιγθςθ που δόκθκε από τον εκπρόςωπό του, ότι θ ςυμφωνία αυτι δεν ζκεςε ςε 

κίνδυνο τα ςυμφζροντα τθσ πιςτϊτριασ, αντίκετα υπιρξε μονομερϊσ δυςμενισ για 

το δανειοδοτοφμενο κόμμα, και τοφτο για τουσ εξισ λόγουσ : (α) το δάνειο ιταν 

μικροφ φψοσ (…..000.000 € ), (β)  υπερζβαινε μόνο κατά ….μινεσ τθν τετραετία με 

αφετθρία τθν θμερομθνία εκταμίευςθσ του δανείου και (γ) είχε προθγθκεί εκτίμθςθ 

τθσ τράπεηασ ότι ακόμθ και αν ςτισ επόμενεσ εκλογζσ δεν ζμπαινε ςτθ Βουλι το 

κόμμα, πάλι κα είχε «λαμβάνειν» από τθ ςυμμετοχι του ςτθν Ευρωβουλι, οι 

εκλογζσ για τθν οποία γίνονται με το ςφςτθμα τθσ απλισ αναλογικισ και ζπονταν. 

Είχε επίςθσ ςυνεκτιμθκεί ότι , ςε ζςχατθ περίπτωςθ, ακόμθ και εκτόσ βουλισ εάν 

βριςκόταν κα ςυμμετείχε ςτθ διανομι του ποςοςτοφ τθσ κρατικισ επιχοριγθςθσ 

που δίνεται ςε κόμματα που κατζκεςαν ςυνδυαςμοφσ ςτο 75% τθσ Επικράτειασ. Σ 

βακμόσ ζκκεςθσ ςε κίνδυνο τθσ πιςτϊτριασ τράπεηασ ςτθν περίπτωςθ αυτιν υπιρξε 

εξαιρετικά αςιμαντοσ, άλλωςτε, όπωσ προζκυψε, το ςυγκεκριμζνο δάνειο 

εξυπθρετικθκε και ζχει ιδθ αποπλθρωκεί ΩΤΩ 

Αντικζτωσ δεν μπορεί να δικαιολογθκεί μια ςε βάκοσ δεκαετίασ υπόςχεςθ 

επιςτροφισ κατά πολφ μεγαλφτερων ποςϊν δανείων που δόκθκαν ςτο ΥΑΧΣΞ και 

ςτθ ΡΔ με δζςμευςθ των επιχορθγιςεων που απείχαν τόςο πολφ χρονικά . Άρκεςε 

ο κατ’ εφαρμογιν τθσ νομοκεςίασ περιοριςμόσ τθσ ποςότθτασ κρατικοφ χριματοσ 

που περιζρχεται πλζον ςτα κόμματα λόγω των γνωςτϊν νομοκετικϊν ρυκμίςεων, 

για να καταδειχκεί ςτθν πράξθ πόςο επικίνδυνθ ιταν αυτι θ μορφι εγγυοδοςίασ. 

Εν προκειμζνω κρίνεται ότι δεν ευςτακεί ο ιςχυριςμόσ ότι υπιρξε απρόοπτθ 

μεταβολι των ςυνκθκϊν . Θ αποτυχία του ςυγκεκριμζνου ςυςτιματοσ εγγυιςεων 
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εκτιμάται ιταν προδιαγεγραμμζνθ ακόμθ και να μθν υπιρχε κρίςθ, κακϊσ είχε 

εκτεκεί ςε πολυπαραγοντικοφσ κινδφνουσ, όπωσ : μείωςθ των εκλογικϊν ποςοςτϊν 

, που δεν είναι λογικό να υποςτθρίξει κανείσ με βεβαιότθτα ότι κα παραμζνουν 

ςτακερά, μείωςθ τθσ ποςότθτασ χρθμάτων που κα διακζτει ετθςίωσ ο κρατικόσ 

προχπολογιςμόσ είτε λόγω τθσ μείωςθσ του ποςοςτοφ, όπωσ ςυνζβθ, είτε λόγω τθσ 

ςε απόλυτο μζγεκοσ μείωςθσ του ίδιου του προχπολογιςμοφ.   

(γ) Θ τρίτθ και ςοβαρότερθ ςειρά ηθτθμάτων με ευρφτερεσ, και ποινικοφ 

χαρακτιρα, προεκτάςεισ ςχετίηονται με τισ διπλζσ ι και πολλαπλζσ  εκχωριςεισ  

 

Νομοκετικζσ ρυκμίςεισ που ζχουν ψθφιςτεί αναφορικά με τθν κρατικι 

χρθματοδότθςθ των κομμάτων 

 

Χφμφωνα με το άρκρο 1 του νόμου ν. 3023/2002  τα πολιτικά κόμματα δικαιοφνται 

κρατικισ χρθματοδότθςθσ, θ οποία ορίηεται ωσ  θ νομοκετικά προβλεπόμενθ 

οικονομικι ενίςχυςθ ςε δικαιοφχουσ κρατικισ χρθματοδότθςθσ. Ξρίςιμθ είναι και θ 

αντικατάςταςθ του όρου «χρθματοδότθςθ» από τον όρο «ενίςχυςθ», δθλωτικι τθσ 

ςυμπλθρωματικισ ςυμμετοχισ του κράτουσ ςτα οικονομικά των κομμάτων. Ψο 

κράτοσ δφναται να καλφπτει μόνο μερικϊσ τισ κομματικζσ δαπάνεσ, επιβάλλοντασ 

ςτα κόμματα να ςυνεχίςουν τθν αναηιτθςθ πόρων από τθν κοινωνία και τον εαυτό 

τουσ. (Ξ. Χρυςόγονοσ, Χυνταγματικό Δίκαιο 2003 ςελ 280). 

 Θ κρατικι χρθματοδότθςθ διακρίνεται ςε:  βα) Ψακτικι κρατικι χρθματοδότθςθ: θ 

οικονομικι ενίςχυςθ που παρζχεται κατ` ζτοσ από μζροσ των πραγματοποιθκζντων 

κακαρϊν εςόδων του ετιςιου Ξρατικοφ Απολογιςμοφ του προθγοφμενου 

οικονομικοφ ζτουσ, ςε πολιτικά κόμματα και ςυναςπιςμοφσ κομμάτων για τθν 

κάλυψθ των λειτουργικϊν δαπανϊν τουσ.  ββ) Εκλογικι κρατικι χρθματοδότθςθ: θ 

οικονομικι ενίςχυςθ που παρζχεται από μζροσ των πραγματοποιθκζντων κακαρϊν 

εςόδων του ετιςιου Ξρατικοφ Απολογιςμοφ του προθγοφμενου τθσ διεξαγωγισ των 

εκλογϊν οικονομικοφ ζτουσ, ςε πολιτικά κόμματα και ςυναςπιςμοφσ κομμάτων για 

τθν κάλυψθ των εκλογικϊν δαπανϊν τουσ και  βγ) Ξρατικι χρθματοδότθςθ για 

ερευνθτικοφσ και επιμορφωτικοφσ λόγουσ: ετιςια οικονομικι ενίςχυςθ από μζροσ 

των πραγματοποιθκζντων κακαρϊν εςόδων του ετιςιου Ξρατικοφ Απολογιςμοφ 

του προθγοφμενου οικονομικοφ ζτουσ ςε πολιτικά κόμματα και ςυναςπιςμοφσ 

κομμάτων που είναι δικαιοφχοι κρατικισ χρθματοδότθςθσ, για ίδρυςθ και 

λειτουργία κζντρων ερευνϊν και μελετϊν, κακϊσ και τθ διοργάνωςθ 

προγραμμάτων επιμόρφωςθσ των ςτελεχϊν τουσ. 

Χφμφωνα με τα ςτοιχεία που ζχουν κατατεκεί ςτθν Εξεταςτικι Επιτροπι , θ πάγια 

τακτικι των πολιτικϊν κομμάτων ιταν να εκχωροφν τθν κρατικι χρθματοδότθςθ 

που επρόκειτο να λάβουν τα επόμενα ζτθ ωσ εξαςφάλιςθ για τθν αποπλθρωμι των 

δανείων. Για τον ςκοπό αυτό είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό να επιςθμανκοφν δφο 
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νομοκετικζσ ρυκμίςεισ που ψθφίςτθκαν και αφοροφςαν τισ ιδθ εκχωρθμζνεσ 

κρατικζσ χρθματοδοτιςεισ. 

 

1) άρκρο 43 παρ.4 του νόμου 4071/2012 για τθν  Τοπικι Ανάπτυξθ τθν 

αυτοδιοίκθςθ και τθν  αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ 

  Πε τθν τροπολογία με γενικό αρικμό 987 και ειδικό αρικμό 72/02.4.2012 που 

κατζκεςαν οι Ωπουργοί  Εςωτερικϊν, Σικονομικϊν και Ανάπτυξθσ 

Ανταγωνιςτικότθτασ και Ραυτιλίασ κκ. Αναςτάςιοσ Γιαννίτςθσ, Φίλιπποσ Χαχινίδθσ 

και Άννα Διαμαντοποφλου, ςτθν παρ. 4 αυτισ προτάκθκε θ ρφκμιςθ για το 

ανεκχϊρθτο των δόςεων τθσ κρατικισ χρθματοδότθςθσ τθσ τζταρτθσ δόςθσ του 

2011 και τθσ πρϊτθσ και δεφτερθσ δόςθσ του 2012, ςτθν αιτιολογικι ζκκεςθ τθσ 

τροπολογίασ, θ οποία περιλαμβάνει ρυκμίςεισ για διαφορετικά μεταξφ τουσ 

κζματα, αναφζρεται ότι θ ρφκμιςθ για το ανεκχϊρθτο των δόςεων τθσ κρατικισ 

χρθματοδότθςθσ προτείνεται για να διαςφαλιςτοφν οι προχποκζςεισ απρόςκοπτθσ 

λειτουργίασ των πολιτικϊν κομμάτων, ενόψει τθσ διενζργειασ εκλογϊν. Ψελικά θ ωσ 

άνω τροπολογία ψθφίςτθκε με 155 ψιφουσ υπζρ , 56 ψιφουσ κατά και 3 ψιφουσ 

παρϊν.  

«4. Θ τζταρτθ δόςθ του ζτουσ 2011, κακϊσ και θ πρϊτθ και δεφτερθ δόςθ του 
ζτουσ 2012 τθσ χρθματοδότθςθσ των άρκρων 1 και 3 του ν. 3023/2002 (Α` 146), 
κακϊσ και οι αντίςτοιχεσ δόςεισ τθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ του άρκρου 4 του 
ίδιου νόμου, δεν κατάςχονται και δεν εκχωροφνται, καταβάλλονται δε 
υποχρεωτικά ςτα δικαιοφχα κόμματα και ςυναςπιςμοφσ ςε λογαριαςμό 
πιςτωτικοφ ιδρφματοσ που δθλϊνεται από τον δικαιοφχο ςτο Ωπουργείο 
Εςωτερικϊν, μζςα ςε προκεςμία ενόσ μθνόσ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ 
νόμου.» 

 

2) άρκρο 1 παρ. 7 του νόμου 4304/ 2014 για τον ζλεγχο των οικονομικϊν και 
πολιτικϊν κομμάτων και των αιρετϊν αντιπροςϊπων Βουλισ και Ευρωπαϊκοφ 
Ξοινοβουλίου, 

 με τθν τροπολογία  που κατζκεςαν οι Βουλευτζσ Ξωνςταντίνοσ Ξαραγκοφνθσ και 
Λωάννθσ Ξουτςοφκοσ με γενικό αρικμό 1910 και ειδικό αρικμό 107/ 14.10.2014 
προςτζκθκε δεφτερο εδάφιο ςτθν παρ. 7 του άρκρου 1 του νόμου 3023/2002 , το 
οποίο διαμορφϊκθκε ωσ εξισ «  7. Θ κρατικι χρθματοδότθςθ δεν υπόκειται ςε 
φόρο. Υοςοςτό ςαράντα τοισ εκατό (40%) τθσ ςυνολικισ κρατικισ 
χρθματοδότθςθσ που λαμβάνει κάκε κόμμα και ςυναςπιςμόσ κομμάτων είναι 
ακατάςχετο και ανεκχϊρθτο. Ψο ποςόν τθσ ιδιωτικισ χρθματοδότθςθσ που δίδεται 
ςτουσ δικαιοφχουσ χρθματοδότθςθσ εκπίπτει ολόκλθρο από το φορολογθτζο 
ειςόδθμα του χρθματοδότθ.» 

3) άρκρο 5 παρ. 7 του νόμου 4304/ 2014 για τον ζλεγχο των οικονομικϊν και 
πολιτικϊν κομμάτων και των αιρετϊν αντιπροςϊπων Βουλισ και Ευρωπαϊκοφ 
Ξοινοβουλίου με το οποίο ειςιχκθ  θ ρφκμιςθ ςτο άρκρο 7 του νόμου 3023/2002   
« Απαγορεφεται θ χοριγθςθ δανείων από τισ τράπεηεσ προσ τουσ δικαιοφχουσ 
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κρατικισ χρθματοδότθςθσ με εγγφθςθ τθν κρατικι χρθματοδότθςθ πζραν του 
τρζχοντοσ οικονομικοφ ζτουσ» 

 

Χτθν αιτιολογικι ζκκεςθ αναφζρεται ότι με τθν παροφςα διάταξθ περί 
απαγόρευςθσ χοριγθςθσ δανείων από τισ Ψράπεηεσ προσ τουσ δικαιοφχουσ 
κρατικισ χρθματοδότθςθσ με εγγφθςθ τθν κρατικι χρθματοδότθςθ πζραν του 
τρζχοντοσ οικονομικοφ ζτουσ, επιδιϊκεται να καταπολεμθκεί το φαινόμενο του 
ςθμερινοφ άκρατου δανειςμοφ των κομμάτων με εγγφθςθ τθν κρατικι 
χρθματοδότθςθ. Ψο επιβαρυντικό ςτοιχείο τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ είναι ότι 
τα κεφάλαια για τθν αποπλθρωμι αυτϊν των δανείων δεν είναι υπαρκτά αλλά 
πικανολογοφμενα με βάςθ τισ επόμενεσ κρατικζσ χρθματοδοτιςεισ ςτισ οποίεσ 
προςβλζπουν 

 

Δ.4 Ευριματα ανά πολιτικό κόμμα 

1.ΡΔ 

 

Θ Νζα Δθμοκρατία  

 

Θ ΡΔ ακολοφκθςε τθν κοινι πρακτικι για τθν δανειοδότθςθ των κομμάτων, που 

είχε ωσ εξισ: Ψο κόμμα προκειμζνου να αποκτιςει ρευςτότθτα ζωσ τθν θμερομθνία 

απόδοςθσ ςε αυτό  τθσ ανάλογθσ με τα εκλογικά ποςοςτά του κρατικισ 

επιχοριγθςθσ από το Δθμόςιο, προζβαινε  ςε ςυμφωνία εκχϊρθςθσ τθσ απαίτθςισ 

του αυτισ προσ τθν εκάςτοτε πιςτϊτρια τράπεηα και εκείνθ με τθ ςειρά τθσ 

προζβαινε ςε ςφςταςθ ενεχφρου επί τθσ εκχωρθμζνθσ απαίτθςθσ, προκειμζνου να 

εξαςφαλιςτεί περαιτζρω.Θ ενεχυρίαςθ επεκτείνονταν επίςθσ και ςτθν οικονομικι 

ενίςχυςθ για ερευνθτικοφσ και επιμορφωτικοφσ ςκοποφσ, που δικαιοφνται τα 

πολιτικά κόμματα ςε ετιςια βάςθ ςφμφωνα με το Ρ. 3023/2002.  

Θ πρακτικι που ακολουκικθκε από τισ τράπεηεσ ςυνίςτατο ςτο να δανειοδοτείται 

το κόμμα με ποςό ςχεδόν ίςο με το ςφνολο των εκτιμϊμενων μελλοντικϊν κρατικϊν 

επιχορθγιςεων , με κριτιριο το ποςοςτό των εκλογικϊν αποτελεςμάτων. Δεν ζχει 

προκφψει ότι οι τράπεηεσ είχαν λάβει υπ’ όψιν τουσ  ωσ ϊφειλαν πικανι απομείωςθ 

τθσ διαςφαλιςτικισ αξίασ των ενεχφρων. Τμωσ, όπωσ άλλωςτε ςυνζβθ,  ζνα τζτοιο 

ενδεχόμενο δεν ιταν κακόλου απίκανο, δεδομζνου ότι, αφενόσ, τα εκλογικά 

ποςοςτά των κομμάτων ςτισ εκλογικζσ αναμετριςεισ αυξομειϊνονται ενϊ θ 

δθμοςιονομικι κατάςταςθ τθσ χϊρασ δεν είναι εξαςφαλιςμζνα ςτο αυτό επίπεδο 

πάντοτε. Χτθν προκειμζνθ περίπτωςθ  υπιρξε και ζνασ ακόμθ παράγοντασ που 

λειτοφργθςε αρνθτικά για τθν αξία των ενεχφρων που λιφκθκαν από τισ τράπεηεσ, 

οι νομοκετικζσ αλλαγζσ. Ειδικότερα, (α) με τθ διάταξθ άρκρου  43 παρ. 4  ν. 4071/12  

ορίςτθκε ότι θ 4θ δόςθ του 2011 και 1θ και 2θ δόςεισ του 2012 δεν κα μποροφν να 
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εκχωροφνται (Ωπουργόσ Εςωτερικϊν ΠΛΧΕΟΑΞΘΧ) και (β) Πε τον νόμο 4304/2014 

άρκρο 1 και 33, τροποποιικθκε ο Ρ. 3023/2002, και από 1/1/2015, ορίςτθκε ότι  το 

40% τθσ κρατικισ επιχοριγθςθσ και των δυο κατθγορικϊν, (τακτικι, επιμορφωτικι) 

δεν κα μπορεί οφτε να εκχωρείται οφτε να κατάςχεται, ( Ωπουργόσ Εςωτερικϊν 

ΡΨΛΡΣΥΣΩΟΣΧ). Αξίηει ακόμα να ςθμειωκεί ότι ,ωσ γνωςτόν, οι εκλογικζσ κθτείεσ 

ςυνικωσ δεν εξαντλοφνται. 

Από τθν αρχι τθσ περιόδου του ερευνθτικοφ ενδιαφζροντοσ τθσ επιτροπισ (2002) 

μζχρι και το 2009, το διακζςιμο ποςό για κρατικι χρθματοδότθςθ των κομμάτων 

επί του εκάςτοτε ετιςιου ςυνόλου διακζςιμων κρατικϊν δθμοςιονομικϊν εςόδων 

κυμαινόταν ςε επίπεδα τθσ τάξθσ των 40.000.000 ευρϊ για το 2002 ζωσ και των 

68.000.000 ευρϊ για το 2009. Αυτά διανζμονταν κυρίωσ μεταξφ των δφο μεγάλων 

τότε κομμάτων. Θ κρατικι χρθματοδότθςθ του ΥΑΧΣΞ κυμάνκθκε μεταξφ των 

ποςϊν των 17.000.000 για το 2002 και των 24.175.150,30 ευρϊ για το 2009. Χε 

παρόμοια ποςά κινικθκε και θ κρατικι χρθματοδότθςθ του κόμματοσ τθσ Ρζασ 

Δθμοκρατίασ, κακϊσ εμφάνιςε μία διακφμανςθ μεταξφ 17.022.548,68 ευρϊ για το 

2002 και 26.280.294,83 για το 2009.  

 

Ζτοσ Χφνολο Ψακτικισ και Σικονομικισ Ενίςχυςθσ (ΧΩΦΛΗΑ ΥΑΧΣΞ - 

ΔΘΠ. ΧΩΠΥ/Θ  ΡΕΑ ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑ  

2002 41.385.215,82 2.424.415,22 17.415.779,26 17.022.548,68 

2003 43.568.000 2.914.716,58 17.768.415,32 17.378.795,76 

2004 46.390.400 3.103.532,27 18.919.479,75 18.504.620,07 

2005 48.955.200 3.139.138,88 18.499.496,83 20.481.553,83 

2006 52.136.000 3.343.100,31 19.701.477,40 21.812.315,97 

2007 55.070.400 3.531.262,00 20.810.347,00 23.039.991,00 

2008 62.182.400 5.076.071,58 22.039.480,21 23.958.653,03 

2009 68.208.000 5.567.953,15 24.175.150,30 26.280.294,83 

 2010 48.800.000  3.504.108,56 19.809.717,78 15.056.167,38 

 2011 54.018.624  3.890.499,32 21.745.330,44 16.999.562,04 

2012 23.160.000 1.668.016,65 9.323.115,18 7.288.409,58 

2013 21.827.000 5.454.496,69 2.741.982,24 5.968.856,32 

2014 7.978.000 1.993.676,39 1.002.223,59 2.181.680,30 

2015 10.825.000 2.766.560,06 1.276.323,36 3.021.654,36 

2016 11.458.000 3.759.994,68 759.733,46 3.038.797,03 
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Χφνολο 595.962.239,82 52.137.542,34 215.988.052,12 222.033.900,18 

 

Θ Ρζα Δθμοκρατία εμφανίηει ςυνολικό υπόλοιπο οφειλισ προσ όλεσ τισ τράπεηεσ 

φψουσ 132.438.000 εκ ευρϊ για το 2011, από 127,6 που ιταν τον Δεκζμβριο του 

2010.  

Σι νομοκετικζσ μεταβολζσ των ετϊν 2012-2014 ευνόθςαν κατά το πλείςτον τα δφο 

τότε μεγαλφτερα κόμματα. Ειδικότερα:  

Χτισ 11/4/2012 – ψθφίηεται θ τροπολογία Γιαννίτςθ που ενςωματϊνεται ωσ διάταξθ 

ςτο άρκρο 43 παρ. 4  ν. 4071/12. Δφο δόςεισ κρατικϊν χορθγιςεων, θ 4θ του ζτουσ 

2011 και θ 2θ του ζτουσ 2012 κθρφχκθκαν “μθ εκχωριςιμεσ”.  

Επίςθσ, με τον νόμο 4304/2014 άρκρο 1 και 33, τροποποιικθκε το άρκρο του Ρ. 

3023/2002, και από 1/1/2015, ιςχφει ότι το 40% τθσ εκάςτοτε κρατικισ χοριγθςθσ 

δεν μπορεί να εκχωρείται οφτε να κατάςχεται. Πε τον τρόπο αυτόν (νομοκετικι 

αλλαγι) εξοικονομικθκαν κάποια ποςά, όμωσ επί ηθμία των τραπεηϊν.  

Θ Ρζα Δθμοκρατία ηιτθςε και ζλαβε δάνεια από πζντε μεγάλεσ τράπεηεσ, ιτοι τθν 

Αγροτικι, τθν Υειραιϊσ, τθν Εκνικι, τθ Eurobank, και τθν Attica. Ψα περιςςότερα 

δάνεια προζρχονται από τθν Αγροτικι Ψράπεηα Ελλάδοσ (ΑΨΕ) ςε ποςοςτό 81%. Ζνα 

χρόνο πριν θ ΑΨΕ απορροφθκεί από τθν Υειραιϊσ, τα δάνεια άγγιξαν τα 104.4 εκ 

ευρϊ. Ζωσ του χρονικοφ ςθμείου τθσ πλιρουσ απορρόφθςθσ τθσ ΑΨΕ από τθν 

Υειραιϊσ, ζφκαςαν τα 118.163.185 εκ ευρϊ. 

Ψο κόμμα επίςθσ, ηιτθςε και πζτυχε να δανειοδοτθκεί από τζςςερισ ακόμα 

τράπεηεσ,  ΥΕΛΦΑΛΩΧ, ΕΚΡΛΞΘ, EUROBANK ΞΑΛ ATTICA, μζςα ςε ζναν χρόνο, από τον 

Φεβρουάριο του 2010 ζωσ τον Φεβρουάριο του 2011. Ψο χρονικό διάςτθμα 

ςυμπίπτει με το διάςτθμα κατά το οποίο θ ΑΨΕ επζδειξε απροκυμία να ςυνεχίςει 

τθν δανειοδότθςθ.  

Υαραδόξωσ, και ενϊ θ χϊρα διζνυε τθν γνωςτι καταςτροφικι οικονομικι κρίςθ, ςε 

μία περίοδο που θ ςτρόφιγγα τθσ δανειοδότθςθσ είχε αρχίςει να κλείνει για τουσ 

κοινοφσ κνθτοφσ και παρά τθν υψθλι δανειοδότθςθ H ΡΔ ζλαβε από τον 

Φεβρουάριο 2010 ζωσ τον Φεβρουάριο του 2011, ποςό φψουσ 25 εκ ευρϊ.  

Ειδικότερα από το 2000 και μετά το κόμμα ςυνολικά ζλαβε δυνάμει των 

αναφερομζνων ςτο παράρτθμα ςυμβάςεων, ποςό κεφαλαίου (άνευ υπολογιςμοφ 

των τόκων): 

α) 289,3 εκ ευρϊ από τθν Αγροτικι με τθν ςφμβαςθ αλλθλόχρεου λογαριαςμοφ 

337/10.10.2000 και τισ πρόςκετεσ ςυμβάςεισ τθσ.  

Χφμφωνα με τθν Ψράπεηα Υειραιϊσ ςτον πίνακα 2 του παραρτιματοσ, το κόμμα 

εμφανίηει υπόλοιπο οφειλισ για τα δάνεια τθσ Αγροτικισ φψουσ 179.876.987,98 εκ 

ευρϊ. 
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ΑΓΦΣΨΛΞΘ ΨΦΑΥΕΗΑ 

ΧΩΠΒΑΧΘ ΑΟΟΘΟΣΧΦΕΣΩ ΟΣΓΑΦΛΑΧΠΣΩ 

337/10.10.2000 

ΥΦΣΧΚΕΨΕΧ ΧΩΠΒΑΧΕΛΧ 

 ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΣΦΕΛΟΘ 

 31.10.2016 

179.876.987,98€ 

 

ΟΣΓ.* 111.466.662,18€ 

 

β) 15 εκ ευρϊ από τθν ΥΕΛΦΑΛΩΧ με τθν ςφμβαςθ χρεωλυτικοφ δανείου 

1506/17.2.2010, για το οποίο δεν ζχει γίνει καμία αποπλθρωμι, οφτε κεφαλαίου, 

οφτε τόκων (όπωσ προκφπτει από τον πίνακα  του παραρτιματοσ, που εςτάλθ ςτθν 

επιτροπι από το κόμμα τθσ Ρζασ Δθμοκρατίασ, κακϊσ και από τον πίνακα  του 

παραρτιματοσ που ζχει ςταλεί από τθν Ψράπεηα).  

Χφμφωνα με τθν Ψράπεηα Υειραιϊσ (πίνακασ 2 του παραρτιματοσ), το κόμμα 

εμφανίηει υπόλοιπο οφειλισ 25.291.737,82 εκ ευρϊ. 

Εμφανίηεται επίςθσ ζνα υπόλοιπο φψουσ 1.088.067,03 εκ ευρϊ ςτον αλλθλόχρεο  

λογαριςμό υπ’ αρικμόν 4736878/27.5.2011. Θ ςχετικι ςφμβαςθ δεν ζχει 

προςκομιςκεί ςτθν εξεταςτικι επιτροπι, ςυνεπϊσ, δεν μποροφμε να ζχουμε εικόνα 

για το αρχικό κεφάλαιο. 

 

 

Ψράπεηα Υειραιϊσ  

1) 1506/17.02.2010 

       ΧΩΠΒΑΧΘ ΔΑΡΕΛΣΩ 

 2) 4736878/27.5.2011 

 ΧΩΠΒΑΧΘ ΑΟΟΘΟΣΧΦΕΣΩ         ΟΣΓΑΦΛΑΧΠΣΩ 1)25.291.737,82€ 

(ΟΣΓ.19.088.459,72€) 

2)1.088.067.03€ 

(ΟΣΓ. 872.467,48€) 
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γ) 5 εκ ευρϊ από τθν ΕΚΡΛΞΘ με τθν ςφμβαςθ πίςτωςθσ με ανοιχτό αλλθλόχρεο 

λογαριαςμό υπ’ αρικμόν 9747073836/20.12.2010. Δεν ζχει γίνει καμία 

αποπλθρωμι, οφτε κεφαλαίου, οφτε τόκων (όπωσ προκφπτει από τον πίνακα 6 του 

παραρτιματοσ, που εςτάλθ ςτθν επιτροπι από το κόμμα τθσ Ρζασ Δθμοκρατίασ, 

κακϊσ και τθν τράπεηα ςτον πίνακα 2 του παραρτιματοσ). 

ΧΩΠΒΑΧΘ  

9747073836/20.12.2010 

 

 ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΣΦΕΛΟΘ 31.10.2016 

 

6.716.825,13€ 

ΟΣΓ. 5.146.642,14€ 

 

δ) 3 εκ ευρϊ από τθν Eurobank με τθν ςφμβαςθ πίςτωςθσ με ανοιχτό αλλθλόχρεο 

λογαριαςμό, υπ’ αρικμόν 1353/19.11.2010. Δεν ζχει γίνει καμία αποπλθρωμι, οφτε 

κεφαλαίου, οφτε τόκων (όπωσ προκφπτει από τον πίνακα 7 του παραρτιματοσ, που 

εςτάλθ ςτθν επιτροπι από το κόμμα τθσ Ρζασ Δθμοκρατίασ, κακϊσ και τθν τράπεηα 

ςτον πίνακα 2 του παραρτιματοσ). 

 

ΨΦΑΥΕΗΑ EUROBANK 

ΧΩΠΒΑΧΘ ΑΟΟΘΟΣΧΦΕΣΩ ΟΣΓΑΦΛΑΧΠΣΩ 

1353/19.11.2010 

 ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΣΦΕΛΟΘ 31.10.2016 

5.219.618,57€ 

ΟΣΓ. 3.316.359,43€ 

 

 

ε) 2 εκ ευρϊ από ςτθν ATTICA με τθν ςφμβαςθ δανείου, υπ’ αρικμόν 812/11.2.2011 

για το οποίο δεν ζχει γίνει καμία αποπλθρωμι, οφτε κεφαλαίου, οφτε τόκων (όπωσ 

προκφπτει από τον πίνακα  του παραρτιματοσ, που εςτάλθ ςτθν επιτροπι από το 

κόμμα τθσ Ρζασ Δθμοκρατίασ, κακϊσ και τθν τράπεηα ςτον πίνακα  του 

παραρτιματοσ). 



276 

 

ΨΦΑΥΕΗΑ ΑΨΨΛΞΘΧ 

ΧΩΠΒΑΧΘ  

812/2.11.2011 

 

 ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΣΦΕΛΟΘ 31.10.2016 

3.156.837,93€ 

ΟΣΓ. 2.389.264,65€ 

 

*ΟΣΓΛΧΨΛΞΣΥΣΛΘΠΕΡΣ ΩΥΣΟΣΛΥΣ 

**ΧΨΘΡ ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΣΦΕΛΟΘ ΧΩΠΥΕΦΛΟΑΠΒΑΡΕΨΑΛ ΨΣ ΟΣΓΛΧΨΛΞΣΥΣΛΘΠΕΡΣ 

ΩΥΣΟΣΛΥΣ ΞΑΛ ΣΛ ΠΘ ΟΣΓΛΧΨΛΞΣΥΣΛΘΠΕΡΣΛ ΨΣΞΣΛ ΞΑΛ ΕΣΔΑ 

Χθμείωςθ: Ψα υπόλοιπα οφειλϊν από τισ προαναφερόμενεσ τράπεηεσ αφοροφν τα 

διάςτθμα ζωσ και τθν θμερομθνία 31.10.2016, ενϊ τα υπόλοιπα που αναφζρονται 

ςτισ καταςτάςεισ οφειλϊν που εςτάλθςαν από το κόμμα τθσ Ρζασ Δθμοκρατίασ, 

είναι ενιμερα ζωσ και τθν θμερομθνίαν 31.1.2016. 

Χυμπεράςματα 

Ψα δάνεια των τραπεηϊν ΥΕΛΦΑΛΩΧ, ΕΚΡΛΞΘ, EUROBANK, AΨΨΛΞΘΧ, δεν 

εξυπθρετοφνται από τθν θμερομθνία πρϊτου εκτοκιςμοφ τουσ ςτθν περίπτωςθ 

δανείου και από τθν θμερομθνία κλειςίματοσ του πρϊτου ζτουσ για τισ ςυμβάςεισ 

αλλθλόχρεου λογαριαςμοφ.  

Για τα δάνεια τθσ Αγροτικισ, αυτά φαίνεται να μθν εξυπθρετοφνται από το 2010 ωσ 

προσ τουσ τόκουσ, ενϊ θ τελευταία δόςθ ζναντι κεφαλαίου τοποκετείται ςτο ζτοσ 

2011, όταν και βάςει των ςτοιχείων που ζςτειλε το κόμμα, αποπλιρωςε ποςό 

κεφαλαίου φψουσ 11.350.970 εκ ευρϊ. Ψο 2012 δεν ζκανε καμία αποπλθρωμι 

τόκων και κεφαλαίου.   

Είναι προφανζσ, πωσ θ ροι δανειοδότθςθσ από τθν ΑΨΕ, αλλά και κάκε άλλθ 

τράπεηα κα ζπρεπε να είχε ςταματιςει ιδθ από το ζτοσ 2010 και να καταγγελκοφν 

οι ςυμβάςεισ δανείου. Θ Ρ.Δ. ζχοντασ πολλζσ δόςεισ τόκων και κεφαλαίου 

ανεξόφλθτεσ, κατζςτθ αφερζγγυα, γεγονόσ που άμα τθν επζλευςι του, ςυνιςτά 

λόγο καταγγελίασ ςε κάκε ςφμβαςθ, είτε αυτι είναι ςφμβαςθ δανείου, είτε 

ςφμβαςθ αλλθλόχρεου λογαριαςμοφ. Είναι πάντωσ απορίασ άξιο πϊσ θ Ρζα 

Δθμοκρατία κατάφερε όχι μόνο να αυξιςει το πιςτωτικό όριο ζτουσ 2011 και 2012 

ςτθν Αγροτικι Ψράπεηα, ενϊ είχε ςυμφωνθκεί το αντίκετο, δθλαδι θ απομείωςι 

του, αλλά να πάρει και νζα δάνεια από άλλεσ τράπεηεσ). 

Εξαςφαλίςεισ  
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Για τα δάνεια τθσ ΑΨΕ, οι εξαςφαλίςεισ που ζχουν δοκεί από το κόμμα ςυνίςτανται 

αφενόσ, ςτθν ςφςταςθ ενεχφρου επί των εκχωρθμζνων απαιτιςεων ςε αυτζσ από 

τισ κρατικζσ επιχορθγιςεισ των ετϊν 2001 ζωσ 2018, πλθν του 2015 και αφετζρου, 

ςτθ ςυμφωνία για ριτρα ανεκχϊρθτου των κρατικϊν επιχορθγιςεων των ετϊν 2019 

και 2020. 

Για δάνεια τθσ ΥΕΛΦΑΛΩΧ , θ εξαςφάλιςθ που ζχει δοκεί από το κόμμα ςυνίςταται 

ςτθν ςφςταςθ ενεχφρου επί τθσ εκχωρθμζνθσ απαίτθςθσ ςε αυτιν από τθν κρατικι 

επιχοριγθςθ του ζτουσ 2015, που προχπολογίςτθκε ςτα 15 εκ ευρϊ. 

Για τα δάνεια τθσ ATTICA , οι εξαςφαλίςεισ που ζχουν δοκεί από το κόμμα 

ςυνίςτανται ςτθν ςφςταςθ ενεχφρου επί των εκχωρθμζνων απαιτιςεων ςε αυτιν 

από τισ κρατικζσ επιχορθγιςεισ των ετϊν 2013 και 2014, ςυνολικοφ φψουσ 2.2 εκ 

ευρϊ. Θ εξαςφάλιςθ αυτι είναι όμωσ άκρωσ προβλθματικι, όπωσ ςε ιδιαίτερο 

κεφάλαιο πιο κάτω αναλφεται. 

Για τα δάνεια τθσ EUROBANK, οι εξαςφαλίςεισ που ζχουν δοκεί ςυνίςταται ςτθν 

ςφςταςθ ενεχφρου επί τθσ εκχωρθμζνθσ απαίτθςθσ ςε αυτιν από τθν κρατικι 

επιχοριγθςθ του ζτουσ 2019, φψουσ 3 εκ ευρϊ.  

Για τα δάνεια τθσ Εκνικισ, οι εξαςφαλίςεισ που ζχουν δοκεί ςυνίςτανται ςτθν 

ςφςταςθ ενεχφρου επί των εκχωρθμζνων απαιτιςεων ςε αυτιν από τισ κρατικζσ 

επιχορθγιςεισ των ετϊν 2019 και 2020, φψουσ 5 εκ ευρϊ και 4 εκ ευρϊ αντίςτοιχα. 

Ξαταγγελίεσ και άλλεσ εξϊδικεσ ενζργειεσ εκ μζρουσ των τραπεηϊν  

Θ τράπεηα Υειραιϊσ, λίγουσ μζρεσ μετά τθν ανακοίνωςθ τθσ πρόκεςθσ για τθ 

ςφςταςθ εξεταςτικισ επιτροπισ, ςτισ 8 Παρτίου 2016, προζβθ ςε εξϊδικθ 

καταγγελία των δανειακϊν ςυμβάςεων για δάνεια που θ ίδια είχε χορθγιςει, με 

υπόλοιπο 26.379.804,85 εκ. ευρϊ. Επίςθσ, προζβθ τθν ίδια θμερομθνία, ςτισ 8 

Παρτίου 2016 και ςτθν καταγγελία των δανειακϊν ςυμβάςεων μεταξφ του 

κόμματοσ τθσ Ρζασ Δθμοκρατίασ και τθσ Αγροτικισ Ψράπεηασ Ελλάδοσ (ΑΨΕ), κακϊσ 

ωσ κακολικι διάδοχοσ τθσ ΑΨΕ υποκακίςταται ςτα δικαιϊματα και τθσ υποχρεϊςεισ 

τθσ απορροφθκείςασ τράπεηασ, για δάνεια που θ τελευταία είχε χορθγιςει, με 

υπόλοιπο ςυνολικοφ φψουσ 179.876.987,98 εκ ευρϊ. Σι εν λόγω καταγγελίεσ των 

δανειακϊν ςυμβάςεων μεταξφ του κόμματοσ και των τραπεηϊν Υειραιϊσ και ΑΨΕ, 

αφοροφν ςε υπόλοιπο φψουσ 206.256.792,83 εκατομμυρίων ευρϊ όπωσ αυτό 

εμφανίηεται ςτουσ ςχετικοφσ λογαριαςμοφσ ζωσ και τθν 31.20.2016. 

Θ τράπεηα ΑΨΨΛΞΘΧ προζβθ επίςθσ ςε καταγγελία των δανειακϊν ςυμβάςεων που 

υπογράφτθκαν μεταξφ του κόμματοσ και τθσ ίδιασ, αρκετοφσ μινεσ μετά τθν 

διενζργεια ανακρίςεων μαρτφρων από τθν εξεταςτικι επιτροπι, δθλαδι, ςτισ 17 

Σκτωβρίου 2016, για υπόλοιπο που εμφανίηουν οι λογαριαςμοί ζωσ και τθν 

31.20.2016, ςυνολικοφ φψουσ 3.156.837,93 εκ ευρϊ.  

Επίςθσ, θ τράπεηα EUROBANK προζβθ ςε καταγγελία ςτισ 9 Λουλίου 2014. Θ 

καταγγελία αφοροφςε ςε δανειακι ςφμβαςθ με υπόλοιπο οφειλισ (ζωσ 31.10.2016) 

5.219.618,57 εκ ευρϊ.  
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Θ ΕΚΡΛΞΘ τράπεηα δεν προζβθ ςε καταγγελία των δανειακϊν ςυμβάςεων οφτε και 

φςτερα τθν διεξαγωγι των εργαςιϊν τθσ εξεταςτικισ επιτροπισ.  

Ειδικότερα οι ενζργειεσ ςτισ οποίεσ προζβθςαν οι Ψράπεηεσ μετά τθ ςυγκρότθςθ τθσ 

Εξεταςτικισ Επιτροπισ:  

ΡΔ- ATTICA 

3/6/2016: Θ ATTICA ενθμερϊνει με επιςτολι τθσ τθ ΡΔ ότι ζχει χαρακτθριςκεί «μθ 

ςυνεργάςιμοσ δανειολιπτθσ».  

7/7/2016: Επιςτολι τθσ ATTICA, με τθν οποία ηθτάει πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν 

πλθρωμι των εκχωρθμζνων απαιτιςεων τθσ κρατικισ χρθματοδότθςθσ 2013 και 

2014.  

11/10/2016: Επιςτολι ο λογαριαςμόσ μεταφζρεται ςε οριςτικι κακυςτζρθςθ 

17/10/2016: Ξλείςιμο του λογαριαςμοφ που εξυπθρετοφςε τθν δανειακι ςφμβαςθ. 

Χυμπζραςμα: ζχουμε ανεξόφλθτα ποςά από 31.12.2012 και ο λογαριαςμόσ κλείνει 

ςτισ  17.10.2016 (4 χρόνια μετά) 

ΡΔ- ΕΚΡΛΞΘ ΨΦΑΥΕΗΑ 

Δεν ζχει γίνει καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ μζχρι ςιμερα. 

ΡΔ-ΑΨΕ (ΥΕΛΦΑΛΩΧ) 

1/4/2016 καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ από τθν Ψράπεηα Υειραιϊσ διάδοχο τθσ ΑΨΕ 

6/10/2016 Αγωγι με αρικμό κατάκεςθσ 2022/6.10.2016 κατά ΡΔ 

ΡΔ-ΨΦΑΥΕΗΑ ΥΕΛΦΑΛΩΧ 

Ψελευταία καταβολι ςτισ 16.11.2011 (βϋ δόςθ του 2011) 

1/4/2016 καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ 

6/10/2016 Αγωγι 

Χυμπζραςμα : 

Σι ςυγκεκριμζνεσ Ψράπεηεσ ζδειξαν μια αςυνικιςτθ ανοχι ςτο πολιτικό κόμμα τθσ 

ΡΔ που δεν ςυναντάται ςε άλλουσ δανειολιπτεσ. Ενϊ υπιρχαν οφειλζσ ςε 

κακυςτζρθςθ ιδθ από το ζτοσ 2011 προχϊρθςαν ςε κλείςιμο των λογαριαςμϊν 

πολφ αργότερα ζωσ και τζςςερα χρόνια μετά. Ακόμθ ςε καταγγελία των ςυμβάςεων 

ζχει προβεί μόνο θ Ψράπεηα Υειραιϊσ. Χε κλείςιμο των λογαριαςμϊν προζβθ πρϊτθ 

θ Eurobank και μετά θ Υειραιϊσ και μόλισ ςτισ 17.10.2016 και θ Attica. Θ Εκνικι 

Ψράπεηα μετζφερε τον φάκελο ςτθ Διαχείριςθ Απαιτιςεων. Πζχρι ςιμερα καμία 

τράπεηα δεν ζχει κατακζςει αίτθςθ ζκδοςθσ διαταγισ πλθρωμισ και μόνο θ 

Υειραιϊσ (που είναι διάδοχοσ των Ψραπεηϊν CPB Bank και ΑΨΕ) ζχει κατακζςει 

αγωγι ςε βάροσ τθσ ΡΔ για τθν καταβολι των οφειλομζνων ποςϊν που απορρζουν 

από τισ δανειακζσ ςυμβάςεισ. 
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Ενδιαφζρον είναι ότι, οι Ψράπεηεσ Attica (κλείςιμο λογαριαςμϊν ςτισ 17.10.2016) 

και Υειραιϊσ (κατάκεςθ αγωγισ 14.10.2016) άρχιςαν να λαμβάνουν μζτρα για τθν 

διαςφάλιςθ των απαιτιςεων τουσ κατά τθσ ΡΔ μετά τθν ςυγκρότθςθ  τθσ 

Εξεταςτικισ Επιτροπισ ςτισ 19.4.2016. 

 

ΥΛΧΨΣΩΧΣΧ ΡΕΑ ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑ 

ΨΦΑΥΕΗΑ ΥΕΛΦΑΛΩΧ 

ΑΓΦΣΨΛΞΘ ΨΦΑΥΕΗΑ 

ΧΩΠΒΑΧΘ ΑΟΟΘΟΣΧΦΕΣΩ ΟΣΓΑΦΛΑΧΠΣΩ 

337/10.10.2000 

ΥΦΣΧΚΕΨΕΧ ΧΩΠΒΑΧΕΛΧ 

 

 ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΣΦΕΛΟΘ** 

 31.10.2016 

 

179.876.987,98€ 

 

ΟΣΓ.* 111.466.662,18€ ΥΦΣΒΟΕΨΕΛΧ 31.10.2016 

 

108.574.742,37€ 

 

 ΞΑΨΑΓΓΕΟΛΑ 

 

 

Θμερομθνία καταγγελίασ 8/3/2016 

 

 ΨΦΑΥΕΗΑ ΥΕΛΦΑΛΩΧ  

ΧΩΠΒΑΧΘ 

1) 1506/17.02.2010 

ΕΥΛΧΕΛΦΘΠΑΨΛΞΣ ΔΑΡΕΛΣ 
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2) 4736878/27.5.2011 

ΧΩΠΒΑΧΘ ΑΟΟΘΟΣΧΦΕΣΩ ΟΣΓΑΦΛΑΧΠΣΩ  

1)25.291.737,82€ 

ΟΣΓ.19.088.459,72€ 

 

2)1.088.067.03€ 

ΟΣΓ. 872.467,48€ 

 

  

 

1) 19.088.459,72€ 

 

 

2)872.467,48€  

 

1) Θμερομθνία καταγγελίασ 8/3/2016 

 

 

 

2) Θμερομθνία καταγγελίασ 8/3/2016 

 

 

ΧΩΡΣΟΛΞΣ ΩΥΣΟΣΛΥΣ ΧΕ ΥΕΛΦΑΛΩΧ 206.256.792,83€ 

ΟΣΓ.131.427.589,38€ 

 128.535.669,57€  

             ΡΑΛ 

 

ΥΛΧΨΣΩΧΣΧ ΡΕΑ ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑ 
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ΨΦΑΥΕΗΑ EUROBANK 

ΧΩΠΒΑΧΘ ΑΟΟΘΟΣΧΦΕΣΩ ΟΣΓΑΦΛΑΧΠΣΩ 

1353/19.11.2010 

 

 ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΣΦΕΛΟΘ 31.10.2016 

 

5.219.618,57€ 

ΟΣΓ. 3.316.359,43€ ΥΦΣΒΟΕΨΕΛΧ 31.10.2016 

 

3.316.238,30€ 

 

 ΞΑΨΑΓΓΕΟΛΑ 

 

Θμερομθνία καταγγελίασ 9/7/2014 

 

 

 

ΥΛΧΨΣΩΧΣΧ ΡΕΑ ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑ 

ΕΚΡΛΞΘ ΨΦΑΥΕΗΑ 

ΧΩΠΒΑΧΘ  

9747073836/20.12.2010 

 

 ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΣΦΕΛΟΘ 31.10.2016 

 

6.716.825,13€ 

ΟΣΓ. 5.146.642,14€ ΥΦΣΒΟΕΨΕΛΧ 31.10.2016 

 

5.146.642,14€ 
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 ΞΑΨΑΓΓΕΟΛΑ 

 

ΣΧΛ 

 

ΥΛΧΨΣΩΧΣΧ ΡΕΑ ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑ 

 ΨΦΑΥΕΗΑ ΑΨΨΛΞΘΧ 

ΧΩΠΒΑΧΘ  

812/2.11.2011 

 

 ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΣΦΕΛΟΘ 31.10.2016 

 

3.156.837,93€ 

ΟΣΓ. 2.389.264,65€ ΥΦΣΒΟΕΨΕΛΧ 31.10.2016 

 

1.289.264,65€ 

 

 ΞΑΨΑΓΓΕΟΛΑ 

 

Θμερομθνία καταγγελίασ 17/10/2016  

 

Ευριματα από ζγγραφο υλικό – Υράξεισ και παραλείψεισ που ςυνιςτοφν 

παραβάςεισ κανόνων τραπεηικοφ δικαίου και κοινισ τραπεηικισ πρακτικισ. 

Ξακυςτεριςεισ ζναρξθσ μζτρων προσ εξαςφάλιςθ των ςυμφερόντων τθσ τράπεηασ  

Υροσ καλφτερθ κατανόθςθ παρατίκενται εν ςυνόψει οι διαδικαςίεσ που 

προθγοφνται τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και οι διαδικαςίεσ που ακολουκοφνται 

για τθν νομότυπθ ςφςταςθ ενεχφρου επί τθσ εκχωροφμενθσ χρθματικισ απαίτθςθσ 

κατά του Δθμοςίου επί τθσ κρατικισ επιχοριγθςθσ που δίδεται από το Δθμόςιο 

προσ τα κόμματα  

Σι υποχρεωτικζσ ενζργειεσ που οφείλει να κάνει θ διοίκθςθ τθσ τράπεηασ πριν 

αποδεχκεί ωσ ενζχυρο απαίτθςθ του δανειολιπτθ ζναντι τρίτου, είναι οι εξισ:  

1. Ζλεγχοσ φπαρξθσ απαίτθςθσ προφορικά 

2. Ρομικόσ ζλεγχοσ αν είναι εκχωριςιμθ 
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3. Ρομικόσ ζλεγχοσ αν προθγείται άλλθ εκχϊρθςθ  

4. Οιψθ υπεφκυνθσ διλωςθσ ότι δεν ζχει εκχωρθκεί ςε οποιοδιποτε φορζα. Θ 

διλωςθ επαναλαμβάνεται και ςτθ ςφμβαςθ εκχϊρθςθσ. 

5. Ρομότυπθ ςφςταςθ ενεχφρου με ςφμβαςθ ενεχφραςθσ απαιτιςεωσ 

6. Ξοινοποίθςθ με αναγγελία ςε όλεσ τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Ελλθνικοφ 

Δθμοςίου με Δικαςτικό Επιμελθτι, με τθ ςθμείωςθ να γνωςτοποιθκεί ςτθν 

τράπεηα, τυχόν προθγοφμενθ εκχϊρθςθ 

7. Χυνεχισ κακ’ όλθ τθ διαδικαςία προςκόμιςθ Αςφαλιςτικισ και Φορολογικισ 

Ενθμερότθτασ του Δανειολιπτθ, προκειμζνου να μθν ςυμψθφιςτεί θ ςυγκεκριμζνθ 

απαίτθςθ 

Επιπροςκζτωσ, θ πρακτικι που ακολουκείται από τισ Ψράπεηεσ, κατά τθν εξζταςθ 

οποιουδιποτε αιτιματοσ, είναι θ λιψθ Διλωςθσ Σφειλϊν ςε άλλεσ τράπεηεσ για το 

φψοσ δανείων τουσ ςε αυτζσ, με ανάλυςθ λθξιπρόκεςμων και ενιμερων οφειλϊν, 

κακϊσ και των εξαςφαλίςεων που ζχουν παραςχεκεί.  

Σι εγγυιςεισ που δόκθκαν από το πιςτοφχο κόμμα τθσ Ρζασ Δθμοκρατίασ 

ςυνίςτανται ςτισ δθλϊςεισ που περιλαμβάνονται ςτισ ςυμβάςεισ ενεχφραςθσ και 

ςτισ ςυμβάςεισ δανείου και αλλθλόχρεου λογαριαςμοφ. Σι εγγυιςεισ – υποςχζςεισ 

παρακζτονταν ωσ αυτοτελείσ όροι ςτισ εν λόγω ςυμβάςεισ και με αυτζσ το κόμμα 

υποςχόταν είτε το ανεκχϊρθτο ςε τρίτουσ επί μελλοντικϊν ςε βάκοσ 10ετίασ 

κρατικϊν ενιςχφςεων, ενϊ διαβεβαίωνε και ότι θ ενεχυραηόμενθ απαίτθςθ είναι 

ελεφκερθ από κάκε άλλθ ενεχφραςθ, εκχϊρθςθ, ςυμψθφιςμό ι απαίτθςθ τρίτου ι 

κατάςχεςθ.  

Σι ωσ άνω υποςχζςεισ – εγγυιςεισ αποδείχκθκαν κενό γράμμα, αφοφ το κόμμα 

προζβθ ςε πολλαπλζσ εκχωριςεισ των κατά τα άλλα ανεκχϊρθτων και ελεφκερων 

από απαιτιςεισ τρίτων, μελλοντικϊν κρατικϊν επιχορθγιςεων, προβαίνοντασ με 

αυτόν τον τρόπο ςε ακζτθςθ των ςυμφωνθκζντων όρων που ςυμπεριλαμβάνονταν 

ςτισ ςυμβάςεισ που είχαν υπογράψει. Θ ςυμπεριφορά αυτι, ςτθν οποία ενζχονται 

ευκζωσ μεν οι οικονομικοί υπεφκυνοι του κόμματοσ τθν εποχι εκείνθ, κατ’ 

επζκταςθ όμωσ και θ θγεςία του, ςτθν οποία ςυμπεριλαμβάνονται ο Υρόεδροσ και 

τα (κατά το καταςτατικό) μζλθ τθσ Διοίκθςισ του, προκάλεςε περιουςιακι ηθμία 

των τραπεηϊν. Χυνευκφνθ βεβαίωσ υπάρχει και εκ μζρουσ τθσ όποιασ τράπεηασ δεν 

φρόντιςε να εξαςφαλίςει τα ςυμφζροντά τθσ με ζναν των νομίμων τρόπων. 

ΑΨΕBANK 

Χυμφωνείται θ μθ εκχϊρθςθ ςε τρίτουσ των κρατικϊν χρθματοδοτιςεων και 

οικονομικϊν ενιςχφςεων για λειτουργικζσ δαπάνεσ και ερευνθτικοφσ και 

επιμορφωτικοφσ ςκοποφσ που κα λάβει το κόμμα τα ζτθ 2019 και 2020. Ζχουν 

παραχωρθκεί αποκλειςτικά οι χρθματοδοτιςεισ (τακτικζσ και μορφωτικζσ) όλων 

των ετϊν μζχρι τότε, πλθν του 2015 

ΕΚΡΛΞΘ 
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Θ ςφμβαςθ ενεχυρίαςθσ απαίτθςθσ θμερομθνίασ 20/12/2010 και αρικμό 

9747073836 αναφζρει ωσ πρϊτο όρο:  

Ττι θ ςυνιςτάται ενζχυρο επί τθσ απαίτθςθσ του ενεχυραςτι (Εκνικι) κατά του 

παραπάνω οφειλζτθ (ΡΔ), για μζροσ τθσ τακτικισ κρατικισ επιχοριγθςθσ ζτουσ 

2019 εκ ποςοφ ΕΩΦΩ 5.000.000,00 (ΥΕΡΨΕ ΕΞΑΨΣΠΠΩΦΛΩΡ) κακϊσ και μζρουσ τθσ 

τακτικισ επιχοριγθςθσ εκ ποςοφ των ΕΩΦΩ 4.000.000 ζτουσ 2020. 

Επίςθσ θ ςφμβαςθ ςτον πρϊτο όρο περιζχει εγγφθςθ του οφειλζτθ (ΡΔ) ωσ εξισ: 

«υπόςχεται ότι θ ενεχυραηόμενθ απαίτθςι του είναι ελεφκερθ από κάκε άλλθ 

ενεχφραςθ, εκχϊρθςθ, ςυμψθφιςμό ι απαίτθςθ τρίτου ι κατάςχεςθ».  

EUROBANK 

Θ αυτι διλωςθ περί του ότι θ ενεχυραηόμενθ ς’ αυτιν απαίτθςθ (ζτουσ 2019) είναι 

“ελεφκερθ από κάκε άλλθ εκχϊρθςθ, ενεχφραςθ κτλ. περιλαμβάνεται και ςτθν 

1353/19.11.2010 ςφμβαςθ με τθν Eurobank.  

 Υολλαπλζσ εκχωριςεισ κατά τθν περίοδο 2013- 2014  

ΑΨΨΛCA  

Σι αυτζσ διαβεβαιϊςεισ περί του ότι οι ενεχυραςκείςεσ απαιτιςεισ με τθν με 

θμερομθνία 2/11/2011 ςφμβαςθ Ρ.Δ. Attica είναι ελεφκερεσ από κάκε ενοχικό και 

εμπράγματο βάροσ, άλλθ ενεχφραςθ, εκχϊρθςθ, ςυμψθφιςμό, ζνςταςθ, προςβολι, 

απαίτθςθ τρίτου, κατάςχεςθ ι οποιαδιποτε δζςμευςθ. Θ ςυγκεκριμζνθ ενεχφραςθ 

αφορά μζροσ τθσ κρατικισ χρθματοδότθςθσ των ετϊν 2013, 2014 εξ αυτϊν θ 

πρϊτθ, όπωσ εκτίκεται παρακάτω, είχε εξ’ ολοκλιρου ενεχυραςκεί ςτθν ΑΨΕ. 

Αναπτφςςεται ςε ιδιαίτερο κεφάλαιο 

ΑΨΕBANK 

Πε ςφμβαςθ εκχϊρθςθσ – ενεχφραςθσ απαίτθςθσ που φζρει θμερομθνία 

11/09/2009 εκχωρικθκε το ςφνολο των τακτικϊν κρατικϊν χρθματοδοτιςεων των 

ετϊν 2010 ζωσ και 2013 ςυνολικοφ εκτιμϊμενου ποςοφ €95.760.000. Ωπόςχεται θ 

πιςτοφχοσ να μθν εκχωριςει τισ ίδιεσ επιχορθγιςεισ ςε άλλον ι άλλουσ. Ψθν ίδια 

υπόςχεςθ-διαβεβαίωςθ δίδει και ςτισ 28.3.2011 με τθν με αυτι τθν θμερομθνία 

ςφμβαςθ, με τθν οποία δζςμευςε υπζρ τθσ ΑΨΕ τισ κρατικζσ επιχορθγιςεισ των 

ετϊν 2014, 2016, 2017 και 2018, τισ οποίεσ επίςθσ δθλϊνει ωσ “ελεφκερεσ από κάκε 

άλλθ ενεχυρίαςθ, εκχϊρθςθσ, ςυμψθφιςμό ι απαίτθςθ τρίτου ι κατάςχεςθ”.  

Χτο ΥΣΦΛΧΠΑ ΕΛΔΛΞΣΩ ΕΟΕΓΧΣΩ για τα δάνεια των κομμάτων από τθν Αγροτικι 

Ψράπεηα Ελλάδοσ, που ςυντάχκθκε τον Πάρτιο του 2011, και ειδικότερα ςτο τμιμα 

όπου γίνεται αναφορά ςτα δάνεια τθσ Ρζασ Δθμοκρατίασ (αλλά και του ΥΑΧΣΞ), θ 

Ψράπεηα τθσ Ελλάδασ ςτισ παρατθριςεισ αναφζρει ότι το άνοιγμα τθσ Αγροτικισ 

Ψράπεηασ φψουσ (εν ζτει 2011) 105 εκ ευρϊ χωρίσ τουσ τόκουσ, αντιμετωπίηεται για 

λόγουσ εποπτικϊν προβλζψεων (υποβαλλόμενθ βάςει τθσ ΥΔΨΕ 2442/99 όπωσ 

ιςχφει) ωσ “άνοιγμα με εγγφθςθ Ελλθνικοφ Δθμοςίου” και ωσ εκ τοφτου 

απαλλάςςεται από εποπτικζσ προβλζψεισ. Ψο ίδιο ιςχυρίςτθκε και ο κ. Υανταλάκθσ 
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ενϊπιον τθσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ ςτισ 19/7/2016. Θ κα Υαπαγιαννίδου, ενϊ ςε 

μζροσ τθσ κατάκεςισ τθσ δθλϊνει επίςθσ οτι τα δάνεια των κομμάτων, 

αντιμετωπίηονταν από τθν Ψράπεηα τθσ Ελλάδοσ ωσ δάνεια με εγγφθςθ Ελλθνικοφ 

Δθμοςίου, ςε ερϊτθςθ του κ. Υαπαθλιοφ οτι κρατικι χρθματοδότθςθ εκ του 

Δθμοςίου, δεν είναι ζννοια ταυτόςθμθ με τθν εγγφθςθ Ελλθνικοφ Δθμοςίου, θ κα 

Υαπαγιαννίδου, αναςκεφαςε λζγοντασ οτι κα ζπρεπε να αντιμετωπίηεται ωσ τζτοιο 

(με εγγφθςθ Ελλθνικοφ Δθμοςίου) μόνο ωσ προσ το ποςό τθσ κρατικισ 

χρθματοδότθςθσ που ζχει τεκεί ωσ εξαςφάλιςθ για τθ χοριγθςθ του δανείου. Ξαι θ 

απάντθςθ όμωσ αυτι κα ιταν πλιρωσ ορκι μόνο όςον αφορά ιδθ γεγενθμζνεσ 

αξιϊςεισ ζναντι του δθμοςίου και όχι μζλλουςεσ άρα αόριςτεσ.  

Θ προφανϊσ ςκόπιμθ και κατά παράβαςθ κανόνων τθσ λογικισ που υπαγορεφουν 

να είναι κάποιοσ προςεκτικόσ- τουλάχιςτον όςον αφορά μζλλοντα γεγονότα, 

ταφτιςθ των μελλοντικϊν κρατικϊν χορθγιςεων με ανοίγματα υπό τθν εγγφθςθ του 

Ελλθνικοφ Δθμοςίου, είχε ωσ αποτζλεςμα θ ΑΨΕ να μθ λάβει περαιτζρω 

εξαςφαλίςεισ  

Χυνάγεται ςυνεπϊσ τα ςυμπζραςμα ότι όλεσ οι τράπεηεσ και πρωτίςτωσ θ ΑΨΕ δεν 

ενιργθςαν επιμελϊσ προσ εξαςφάλιςθ των ςυμφερόντων των μετόχων τουσ , δεν 

ζλαβαν περαιτζρω εξαςφαλίςεισ , δεν ιςαν ςίγουρεσ οτι και αυτζσ που ζχουν, δεν 

είναι εκχωρθμζνεσ αλλοφ, δεν ιλεγχαν τισ δθλϊςεισ που ενςωματϊνονταν ωσ όροι 

ςτισ ςυμβάςεισ , δεν προζβθςαν ςε καταγγελία.  

Χθμειωτζον, ςτθν ΑΨΕ από το 2010 υπάρχουν απλιρωτοι τόκοι, ενϊ πλθροφνταν 

άνω τθσ μίασ προχποκζςεισ για να προβοφν ςε καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ, όχι μόνο 

δεν προζβθςαν ςε καταγγελία, παρά μόνο μερικζσ και πάντωσ μετά τθν ανακοίνωςθ 

τθσ ςυγκρότθςθσ τθσ εξεταςτικισ επιτροπισ.  

Αλλά και κατά το χρονικό διάςτθμα από τθν ποριςματικι αναφορά ΞΑΟΣΩΔΘ και 

μετά, ςθμειϊνεται επίςθσ μθ πλθρωμι οφτε τόκων , οφτε κεφαλαίων . Εκ μζρουσ 

τραπζηθσ θ αδράνεια ςυνεχίςτθκε 

 Εν προκειμζνω το κόμμα τθσ Ρζασ Δθμοκρατίασ ςε ςχζςθ με τισ δανειακζσ 

υποχρεϊςεισ προσ τθν ΑΨΕ, ζχει δθλϊςει το ίδιο ςε ζγγραφα που ζχει αποςτείλει 

ςτθν Επιτροπι οτι δεν ζχει αποπλθρϊςει μζροσ εκ των τόκων του 2010 που 

ανζρχονται ςτα 3.685.312,33 εκ ευρϊ ςχεδόν, γεγονόσ που ςυνιςτά επίςθσ όρο 

καταγγελίασ, ενϊ και οι τόκοι των ετϊν 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015, δθλαδι 

ςυνολικά πεντζμιςι ετϊν, φψουσ 73.908.156,92 εκ ευρϊ είναι απλιρωτοι.  

Ζτοσ  Απλιρωτοι τόκοι 

2010 3.685.312,33 Απλιρωτοι 

2.004.619,39 Υλθρωκζντεσ 

2011 9.183.419,32 Απλιρωτοι 

2012 11.732.435,43 Απλιρωτοι 
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2013 14.737.047,67 Απλιρωτοι 

2014 16.306.195,85 Απλιρωτοι 

2015 18.263.746,32 Απλιρωτοι 

Χφνολο 73.908.156,92  

Χυνοπτικά οι ατζλειεσ που ςυνιςτοφν παραβιάςεισ των κανόνων του τραπεηικοφ 

δικαίου ςτισ ςχζςεισ ΡΔ/ΨΦΑΥΕΗΩΡ,  αφοροφν:  

- Υολλαπλζσ εκχωριςεισ  (απόκρυψθ ουςιωδϊν γεγονότων κατά τθ ςφναψθ 

τθσ ςφμβαςθσ, γνϊςθ των οποίων κα οδθγοφςε ενδεχομζνωσ τισ τράπεηεσ να μθ 

ςυνάψουν ςυγκεκριμζνα δάνεια, παραβίαςθ ςυμβατικϊν )  

- Βεβαιϊςεισ που ελζγχονται για τθν ειλικρίνεια και τθν βαςιμότθτά τουσ. Ενϊ 

ςτισ ςυμβάςεισ διαβεβαίωναν οτι οι απαιτιςεισ είναι ελεφκερεσ από άλλα βάρθ και 

διαβεβαίωναν εξ ‘αρχισ τισ τράπεηεσ ότι οι κρατικζσ επιχορθγιςεισ που εκχωροφν 

είναι ελεφκερεσ από βάρθ ςυνζβαινε το αντίκετο. 

Χθμειϊνεται ακόμα οτι θ ΑΨΕ επί προεδρίασ Υανταλάκθ, εν ζτει 2010, και μάλιςτα 

με ςφμβαςθ που υπογράφθκε ςτισ 27 Λουλίου 2010, ςυμφϊνθςε με το κόμμα να 

απομειϊςει το πλαφόν δανειςμοφ, Ωςτόςο, εν ςυνεχεία ανατράπθκε το πλαίςιο 

απομείωςθσ για άγνωςτουσ λόγουσ με νζεσ ςυμβάςεισ και δεν τθρικθκε θ ζγγραφθ 

ςυμφωνία τθσ 27θσ  Λουλίου 2010 με αποτζλεςμα, επελκοφςθσ τθσ κρίςθσ, το 

κόμμα όχι μόνο να μθν αποπλθρϊνει αλλά να αυξάνει και τθ δανειοδότθςι του. 

Υαρόλο, επομζνωσ, που θ ΑΨΕ είχε αρχικά  πρόκεςθ να περιορίςει δανειοδότθςθ 

εντοφτοισ, για άγνωςτουσ λόγουσ, ιρε τουσ επιβεβλθμζνουσ όρουσ από τθ ςφμβαςθ 

και παρά τθ γενικότερθ οικονομικι κατάςταςθ τθσ χϊρασ και κυρίωσ των κινδφνων 

που ενείχε μία επεκτατικι πολιτικι χωρίσ αςφαλείσ εξαςφαλίςεισ των τραπεηϊν ςε 

περίοδο οικονομικισ κρίςθσ, να ςυνεχίηει να δανείηει τθ ΡΔ. 

 

Θ Χφμβαςθ με τθν Aγροτικι Ψράπεηα θμερομθνίασ 27/7/2010 και αρικμό 337 

περιλαμβάνει τουσ εξισ όρουσ: 

1. Ωπό (η) όροσ: ςυμφωνείται θ ςταδιακι μείωςθ τθσ πίςτωςθσ των 

(102.000.000) κατά τα ζτθ 2011 εωσ και 2017 ωσ ακολοφκωσ  

Ζτοσ  Υαρακράτθςθ από το ποςό τθσ κρατικισ επιχοριγθςθσ (ποςά ςε ευρϊ)

 Ϊψοσ νζασ πίςτωςθσ (ποςά ςε ευρϊ) 

2011 8.000.000 94.000.000 

2012 12.000.000 82.000.000 

2013 12.000.000 70.000.000 

2014 12.000.000 58.000.000 

2015 -                  58.000.000 
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2016 12.000.000 46.000.000 

2017 12.000.000 34.000.000 

 

Χυνεπϊσ, δυνάμει τθσ ωσ άνω ςφμβαςθσ, το υπόλοιπο τθσ Ρ.Δ. κα ιταν μόλισ 

34.000.000 ευρϊ κατά το τρζχον ζτοσ.  

Τμωσ, τον Πάρτιο του 2011, με τθν από 28.3.2011 τροποποιθτικι ςφμβαςθ, το 

ποςό δανειοδότθςθσ κακορίηεται για το ζτοσ 2011 ςτα επίπεδα του ζτουσ 2010 (για 

το οποίο το πιςτωτικό όριο ιταν ςτα 102, δυνάμει τθσ από 27.7.2010 που το είχε 

κατεβάςει ςτα 102 από 107), και μάλιςτα με προςαφξθςθ αυτοφ κατά 400.000 

ευρϊ, δθλαδι ςτο ποςό των 102,4 εκ. ευρϊ, καταργϊντασ ουςιαςτικά τθν 

υποχρζωςθ τθσ προθγοφμενθσ ςυμφωνίασ, βάςει τθσ οποίασ αυτό το ποςό κα 

ανερχόταν για το ζτοσ 2011 ςτο φψοσ των 94 εκ. ευρϊ, ςτο πλαίςιο τθσ 

προςπάκειασ τθσ τράπεηασ για ςταδιακι απομείωςθ του δανειοδοτοφμενου ποςοφ 

ϊςτε να μειϊςει τθν ζκκεςι τθσ ςε ακάλυπτουσ κινδφνουσ εν μζςω κρίςθσ.  

Ψον Λοφλιο του 2011, ςε επόμενθ από τθν ωσ άνω ςφμβαςθ και ςυγκεκριμζνα με τθν 

από 10.8.2011 ςφμβαςθ, θ οποία ςυνιφκθ επίςθσ εντόσ του 2011, ςυμφωνείται το 

πιςτοδοτοφμενο ποςό για το ζτοσ 2012 να αγγίξει τα 104,4 εκ. ευρϊ, επαυξθμζνο 

κατά 2 εκ. ευρϊ, ενϊ ςτο πλαίςιο τθσ ςταδιακισ απομείωςθσ με προθγοφμενθ 

ςυμφωνία (27.7.2010) αυτό είχε ςυμφωνθκεί να μθν ξεπεράςει τα 82 εκ. ευρϊ.   

Για τθ μθ τιρθςθ τθσ ςυμφωνίασ τθσ 27.7.2010 υπάρχουν εξ αντικειμζνου ευκφνεσ: 

Αςφαλϊσ ςε εκείνουσ που ζλαβαν τθν απόφαςθ να τθν αγνοιςουν, 

καταςτρατθγϊντασ τθν επί ηθμία τθσ Ψράπεηασ. Ξαι οπωςδιποτε από τουσ 

υπεφκυνουσ του ςυγκεκριμζνου κόμματοσ, όπωσ αυτό εκπροςωπείται κατά το 

καταςτατικό του.  

Από τα μζςα του 2010 και μετά όταν και διαφάνθκε ότι, λόγω κρίςθσ, και τθσ 

ςυνεπακόλουκθσ μείωςθσ των δθμοςιονομικϊν εςόδων, τα ποςά τθσ κρατικισ 

χρθματοδότθςθσ από το Δθμόςιο προσ τα κόμματα, κα απομειοφντο, θ ΑΨΕ αφξθςε 

τα επιτόκια. 

Υρζπει εδϊ να ςθμειωκεί ότι το γεγονόσ ότι οι μζλλουςεσ απαιτιςεισ επί τθσ 

κρατικισ χρθματοδότθςθσ επόμενων ετϊν ιςαν αβζβαιεσ ωσ προσ το φψοσ τουσ, 

δεν ιταν άγνωςτο ςτθ Διοίκθςθ τθσ ΕΨΕ. Χε ειςθγθτικό με θμερομθνία 31/3/2006 

τθσ αρμόδιασ διεφκυνςθσ δθμοςίου τομζα προσ το Γενικό Χυμβοφλιο 

Χρθματοδοτιςεων τθσ Αγροτικισ Ψραπζηθσ, υπάρχει θ προειδοποίθςθ ότι το φψοσ 

των μελλοντικϊν και μθ γεγενθμζνων απαιτιςεων των πιςτοφχων – κομμάτων, 

είναι μθ προβλεπόμενο, αφοφ οι απαιτιςεισ επί των οποίων προβλεπόταν θ 

ςφςταςθ ενεχφρου, αναμζνονταν να χορθγθκοφν από το Δθμόςιο προσ το κόμμα, 

και λόγω εκχϊρθςθσ, προσ τισ τράπεηεσ, ςε διάςτθμα που εκτεινόταν ζωσ και 9 – 10 

χρόνια μπροςτά. Θ επιχειρθματολογία που αναπτφχκθκε ςτο ςχετικό ειςθγθτικό 

κατζλθγε ότι θ εκτιμϊμενθ αξία των μελλοντικϊν – πζραν του ευλόγου χρονικοφ 

διαςτιματοσ του ενόσ χρόνου – βαςιηόταν ςε προβλζψεισ, με αποτζλεςμα να μθν 
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υπάρχει αςφαλισ εκτίμθςθ και αποτίμθςθ των εξαςφαλίςεων, και ότι ωσ εκ τοφτου 

θ τράπεηα αναλαμβάνει υψθλό ρίςκο. Επίςθσ, ςτισ 28/6/2010 ςε ςχετικό ειςθγθτικό 

τθσ Δ/ςθσ του Δθμοςίου Ψομζα τθσ Ψράπεηασ αναγράφεται επί λζξει ότι: «Θ 

ςθμαντικι αυτι μείωςθ οφείλεται ςτθ μείωςθ του ποςοςτοφ που ζλαβε το κόμμα 

ςτισ πρόςφατεσ εκνικζσ εκλογζσ (Σκτϊβριοσ 2009), αλλά κυρίωσ ςτθν περιςτολι του 

χορθγοφμενου ποςοφ για τθν ενίςχυςθ των πολιτικϊν κομμάτων λόγω 

δθμοςιονομικισ ςτενότθτασ. Ζτςι, θ πρόταςθ τθσ Ωπθρεςίασ, όχι μόνο δεν 

ςυνθγοροφςε για τθν αφξθςθ τθσ χρθματοδότθςθσ, αλλά επιςθμαίνοντασ ότι, 

ενόψει των τότε κρατικϊν οικονομικϊν ενιςχφςεων, που τισ υπολόγιηαν ςε 42 εκ 

ευρϊ (4 ζτθ Χ 10,5 εκ/χρόνο), για τθν πλιρθ κάλυψι τθσ θ τράπεηα κα όφειλε να 

ηθτιςει και άλλα καλφμματα, κζτοντασ αυτό το αίτθμα προσ ςυηιτθςθ ςτο Γενικό 

Χυμβοφλιο Χορθγιςεων (ΓΧΧ) τθσ ΑΨΕ. 

Ψο ίδιο ίςχυςε ςτθν περίπτωςθ τθσ δανειοδότθςθσ τθσ Ρ.Δ. από τθν τράπεηα 

Αττικισ. Βάςει τθσ Ζκκεςθσ Ειδικισ Ζρευνασ τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ με 

θμερομθνία 26 Απριλίου 2012, θ υπ’ αρικμόν 069/626/20.10.2011 ειςιγθςθ του 

τμιματοσ ζγκριςθσ και αξιολόγθςθσ πιςτοδοτιςεων τθσ τράπεηασ Αττικισ, για 

αφξθςθ πιςτοδοτικοφ ορίου ιταν αρνθτικι, επιςθμαίνοντασ τουσ υφιςτάμενουσ και 

μελλοντικοφσ κινδφνουσ και εκτιμϊντασ ωσ μθ αποδεκτό τον πιςτωτικό κίνδυνο. 

Εντοφτοισ, θ πιςτοδότθςθ εγκρίκθκε από το ανϊτερο εγκριτικό κλιμάκιο του 

Χυμβουλίου Υιςτοδοτιςεων τθσ τράπεηασ Αττικισ (Χελ 11, Υόριςμα Απριλίου 2012, 

ΨτΕ). 

Θ αντιμετϊπιςθ των δανείων των κομμάτων ωςάν να ζχουν εγγφθςθ Δθμοςίου, είχε 

ωσ αποτζλεςμα να μθν λαμβάνονται υπόψιν τυχόν ακετιςεισ χρζουσ και 

παραλείψεισ αποδόςεων ςτθν Αγροτικι Ψράπεηα τόκων ι κεφαλαίου. Χε κάκε 

περίπτωςθ θ διαςφαλιςτικι αξία που είχαν οι κρατικζσ επιχορθγιςεισ, με τισ 

παραπάνω τροπολογίεσ ςτζρθςαν ζνα 40% των νόμιμων απαιτιςεων των τραπεηϊν, 

χωρίσ προτζρα ειδοποίθςθ τθσ Ψραπζηθσ και πάντωσ κατά παράβαςθ των όρων των 

ςυμβάςεων και των προςδοκιϊν εκ μζρουσ τθσ τραπζηθσ όταν κατά το χρόνο 

ςφναψθσ των δανειακϊν ςυμβάςεων, υπολόγιηαν το 100% τθσ διαςφαλιςτικισ 

αξίασ των υπό ενεχυρίαςθ κρατικϊν χρθματοδοτιςεων.  

Θ πιςτολθπτικι ικανότθτα γενικά, αξιολογείται ςτθ βάςθ τθσ ικανότθτασ ενόσ 

πιςτοφχου να αποπλθρϊνει εγκαίρωσ τισ δανειακζσ υποχρεϊςεισ, θ οποία με τθ 

ςειρά τθσ προκφπτει από τθν βιωςιμότθτα των λειτουργιϊν τθσ επιχείρθςισ του, 

δθλαδι, από τθν ικανότθτά τθσ να παράγει χρθματορροζσ. Χθμειωτζον τα κόμματα 

ζχουν ωσ χρθματορροζσ τα ζςοδα από τισ ςυνδρομζσ βουλευτϊν και φίλων, όμωσ 

το μεγαλφτερο μζροσ εςόδων προζρχεται από τισ κρατικζσ χρθματοδοτιςεισ, ιτοι 

τθν τακτικι και επιμορφωτικι χρθματοδότθςθ κακϊσ και τθν εκλογικι 

χρθματοδότθςθ.  

Βάςει τθσ Ζκκεςθσ Ειδικισ Ζρευνασ τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ με θμερομθνία 26 

Απριλίου 2012, θ πιςτολθπτικι ικανότθτα των κομμάτων αξιολογικθκε κατά το 

χρόνο τθσ πιςτοδότθςθσ ωσ «ςχετικά ιςχυρι», από τθν ΑΨΕ θ οποία, όπωσ 
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προαναφζρκθκε, κάλυψε και το μεγαλφτερο μζροσ τθσ χρθματοδότθςθσ του 

κόμματοσ τθσ Ρζασ Δθμοκρατίασ.  

Ωςτόςο, θ ΑΨΕ δεν είχε κλίμακα αξιολόγθςθσ για τα δάνεια των κομμάτων. Πόνο 

κατά τα τελευταία ζτθ τθσ λειτουργίασ τθσ θ Ψράπεηα εφθφρε ζνα ςφςτθμα 

αξιολόγθςθσ, και δι κατά τα ζτθ 2011 - 2012, δθλαδι δφο χρόνια πριν τθν 

ςυγχϊνευςισ τθσ από τθν Υειραιϊσ, όπωσ μπορεί να διαπιςτωκεί από τα 

ειςθγθτικά ςθμειϊματα των εγκριτικϊν αρχϊν τθσ τράπεηασ, όπου δθλϊνεται θ 

βακμίδα πιςτολθπτικισ ικανότθτασ του κόμματοσ.  

Χτθν από 24.7.2012 ειςιγθςθ προσ το Γενικό Χυμβοφλιο Χορθγιςεων (ΓΧΧ) τθσ ΑΨΕ, 

κροφεται ο κϊδωνασ του κινδφνου τόςο για τα δάνεια του ΥΑΧΣΞ όςο και για τα 

δάνεια τθσ ΡΔ, αφοφ αναφζρεται ότι : 

«παρουςιάηεται ςθμαντικι επιδείνωςθ τθσ διαβάκμιςθσ του πελάτθ ςε ςχζςθ με 

τθν προθγοφμενθ αξιολόγθςθ επειδι : 

- Ωφίςτανται λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ ςτθν ΑΨΕ από τόκουσ (31.12.2011 και 

30.6.2012) 

- Δεν ζχουν τθρθκεί οι ςυμβατικοί όροι τθσ αναδιάρκρωςθσ τθσ οφειλισ  

- Επιδείνωςθ των οικονομικϊν ςτοιχείων, με κυριότερθ τθ μείωςθ των 

ςυνολικϊν εςόδων του κόμματοσ και τάςθ περαιτζρω μείωςθσ, εξαιτίασ τθσ 

ελάττωςθσ του ποςοςτοφ τθσ κρατικισ ενίςχυςθσ προσ τα κόμματα, κακϊσ και των 

ειςφορϊν των μελϊν λόγω τθσ δυςχεροφσ οικονομικισ ςυγκυρίασ 

- Εμφανίηονται δυςμενι ςτοιχεία για τθν ΡΔ από τθν ζρευνα ςτο ςφςτθμα 

Ψειρεςίασ» - αυτό είναι κάτι που αναφζρεται ςτο ειςθγθτικό για τθν ΡΔ  μόνο και 

όχι για το ΥΑΧΣΞ . Από τον ζλεγχο δυςμενϊν ςτον “Ψειρεςία” τθσ 22.5.2014 

προζκυψαν για τθ Ρζα Δθμοκρατία ότι είχε οφειλζσ 940.300 ευρϊ και μία Διαταγι 

Υλθρωμισ – Απόδοςθσ Πιςκίου με θμερομθνία καταχϊρθςθσ τθν 16/07/2013. Θ 

φπαρξθ δυςμενϊν εγγραφϊν παρ’ όλα αυτά δεν κινθτοποίθςε καμία Ψράπεηα προσ 

προςταςία των ςυμφερόντων τθσ.  

Υαρά ταφτα, ςε ειςιγθςθ προσ το Γενικό Χυμβοφλιο Χορθγιςεων, το 2012, το 

χαρτοφυλάκιο δανείων των κομμάτων αποτιμάται ωσ κατθγορίασ Ε1, δθλαδι 

χαμθλισ, και όχι τθσ χαμθλότερθσ που υπάρχει, παρότι είναι ξεκάκαρο ότι το κόμμα 

δεν αποπλθρϊνει.  

Ψο 2012 το φψοσ τθσ ζκκεςθσ τθσ ΑΨΕ ςτον πιςτωτικό κίνδυνο που είχε 

δθμιουργθκεί από τα ανοίγματα ζναντι των χρθματοδοτοφμενων κομμάτων και το 

οποίο ανερχόταν κατά το ζτοσ εκείνο ςτα 300 εκ ευρϊ, ιταν εξόχωσ υψθλό ςε 

ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ δανείςτριεσ τράπεηεσ.  

Ξατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν τθσ Επιτροπισ καταγράφθκαν ςθμαντικζσ  αυξιςεισ 

τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ Ρ.Δ. (όπωσ και του ΥΑΧΣΞ άλλωςτε) παραμονζσ των 

εκλογϊν. Υαρατίκεται ςχετικόσ πίνακασ: 
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Εκλογζσ 7 Παρτίου 2004 

Εκλογζσ 7 Παρτίου 2004 Υριμοδότθςθ ΡΔ – 2 εκ πριν και 28 μετά (30 εκ 

ςφνολο) 

Υριμοδότθςθ ΥΑΧΣΞ – 17 εκ μετά  

Εκλογζσ 16 Χεπτεμβρίου 2007 Υριμοδότθςθ ΥΑΧΣΞ – 20 εκ πριν και 7 εκ μετά 

(27 εκ ςφνολο) 

Εκλογζσ 16 Χεπτεμβρίου 2007 Υριμοδότθςθ ΡΔ  – 25 εκ πριν 

Εκλογζσ 4 Σκτωβρίου 2009 Υριμοδότθςθ ΥΑΧΣΞ – 8 εκ πριν 

Εκλογζσ 4 Σκτωβρίου 2009 Υριμοδότθςθ ΡΔ  – 18 εκ πριν 

 

Τπωσ και ςε άλλο ςθμείο του παρόντοσ πορίςματοσ αναγράφεται, θ ΑΨΕ ιταν θ 

μόνθ τράπεηα που άςκθςε αγωγι κατά των κομμάτων μετά τισ περικοπζσ των 

νομοκετικϊν ρυκμίςεων του 2012 και 2014.  

Ψο δικόγραφο τθσ αγωγισ τθσ ΑΨΕ κατά του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, τθσ ΡΔ και του 

ΥΑΧΣΞ κατατζκθκε ενϊπιον του Υολυμελοφσ Υρωτοδικείου Ακθνϊν ςτισ 6.7.2012 

και θ ςυηιτθςι τθσ προςδιορίςκθκε για τθ δικάςιμο τθσ 19.3.2015, αναβλθκείςα 

ζκτοτε. Αίτθμα τθσ αγωγισ είναι θ καταδίκθ ςτθν καταβολι των εκχωρθμζνων 

ποςϊν των κρατικϊν χορθγιςεων των ετϊν 2011 (δ δόςθ) και 2012 (α και β δόςθ), 

οι οποίεσ χαρακτθρίςκθκαν ωσ ακατάςχετεσ και ανεκχϊρθτεσ δυνάμει του άρ. 43 

παρ. 4 του ν. 4071/2012. 

Θ Ψράπεηα ωσ δικαιοφχοσ του περικεκομμζνου τμιματοσ των ανωτζρω απαιτιςεων 

και κατόπιν αναγγελίασ ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ, αξίωςε με αλλεπάλλθλεσ οχλιςεισ 

προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο τθν πλιρθ εκπλιρωςθ τθσ ςυμβατικισ υποχρζωςισ του, 

δθλαδι τθν με απευκείασ καταβολι εξόφλθςθ των ωσ άνω εκχωρθμζνων 

απαιτιςεων.  

Θ τράπεηα επανιλκε και με το από 12.04.2012 εξϊδικο διλωςισ τθσ καλοφςε το 

Ελλθνικό Δθμόςιο (πρϊτο εναγόμενο) να καταβάλει ςτθν Ψράπεηα τα ανωτζρω 

ποςά.  

Εντοφτοισ το Ελλθνικό Δθμόςιο αρνικθκε εκ νζου να εκπλθρϊςει τθν ςυμβατικι 

του υποχρζωςθ, κακιςτϊντασ εαυτό υπεριμερο, επικαλοφμενο τθ διάταξθ 43 παρ. 

4 του Ρ. 4071/2012.  

Πεταγενεςτζρωσ, τον Σκτϊβριο του 2016 θ Ψράπεηα Υειραιϊσ άςκθςε αγωγι κατά 

τθσ Ρ.Δ. για το ποςό των 163.615.515,81 εκ. ευρϊ (145.160.074,34 εκ. κεφάλαιο και 

18.263.746,32 εκ. ευρϊ τόκοι).  

Χτθν αγωγι που κατζκεςε θ Ψράπεηα Υειραιϊσ ςτο Υολυμελζσ Υρωτοδικείο Ακθνϊν 

ενϊ θ απαίτθςι τθσ που απορρζει από τθ δανειακι ςφμβαςθ 337/10.10.2000 και 
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τισ πρόςκετεσ ςε αυτι πράξεισ με τθν ΑΨΕ ενϊ ανζρχεται ςτο ποςό των 

172.821.231,23€, εντοφτοισ περιορίηεται ςτο ποςό των 111.569.285,23€.  

Δεν διευκρινίηεται ςτθν αγωγι για ποιο νόμιμο λόγο δεν ηθτείται ζνα κάκε άλλο 

παρά ευκαταφρόνθτο ποςόν (61.251.947 ευρϊ). 

 Θ απόφαςθ περιοριςμοφ τθσ αξιϊςεωσ τθσ Υειραιϊσ ζναντι τθσ Ρ.Δ. χριηει 

περαιτζρω ζρευνασ τόςο για τθν αιτιολόγθςι τθσ που δεν υπάρχει, όςο και κυρίωσ 

για το εάν λιφκθκε νόμιμα.  

Ανιχνευτζα επίςθσ είναι θ περίπτωςθ να ζχουν ανάμιξθ θγετικά ςτελζχθ του 

κόμματοσ τθσ Ρ.Δ. ςτθν απόφαςθ να μθν περιλθφκεί το ποςό των τόκων ςτθν 

αγωγι.  

 ΥΛΡΑΞΑΧ  

 

ΥΛΧΨΣΩΧΣΧ ΡΕΑ ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑ 

ΨΦΑΥΕΗΑ ΥΕΛΦΑΛΩΧ 

ΑΓΦΣΨΛΞΘ ΨΦΑΥΕΗΑ 

ΧΩΠΒΑΧΘ ΑΟΟΘΟΣΧΦΕΣΩ ΟΣΓΑΦΛΑΧΠΣΩ 

337/10.10.2000 

ΥΦΣΧΚΕΨΕΧ ΧΩΠΒΑΧΕΛΧ 

 

 ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΣΦΕΛΟΘ** 

 31.10.2016 

 

179.876.987,98€ 

 

ΟΣΓ.* 111.466.662,18€ ΥΦΣΒΟΕΨΕΛΧ 31.10.2016 

 

108.574.742,37€ 

 

 ΞΑΨΑΓΓΕΟΛΑ 
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Θμερομθνία καταγγελίασ 8/3/2016 

 

 ΨΦΑΥΕΗΑ ΥΕΛΦΑΛΩΧ  

ΧΩΠΒΑΧΘ 

3) 1506/17.02.2010 

ΕΥΛΧΕΛΦΘΠΑΨΛΞΣ ΔΑΡΕΛΣ 

 

4) 4736878/27.5.2011 

ΧΩΠΒΑΧΘ ΑΟΟΘΟΣΧΦΕΣΩ ΟΣΓΑΦΛΑΧΠΣΩ  

1)25.291.737,82€ 

ΟΣΓ.19.088.459,72€ 

 

2)1.088.067.03€ 

ΟΣΓ. 872.467,48€ 

 

  

 

1) 19.088.459,72€ 

 

 

2)872.467,48€  

 

1) Θμερομθνία καταγγελίασ 8/3/2016 

 

 

 

2) Θμερομθνία καταγγελίασ 8/3/2016 
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ΧΩΡΣΟΛΞΣ ΩΥΣΟΣΛΥΣ ΧΕ ΥΕΛΦΑΛΩΧ 206.256.792,83€ 

ΟΣΓ.131.427.589,38€ 

 128.535.669,57€  

             ΡΑΛ 

 

ΥΛΧΨΣΩΧΣΧ ΡΕΑ ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑ 

ΨΦΑΥΕΗΑ EUROBANK 

ΧΩΠΒΑΧΘ ΑΟΟΘΟΣΧΦΕΣΩ ΟΣΓΑΦΛΑΧΠΣΩ 

1353/19.11.2010 

 

 ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΣΦΕΛΟΘ 31.10.2016 

 

5.219.618,57€ 

ΟΣΓ. 3.316.359,43€ ΥΦΣΒΟΕΨΕΛΧ 31.10.2016 

 

3.316.238,30€ 

 

 ΞΑΨΑΓΓΕΟΛΑ 

 

Θμερομθνία καταγγελίασ 9/7/2014 

 

 

 

ΥΛΧΨΣΩΧΣΧ ΡΕΑ ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑ 

ΕΚΡΛΞΘ ΨΦΑΥΕΗΑ 

ΧΩΠΒΑΧΘ  

9747073836/20.12.2010 

 

 ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΣΦΕΛΟΘ 31.10.2016 
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6.716.825,13€ 

ΟΣΓ. 5.146.642,14€ ΥΦΣΒΟΕΨΕΛΧ 31.10.2016 

 

5.146.642,14€ 

 

 ΞΑΨΑΓΓΕΟΛΑ 

 

ΣΧΛ 

 

ΥΛΧΨΣΩΧΣΧ ΡΕΑ ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑ 

 ΨΦΑΥΕΗΑ ΑΨΨΛΞΘΧ 

ΧΩΠΒΑΧΘ  

812/2.11.2011 

 

 ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΣΦΕΛΟΘ 31.10.2016 

 

3.156.837,93€ 

ΟΣΓ. 2.389.264,65€ ΥΦΣΒΟΕΨΕΛΧ 31.10.2016 

 

1.289.264,65€ 

 

 ΞΑΨΑΓΓΕΟΛΑ 

 

Θμερομθνία καταγγελίασ 17/10/2016 

 

 

 

ΥΛΧΨΣΩΧΣΧ ΡΕΑ ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑ 



295 

 

ΨΦΑΥΕΗΕΧ 

 

 

 ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΣΦΕΛΟΘ 31.10.2016 

 

 ΥΦΣΒΟΕΨΕΛΧ 31.10.2016 

 

 

 ΞΑΨΑΓΓΕΟΛΑ 

 

ΨΦΑΥΕΗΑ ΥΕΛΦΑΛΩΧ 206.256.792,83€ 

ΟΣΓ.131.427.589,38€ 

  

128.535.669,57€  

 ΡΑΛ 

 

EUROBANK  

5.219.618,57€ 

ΟΣΓ. 3.316.359,43€ 

  

3.316.238,30€ 

 

  

 ΡΑΛ 

 

 

ΕΚΡΛΞΘ   

6.716.825,13€ 

ΟΣΓ. 5.146.642,14€  
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5.146.642,14€ 

  

ΣΧΛ 

 

 

ΑΨΨΛΞΘΧ  

3.156.837,93€ 

ΟΣΓ. 2.389.264,65€  

1.289.264,65€ 

  

ΡΑΛ 

 

 

ΧΩΡΣΟΑ 221.350.074,46€ 

ΟΣΓ.142.279.855,60€  

138.287.814,66€  

 

 

 

*ΟΣΓΛΧΨΛΞΣΥΣΛΘΠΕΡΣ ΩΥΣΟΣΛΥΣ 

**ΧΨΘΡ ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΣΦΕΛΟΘ ΧΩΠΥΕΦΛΟΑΠΒΑΡΕΨΑΛ ΨΣ ΟΣΓΛΧΨΛΞΣΥΣΛΘΠΕΡΣ 

ΩΥΣΟΣΛΥΣ ΞΑΛ ΣΛ ΠΘ ΟΣΓΛΧΨΛΞΣΥΣΛΘΠΕΡΣΛ ΨΣΞΣΛ ΞΑΛ ΕΣΔΑ 

 

 

 

Δανειακζσ Χυμβάςεισ μεταξφ Ρζασ Δθμοκρατίασ και Αγροτικισ Ψράπεηασ  

• Ωπ’ αρικμ. 367/14-12-2000 αρχικι ςφμβαςθ πίςτωςθσ με ανοικτό 

αλλθλόχρεο λογαριαςμό, για χοριγθςθ πίςτωςθσ με πιςτοδοτικό όριο ανερχόμενο 

το 2012 ςε 104.360.000€.  

• Πε τθν υπ’ αρικμ. 8533/7-8-2007 επιςτολι τθσ ΡΔ προσ τθν ΑΨΕ ηιτθςε να 

αυξθκεί το ποςό τθσ πίςτωςθσ από 61,2εκ€ ςε 86,2 εκ€, με εξαςφάλιςθ τθσ 
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πρόςκετθσ εκχϊρθςθσ τθσ κρατικισ χρθματοδότθςθσ για το 2011, θ οποία κατά τθν 

εκτίμθςθ τθσ ΡΔ κα ανερχόταν ςε 25 εκ. Ψο Γενικό Χυμβοφλιο Χορθγιςεων (ΓΧΧ) τθσ 

ΑΨΕ ςτθν υπ’ αρικμ. 35/23-8-2007 ςυνεδρίαςθ αποφάςιςε τθν αφξθςθ του ορίου 

ςτα 86,6 εκ για κάλυψθ των λειτουργικϊν του αναγκϊν, και τθν επζκταςθ τθσ λιξθσ 

μζχρι 30.4.2011. 

• Ψον Σκτϊβριο 2008 θ ΡΔ ηιτθςε με τθν υπ’ αρικμ. 9138/7-10-2008 επιςτολι 

του να ανανεωκεί θ ςφμβαςθ (ποςό πίςτωςθσ 86,2), με τθν περαιτζρω εκχϊρθςθ 

τθσ κρατικισ επιχοριγθςθσ του 2012. Χτθν υπ’ αρικμ. 39/9-10-2008 ςυνεδρίαςθ του 

ΓΧΧ αποφάςιςε ανανζωςθ τθσ πίςτωςθσ 86,2 εκ για κάλυψθ λειτουργικϊν αναγκϊν 

τθσ ΡΔ και επζκταςθ τθσ λιξθσ μζχρι 30.4.2012. 

• Ψον Αφγουςτο 2009 θ ΡΔ με τθν υπ’ αρικμ. 9501/18-8-2009 ηιτθςε 

ανανζωςθ τθσ ςφμβαςθσ (86,2 εκ), με περαιτζρω εκχϊρθςθ τθσ κρατικισ 

επιχοριγθςθσ 2013. Ψο ΓΧΧ κατά τθν υπ’ αρικμ. 34/27-8-2009 ςυνεδρίαςι του 

αποφάςιςε τθν ανανζωςθ τθσ πίςτωςθσ και τθν επζκταςθ τθσ λιξθσ μζχρι 30-4-

2013. 

• Ψον Χεπτζμβριο 2009 θ ΡΔ με τθν υπ’ αρικμ. 9514/4-9-2009 επιςτολι ηιτθςε 

αφξθςθ πίςτωςθσ από 86,2 ςτα 105 εκ € και προσ εξαςφάλιςθ προςζφερε τθν 

εκχϊρθςθ από τθν τακτικι οικονομικι ενίςχυςθ για επιμορφωτικοφσ ςκοποφσ των 

ετϊν 2010-2013 ποςοφ 9.385.819,60€. Ψο ΓΧΧ ςτθν υπ’ αρικμ. 36/10-9-2009 

ςυνεδρίαςθ αποφάςιςε τθν αφξθςθ πίςτωςθσ ςτα 105 εκ € και τθ λιξθ τθσ 

πίςτωςθσ ςτισ 30.4.2013.  

• Ψον Λοφνιο 2010 θ ΡΔ με τθν υπ’ αρικμ. 9985/22-6-2010 επιςτολι τθσ ηιτθςθ 

προςωρινι αφξθςθ του ορίου χρθματοδότθςθσ κατά 5 εκ, προκειμζνου να 

πλθρωκοφν άμεςα οι τόκοι και λοιπζσ άμεςεσ ανάγκεσ, δεδομζνου ότι εκείνθ τθ 

χρονικι ςτιγμι δεν είχε καταβλθκεί θ κρατικι χρθματοδότθςθ του 2010. Ψο ΓΧΧ 

ςτθν 29/29-6-2010 ςυνεδρίαςθ ζκανε εν μζρει δεκτό το αίτθμα και αφξθςε τθν 

πίςτωςθ κατά 2 εκ, δθλαδι από τα 105 ςτα 107 εκ €, με λιξθ ςτισ 30.4.2013.  

• Ψον Λοφλιο 2010 θ ΡΔ με τθν υπ’ αρικμ. 10005/6-7-2010 επιςτολι τθσ 

υπζβαλε πρόταςθ ςταδιακισ μείωςθσ τθσ οφειλισ από τα 104.981.120 € που ιταν 

το 2010 ςτο ποςό των 49.981.120€ το 2017. Εν ςυνεχεία, με τθν υπ’ αρικμ. 

10021/16-7-2010 επιςτολι τθσ υπζβαλε αναμορφωμζνθ πρόταςθ μείωςθσ τθσ 

οφειλισ ςτο ποςό των 36.981.120€ το 2017. Ψο ΓΧΧ ςτθν υπ’ αρικμ. 32/20-7-2010 

ςυνεδρίαςθ αποφάςιςε τθν ανανζωςθ τθσ χρθματοδότθςθσ και τθν παράλλθλθ 

μείωςι τθσ από 107 ςε 102 εκ€, με λιξθ τθσ χρθματοδότθςθσ ςτισ 30-6-2011, με 

ειδικότερο όρο τθν μείωςθ τθσ πίςτωςθσ ςτα 34 εκ € και όχι ςτα 36,9 εκ που 

ηθτοφςε θ ΡΔ, κακϊσ και τθν ανάλθψθ ςυμβατικισ υποχρζωςθσ τθσ ΡΔ για μθ 

εκχϊρθςθ ςε τρίτουσ των κρατικϊν χρθματοδοτιςεων και οικονομικϊν ενιςχφςεων 

που λάβει τα ζτθ 2019-2020, προκειμζνου με αυτζσ να καλυφκεί θ πίςτωςθ των 34 

εκ € που κα ζχει μείνει ωσ υπόλοιπο το 2017. Επίςθσ, αποφαςίςκθκε θ αφξθςθ του 

βαςικοφ επιτοκίου ςε 6,55%, περικϊριο 0,45% και ειςφορά 0,60%. Ωπεγράφθ ςτισ 

27-7-2010 ςφμβαςθ εκχϊρθςθσ ενεχφρου.  
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• 6/12/2010 θ ΡΔ ηθτά τθν αναςτολι καταβολισ των χρεωςτικϊν τόκων, που 

επρόκειτο να καταβλθκοφν ςτισ 31-12-2010, κατά ζνα εξάμθνο. 

• 10/2/2011 και 15/3/2011 θ ΡΔ ηθτά τθν παρακράτθςθ από τθν ΑΨΕ του 

ποςοφ των 20εκ € τθσ κρατικισ επιχοριγθςθσ και όχι ολόκλθρου του ποςοφ των 8 

εκ €. Ψο ΓΧΧ αποφάςιςε ςτθν υπ’ αρικμ. 10/22-3-2011 ςυνεδρίαςθ α. να μθν 

παρακρατθκεί κανζνα ποςό από τθν κρατικι χρθματοδότθςθ και οικονομικι 

ενίςχυςθ του αϋ εξαμινου 2011, που είχε ιδθ κατατεκεί ςτθν ΑΨΕ, β. να αυξθκεί θ 

πίςτωςθ από 102 ςε 102,4€ και γ. να ειςπραχκοφν από τθν ΑΨΕ leasing τα ενοίκια 

που τθσ οφείλει θ ΡΔ για τθ μίςκωςθ του κτιρίου ςτθ Ο. Χυγγροφ 340. 

• Χτισ 25/7/2011 θ ΡΔ ηθτά εγγράφωσ α. αναςτολι τθσ ενεργοποίθςθσ των 

απαιτιςεων τθσ ΑΨΕ και β. να προβεί θ ΑΨΕ ςε όλεσ τισ ενζργειεσ προκειμζνου να 

τθσ καταβλθκεί ςτο ςφνολό τθσ θ δεφτερθ δόςθ τθσ κρατικισ χρθματοδότθςθσ του 

2011. Ψο ΓΧΧ ςτθν υπ’ αρικμ. 28/2-8-2011 ςυνεδρίαςθ αποφάςιςε α. τθν πίςτωςθ 

του οφειλόμενου ποςοφ τόκων α εξαμινου 2011 με το ποςό τθσ εκχωρθμζνθσ 

δόςθσ επιχοριγθςθσ β τριμινου 2011, φψουσ 4.249.890,51€, β. τθν προςωρινι 

αφξθςθσ τθσ χρθματοδότθςθσ κατά 1,96 εκ (δθλαδι 104,36), μετά τθν προθγοφμενθ 

εξόφλθςθ ολόκλθρου ποςοφ τόκων α εξαμινου 2011 ποςοφ 4.460.889,71 € με 

30.6.2011, γ. τθν παράταςθ χρθματοδότθςθσ μζχρι 30.6.2012, με υποχρζωςθ 

μείωςισ τθσ μζχρι 32.12.2011, δ. να δεςμευκεί θ ΡΔ ότι με το ςυνολικό ποςό τθσ γ 

δόςθσ 2011 τθσ κρατικισ χρθματοδότθςθσ κα πιςτωκεί θ χρθματοδότθςθ των 

104,36 εκ και ότι με το ςυνολικό ποςό τθσ δ δόςθσ τθσ κρατικισ χρθματοδότθςθσ 

2011 κα εξοφλθκοφν κατά προτεραιότθτα οι τόκοι β εξαμινου 2011 και ότι το 

πλεονάηον ποςό κα αχκεί ςε πίςτωςθ του κεφαλαίου τθσ χρθματοδότθςθσ και ε. να 

δεςμευκεί με ςυμβατικό όρο ότι δεν κα εκχωριςει ςε τρίτουσ οποιαδιποτε κρατικι 

τακτικι ι ζκτακτθ χρθματοδότθςθ και οικονομικι ενίςχυςθ μζχρι τθν ολοςχερι 

εξόφλθςθ τθσ χρθματοδότθςθσ.  

    Από το 2000 ζωσ το 2012 θ ΑΨΕ ειςζπραξε από τθ ΡΔ  α. τόκουσ: 29.169.181,36€ 

και β. προμικειεσ: 407.460,83€. Ψο λογιςτικό υπόλοιπο το 2012 ανζρχεται ςε 

κεφάλαιο: 101.708.219€ και τόκουσ: 4.722.530€, με εξαςφάλιςθ τθν εκχϊρθςθ των 

κρατικϊν χρθματοδοτιςεων των ετϊν 2011-2018 (πλθν του 2015). 

Σι εκχωριςεισ μελλοντικϊν αναγγζλλονταν με ςυνζπεια προσ τισ υπθρεςίεσ που 

ορίηεται ότι πρζπει μεταξφ των οποίων και το ΩπΣικ. Ξαι  το ΩπΕσ. Επειδι ζχει 

κρίςιμθ ςθμαςία παρατίκεται θ νομοκεςία για τθν αναγγελία εκχϊρθςθσ απαίτθςθσ 

κατά του Δθμοςίου 

Αρκρο 95 Ρ. 2362.1995 (Λςχφσ μζχρι 31/12/2014) ςελ 1 του παρόντοσ 

Ψροποποιικθκε με το άρκρο 145 Ρ. 4270/2014 (Λςχφσ από 1/1/2015) ςελ 5 του 

παρόντοσ 

Αναφορικά με τθν κατάςχεςθ χρθματικισ απαίτθςθσ εισ χείρασ του Δθμοςίου, ωσ 

τρίτου, όταν οφειλζτθσ είναι (και) το Δθμόςιο. Χφμφωνα με τον ερμθνευτικό κϊδικα 

αςτικοφ δικαίου (Απ. Γεωργιάδθ, ζκδοςθ 2010), για τθν εγκυρότθτα τθσ αναγγελίασ 
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τθσ εκχϊρθςθσ απαίτθςθσ κατά του Δθμοςίου, πρζπει να τθρθκοφν οι διατυπϊςεισ 

που ορίηει θ ςυγκεκριμζνθ διάταξθ του άρκρου 95 του Ρ. 2362/1995 

Υάντωσ, βάςει 460 ΑΞ (Αναγγελία), πρζπει θ αναγγελία να είναι απευκυντζα ςτον 

οφειλζτθ (Ξόμματα και ελλθνικό δθμόςιο εισ ολόκλθρον) και θ κοινοποίθςθ να ζχει 

ωσ αποδζκτεσ  

Α) Ξατά ςειρά προτεραιότθτασ τισ αρμόδιεσ για τθ φορολογία τόςο του οφειλζτθ 

όςο και του εκδοχζα (§1 α και §3 α) 

Β) Ωσ τελευταία ςε ςειρά ενζργεια, τισ αρμόδιεσ για τθν πλθρωμι τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ οφειλισ του Δθμοςίου υπθρεςία (ι οικεία χρθματικι διαχείριςθ) με 

ταυτόχρονθ κοινοποίθςθ ςε αυτζσ των επικυρωμζνων αντιγράφων από τα νόμιμα 

επιδοκζντα ςτισ ΔΣΩ επιδοτιρια, από αρμόδιο δικαςτικό επιμελθτι (§1 α και § 3 α) 

Επίςθσ, κα πρζπει να αναφζρεται ςαφϊσ θ ακριβισ αιτία τθσ οφειλθσ του 

Δθμοςίου, το πρόςωπο του δικαιοφχου τθσ ςχετικισ απαίτθςθσ, με τθν ακριβι 

διεφκυνςι του και το ποςό αυτισ, κακϊσ και το ΑΦΠ τόςο του οφειλζτθ όςο και 

του εκδοχζα.(§2) 

Υαράβαςθ των ωσ άνω, κακιςτά τθν αναγγελία, άκυρθ 

Χφμφωνα με τθν §4 τόςο του άρκρου 95 όςο και του τροποποιοφμενου 145, ορίηει 

οτι: “Σι διατάξεισ των προθγοφμενων παραγράφων του παρόντοσ άρκρου 

εφαρμόηονται ανάλογα και επί αναγγελίασ εκχωριςεωσ απαιτιςεωσ κατάτου 

Δθμοςίου” 

Αρκρο 95 Ρ. 2362.1995 

Ξατάςχεςθ εισ χείρασ του Δθμοςίου και εκχϊρθςθ     

"1. Θ κατάςχεςθ χρθματικισ απαιτιςεωσ εισ χείρασ του Δθμοςίου, ωσ τρίτου, 

γίνεται, τθρουμζνων και των λοιπϊν όρων και προχποκζςεων, οι οποίεσ 

προβλζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία, με κοινοποίθςθ του καταςχετθρίου 

ςωρευτικϊσ: 

α) ςτθν αρμόδια για τθν πλθρωμι τθσ ςυγκεκριμζνθσ οφειλισ του Δθμοςίου 

υπθρεςία ι ςτθν οικεία χρθματικι διαχείριςθ, 

β) ςτισ αρμόδιεσ για τθ φορολογία τόςο του κακ` ου θ κατάςχεςθ, όςο και του 

καταςχόντοσ, Δθμόςιεσ Σικονομικζσ Ωπθρεςίεσ (ΔΣΩ). 

2. Χτο καταςχετιριο εισ χείρασ του Δθμοςίου, πρζπει αναγκαίωσ να αναφζρεται 

ςαφϊσ θ ακριβισ αιτία τθσ οφειλισ του Δθμοςίου, το πρόςωπο του δικαιοφχου τθσ 

ςχετικισ απαιτιςεωσ με τθν ακριβι διεφκυνςθ του και το ποςό αυτισ, κακϊσ και ο 

αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου τόςο του καταςχόντοσ, όςο και του κακ` ου θ 

κατάςχεςθ. 

3.α. Θ κατάςχεςθ εισ χείρασ του Δθμοςίου ολοκλθρϊνεται μόνο από τθσ 

θμερομθνίασ κοινοποιιςεωσ του καταςχετθρίου ςτθν, κατά τθν παράγραφο 1 του 
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παρόντοσ, αρμόδια για τθν πλθρωμι τθσ ςυγκεκριμζνθσ οφειλισ του Δθμοςίου 

υπθρεςία, θ οποία όμωσ, για να είναι ζγκυρθ, πρζπει αναγκαίωσ αφενόσ μεν να 

γίνει χρονικά τελευταία από τισ αναφερόμενεσ ςτθν ίδια παράγραφο λοιπζσ 

κοινοποιιςεισ και αφετζρου να ςυνοδεφεται από νόμιμα υπό αρμοδίου δικαςτικοφ 

επιμελθτι επικυρωμζνα αντίγραφα των επιδοτθρίων όλων των κατά τισ διατάξεισ 

του παρόντοσ άρκρου αναγκαίων προθγουμζνων εγκφρων επιδόςεων του 

καταςχετθρίου αυτοφ ςτισ ανωτζρω Δθμόςιεσ Σικονομικζσ Ωπθρεςίεσ, χωρίσ να 

απαιτείται πρόςκετθ κοινοποίθςθ του  

καταςχετθρίου ςτον Ωπουργό Σικονομικϊν (άρκρο 5 του διατάγματοσ τθσ 

26.6/10.7.1944 «περί δικϊν του Δθμοςίου»). 

β. Θ προκεςμία υποβολισ τθσ, κατ` άρκρο 985 παραγράφου 1 του Ξϊδικα Υολιτικισ 

Δικονομίασ, δθλϊςεωσ του Δθμοςίου, ωσ τρίτου, είναι 30 θμζρεσ και αρχίηει από 

τθν επομζνθ τθσ επιδόςεωσ του καταςχετθρίου ςτθν αρμόδια για τθν πλθρωμι τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ οφειλισ του Δθμοςίου υπθρεςία, ο προϊςτάμενοσ τθσ οποίασ είναι 

αρμόδιοσ για τθν υποβολι τθσ ανωτζρω δθλϊςεωσ ςτθ γραμματεία του 

ειρθνοδικείου του τόπου όπου εδρεφει θ υπθρεςία." 

***Σι παρ.1,2 και 3  αντικαταςτάκθκαν ωσ άνω με τθν παρ.4 του άρκρου 28 του 

Ρ.4151/2013 (ΦΕΞ Α 103/29.4.2013) 

4. Σι διατάξεισ των προθγοφμενων παραγράφων του παρόντοσ άρκρου 

εφαρμόηονται ανάλογα και επί αναγγελίασ εκχωριςεωσ απαιτιςεωσ κατάτου 

Δθμοςίου. Θ αναγγελία τοιαφτθσ εκχωριςεωσ πρζπει, επι ποινι ακυρότθτασ αυτισ, 

να καταχωρίηεται ςτο κάτω μζροσ του νόμιμα ςυντεταγμζνου πρωτοτφπου ι 

επικυρωμζνου αντιγράφου του εκχωρθτθρίου εγγράφου. 

5. Θ μθ τιρθςθ των διατάξεων του παρόντοσ άρκρου επάγεται τθν 

ακυρότθτα τθσ εισ χείρασ του Δθμοςίου καταςχζςεωσ ι τθσ προσ αυτό 

αναγγελίασ εκχωριςεωσ απαιτιςεωσ, λαμβανομζνων υπόψθ υπό των 

δικαςτθρίων και αυτεπάγγελτα. Επί άκυρθσ εισ χείρασ του κατάςχεςθσ, το Δθμάςιο 

δεν υποχρεοφται ςε καμία διλωςθ. 

***ΥΑΦΑΨΘΦΘΧΘ:Χφμφωνα με τθ διάταξθ του άρκρου 21 του Ρ.2972/2001 (Α` 291) 

ορίηεται ότι: 

 "Σι διατάξεισ του άρκρου 95 του ν. 2362/1995 εφαρμόηονται ανάλογα και ςτισ 

περιπτϊςεισ τθσ κατάςχεςθσ εισ χείρασ του Λ.Ξ.Α. ωσ τρίτου και τθσ αναγγελίασ τθσ 

εκχϊρθςθσ απαιτιςεων τρίτων κατά του Λ.Ξ.Α.. 

  Χτισ περιπτϊςεισ αυτζσ, το καταςχετιριο ι το εκχωρθτιριο ζγγραφο που 

προβλζπεται ςτο παραπάνω άρκρο κοινοποιείται προσ τθ Γενικι Διεφκυνςθ 

Σικονομοτεχνικϊν Ωπθρεςιϊν του I.Ξ.Α.". 

*** ΥΑΦΑΨΘΦΘΧΘ: Ξατά το άρκρο 9 παρ.3 Ρ.3453/2006,ΦΕΞ Α 74/7.4.2006. 
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   "3. Χε περίπτωςθ μεταβίβαςθσ εςόδων του Ψαμείου Υαρακατακθκϊν και Δανείων 

(Ψ.Υ.Δ.) κατά το άρκρο 14 παρ. 12 του ν. 2801/2000 ιςχφουν ειδικϊσ τα εξισ:  

α) εφαρμόηονται αναλόγωσ και οι διατάξεισ του άρκρου 10, κακϊσ και των 

παραγράφων 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11 και 13 του άρκρου 14 του ν. 3156/2003, με τθν 

επιφφλαξθ των ευρφτερων φορολογικϊν απαλλαγϊν του άρκρου 14 του ν. 

2801/2000,  

β) δεν ζχουν εφαρμογι το τζταρτο εδάφιο τθσ παρ. 12 και θ παρ. 13 του άρκρου 14 

του ν. 2801/2000, κακϊσ και, προκειμζνου για εκχωριςεισ ι ενεχυριάςεισ ςτο 

πλαίςιο τθσ μεταβίβαςθσ ι ςε εκτζλεςθ υποχρεϊςεων από αυτιν, τα άρκρα 95 του 

ν. 2362/1995 και 53 του ν.δ. 496/1974, γ) θ μεταβίβαςθ μπορεί να αφορά και 

απαιτιςεισ ανεκχϊρθτεσ ι ακατάςχετεσ κατά το νόμο, ςυμπεριλαμβανομζνων και 

των διατάξεων τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 8 του ν.δ. 3783/1957 και του άρκρου 

31 του από 21 Παρτίου 1926 ν.δ/τοσ, δ) για τουσ ςκοποφσ των άρκρων 14 παρ. 12 

του ν. 2801/2000 και 10 παρ. 15 του ν. 3156/2003, οι ειςπράξεισ από τα 

μεταβιβαηόμενα ζςοδα μποροφν να κατατίκενται και ςε λογαριαςμοφσ του Ψαμείου 

Υαρακατακθκϊν και Δανείων ςτθν Ψράπεηα τθσ Ελλάδοσ βάςει του ν. 1611/1950 ι 

άλλων ςχετικϊν διατάξεων ι ςε άλλθ τράπεηα, μαηί με ποςά από ζςοδα που δεν 

μεταβιβάηονται κατά το παρόν, ε) το Ψαμείο Υαρακατακθκϊν και Δανείων 

δικαιοφται να παρζχει δάνεια και πάςθσ μορφισ πιςτϊςεισ προσ το νομικό 

πρόςωπο προσ το οποίο μεταβιβάηονται τα ζςοδα και να αποκτά ομολογίεσ ι άλλεσ 

κινθτζσ αξίεσ που εκδίδει το τελευταίο κατά παρζκκλιςθ τυχόν αντίκετων 

ρυκμίςεων, κακϊσ και να παρζχει πάςθσ φφςεωσ εξαςφαλίςεισ προσ αυτό και τουσ 

δικαιοφχουσ του άρκρου 14 παρ. 12 εδ. β` του ν. 2801/2000, οι οποίεσ είναι 

δυνατόν να αφοροφν και λογαριαςμοφσ του Ψαμείου Υαρακατακθκϊν και Δανείων 

κατά το ν. 1611/1950 ι κατ` άλλεσ διατάξεισ και ςτ) ςτα κατά τθν παράγραφο 13 του 

άρκρου 10 του ν. 3156/2003 ςυμμεταβιβαηόμενα δικαιϊματα και προνόμια 

περιλαμβάνονται και αυτά των άρκρων 62 και 63 παρ. 1 του ν. 2214/1994, 

εξαιρουμζνου του τρίτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του άρκρου 63, χωρίσ να κίγεται θ 

εφαρμογι του άρκρου 61 του Ξ.Ε.Δ.Ε.." 

*** ΥΑΦΑΨΘΦΘΧΘ: Πε το άρκρο 6 Ρ.3581/2007 "Υϊλθςθ και ταυτόχρονθ μίςκωςθ  

ακινιτων του Δθμοςίου, μακροχρόνιεσ και χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ του 

Δθμοςίου και άλλεσ διατάξεισ", ΦΕΞ Α 140,ορίηεται ότι: 

"Ψα εκ των ςυμβάςεων τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 1 του παρόντοσ νόμου 

δικαιϊματα και απαιτιςεισ δφνανται να ενεχυράηονται ι να εκχωροφνται κατά τισ 

διατάξεισ του Αςτικοφ Ξϊδικα, μθ εφαρμοηομζνων των διατάξεων του άρκρου 95 

του ν. 2362/1995 (ΦΕΞ 247 Α) και του άρκρου 53 του ν.δ. 496/1974 (ΦΕΞ 204 Α`). 

Είναι δυνατόν να ςυμφωνείται ότι ο μιςκωτισ δεν δικαιοφται να προβάλλει ςε 

ςυμψθφιςμό ζναντι του ενεχυροφχου δανειςτι ι εκδοχζα απαιτιςεισ που τυχόν 

ζχει κατά του εκμιςκωτι". 

***ΥΑΦΑΨΘΦΘΧΘ:Πε το άρκρο 27 παρ. 2 του Ρ.4144/2013   (ΦΕΞ Α 88/18.4.2013) 

ορίηεται ότι: 
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 "2. Σι διατάξεισ του άρκρου 95 του ν. 2362/1995 (Α 247) εφαρμόηονται ανάλογα 

και ςτισ περιπτϊςεισ τθσ κατάςχεςθσ εισ χείρασ του Σ.Α.Ε.Δ. ωσ τρίτου και τθσ 

αναγγελίασ τθσ εκχϊρθςθσ απαιτιςεων τρίτων κατά του Σ.Α.Ε.Δ.. 

 Χτισ περιπτϊςεισ αυτζσ, το καταςχετιριο ι το εκ-χωρθτιριο ζγγραφο, που 

προβλζπεται ςτο ανωτζρω άρκρο κοινοποιείται προσ τθ Διεφκυνςθ Σικονομικϊν 

Ωπθρεςιϊν του Σ.Α.Ε.Δ." 

 

Άρκρο 145 Ρ. 4270/2014 Ξατάςχεςθ εισ χείρασ του Δθμοςίου και εκχϊρθςθ: 

Απαιτείται  

κοινοποίθςθ του καταςχετθρίου ςωρευτικά: α. ςτθν αρμόδια για τθν πλθρωμι τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ οφειλισ του Δθμοςίου υπθρεςία ι ςτθν οικεία χρθματικι 

διαχείριςθ,β. ςτισ αρμόδιεσ, για τθ φορολογία ειςοδιματοσ τόςο του κακ’ ου θ 

κατάςχεςθ, όςο και του κατάςχοντοσ, Δ.Σ.Ω..2. Χτο καταςχετιριο εισ χείρασ του 

Δθμοςίου, πρζπει αναγκαία να αναφζρεται ςαφϊσ θ ακριβισ αιτία τθσ οφειλισ του 

Δθμοςίου, το πρόςωπο του δικαιοφχου τθσ ςχετικισ απαίτθςθσ με τθν ακριβι 

διεφκυνςι του και το ποςό αυτισ, κακϊσ και ο αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου 

τόςο του κατάςχοντοσ, όςο και του κακ’ ου θ κατάςχεςθ.3. α. Θ κατάςχεςθ εισ 

χείρασ του Δθμοςίου ολοκλθρϊνεται μόνο από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ του 

καταςχετθρίου ςτθν, κατά τθν παράγραφο 1, αρμόδια για τθν πλθρωμι τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ οφειλισ του Δθμοςίου υπθρεςία, θ οποία όμωσ, για να είναι ζγκυρθ, 

πρζπει αφενόσ μεν να γίνει χρονικά τελευταία από τισ αναφερόμενεσ ςτθν ίδια 

παράγραφο λοιπζσ κοινοποιιςεισ και αφετζρου να ςυνοδεφεται από νόμιμα από 

αρμόδιο δικαςτικό επιμελθτι επικυρωμζνα αντίγραφα των επιδοτθρίων όλων των 

κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου αναγκαίων προθγουμζνων εγκφρων 

επιδόςεων του καταςχετθρίου αυτοφ ςτισ ανωτζρω Δ.Σ.Ω., χωρίσ να απαιτείται 

πρόςκετθ κοινοποίθςθ του καταςχετθρίου ςτον Ωπουργό Σικονομικϊν (άρκρο 5 του 

διατάγματοσ τθσ 26.6/10.7.1944 «Υερί Ξϊδικοσ των Ρόμων περί Δικϊν του 

Δθμοςίου»).β. Θ προκεςμία υποβολισ τθσ, κατ’ άρκρο 985 παραγράφου 1 του 

Ξϊδικα Υολιτικισ Δικονομίασ, διλωςθσ του Δθμοςίου, ωσ τρίτου, είναι τριάντα (30) 

θμζρεσ και αρχίηει από τθν επομζνθ τθσ επίδοςθσ του καταςχετθρίου ςτθν αρμόδια 

για τθν πλθρωμι τθσ ςυγκεκριμζνθσ οφειλισ του Δθμοςίου υπθρεςία, ο 

προϊςτάμενοσ τθσ οποίασ είναι αρμόδιοσ για τθν υποβολι τθσ ανωτζρω δθλϊςεωσ 

ςτθ γραμματεία του ειρθνοδικείου του τόπου όπου εδρεφει θ υπθρεςία.4. Σι 

διατάξεισ των προθγοφμενων παραγράφων εφαρμόηονται ανάλογα και επί 

αναγγελίασ εκχϊρθςθσ απαίτθςθσ κατά του Δθμοςίου. Θ αναγγελία τζτοιασ 

εκχϊρθςθσ πρζπει, επί ποινι ακυρότθτασ αυτισ, να καταχωρίηεται ςτο κάτω μζροσ 

του νόμιμα ςυντεταγμζνου πρωτοτφπου ι επικυρωμζνου αντιγράφου του 

εκχωρθτθρίου εγγράφου.5. Θ μθ τιρθςθ των διατάξεων του παρόντοσ άρκρου 

επάγεται τθν ακυρότθτα τθσ εισ χείρασ του Δθμοςίου κατάςχεςθσ ι τθσ προσ αυτό 

αναγγελίασ εκχϊρθςθσ απαίτθςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ υπό των δικαςτθρίων και 

αυτεπάγγελτα. Επί άκυρθσ εισ χείρασ του κατάςχεςθσ, το Δθμόςιο δεν υποχρεοφται 

ςε καμία διλωςθ. 
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Τςον για τισ εκχωριςεισ μακρινϊν και πολφ μακρινϊν απαιτιςεων ςθμειϊνεται ότι 

θ ςυγκεκριμζνθ τράπεηα δεν μπορεί να ιςχυριςτεί οτι οι κίνδυνοι τθσ ιταν 

άγνωςτοι: ςε ειςθγθτικό με θμερομθνία 31/3/2006 τθσ αρμόδιασ διεφκυνςθσ 

δθμοςίου τομζα προσ το Γενικό Χυμβοφλιο Χρθματοδοτιςεων τθσ Αγροτικισ 

Ψραπζηθσ, κεωροφν οτι το φψοσ των μελλοντικϊν και μθ γεγενθμζνων απαιτιςεων 

των πιςτοφχων – κομμάτων, είναι μι προβλεπόμενο, αφοφ οι απαιτιςεισ επί των 

οποίων προβλεπόταν θ ςφςταςθ ενεχφρου, αναμζνονταν να χορθγθκοφν από το 

Δθμόςιο προσ το κόμμα, και λόγω εκχϊρθςθσ, προσ τισ τράπεηεσ, ςε διάςτθμα που 

εκτεινόταν από 12 μινεσ ζωσ και 9 – 10 χρόνια μπροςτά. Θ επιχειρθματολογία που 

αναπτφχκθκε ςτο ςχετικό ειςθγθτικό κατζλθγε οτι θ εκτιμϊμενθ αξία των 

μελλοντικϊν – πζραν του ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ του ενόσ χρόνου – 

βαςιηόταν ςε προβλζψεισ, με αποτζλεςμα να μθν υπάρχει μία αςφαλισ εκτίμθςθ 

και αποτίμθςθ των εξαςφαλίςεων, και ωσ εκ τοφτου θ τράπεηα να αναλαμβάνει 

υψθλό ρίςκο. Χε ςχετικό ειςθγθτικό τθσ Δ/ςθσ του Δθμοςίου Ψομζα τθσ Ψράπεηασ 

(και υπογραφζσ μεταξφ άλλων και του Διευκυντι Χριςτου Χικόλα), αναγράφεται οτι 

το οφειλόμενο ποςό υποδιαςφαλίηεται, με βάςθ τα ςθμερινά δεδομζνα 

(28/6/2010). Ειδικότερα, ενϊ θ ςυνολικι επιχοριγθςθ του κόμματοσ το ζτοσ 2009, 

ανιλκε ςτο ποςό των 26.3 εκ ευρϊ, κατά το 2010, αναγράφεται οτι κα ανζλκει ςε 

10.5 εκ υερϊ. Επεξθγείται δε με ςαφινεια επί λζξει οτι: «Θ ςθμαντικι αυτι μείωςθ 

οφείλεται ςτθ μείωςθ του ποςοςτοφ που ζλαβε το κόμμα ςτισ πρόςφατεσ εκνικζσ 

εκλογζσ (Σκτϊβριοσ 2009), αλλά κυρίωσ ςτθν περιςτολι του χορθγοφμενου ποςοφ 

για τθν ενίςχυςθ των πολιτικϊν κομμάτων λόγω δθμοςιονομικισ ςτενότθτασ. Ζτςι, 

θ πρόταςθ τθσ Ωπθρεςίασ, όχι μόνο δεν ςυνθγοροφςε για τθν αφξθςθ τθσ 

χρθματοδότθςθσ, αλλά επιςθμαίνοντασ οτι, ενόψει των τότε κρατικϊν οικονομικϊν 

ενιςχφςεων, που τισ υπολόγιηαν ςε 42 εκ ευρϊ (4 ζτθ*10,5 εκ/χρόνο), για τθν πλιρθ 

κάλυψισ θ τράπεηα κα όφειλε να ηθτιςει και άλλα καλφμματα, κζτοντασ αυτό το 

αίτθμα προσ ςυηιτθςθ ςτο Γενικό Χυμβοφλιο Χορθγιςεων (ΓΧΧ) τθσ ΑΨΕ.) Βάςει τθσ 

Ζκκεςθσ Ειδικισ Ζρευνασ τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ με θμερομθνία 26 Απριλίου 

2012, θ υπ’ αρικμόν 069/626/20.10.2011 ειςιγθςθ του τμιματοσ ζγκριςθσ και 

αξιολόγθςθσ πιςτοδοτιςεων τθσ τράπεηασ Αττικισ, για αφξθςθ πιςτοδοτικοφ ορίου 

ιταν αρνθτικι, επιςθμαίνοντασ τουσ υφιςτάμενουσ και μελλοντικοφσ κινδφνουσ και 

εκτιμϊντασ ωσ μθ αποδεκτό τον πιςτωτικό κίνδυνο. Εντοφτοισ, θ πιςτοδότθςθ 

εγκρίκθκε από το ανϊτερο εγκριτικό κλιμάκιο του Χυμβουλίου Υιςτοδοτιςεων τθσ 

τράπεηασ Αττικισ (Χελ 11, Υόριςμα Απριλίου 2012, ΨτΕ). Σ κ. Υανταλάκθσ ςτθν 

κατάκεςι του, μασ γνωςτοποίθςε οτι τα δάνεια των κομμάτων αντιμετωπίηοταν 

ωςαν να ζχουν εγγφθςθ Δθμοςίου, και για το λόγο αυτό, δεν λαμβάνονταν υπόψιν 

τυχόν ακετιςεισ χρζουσ, και παραλείψεισ αποδόςεων ςτθν Αγροτικι Ψράπεηα 

τόκων ι κεφαλαίου, ςε καιρό προ κρίςθσ. Βζβαια, ο ίδιοσ, προκειμζνου να 

εξαςφαλίςει τα ςυμφζροντα τθσ τραπζηθσ εν καιρϊ κρίςθσ, όταν ανζλαβε Υρόεδροσ 

τθσ Αγροτικισ Ψράπεηασ, ζδραςε προλθπτικά και ανεξαρτιτωσ αν κεωροφνταν τα 

δάνεια ωςάν να ζχουν εγγφθςθ Δθμοςίου, αφξθςε τα επιτόκια, και κατά τθ διάρκεια 

του 2011 πιρε κάποιεσ απειροελάχιςτεσ προβλζψεισ για τθ ηθμία που προζβλεψε 

οτι ενδεχομζνωσ να επζλκει από τθν μθ αποπλθρωμι του δανείου. Ψο λάκοσ που 

αναγνωρίηει ο ίδιοσ ςτο κόμμα τθσ Ρζασ Δθμοκρατίασ είναι οτι ωσ προσ τθν 
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διαςφαλιςτικι αξία που είχαν για εκείνον οι κρατικζσ επιχορθγιςεισ, το κόμμα, με 

τροπολογία που ψιφιςε επί κυβερνιςεϊσ του, του ςτζρθςαν ζνα 40% αυτισ, χωρίσ 

προτζρα ειδοποίθςθ τθσ Ψραπζηθσ και πάντωσ κατά παράβαςθ των όρων των 

ςυμβάςεων και των προςδοκιϊν εκ μζρουσ τθσ τραπζηθσ όταν κατά το χρόνο 

ςφναψθσ των δανειακϊν ςυμβάςεων, υπόλόγιηαν το 100% τθσ διαςφαλιςτικισ 

αξίασ των υπό ενεχυρίαςθ κρατικϊν χρθματοδοτιςεων. Χυνεπϊσ, ο κ. Υανταλάκθσ, 

αναγνωρίηει το ςφάλμα και καλοφμαςτε να εξετάςουμε αν το 2011 όταν και 

ξεκίνθςε να λαμβάνει προβλζψεισ για τα δάνεια τθσ Ρζασ Δθμοκρατίασ, πιρε τισ 

ςωςτζσ προβλζψεισ, βάςει των λογιςτικϊν κανόνων ΥΔ/ΨΕ 2442/99 (Υράξθσ 

Διοικθτι τθσ Ψραπζηθσ τθσ Ελλάδοσ). Είναι χαρακτθριςτικι θ αντίδραςι του ςτθν 

εξεταςτικι επιτροπι όταν διερωτικθκε ζναντι των Βουλευτϊν τθσ Αξιωματικισ 

Αντιπολίτευςθσ: «Γιατί μου πιρατε το 40%». 

Αγωγζσ ΑΨΕ και Υειραιϊσ κατά Ρ.Δ.  

Ψο δικογράφο τθσ αγωγισ τθσ ΑΨΕ κατά του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, τθσ ΡΔ και του 

ΥΑΧΣΞ κατατζκθκε ενϊπιον του Υολυμελοφσ Υρωτοδικείου Ακθνϊν ςτισ 6/7/2012 

και θ ςυηιτθςι τθσ προςδιορίςκθκε για τθ δικάςιμο τθσ 19/3/2015. Αίτθμα τθσ 

αγωγισ είναι θ καταδίκθ ςτθν καταβολι των εκχωρθμζνων ποςϊν των κρατικϊν 

χορθγιςεων των ετϊν 2011 (δ δόςθ) και 2012 (α και β δόςθ), οι οποίεσ 

χαρακτθρίςκθκαν ωσ ακατάςχετεσ κααι ανεκχϊρθτεσ δυνάμει του άρ. 43 παρ. 4 του 

ν. 4071/2012. Σι  επίδικεσ κρατικζσ επιχορθγιςεισ είχαν εκχωρθκεί με Χυμβάςεισ 

που ζχει ςυνάψει το κόμμα τθσ Ρζασ Δθμοκρατίασ . Σι επίδικεσ εκχωρθκείςεσ ςτθν 

Ψράπεηα απαιτιςεισ αφοροφν ςτθν οικονομικι ενίςχυςθ του ζτουσ 2011 (δ’ 

τρίμθνο) όπωσ αυτι κατανεμικθκε ςτα εναγόμενα ςωματεία με τθν υπ’ αρικμόν 

17023/30.04.2012 Ξοινι Ωπουργικι Απόφαςθ και ςτθν οικονομικι ενίςχυςθ του 

ζτουσ 2012 (α’ και β’ τριμινου), όπωσ αυτι κατανεμικθκε ςτα εναγόμενα ςωματεία 

με τισ υπ’ αρικμόν 10227/19.03.2012 και τισ υπ’ αρικμόν 17210/02.05.2012 Ξοινζσ 

Ωπουργικζσ Αποφάςεισ.  

Σι ανωτζρω απαιτιςεισ κατζςτθν άμεςα λθξιπρόκεςμεσ και απαιτθτζσ και θ 

είςπραξι τουσ απολφτωσ απαραίτθτθ για τθν τράπεηα προκειμζνου να ικανοποιθκεί 

θ εκκρεμισ και ανεξόφλθτθ απαίτθςι τθσ ςε βάροσ των δφο εναγόμενων 

ςωματείων (πολιτικϊν κομμάτων) τα οποία ςθμειωτζον, δεν διακζτουν άλλα άμεςα 

ρευςτοποιιςιμα περιουςιακά ςτοιχεία.  

Θ Ψράπεηα ωσ δικαιοφχοσ των ανωτζρω απαιτιςεων, και κατόπιν αναγγελίασ ςτισ 

αρμόδιεσ αρχζσ, αξίωςε με αλλεπάλλθλεσ οχλιςεισ προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο τθν 

πλιρθ εκπλιρωςθ τθσ ςυμβατικισ υποχρζωςισ του, δθλαδι τθν ςφμπραξι του 

ςτθν εκ μζρουσ τθσ τράπεηασ είςπραξθσ των ωσ άνω εκχωρθμζνων απαιτιςεων. 

Υεραιτζρω, δε, θ τράπεηα απζςτειλε το από 12.04.2012 εξϊδικο διλωςισ τθσ, με το 

οποίο καλοφςε το Ελλθνικό Δθμόςιο (πρϊτο εναγόμενο) να καταβάλει ςτθν 

Ψράπεηα τα ανωτζρω ποςά (δθλαδι τθν επόμενθ μζρα - 11/4/2012 - ψιφιςθσ τθσ 

διάταξθσ - 43 παρ. 4  ν. 4071/12). 

Αγωγι Υειραιϊσ κατά Ρ.Δθμοκρατίασ 
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Θ απαίτθςθ τθσ Ψράπεηασ Υειραιϊσ κατά του πολιτικοφ κόμματοσ τθσ Ρζασ 

Δθμοκρατίασ που απορρζει από τθν δανειακι ςφμβαςθ 337/10.10.2000 και τισ 

πρόςκετεσ ςε αυτι πράξεισ με τθν ΑΨΕ ανζρχεται ςτο ποςό των 172.821.231,23€.. Θ 

Ψράπεηα περιορίηει τθν απαίτθςι τθσ αυτι ςτο ποςό των 111.569.285,23€ . 

Ερωτθματικά γεννϊνται με τθν απόφαςθ αυτιν: Αν λιφκθκε νόμιμα και γιατί  

Υολλαπλζσ εκχωριςεισ  

ΑΨΨΛCA  

Χτθ ςφμβαςθ εκχϊρθςθσ – ενεχφραςθσ απαίτθςθσ με θμερομθνία 2/11/2011 

αναφζρεται: 

1.  ςτον όρο υπό (2) ότι, προσ εξαςφάλιςθ του πιςτοδοτοφμενου ποςοφ που 

προβλζπεται ςτθν ςφμβαςθ πιςτοδότθςθσ με αρικμό 812/2-12-2011, «ο εκχωρθτισ 

– ενεχυράηων εκχωρεί λόγω ενεχφρου ςτθν «Ψράπεηα» που αποδζχεται, ποςό δφο 

εκατομμυρίων διακοςίων χιλιάδων (€2.200.000) ευρϊ από τθν απαίτθςι του κατά 

του Ελλθνικοφ Δθμοςίου που απορρζει από τθν κρατικι τακτικι χρθματοδότθςθ και 

τθν οικονομικι ενίςχυςθ για ερευνθτικοφσ και επιμορφωτικοφσ ςκοποφσ των ετϊν 

2013 και 2014 ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 1,2,3 και 4 του Ρ. 3023/2002.  

2. Χτον όρο υπό (3) ότι, «λόγω τθσ εκχϊρθςθσ – ενεχφραςθσ αυτισ, επί τθσ πιο 

πάνω απαιτιςεωσ, θ (ΡΔ) «εκχωρθτισ – ενεχυράηων» ςυνεκχωρεί, ενεχυριάηει και 

μεταβιβάηει ςτθν «Ψράπεηα», που αποδζχεται, και όλα τα ςχετικά δικαιϊματά του, 

προςωπικά και πραγματικά και τισ ςχετικζσ αγωγζσ και υπόςχεται και εγγυάται τθν 

εκχωροφμενθ – ενεχυραηόμενθ απαίτθςθ, ελεφκερθ από κάκε ενοχικό και 

εμπράγματο βάροσ, άλλθ ενεχφραςθ, εκχϊρθςθ, ςυμψθφιςμό, ζνςταςθ, προςβολι, 

απαίτθςθ τρίτου, κατάςχεςθ ι οποιαδιποτε δζςμευςθ.  

 

ΑΨΕbank 

Α. Χτθ ςφμβαςθ εκχϊρθςθσ – ενεχφραςθσ απαίτθςθσ με θμερομθνία 11/09/2009 

αναφζρεται : 

Χτον όρο υπό (2) ότι «Σ οφειλζτθσ – ενεχυριάηων ςτα πλαίςια του Ρ. 3023/2002, 

δικαιοφται να λάβει από το Ελλθνικό Δθμόςιο τα ζτθ 2010 εωσ και 2013, οικονομικι 

ενίςχυςθ για ερευνθτικοφσ και επιμορφωτικοφσ ςκοποφσ ςυνολικοφ ποςοφ 

€9.380.000) κακϊσ και τισ τακτικζσ κρατικζσ χρθματοδοτιςεισ των ετϊν 2010 εωσ 

και 2013 ςυνολικοφ ποςοφ €95.760.000.  

Χτον όρο υπό (3) ότι ««Χυνεπεία τθσ παραπάνω εκχϊρθςθσ και ενεχυρίαςθσ τθσ 

απαίτθςθσ, ο οφειλζτθσ εκχωρεί ςτθν Αγροτικι Ψράπεηα τθσ Ελλάδοσ Α.Ε. και όλα τα 

ςχετικά δικαιϊματά του και υπόςχεται τθν ενεχυριαηόμενθ απαίτθςθ, ελεφκερθ 

από κάκε άλλθ ενεχυρίαςθ – εκχϊρθςθ ςυμψθφιςμό ι απαίτθςθ τρίτου ι 

κατάςχεςθ  
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Χτθ ςφμβαςθ εκχϊρθςθσ – ενεχφραςθσ απαίτθςθσ με θμερομθνία 28/3/2011 

αναφζρεται  

Χτον όρο υπό (2) ότι «Σ οφειλζτθσ – ενεχυριάηων ςτα πλαίςια του Ρ. 3023/2002, 

δικαιοφται να λάβει από το Ελλθνικό Δθμόςιο τα ζτθ δφο χιλιάδεσ δεκατζςςερα 

(2014), δφο χιλιάδεσ δζκα ζξι (2016), δφο χιλιάδεσ δεκαεπτά (2017) και δφο χιλιάδεσ 

δζκα οχτϊ (2018), τακτικι ετιςια κρατικι χρθματοδότθςθ κακϊσ και οικονομικι 

ενίςχυςθ για ερευνθτικοφσ και ερευνθτικοφσ ςκοποφσ 

Χτον όρο υπό (3) ότι «Χυνεπεία τθσ παραπάνω εκχϊρθςθσ και ενεχυρίαςθσ τθσ 

απαίτθςθσ, ο οφειλζτθσ εκχωρεί ςτθν Αγροτικι Ψράπεηα τθσ Ελλάδοσ Α.Ε. και όλα τα 

ςχετικά δικαιϊματά του και υπόςχεται τθν ενεχυριαηόμενθ απαίτθςθ, ελεφκερθ 

από κάκε άλλθ ενεχυρίαςθ – εκχϊρθςθ ςυμψθφιςμό ι απαίτθςθ τρίτου ι 

κατάςχεςθ 

Χφμβαςθ με Aγροτικι Ψράπεηα θμερομθνίασ 27/7/2010 και αρικμό 337 

περιλαμβάνει τον εξισ όρο: 

Ωπό (θ) όροσ: ςυμφωνείται θ μθ εκχϊρθςθ ςε τρίτουσ των κρατικϊν 

χρθματοδοτιςεων και οικονομικϊν ενιςχφςεων για λειτουργικζσ δαπάνεσ και 

ερευνθτικοφσ και επιμορφωτικοφσ ςκοποφσ που κα λάβει το κόμμα τα ζτθ 2019 και 

2020 επειδι με αυτζσ κα καλφπτεται θ πίςτωςθ των τριάντα τεςςάρων 

εκατομμυρίων (34.000.000) ευρϊ του ζτουσ 2017. 

ΕΚΡΛΞΘ 

Β. Χφμβαςθ ενεχυρίαςθσ απαίτθςθσ θμερομθνίασ 20/12/2010 και αρικμό 

9747073836 αναφζρει ωσ πρϊτο όρο:  

Ττι θ ςυνίςταται ενζχυρο επί τθσ απαίτθςθσ του ενεχυραςτι (Εκνικι) κατά του 

παραπάνω οφειλζτθ (ΡΔ), για μζροσ τθσ τακτικισ κρατικισ επιχοριγθςθσ ζτουσ 

2019 εκ ποςοφ ΕΩΦΩ 5.000.000,00 (ΥΕΡΨΕ ΕΞΑΨΣΠΠΩΦΛΩΡ) κακϊσ και μζρουσ τθσ 

τακτικισ επιχοριγθςθσ εκ ποςοφ των ΕΩΦΩ 4.000.000 ζτουσ 2020 ςτο πλαίςιο του 

ν.3023/25.06.2002 (ΦΕΞ 146/Α’/25.06.2002).  

Επίςθσ θ ςφμβαςθ ςτον πρϊτο όρο περιζχει εγγφθςθ του οφειλζτθ (ΡΔ) ωσ εξισ: 

«υπόςχεται ότι θ ενεχυραηόμενθ απαίτθςι του είναι ελεφκερθ από κάκε άλλθ 

ενεχφραςθ, εκχϊρθςθ, ςυμψθφιςμό ι απαίτθςθ τρίτου ι κατάςχεςθ».  

EUROBANK 

Χφμβαςθ ενεχυρίαςθσ απαίτθςθσ με τθν EUROBANK προσ εξαςφάλιςθ του 

πιςτοδοτοφμενου ποςοφ που απορρζει από ςφμβαςθ πίςτωςθσ με τθν τράπεηα με 

αρικμό (ςφμβαςθσ) 1353/19.11/2010, αναφζρει τα εξισ:  

Χτο άρκρο 2 «Υροσ εξαςφάλιςθ των απαιτιςεων ο ενεχυράηων εκχωρεί λόγω 

ενεχφρου <..> κάκε απαίτθςι του μζχρι του ποςοφ των ΕΩΦΩ τριϊν εκατομμυρίων 

(€3.000.000) κατά του Ελλθνικοφ Δθμοςίου από τθν κρατικι χρθματοδότθςθ για το 

ζτοσ 2019.  
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Επίςθσ ςτο άρκρο 4 «Σ ενεχυράηων ςυνεκχωρεί και μεταβιβάηει ςτθν τράπεηα από 

ςιμερα ανεπιφυλάκτωσ και όλα τα ςχετικά δικαιϊματά του, προςωπικά και 

πραγματικά και τισ ςχετικζσ αγωγζσ και υπόςχεται τισ ανωτζρων απαιτιςεισ του 

ελεφκερεσ από κάκε άλλθ εκχϊρθςθ, ενεχυρίαςθ, ςυμψθφιςμό, ι απαίτθςθ τρίτου 

ι κατάςχεςθ.  

 Θ ΥΕΦΛΥΨΩΧΘ ΨΣΩ ΔΑΡΕΛΣΩ ΨΘΧ ΡΔ ΑΥΣ ΨΘΡ ΨΦΑΥΕΗΑ ΑΨΨΛΞΘΧ 

 Ξατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν τθσ Επιτροπισ και με αφορμι ερωτιςεισ 

που ζγιναν προσ τον εκπρόςωπο τθσ Ψράπεηασ Αττικισ, ανζκυψε ηιτθμα με τθν υπ' 

αρικμ. 812/02-11-2011 δανειακι ςφμβαςθ μεταξφ τθσ Ψράπεηασ Αττικισ και του 

κόμματοσ τθσ Ρζασ Δθμοκρατίασ. 

 Χυγκεκριμζνα, προζκυψε ότι προσ εξαςφάλιςθ τθσ απαίτθςθσ τθσ Ψράπεηασ 

Αττικισ από το εν λόγω δάνειο φψουσ 2.000.000€ και προσ αςφάλειά τθσ,  θ ΡΔ 

εκχϊρθςε ςτθν Αττικισ τθν κρατικι χρθματοδότθςθ τακτικι και επιμορφωτικι των 

ετϊν 2013 και 2014. Θ ςχετικι ςφμβαςθ εκχϊρθςθσ υπογράφθκε ςτισ 2-11-2011 . 

 Χφμφωνα με τον 3ο όρο αυτισ τθσ ςφμβαςθσ εκχϊρθςθσ, θ ΡΔ υπόςχεται 

και εγγυάται τθν εκχωροφμενθ – ενεχυραηόμενθ απαίτθςθ ελεφκερθ από κάκε 

ενοχικό και εμπράγματο βάροσ, άλλθ ενεχφραςθ, εκχϊρθςθ, ςυμψθφιςμό κλπ. 

 Επίςθσ, με τον επόμενο (4ο) όρο θ ΡΔ βεβαίωνε ότι θ εν λόγω εκχωροφμενθ 

απαίτθςθ δεν ζχει εκχωρθκεί ι ενεχυραςτεί ςε τρίτο. 

 Υλθν όμωσ, αυτι θ διλωςθ δεν είναι ειλικρινισ, κακ' όςον, όπωσ προζκυψε, 

ειδικότερα, οι χρθματοδοτιςεισ τθσ των ςυγκεκριμζνων ετϊν 2013-2014 είχαν ιδθ 

εκχωρθκεί εξ ολοκλιρου: 

 α) με τθν από 11/09/2009 ςφμβαςθ εκχϊρθςθσ απαίτθςθσ, λόγω ενεχφρου 

που είχε ςυναφκεί μεταξφ του κόμματοσ τθσ ΡΔ και τθσ ΑΨΕ, θ ΡΔ , 

εκπροςωποφμενθ από τον τότε οικονομικό τθσ υπεφκυνο Πενζλαο Δαςκαλάκθ, που 

ενιργθςε ωσ πλθρεξοφςιοσ του νομίμου εκπροςϊπου του κόμματοσ, δυνάμει του 

υπ' αρικμ. 7677/20-12-2006 πλθρεξουςίου του ςυμβολαιογράφου Ακθνϊν, 

Ξωνςταντίνου Οάρδα – Ηαγορίτθ, είχε ενεχυριάςει ολόκλθρθ τθν απαίτθςθ του 

κόμματοσ από τθν τακτικι επιχοριγθςθ των ετϊν 2010, 2011, 2012 και 2013, κακϊσ 

και ολόκλθρθ τθν οικονομικι ενίςχυςθ για ερευνθτικοφσ και επιμορφωτικοφσ 

ςκοποφσ των ίδιων ετϊν 2010, 2011, 2012 και 2013. 

 β) Σμοίωσ και θ απαίτθςθ τθσ ΡΔ ςτθν χρθματοδότθςθ (τακτικι και 

επιμορφωτικι) του 2014 είχε ιδθ εκχωρθκεί με τθν από 28/03/2011 ςφμβαςθ 

εκχϊρθςθσ απαίτθςθσ λόγω ενεχφρου και προσ αςφάλεια τθσ υπ' αρικμ. 337/10-10-

2000 ςφμβαςθσ πίςτωςθσ, ποςοφ 30.814.380€, που με πρόςκετεσ πράξεισ αυξικθκε 

ςτα 102.400.000 ευρϊ. 

 Ξαι ςτισ δφο προαναφερκείςεσ ςυμβάςεισ θ ΑΨΕ προςδιορίηεται ωσ θ μόνθ 

που δικαιοφται να ειςπράττει τα ποςά αυτά.  
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 Χυνεπϊσ, γεννϊνται ερωτθματικά που γίνονται περιςςότερο επιτακτικά 

λόγω τθσ κεςμικισ ιδιότθτασ του δανειολιπτθ, που, αςφαλϊσ, επιβάλλει πριν απ' 

όλα διαφάνεια και κακαρότθτα ςτισ ςυναλλαγζσ του: 

1) Τταν ςτισ 18/10/2011 ο Γενικόσ Διευκυντισ τθσ ΡΔ, Ακανάςιοσ Χκορδάσ, 

ενεργϊντασ και εκείνοσ ωσ ο εκπρόςωπόσ των κατά το καταςτατικό του κόμματοσ 

νομίμων οργάνων Διοίκθςισ του, παρείχε τθ διαβεβαίωςθ ότι θ υπό κατάρτιςθ 

δανειακι ςφμβαςθ τθσ ΡΔ με τθν Αττικισ κα διαςφαλιηόταν με εκχϊρθςθ μζρουσ 

τθσ κρατικισ χρθματοδότθςθσ 2013-2014 “ωσ δεφτερθ απαίτθςθ μετά τθν Α.Ψ.Ε. 

προσ τθν οποία ζχουν εκχωρθκεί 12.000.000€ για κάκε ζτοσ”. (Θ διατφπωςθ είναι 

από τθν από 18-10-2011 επιςτολι που προςκόμιςε ςτθν Επιτροπι το μζλοσ τθσ, 

Παυρουδι Βορίδθ), πικανόν εψεφδετο. Χτο βακμό που θ διλωςθ αυτι ςυνετζλεςε 

ςτο να παραχκεί ςτα αρμόδια όργανα τθσ πιςτϊτριασ τράπεηασ θ απόφαςθ για τθ 

χοριγθςθ του δανείου, πρόκειται περί κακουργθματικισ απάτθσ. 

2) Ψο αδίκθμα τθσ κακουργθματικισ ψευδοφσ βεβαιϊςεωσ, τελζςκθκε 

ενδεχομζνωσ και όταν ςτισ 2-11-2011κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ εκχϊρθςθσ 

ο αυτόσ αντιπρόςωποσ τθσ ΡΔ διλωνε ότι θ απαίτθςθ του κόμματοσ επί τθσ 

κρατικισ επιχοριγθςθσ των ετϊν 2012-2013 είναι ελεφκερθ από βάρθ εμπράγματα 

και ενοχικά.  

 Χτθν περίπτωςθ αυτι, όμωσ, που, επαναλαμβάνουμε, χριηει περαιτζρω 

διερεφνθςθσ, υπιρξαν και άλλα γκρίηα ςθμεία: 

 Θ τότε Διοίκθςθ τθσ τράπεηασ Αττικισ δεν εξζταςε τθν βαςιμότθτα τθσ 

διλωςθσ ότι, πλθν ποςοφ 12.000.000€ για κάκε ζτοσ τα ποςά των 2013 και 2014 δεν 

είχαν εκχωρθκεί, και ζτςι δεν μερίμνθςε να πλθροφορθκεί εάν θ προαναφερόμενθ 

διλωςθ ιταν ι όχι αλθκισ. 

 Από τθν αλλθλογραφία που τζκθκε υπ' όψιν τθσ επιτροπισ, προζκυψε 

ακόμθ ότι ςτισ 7.11.2011, ιτοι μετά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δανείου και 

εκχϊρθςθσ τθσ ΡΔ με τθν Αττικισ, πικανόν από μεκφςτερεσ πλθροφορίεσ, θ 

ΑΨΨΛΞΘΧ ςτζλνει επιςτολι προσ το Ωπουργείο Σικονομικϊν (Ρομικό Χυμβοφλιο του 

Ξράτουσ) με τθν οποία ηθτάει να τθσ βεβαιωκεί :  

α. ότι θ απαίτθςθ από τθν κρατικι χρθματοδότθςθ των ετϊν 2013-2014 δφναται να 

εκχωρθκεί,  

β. ότι θ απαίτθςθ από τθν κρατικι χρθματοδότθςθ των ετϊν 2013-2014 δεν ζχει 

εκχωρθκεί ι ενεχυριαςκεί ςε τρίτο και 

 γ. ςε περίπτωςθ που ζχει ιδθ εκχωρθκεί ςε τρίτο, να τθσ γνωςτοποιθκεί το ποςό 

και ο υπζρ ου θ εκχϊρθςθ.  

Ψθν επιςτολι προωκεί το ΡΧΞ ςτο Ωπουργείο Εςωτερικϊν. 

Ψο Ωπουργείο Εςωτερικϊν απάντθςε διά του Γενικοφ Διευκυντι του Ψμιματοσ 

Εκλογϊν, τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Αναπτυξιακϊν Υρογραμμάτων του Ωπουργείου 

Εςωτερικϊν, Κεόδωρου Γιαννίτςθ, τα εξισ: “Από τισ διατάξεισ του Ρ. 3023/2002 δεν 
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προβλζπεται ζλεγχοσ των οικονομικϊν των κομμάτων από το Ωπουργείο 

Εςωτερικϊν. Θ εκ του νόμου ςυμμετοχι του Ωπουργείου Εςωτερικϊν εξαντλείται 

ςτθν κατανομι τθσ ετιςιασ οικονομικισ ενίςχυςθσ ι εκλογικισ χρθματοδότθςθσ 

ςτα δικαιοφχα πολιτικά κόμματα. Θ τακτικι χρθματοδότθςθ και οικονομικι 

ενίςχυςθ των ετϊν 2013 και 2014 προσ τθ ΡΔ κα χορθγθκεί εφόςον ςυντρζξουν οι 

τότε νόμιμεσ προχποκζςεισ».  

Αυτιν τθν καταφανϊσ υπεκφεφγουςα απάντθςθ θ Ψράπεηα Αττικισ δεν τθν 

αξιολόγθςε, ωσ όφειλε, ότι δεν αποτελεί κατ’ ουςίαν απάντθςθ.  

Ωσ ςυνζπεια , δεν μερίμνθςε ϊςτε να διαςφαλίςει τα ςυμφζροντά τθσ, αφοφ δεν 

ερεφνθςε περαιτζρω το κζμα. 

 Ζτςι, ςιμερα ςφμφωνα με τθν από 28.12.2015 εξϊδικθ διλωςθ – όχλθςι τθσ προσ 

τθ ΡΔ (ςελ. 7) θ ΡΔ ουδζν ζχει καταβάλλει για αποπλθρωμι του δανείου, το φψοσ 

του οποίου ζχει φκάςει ιδθ ςτα 2.839.264,65€. 

Εδϊ αρμόηει μια παρατιρθςθ:  

Ψο γεγονόσ ότι κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν τθσ επιτροπισ αποκαλφφκθκε ότι 

ειδικά ςτθν Ψράπεηασ Αττικισ, όπωσ και ςτθν ΑΨΕ άλλωςτε, υπιρχε ςτενότερθ των 

υπολοίπων τραπεηϊν ςφνδεςθ των διοικθτικϊν ςυμβουλίων τουσ με το κομματικό 

ςφςτθμα, αςφαλϊσ διαδραμάτιςε ρόλο ςτθν, ευχερζςτερθ, πιο ανϊδυνθ 

παράκαμψθ των κανόνων του τραπεηικοφ δανειςμοφ όταν επρόκειτο για 

δανειοδοτιςεισ κομμάτων.  

Φαινόμενα όπωσ να μετακομίηουν ςτελζχθ από τα πολιτικά γραφεία επιφανϊν 

υπουργϊν απ’ ευκείασ ςε διοικθτικζσ κζςεισ τθσ τράπεηασ, (περίπτωςθ Ηευγϊλθ ) 

δεν είναι άμοιρα ςυνεπειϊν ςτα κζματα του δανειςμοφ των κομμάτων και τθσ 

«ςχετικοποίθςθσ»  των κανόνων όταν πρόκειται για δάνεια που αφοροφν τα ίδια.  

 

 

 

2.ΥΑΧΣΞ  

 

ΥΩΧ ΧΩΡΨΑΧΚΘΞΕ ΨΣ ΥΣΦΛΧΠΑ 

Θ προςζγγιςθ των οικονομικϊν του ΥΑΡΕΟΟΘΡΛΣΩ ΧΣΧΛΑΟΛΧΨΛΞΣΩ ΞΛΡΘΠΑΨΣΧ 
κατά το μζροσ που άπτεται του αντικειμζνου τθσ Επιτροπισ και τθ ειδικότερθ 
χρονικι περίοδο που προςδιορίηεται θ εκ μζρουσ τθσ εξζταςθ των πραγμάτων, 
βαςίηεται : 

(1) Χτισ πλθροφορίεσ που μασ παραςχζκθκαν από τα ςυςτθμικά τραπεηικά 
ιδρφματα που ανταποκρίκθκαν ςτο κοινό για όλα τα κόμματα αίτθμα τθσ επιτροπισ 
. 
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(2) Χτισ επικαιροποιθμζνεσ, ζωσ και τθν 31θ Σκτωβρίου 2016, καταςτάςεισ με το 
φψοσ των ςθμερινϊν οφειλϊν των κομμάτων, ςτισ οποίεσ ςυμπεριλαμβάνονται και 
οι απαιτιςεισ των Ψραπεηϊν εκ τόκων. 

(3) Χτο περιεχόμενο του πορίςματοσ Σρκωτϊν Οογιςτϊν με τίτλο «  ΕΞΚΕΧΘ 
ΕΩΦΘΠΑΨΩΡ ΑΥΣ ΨΘΡ ΕΞΨΕΟΕΧΘ ΥΦΣΧΩΠΦΩΡΘΠΕΡΩΡ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΩΡ ». Δεν 
αναγράφεται θ θμερομθνία ςφνταξθσ τθσ Ζκκεςθσ, προκφπτει μόνο ότι ςτον 
Ειςαγγελζα απεςτάλθ ςτισ 11/10/2013. 

εκτόσ από το ςϊμα τθσ ζκκεςθσ υπάρχουν ακόμα ςτθν ίδια δικογραφία μαρτυρικζσ 
κατακζςεισ των εντεταλμζνων υπαλλιλων των εταιριϊν που διεξιγαγαν τον ζλεγχο. 
Χταχυολογοφνται οριςμζνεσ : 

(5α).- Χτισ 30/10/2014 θ κ. Ελπίσ Οεωνίδου από τθν εταιρία «Grant Thornton», 
κατακζτει ςτθν πταιςματοδίκθ κ. Ηαμποφνθ,: «Θ εταιρία μου είχε αναλάβει 
ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ προσ το ΥΑΧΣΞ (…). Θ εν λόγω εργαςία δεν ζγινε διότι 
δεν μασ παραςχζκθκαν από το ΥΑΧΣΞ τα ςτοιχεία. Ωπογράφτθκε, εντοφτοισ, θ 
Ζκκεςθ και από τθν Εταιρία μασ επειδι αυτό προβλεπόταν από τθ ςφμβαςθ ΥΑΧΣΞ 
– ελεγκτικϊν εταιρειϊν». 

(5β).- Χτισ 18-12-2015 ο κ. Ξαραχάλιοσ από τθν εταιρία «Price Waterhouse Coopers»  
αρνείται να απαντιςει ςτο ερϊτθμα γιατί, ενϊ θ κρατικι χρθματοδότθςθ του 2015 
είχε εκχωρθκεί προγενζςτερα ςε τρείσ τράπεηεσ, υπογράφτθκε ςφμβαςθ 
δανειοδότθςθσ από τθν Ψράπεηα Αττικισ, όπου αναφερόταν (ψευδϊσ) ότι θ 
χρθματοδότθςθ «δεν είχε εκχωρθκεί αλλοφ». Σ εν λόγω μάρτυρασ κατακζτει ότι 
δεν ζχει γνϊςθ του κζματοσ . Κεωρείται εν τοφτοισ λογικό λόγω τθσ ιδιότθτάσ του 
να ιταν εν γνϊςει των ανωτζρω γεγονότων. Θ ςφμβαςθ εκχϊρθςθσ – ενεχφραςθσ 
απαίτθςθσ για τθν οποία ρωτικθκε είναι θ από 13 – 12- 2010 με τθν «Ψράπεηα 
Αττικισ». Χτον όρο 4 αναφζρεται ρθτά ότι «ο εκχωρθτισ – ενεχυράηων  δθλϊνει 
ρθτά  ότι θ επιχοριγθςθ δεν ζχει εκχωρθκεί ι ενεχυραςκεί ςε τρίτον». Θ ίδια 
απαίτθςθ όμωσ  είχε εκχωρθκεί όχι ςε μια αλλά ςε τρείσ τράπεηεσ.  

(5γ).- Χτισ 18.12.2015 o κ. Nικόλαοσ Υαπαδθμθτρίου) τθσ εταιρίασ «Deloitte», 
αναφζρει και αυτόσ ότι « ο ζλεγχοσ των εταιριϊν ιταν «ζλεγχοσ με 
προςυμφωνθμζνεσ διαδικαςίεσ». Ξαι προςκζτει : « Θ εκτζλεςθ προςυμφωνθμζνων 
διαδικαςιϊν δεν ςυνιςτά ζλεγχο ι επιςκόπθςθ, ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα τθσ 
Ελεγκτικισ ι τα διεκνι πρότυπα ανάκεςθσ εργαςιϊν επιςκόπθςθσ». Χε άλλθ 
κατάκεςι του, ςτισ 29-10-2014, ο ίδιοσ κατακζτει ςτον πταιςματοδίκθ για τθν αυτιν 
Ζρευνα: «Δεν κατζςτθ δυνατόν να πραγματοποιθκεί λόγω ζλλειψθσ /μθ παροχι των  
απαραίτθτων  ςτοιχείων που αναφζρονται ςτθν από 20-7-2012 ςυμφωνία». Δεν 
καταγγζλλει ωςτόςο  πράξεισ αυτεπαγγζλτωσ διωκόμενεσ, κακόςον, όπωσ 
διευκρινίηει δεν αςχολικθκε ο ίδιοσ προςωπικά με το ςυγκεκριμζνο μζροσ του 
ελζγχου. 

(4) Χτο περιεχόμενο τθσ δικογραφίασ υπό τα ςτοιχεία ΑΒΠ 9/2015/109 θ οποία 
κατά το χρόνο ςτον οποίο αντίγραφό τθσ περιιλκε ςτθν Επιτροπι (25/5/2016), 
βριςκόταν ςτο ςτάδιο τθσ «περαιτζρω επεξεργαςίασ» με εκκρεμοφςα τότε τθν 
κατάκεςθ του κ. Φοβζρτου Χπυρόπουλου, οικονομικοφ υπευκφνου του ΥΑΧΣΞ, θ 
οποία δεν γινόταν λόγω τθσ εν εξελίξει τότε αποχισ των Δικθγόρων.  Χτθ 
δικογραφία υπάρχουν παλιότερεσ προγενζςτερεσ εκκζςεισ επί των ιςολογιςμϊν του 
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αυτοφ κόμματοσ του Ρ. 3023/2002 κακϊσ και  δθμοςιεφματα, εντφπων και 
διαδικτφου. 

 Ειδικότερα περιλαμβάνονται:  

(4α).- Δθμοςίευμα τθσ εφθμερίδασ «Υρϊτο Κζμα» με θμερομθνία 12.5.2013, από 
το οποίο προκφπτει ότι ο Υρόεδροσ του Ξόμματοσ κ. Γεϊργιοσ Υαπανδρζου είχε  
διαχειριςτεί «εν κρυπτϊ» , όπωσ γράφεται, 270 εκ. ευρϊ  και ότι το ζτοσ 2012 τα 
χρζθ του Ξόμματοσ  προσ Ψράπεηεσ ιςαν 116 εκ.  

(4β).- Δθμοςίευμα του διαδικτυακοφ τόπου News 247 (30.9.2013) που αναφζρει ότι 
το ΥΑΧΣΞ αποφάςιςε ότι δεν υπάρχει μαφρθ τρφπα ςτα οικονομικά του αλλά «μόνο 
χρζοσ». 

(4γ).- Δθμοςίευμα του διαδικτυακοφ τόπου enikos.gr  (9.5.2013) που αναφζρεται 
ςτθν ειςιγθςθ που ζκανε ο οικονομικόσ Ωπεφκυνοσ του κόμματοσ κ. Ρίκοσ 
Χαλαγιάννθσ ςτο Υολιτικό Χυμβοφλιο του ΥΑΧΣΞ, ςτθν οποία αναφζρκθκε ότι το 
χρζοσ του γιγαντϊκθκα ανάμεςα ςτα ζτθ 2003 και 2013 ι από 12,3 εκ. ευρϊ ςτα 
135 εκ. ευρϊ. Χτο ίδιο δθμοςίευμα αναφζρονταν ότι μόνο οι μετακινιςεισ 
ψθφοφόρων ςε  μια πενταετία κόςτιςαν 53 εκ. €  

(4δ).- Ανακοίνωςθ ςτο δελτίο ειδιςεων του ΠEGA ςτισ 30.09.2013 που αναφζρκθκε 
ςε δθμοςίευμα τθσ «Εφθμερίδασ των Χυντακτϊν», ςφμφωνα με το οποίο πολλζσ 
δαπάνεσ είναι χωρίσ παραςτατικά. 

(4ε).-  Ωπάρχει ακόμα υπάρχει υπόμνθμα του τότε Ωπουργοφ Εςωτερικϊν Ψ. 
Γιαννίτςθ με θμερομθνία 14.2.2012 που περιείχε προτάςεισ του προσ τθν Επιτροπι 
Κεςμϊν και Διαφάνειασ για τθ χρθματοδότθςθ των κομμάτων. Χτο κεφάλαιο 
«Ψραπεηικζσ Χρθματοδοτιςεισ» προτείνει για τα ιδθ ςυναφκζντα δάνεια αντί για 
το 100% που ωσ τότε είχε ςυμβατικά ςυμφωνθκεί να παρακρατείται το 60%. 
Υαράλλθλα υπιρχε και πρόταςθ απαγόρευςθσ ςφναψθσ νζων δανείων. 

(4ςτ).-  Πθνυτιρια αναφορά με θμερομθνία 23 – 10 – 2013 από τον Υρόεδρο των 
«Ανεξαρτιτων Ελλινων» κ. Υάνο Ξαμμζνο όπου (ςελ. 13) γίνεται αναφορά για ζνα 
ταξίδι του Γεωργίου Υαπανδρζου ςτθν Ξόςτα Φίκα τον Απρίλιο του 2013 φψουσ 
δαπάνθσ 240.000 ευρϊ.  

(4η).-  Αναφορικά με το ΛΧΨΑΠΕ : υπάρχει θ από 29 – 8 -2014 αυτόβουλθ αναφορά κ. 
Υαναγιϊτθ Ρτάβου προσ τουσ Σικονομικοφσ Ειςαγγελείσ ςχετικά με τα οικονομικά 
του ΛΧΨΑΠΕ με τον ιςχυριςμό ότι διαχειρίςτθκε αδιαφανϊσ πολλά χριματα. Ξυρίωσ 
αναφζρεται ςε πλθρωμζσ του κ. Κεόδωρου Υάγκαλου. Δεν προκφπτει ωςτόςο ότι 
τα χριματα για τα οποία γίνεται λόγοσ ι μζροσ τουσ προιλκαν από τραπεηικό 
δανειςμό ϊςτε να μποροφν αποτελζςουν αντικζμενο τθσ Επιτροπισ . 

(4θ).-Πθνυτιριεσ αναφορζσ των (α) Ρικολάου Ρικολόπουλου, ανεξάρτθτου 
Βουλευτι (ερϊτθςθ  του Ρικολόπουλου με θμερομθνία 10-5-2013)και (β) του 
Ξόμματοσ «Οαϊκόσ Χφνδεςμοσ Χρυςι Αυγι (27-9-2013)» 

5..- Ωπάρχει ακόμα  υπόμνθμα του οικονομικοφ υπευκφνου του ΥΑΧΣΞ κ. 
Χαλαγιάννθ με θμερομθνία 7-7-2015 προσ τον Ειςαγγελζα Υλθμμελειοδικϊν 
Ακθνϊν (διά του Υταιςματοδικείου Ακθνϊν), όπου αφοφ αναφζρει ωσ αιτία τθσ 
οικονομικισ κατάρρευςθσ του ΥΑΧΣΞ τθ διόγκωςθ των λειτουργικϊν δαπανϊν και 
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τον ςυνεχι τραπεηικό δανειςμό . Σ κ. Χαλαγιάννθσ δεν απαντά ςτο ερϊτθμα  εάν 
υπιρξε ι όχι οικονομικι βλάβθ από όςα διαλαμβάνει θ Ζκκεςθ Ευρθμάτων των 
ελεγκτικϊν Εταιριϊν . Θ απάντθςθ αυτι ακολουκεί τισ απαντιςεισ που δόκθκαν ςε 
εκείνο το ςυγκεκριμζνο ςτάδιο από τουσ κ.κ. Λωάννθ Υαπακωνςταντίνου και 
Φοβζρτο Χπυρόπουλο,  οι οποίεσ ιςαν ιδιαίτερα προςεκτικζσ ζωσ αόριςτεσ 
πικανότατα επειδι θ ζρευνα ςτρεφόταν ςχετικά με το εάν διαπράχκθκε το αδίκθμα 
τθσ απιςτίασ ςε κακουργθματικό βακμό ι όχι. Διαφζρει δε ζκδθλα από δικό του 
(του κ. Χαλαγιάνθ), δθμόςιο κείμενο υπό τον τίτλο «Ψι ςυνζβθ και οδθγικθκε το 
ΥΑΧΣΞ ςε χρεοκοπία; Υωσ φτάςαμε ωσ εδϊ; Υου βρίςκεται θ αλικεια για τα 
οικονομικά του ΥΑΧΣΞ; Υου βριςκόμαςτε ςιμερα;» που ανζγνωςε ςτο 10ο   
ςυνζδριο του ΥΑΧΣΞ (5-7/6/2015) , περί του οποίου ςτθ ςυνζχεια.  

6. Υόριςμα τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ 26/04/2012 

7. Υόριςμα Ειςαγγελζα κ. Γεϊργιου Ξαλοφδθ 

8. Ανάκριςθ όπου κλικθκαν και Εκπρόςωποι τθσ Attica  Bank προκειμζνου να 
ερευνθκεί το ηιτθμα των πολλαπλϊν εκχωριςεων.  
Θ ενδιαφζρουςα τισ εργαςίεσ τθσ επιτροπισ ερϊτθςθ που τουσ απευκφνει θ 
πταιςματοδίκθσ είναι :  

«Θ εκχϊρθςθ τθσ απαίτθςθσ του ΥΑΧΣΞ επί τθσ επιχοριγθςθσ ιταν ι όχι 
προαπαιτοφμενο για τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δανειςμοφ με τθν Attica;». 

Χτο ερϊτθμα αυτό απαντά καταφατικά ςτισ 15.12.2015 ο περιφερειακόσ Διευκυντισ 
Ακινασ κ. Ακανάςιοσ Ξορδαντωνόπουλοσ . 

Είναι προφανζσ ότι το κρίςιμο ερϊτθμα ςτο προαναφερόμενο κζμα είναι : ιταν ι 
όχι ςε γνϊςθ τθσ τράπεηασ Αττικισ ότι υπιρχε πολλαπλι εκχϊρθςθ τθσ αυτισ 
κρατικισ επιχοριγθςθσ;  

Σ υπάλλθλοσ τθσ ίδιασ τράπεηασ κ. Ρικόλαοσ Γοφργουρασ που εξετάςτθκε ςτισ 
15.10.2015 κατακζτει ότι  ο κ. Ξορδαντωνόπουλοσ  «είχε ενθμερωκεί προφορικά ότι 
θ άνω επιχοριγθςθ δεν είχε εκχωρθκεί αλλοφ».  

Ξατακζτει ακόμα :  

«Εάν θ Επιτροπι Εγκρίςεων Δανείων γνϊριηε ιδθ ότι θ απαίτθςθ του 
ςυγκεκριμζνου πολιτικοφ κόμματοσ από τθν κρατικι χρθματοδότθςθ 2015 είχε 
εκχωρθκεί αλλοφ, κα αναηθτοφςε άλλου είδουσ εξαςφαλίςεισ ςφμφωνα με τον 
Ξανονιςμό Υιςτοδοτιςεων, προκειμζνου να προχωριςει ςτθ ςφμβαςθ ςφναψθσ 
δανείου».                                                                        

Υαρόλο που ρωτικθκε, (: πρακτικά εξεταςτικισ επιτροπισ ςτισ …/…/2016 ,ςελ. …… 
αλλά και ςυμπλθρωματικι κατάκεςθ του Διευκφνοντα Χυμβοφλου τθσ Attica Bank 
που ζςτειλε ςτθν Επιτροπι ςτισ 3.8.2016 και ζλαβε αρικμό πρωτοκόλλου 
ειςερχομζνων 158, ςελίδα 1 και επ.) , δεν ζχει προκφψει ποιοσ (ανϊτεροσ κατά 
πάςα πικανότθτα ςτθν ιεραρχία τθσ Ψράπεηασ), ζδωςε αυτι τθ διαβεβαίωςθ ςτον κ. 
Ξορδαντωνόπουλο .  

Από τθν διακρίβωςθ τθσ γνϊςθσ ι τθσ μθ γνϊςθσ τθσ πολλαπλισ εκχϊρθςθσ 
εξαρτάται θ απόδοςθ ευκυνϊν ςε ζναν ι περιςςότερουσ ςυμβαλλόμενουσ για τθν 
περιουςιακι ηθμία τθσ Ψράπεηασ Αττικισ που επιλκε εξ αιτίασ τθσ πολλαπλισ 
εκχϊρθςθσ. Υρζπει να ςθμειωκεί ότι θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ κατζλθξε ηθμιογόνα 
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για τθν τράπεηα, δεδομζνου ότι ςφμφωνα με τουσ πίνακεσ που ζςτειλε θ Ψράπεηα 
με θμερομθνία 31.10.2016 το ςθμερινό μθ εξυπθρετοφμενο υπόλοιπό τθσ είναι μαηί 
με τουσ τόκουσ 8.330.900,51€  

 

 

ΛΧΨΣΦΛΞΣ ΔΑΡΕΛΣΔΣΨΘΧΘΧ ΥΑΧΣΞ 

 

Βλζπε Ραράρτθμα 1 ( excel) 

 

ΕΧΣΔΑ-ΕΣΔΑ ΥΑΧΣΞ ΞΑΛ ΕΥΛΧΣΦΘΓΘΧΕΛΧ 

 

Βλζπε Ραράρτθμα 2 ( excel) 

 

ΖΞΚΕΧΘ ΨΘΧ ΨΦΑΥΕΗΑΧ ΨΘΧ ΕΟΟΑΔΣΧ (26/04/2012) 

Θ ζκκεςθ τθσ τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ πάνω ςτθν οποία άλλωςτε βαςίςτθκε και το 

πόριςμα Ξαλοφδθ διερεφνθςε τθ χρθματοδότθςθ που ζλαβαν τα κόμματα από τισ 

τράπεηεσ.  

Θ δανειοδότθςθ των πολιτικϊν κομμάτων ςφμφωνα με τθν ζκκεςθ ξεκίνθςε τθ 

δεκαετία του 1990 και ςυνεχίςτθκε ζωσ και το 2012 που διενεργικθκε θ ζκκεςθ με 

ςυνζπεια ο τραπεηικόσ τουσ δανειςμόσ να ζχει ανζλκει ςτο ςυνολικό ποςό των 

272.449.000 (ζωσ 29/02/2012). Σι χρθματοδοτιςεισ απορρζουν από δανειακζσ 

ςυμβάςεισ που ζχουν ςυναφκεί μεταξφ των τεςςάρων πολιτικϊν κομμάτων και ζξι 

τραπεηϊν ενϊ το μεγαλφτερο μζροσ αυτϊν φαίνεται να ζχει χορθγθκεί από τθν 

Αγροτικι Ψράπεηα. Είναι βαςικό βζβαια να επιςθμανκεί ότι αναφορικά με τθν 

πιςτοδοτικι πολιτικι των υπό εξζταςθ πιςτωτικϊν ιδρυμάτων ςθμειϊνεται ότι με 

εξαίρεςθ τθν Attica Bank ςτουσ κανονιςμοφσ πιςτοδοτιςεων των τραπεηϊν γίνεται 

ειδικι μνεία για το δανειςμό πολιτικϊν κομμάτων από τθν επεξεργαςία των 

προςκομιςκζντων ςτοιχείων, δθλαδι από ειςθγθτικά ςθμειϊματα, εγκριτικζσ 

αποφάςεισ, δανειακζσ ςυμβάςεισ, επιτόκια και εξαςφαλίςεισ δανείων κτλ, 

προκφπτοντασ ότι θ ζγκριςθ των πιςτοδοτιςεων των κομμάτων δεν αναφζρεται  ςε 

άλλο γενικό κανονιςτικό  πλαίςιο παρά μόνο ςτουσ κανονιςμοφσ των επιμζρουσ 

τραπεηϊν. Σι τράπεηεσ κατά τθν εξζταςθ των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων των πολιτικϊν 

κομμάτων αξιολόγθςαν τθν πιςτολθπτικι τουσ ικανότθτα ςχετικά ιςχυρι (!) όπωσ 

υποδθλϊνεται άλλωςτε και τθν κλίμακα του ςυςτιματοσ πιςτολθπτικισ 

διαβάκμιςθσ ςτθν οποία ταξινομικθκαν. Σι πιςτοδοτιςεισ εκτιμικθκαν κατά βάςθ 

ωσ χαμθλοφ μζςου πιςτωτικοφ κινδφνου κακϊσ θ αποπλθρωμι τουσ ςτθριηόταν 

ςτθν πλειοψθφία τουσ ςτθν είςπραξθ μελλοντικϊν απαιτιςεων από το ελλθνικό 

δθμόςιο για τισ οποίεσ κεωρείται ότι δεν υφίςτατο ιδιαίτεροσ κίνδυνοσ να 

υποςτοφν ςθμαντικι μείωςθ.  
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Χυγκεκριμζνα θ Ζκκεςθ αναφζρει για τθν οικονομικι κατάςταςθ του ΥΑΧΣΞ ότι 

κατά τελευταία τριετία χαρακτθριηόταν από ςυνεχι υςτζρθςθ λειτουργικϊν εςόδων 

ςε ςχζςθ με τισ αντίςτοιχεσ δαπάνεσ που πραγματοποιοφςε με εξαίρεςθ το 2011 

που ςθμειϊνεται ότι τα οικονομικά ςτοιχεία του 2009 εμφάνιηαν αυξθμζνα μεγζκθ 

ςε ςχζςθ με τα αντίςτοιχα των ακόλουκων ετϊν επθρεαηόμενα κυρίωσ από τισ 

υψθλζσ δαπάνεσ των βουλευτικϊν εκλογϊν. 

Σι δαπάνεσ για «τόκουσ και ζξοδα δανείων» αυξικθκαν κατά 58% με αποτζλεςμα 

να απαιτείται για τθν πλθρωμι τουσ το 55% τθσ κρατικισ επιχοριγθςθσ θ οποία 

ςφμφωνα με τα τότε δεδομζνα κυμαινόταν περίπου ςε 21.000 χιλ. ετθςίωσ. Ψο 

υπόλοιπο ποςό τθσ κρατικισ επιχοριγθςθσ μετά τθν αφαίρεςθ των τόκων ποςό 

περίπου 10.741 χιλ. ευρϊ ςε ςυνδυαςμό με τα υπόλοιπα ζςοδα δεν επαρκοφςαν 

για να καλφψουν τισ λειτουργικζσ δαπάνεσ του κόμματοσ οι οποίεσ το 2011 ανιλκαν 

ςτα 14.130 χιλ. 

Επιςθμάνκθκε επίςθσ θ διαχρονικι μείωςθ του φψουσ τθσ κρατικισ 

χρθματοδότθςθσ κακότι υπολογίηεται ωσ ποςοςτό των τακτικϊν εςόδων  του 

κρατικοφ προχπολογιςμοφ, τα οποία λόγω τθσ φφεςθσ μειϊνονταν. Ωσ εκ τοφτου το 

κόμμα προςζφευγε ςυνεχϊσ ςε νζο δανειςμό για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν 

δαπανϊν του και τθν εξυπθρζτθςθ των δανείων του που ζλθγαν. Ψα ζςοδα επίςθσ 

του κόμματοσ (από ειςφορζσ μελϊν και φίλων του κόμματοσ) είχαν μειωκεί  κατά 

64.7%. 

 

 

 

ΑΓΦΣΨΛΞΘ ΨΦΑΥΕΗΑ ΕΟΟΑΔΣΧ 

 Ψο ΥΑΧΣΞ χρθματοδοτικθκε από τθν ΑΨΕ για τθν κάλυψθ λειτουργικϊν αναγκϊν 

του αρχικά το ζτοσ 2000 με ορίων 2.935 χιλ. ευρϊ που ωςτόςο με διαδοχικζσ 

πρόςκετεσ πράξεισ αυξικθκε τελικά ςτα 93 εκ. με θμερομθνία λιξθσ τθν 

30/06/2012.  

Πςον αφορά τισ εξαςφαλίςεισ προβλεπόταν  

 θ εκχϊρθςθ των δικαιοφμενων τακτικϊν κρατικϊν χρθματοδοτιςεων κακϊσ 

και των οικονομικϊν ενιςχφςεων για ερευνθτικοφσ και επιμορφωτικοφσ 

ςκοποφσ των ετϊν 2011 2012 2013 2014 και 2016 και μθ εκχϊρθςθ ςε 

τρίτουσ των ςυνολικϊν επιχορθγιςεων του 2017 2018.  

Σφμφωνα με τισ παρατθριςεισ ελζγχου φαίνεται ότι  

 Αναφορικά με τισ πιςτοδοτικζσ διαδικαςίεσ που ακολουκικθκαν διαχρονικά 

ςτθ χρθματοδότθςθ του κόμματόσ, γενικά είναι ςφμφωνεσ με τον κανονιςμό 

πιςτοδοτιςεων. 

 Εν τοφτοισ τράπεηα είχε εκτεκεί ςε αυξθμζνο πιςτωτικό κίνδυνο 

λαμβάνοντασ υπόψθ το γεγονόσ ότι είχε προβεί ςε εξαιρετικά υψθλό 
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δανειςμό του κόμματοσ ςυγκριτικά με τισ άλλεσ τράπεηεσ και τθν 

αβεβαιότθτα που υφίςτατο αναφορικά με τα επίπεδα ςτα οποία κα 

διαμορφϊνονταν οι μελλοντικζσ κρατικζσ χρθματοδοτιςεισ και οι 

οικονομικζσ ενιςχφςεισ κακϊσ βρίςκονταν ςε άμεςθ ςυνάρτθςθ με τα ζςοδα 

του κρατικοφ προχπολογιςμοφ αλλά και το μελλοντικό εκλογικό ποςοςτό. 

 Ακόμθ λαμβάνοντασ υπόψιν τα τότε οικονομικά του κόμματοσ δεν 

διαφαινόταν θ δυνατότθτα ομαλισ εξυπθρζτθςθσ του κεφαλαίου αλλά 

μόνον των τόκων αν και με μεγάλθ δυςκολία. 

 Ψο υπόλοιπο των χρθματοδοτιςεων ποςοφ 92.292 χιλ. ςτισ 29/02/2012 δεν 

καλφπτονταν πλιρωσ από τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ των τεςςάρων ετϊν 

(δθλαδι του 2012, του 2013 του 2014 και του 2016) που για το ζτοσ 2011 

εκτιμόταν ςφμφωνα με τθν Ψράπεηα τθσ Ελλάδοσ ςτο ποςό των 21.800χιλ.  

 Χθμειϊνονταν επίςθσ ότι θ τράπεηα δεν είχε λάβει υπόψθ ςτουσ 

υπολογιςμοφσ τον παραπάνω κίνδυνο  

 Χφμφωνα με ςχετικι ενθμζρωςθ τράπεηα είχε προβεί ςτθ διενζργεια 

πρόβλεψθσ απομείωςθσ τθσ αξίασ τθσ απαίτθςθσ από το ΥΑΧΣΞ ςε ποςοςτό 

25% επί του υπολοίπου χρθματοδότθςθσ τθσ 31/12/2011. (23.073 χιλ.) 

 

 

ΕΚΡΛΞΘ ΨΦΑΥΕΗΑ ΕΟΟΑΔΣΧ 

Τςον αφορά τθν Εκνικι Ψράπεηα τθσ Ελλάδοσ βάςει τθσ από 21/12/2010 απόφαςθσ 

τθσ Ανϊτατθσ Επιτροπισ Υιςτοδοτιςεων εγκρίκθκε εφάπαξ χρθματοδότθςθ ποςοφ 

8.500 χιλ. για κεφάλαιο κίνθςθσ. 

 Στισ εξαςφαλίςεισ ςυμπεριλαμβανόταν  

 Πζροσ τθσ ετιςιασ κρατικισ τακτικισ επιχοριγθςθσ για το 2019 θ οποία κα 

προθγείτο ζναντι οποιαςδιποτε άλλθσ εκχϊρθςθσ ςε άλλθ τράπεηα 

 Πζροσ τθσ ετιςιασ κρατικισ τακτικισ επιχοριγθςθσ για το 2015 θ οποία κα 

ακολουκοφςε οποιαςδιποτε άλλθσ εκχϊρθςθσ ςε άλλθ τράπεηα. 

Ραρατθριςεισ ελζγχου  

 Πε θμερομθνία 27/01/2012 το ΥΑΧΣΞ ενθμζρωςε τθν τράπεηα ότι αναμζνει 

τθν επικείμενθ νομοκετικι ρφκμιςθ εντόσ του Φεβρουαρίου του 2012 για 

τθν οριςτικι διευκζτθςθ-διακανονιςμό των οφειλόμενων τόκων προσ αυτιν. 

 Θ τράπεηα ςτθν από 07/12/2010 όριςε ωσ θμερομθνία εξόφλθςθσ το 2015 

με βάςθ το γεγονόσ ότι οι υπόλοιπεσ δανείςτριεσ τράπεηεσ (Υειραιϊσ, 

Αττικισ και Παρφίν) ςτισ οποίεσ ζείχε εκχωρθκεί θ κρατικι επιχοριγθςθ του 

2015 κα εξοφλείτο μζχρι το 2012 και επιχοριγθςθ του 2015 κα δεςμευόταν 

πλιρωσ. 

 Οόγω του ότι οι οφειλζσ προσ τισ τράπεηεσ αυτζσ δεν είχαν εξοφλθκεί ακόμα, 

θ ζγκαιρθ αποπλθρωμι τθσ οφειλισ τθ ςυμφωνθμζνθ θμερομθνία κεωρείτο 

αβζβαιθ. 
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 Χφμφωνα με ςχετικι ενθμζρωςθ θ τράπεηα είχε προβεί ςτθ διενζργεια 

πρόβλεψθσ απομείωςθσ τθσ αξίασ τθσ απαίτθςθσ τθσ από το ΥΑΧΣΞ κατά 

ποςό 2.044 χιλ. (ποςοςτό 23.3%) επί του υπολοίπου χρθματοδότθςθσ τθσ 

31/12/2011 

 

 

ΨΦΑΥΕΗΑ ΥΕΛΦΑΛΩΧ 

Ψο ΥΑΧΣΞ ζχει χρθματοδοτθκεί από τθν τράπεηα ωσ εξισ 

 Βάςει τθσ από 10/11/2010 απόφαςθσ του Εκτελεςτικοφ Χυμβουλίου του Σμίλου 

εγκρίκθκεεφάπαξ χρθματοδότθςθ 6.000χιλ. με πλθρωμι τόκων ανά τρίμθνο και 

αποπλθρωμι ςε μία δόςθ ςτισ 30/11/2011 με επιμικυνςθ τελικά τθσ αποπλθρωμισ 

ςτισ 30/04/2012 εξαιτίασ αναμονισ νομοκετικισ ρφκμιςθσ των οφειλϊν των 

κομμάτων. 

Εξαςφαλίςεισ 

Εκχϊρθςθ τθσ ετιςιασ κρατικισ επιχοριγθςθσ του ζτουσ 2015 μζχρι το ποςό των 

6.500 χιλ. 

Ραρατθριςεισ Ελζγχου 

 Πε θμερομθνία 10/02/2012 το ΥΑΧΣΞ ενθμζρωςε με επιςτολι τθν τράπεηα 

οτι ανάμενε επικείμενθ νομοκετικι ρφκμιςθ τον Φεβρουάριο του 2012 

προκειμζνου για τθν οριςτικι διευκζτθςθ-διακανονιςμό των οφειλόμενων 

τόκων προσ αυτιν. 

 Θ εκχϊρθςθ τθσ ετιςιασ τακτικισ επιχοριγθςθσ του ζτουσ 2015 προσ 

κάλυψθ τθσ χρθματοδότθςθσ κεωρείτο αμφίβολθ ωσ προσ τθν επάρκεια του 

ποςοφ τθσ αφοφ είχε εκχωρθκεί και ςε άλλεσ τρεισ τράπεηεσ. 

 Θ ςυμφωνθμζνθ θμερομθνία αποπλθρωμισ του δανείου δεν κεωρείτο 

δυνατό να τθρθκεί. 

 

 

ΨΦΑΥΕΗΑ ΑΨΨΛΞΘΧ 

Ψο ΥΑΧΣΞ είχε χρθματοδοτθκεί από τθν Ψράπεηα Αττικισ, ωσ εξισ: 

Βάςει τθσ από 02/12/2010 απόφαςθσ του Χυμβουλίου Υιςτοδοτιςεων, εγκρίκθκε 

εφάπαξ χρθματοδότθςθ ποςοφ 5.000.000€ για κεφάλαιο κίνθςθσ μονιμότερου 

χαρακτιρα, πλθρωτζα ςε δφο δόςεισ και ςυνιφκθ θ υπ’ αρικμ. 803/13-12-2010 

ςφμβαςθ δανείου, φψουσ 5.000.000€. 

Οικονομικά ςτοιχεία  

Χτο ειςθγθτικό ςθμείωμα για τθ χρθματοδότθςθ αναφερόταν ότι δεν είχε γίνει 

ανάλυςθ των εςόδων και δαπανϊν του κόμματοσ, αλλά αναφορά ςτο φψοσ τθσ 

κρατικισ επιχοριγθςθσ για το ζτοσ 2010 ( 19.180χιλ.) και ςτον υφιςτάμενο 
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τραπεηικό δανειςμό (104.000χιλ.) Είχαν προςκομιςτεί, επίςθσ, οι Λςολογιςμοί 

Εςοδϊν – Δαπανϊν για τα ζτθ 2008 ζωσ 2011. 

Εξαςφαλίςεισ 

Για τθν εξαςφάλιςθ τθσ απαίτθςθσ από τθν εν λόγω ςφμβαςθ, το ΥΑΧΣΞ, 

εκπροςωποφμενο από τον κ. Φοβζρτο Χπυρόπουλο, εκχϊρθςε ςτθν Ψράπεηα Αττικισ 

τθν απαίτθςθ του κατά του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, από τθν κρατικι τακτικι 

χρθματοδότθςθ και τθν οικονομικι ενίςχυςθ για ερευνθτικοφσ και επιμορφωτικοφσ 

ςκοποφσ του ζτουσ 2015, μζχρι το ποςό των 6.000.000 ευρϊ.  

Υαράλλθλα, το ΥΑΧΣΞ διλωςε ρθτά ότι δεν ζχει ςυμφωνθκεί το ανεκχϊρθτο τθσ 

απαίτθςθσ αυτισ και ότι θ απαίτθςθ δεν ζχει εκχωρθκεί ι ενεχυραςτεί ςε τρίτον, 

αναλαμβάνοντασ ςυγχρόνωσ τθν υποχρζωςθ να γνωςτοποιιςει ςτο Ελλθνικό 

Δθμόςιο και όπου αλλοφ απαιτείται ότι θ Ψράπεηα είναι αποκλειςτικι δικαιοφχοσ 

τθσ απαίτθςθσ.  

Χτθν τελευταία ςελίδα τθσ ςφμβαςθσ εκχϊρθςθσ υπάρχει παραγγελία για τθν 

νομότυπθ επίδοςι τθσ με δικαςτικό επιμελθτι προσ:  

 1. ΥΑΧΣΞ 

 2. Ψράπεηα Αττικισ,  

 3. Δ.Σ.Ω.,  

 4. Λ.Ξ.Α.,  

 5. Ωπθρεςία Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου Ωπουργείου Εςωτερικϊν,  

Ωπθρεςία Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου Ωπουργείου Σικονομικϊν, 

 Ωπουργό Εςωτερικϊν και 

 Ωπουργό Σικονομικϊν. 

Υορεία δανειακισ ςφμβαςθσ 

Θ πορεία τθσ δανειακισ ςχζςθσ δεν ιταν θ προβλεπόμενθ από τθ ςφμβαςθ, κάτι  

που καταδεικνφεται από τθν ανταλλαγι επιςτολϊν μεταξφ του κόμματοσ και τθσ 

τράπεηασ: 

Χτισ 10/12/2010 (δθλαδι πριν τθν υπογραφι τθσ δανειακισ ςφμβαςθσ), θ Ψράπεηα 

ςτζλνει επιςτολι προσ το ΥΑΧΣΞ με το οποίο ηθτάει να προςκομιςκοφν επιςτολζσ – 

βεβαιϊςεισ από το Ωπουργείο Σικονομικϊν και Ωπουργείο Εςωτερικϊν, με τισ 

οποίεσ να γίνεται γνωςτό ότι τα ανωτζρω υπουργεία αποδζχονται τθν εκχϊρθςθ και 

ότι για τισ ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ από τθν κρατικι επιχοριγθςθσ του 2015 δεν 

ζχουν επιδοκεί ςε αυτά προγενζςτερεσ εκχωριςεισ ι καταςχζςεισ.  

Χτισ 12/12/2011 θ Ψράπεηα ςτζλνει επιςτολι για τθν καταβολι του ποςοφ των 

2.205.875 ευρϊ (κεφάλαιο: 2.000.00, τόκοι: 205.875) και ςτισ 28/12/2011 το ΥΑΧΣΞ 

απαντάει ότι εντόσ του Λανουαρίου 2012 κα υπάρξει οριςτικι διευκζτθςθ και 



318 

 

διακανονιςμόσ (αυτι θ επιςτολι, κακϊσ και θ απάντθςθ του ΥΑΧΣΞ δεν 

προςκομίςκθκαν ςτθν Εξεταςτικι Επιτροπι, αλλά τα μνθμονεφει θ Ψράπεηα ςτο 

από 6/3/2012 εξϊδικό τθσ). 

Χτισ 18/01/2012 θ Ψράπεηα επιδίδει εξϊδικθ διλωςθ ςτο ΥΑΧΣΞ, με τθν οποία κζτει 

προκεςμία 5 θμερϊν για τθν εξόφλθςθ του ποςοφ των 2.205.875  ευρϊ. Ακολουκεί 

ςτισ 23/01/2012 θ ζγγραφθ επιςτολι - απάντθςθ του κ. Φοβζρτου Χπυρόπουλου, 

ςτθν οποία αναφζρει ότι το κζμα τθσ τακτοποίθςθσ των οφειλϊν του ΥΑΧΣΞ κα 

ρυκμιςτεί εντόσ του Φεβρουαρίου 2012, οπότε και αναμζνει να ρυκμιςτεί 

νομοκετικά θ οριςτικι διευκζτθςθ – διακανονιςμόσ ςε ςχζςθ με το οφειλόμενο 

δάνειο. 

Χτθ ςυνζχεια, θ Ψράπεηα ςτζλνει νζεσ προειδοποιθτικζσ εξϊδικεσ επιςτολζσ (ςτισ 

06/03/2012, 27/03/2012 και ςτισ 25/05/2012), με τισ οποίεσ χορθγοφνται διαρκϊσ 

προκεςμίεσ εξόφλθςθσ των λθξιπρόκεςμων οφειλϊν του ΥΑΧΣΞ, χωρίσ ωςτόςο εν 

τζλει να προβαίνει ςτθν καταγγελία τθσ δανειακισ ςφμβαςθσ.   

Χτισ 13/6/2012 αποςτζλλεται επιςτολι του Γενικοφ Διευκυντι του ΥΑΧΣΞ, κ. Ρίκου 

Χαλαγιάννθ προσ τθν Ψράπεηα, ςτθν οποία αναφζρει «οι οφειλόμενοι τόκοι, 

περιόδου 13/6/2011 ζωσ 13/6/2012, κα καταβλθκοφν άμεςα με τθν καταβολι τθσ 

4θσ δόςθσ τθσ τακτικισ κρατικισ επιχοριγθςθσ του 2011».    

Χτισ 28/12/2012 ακολουκεί νζα επιςτολι του Φοβζρτου Χπυρόπουλου, ςφμφωνα με 

το κείμενο τθσ οποίασ «θ εμπλοκι *εννοεί ςτθν αποπλθρωμι του δανείου+ ζχει 

δθμιουργθκεί από τθν κακυςτζρθςθ καταβολισ τθσ 3θσ και 4θσ δόςθσ τθσ κρατικισ 

επιχοριγθςθσ 2011, θ οποία διευκετείται εντόσ των προςεχϊν θμερϊν και ςε κάκε 

περίπτωςθ μζχρι τισ 15 Λανουαρίου 2012 *εννοεί, προφανϊσ, ζωσ τισ 15 Λανουαρίου 

2013+». 

Χτθ ςυνζχεια, θ Ψράπεηα ςτζλνει νζεσ προειδοποιθτικζσ εξϊδικεσ επιςτολζσ (ςτισ 

26/02/2013 και ςτισ 05/04/2013), με τισ οποίεσ παρζχονται διαρκϊσ προκεςμίεσ 

εξόφλθςθσ των λθξιπρόκεςμων οφειλϊν του ΥΑΧΣΞ (ενϊ ιδθ οι οφειλζσ 

ανζρχονται ςε 5.672.213,71 ευρϊ, ςφμφωνα με τισ εν λόγω εξϊδικεσ επιςτολζσ), 

χωρίσ ωςτόςο και πάλι να καταγγζλει τθ ςφμβαςθ.    

Χτισ 17/02/2014 θ Ψράπεηα αποςτζλλει νζα προειδοποιθτικι επιςτολι τθσ, με τθν 

οποία δίνει προκεςμία 10 θμερϊν για τθν εξόφλθςθ τθσ οφειλισ, θ οποία ανζρχεται 

πλζον ςε 6.165.388,08 ευρϊ (δθλαδι είναι λθξιπρόκεςμο το ςφνολο του δανείου),  

χωρίσ ωςτόςο να προβαίνει ςτθν καταγγελία τθσ δανειακισ ςφμβαςθσ. Χτισ 

30/11/2015 με νζα επιςτολι ενθμερϊνει το ΥΑΧΣΞ ότι θ λθξιπρόκεςμθ οφειλι 

ανζρχεται ςε 6.511.369,11 ευρϊ και ότι το ενιμερο κεφάλαιο είναι 0 ευρϊ και ςε 

εφαρμογι του Ξϊδικα Δεοντολογίασ τθσ ΨτΕ ζχει ενταχκεί ςτθ Διαδικαςία Επίλυςθσ 

Ξακυςτεριςεων. Χτισ 04/01/2016 αποςτζλλει νζα επιςτολι με τθν οποία 

προειδοποιεί το ΥΑΧΣΞ και δίνει νζα προκεςμία (ςυγκεκριμζνα: «εντόσ ευλόγου 

χρόνου») για τθν εξόφλθςθ, άλλωσ και ςε περίπτωςθ αδυναμίασ εξόφλθςθσ, να 

προςζλκει ςτθν τράπεηα για τον διακανονιςμό τθσ οφειλισ. Χτισ 03/03/2016 με νζα 

επιςτολι τθσ, αναφζρεται ότι το ΥΑΧΣΞ δεν ανταποκρίκθκε ςτα προβλεπόμενα από 
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τον Ξϊδικα Δεοντολογίασ, αναφορικά με τθν 1θ υποχρεωτικι επιςτολι του Ξϊδικα 

(ν. 4224/2013) και καλείται να προςκομίςει τα ηθτθκζντα ζγγραφα και να 

ςυμπλθρϊςει τα ηθτθκζντα ςτοιχεία. 

Χτισ 17/03/2016 το ΥΑΧΣΞ επικαλείται ωσ λόγο τθσ αδυναμίασ εξυπθρζτθςθσ του 

δανείου τθ δραματικι μείωςθ τθσ κρατικισ χρθματοδότθςθσ από το 2011 ζωσ το 

2016 (ςυνολικι μείωςθ 90%), τθ μείωςθ του εκλογικοφ ποςοςτοφ του και τθ 

νομοκετικι μεταβολι ωσ προσ το ανεκχϊρθτο τθσ κρατικισ χρθματοδότθςθσ (βλ. 

άρ. 1 του Ρ. 3023/2002, όπωσ τροποποιικθκε με το άρ. 1 του Ρ. 4304/2014).   

Ακολουκεί ςτισ 03/06/2016 θ επιςτολι τθσ Ψράπεηασ Αττικισ, με τθν οποία 

ενθμερϊνει το ΥΑΧΣΞ ότι ζχει κατθγοριοποιθκεί ωσ «μθ ςυνεργάςιμοσ 

δανειολιπτθσ), ςφμφωνα με τον Ξϊδικα Δεοντολογίασ. Ψθν 01/07/2016 με τθν  

επιςτολι του, το ΥΑΧΣΞ απαντά ςτθν από 3/6/2016 τθσ Ψράπεηασ, αναφζροντασ ότι 

πραγματοποιικθκε ςυνάντθςθ του Γενικοφ Διευκυντι του ΥΑΧΣΞ με τον κ. 

Ψςακιράκθ (Αναπλθρωτι Γενικό Δ/ντθ τθσ ΑΨΨΛCA) και τον κ. Ψςιάμθ (Διευκυντι 

Διαχείριςθσ Ξακυςτεριςεων) για τθ δυνατότθτα εξεφρεςθσ λφςθσ και ότι κατζςτθ 

ςαφζσ ςτα ςτελζχθ τθσ τράπεηασ ότι δεν υπάρχει θ δυνατότθτα ανταπόκριςθσ ςτισ 

δανειακζσ υποχρεϊςεισ. 

Χτισ 07/07/2016 θ Ψράπεηα γνωςτοποιεί ςτο ΥΑΧΣΞ ότι τα τελευταία διακζςιμα 

οικονομικά ςτοιχεία είναι ο ιςολογιςμόσ εςόδων – δαπανϊν 2009. Χτισ 11/07/2016 

το ΥΑΧΣΞ απαντάει πωσ αποςτζλλει αντίγραφα των ιςολογιςμϊν 2010-2014. 

Αναφζρει δε ότι ωσ προσ τθν κρατικι χρθματοδότθςθσ 2015 το 40% είναι 

ανεκχϊρθτο και το υπόλοιπο 60% παρακρατείται απευκείασ από το Ελλθνικό 

Δθμόςιο (και ότι ιδθ παρακρατικθκε για το ζτοσ 2015 από τθν Ωπθρεςία 

Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου του Ωπουργείου Εςωτερικϊν) και ότι αποδίδεται κατά τθ 

ςειρά που ορίηουν οι ςυμβάςεισ ςτουσ δικαιοφχουσ απαιτιςεων κατά του 

Ελλθνικοφ Δθμοςίου.    

Ψζλοσ, με τθν από 11/10/2016 επιςτολι τθσ Ψράπεηασ προσ ΥΑΧΣΞ, του 

γνωςτοποιείται πωσ δεν κατζςτθ εφικτι θ ανεφρεςθ λφςθσ ςτα πλαίςια του Ξϊδικα 

Δεοντολογίασ και ότι ο λογαριαςμόσ μεταφζρεται ςε οριςτικι κακυςτζρθςθ.  

Ραρατθριςεισ Ελζγχου 

Χφμφωνα με επιςτολι του κόμματοσ ςτισ 28/12/2011, θ μθ τακτοποίθςθ των 

υποχρεϊςεων προσ τθν τράπεηα οφειλόταν ςτθν κακυςτζρθςθ καταβολισ τθσ 

τρίτθσ και τζταρτθσ δόςθσ τθσ κρατικισ επιχοριγθςθσ του 2011 και δεςμευόταν για 

τθ διευκζτθςθ των οφειλϊν εντόσ του Λανουαρίου του 2012. 

Οόγω μθ τιρθςθσ των ανωτζρω, θ τράπεηα με τθν από 17/01/2012 εξϊδικθ διλωςθ 

– πρόςκλθςθ κατά του ΥΑΧΣΞ ηιτθςε τθν άμεςθ εξόφλθςθ των λθξιπρόκεςμων 

οφειλϊν (2.205.875€),  ενϊ ακολοφκθςε ζγγραφθ ενθμζρωςθ του κόμματοσ ςτισ 

23/01/2012 για τθ ρφκμιςθ του ηθτιματοσ εντόσ του Φεβρουαρίου του 2012. 
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Χθμειϊνονταν, επίςθσ, ότι θ εκχωροφμενθ απαίτθςθ ιταν κατά του ελλθνικοφ 

δθμοςίου και ότι θ κακυςτζρθςθ ςτθν είςπραξθ τθσ επθρζαηε ςε ςθμαντικό βακμό 

τθ δυνατότθτα του κόμματοσ για τθν εξόφλθςθ των δανειακϊν οφειλϊν. 

Εκτιμικθκε, επίςθσ, ότι δεν ιταν διαςφαλιςμζνθ πλιρωσ θ ζγκαιρθ αποπλθρωμι 

τθσ οφειλισ, παρά τθν κάλυψι τθσ από τθν εκχωρθμζνθ απαίτθςθ, λόγω τθσ 

κακυςτζρθςθσ ςτθν τακτοποίθςι τθσ και δεδομζνου ότι θ κρατικι χρθματοδότθςθ 

του 2015 ζχει εκχωρθκεί και υπζρ τριϊν άλλων τραπεηϊν. 

Χφμφωνα με ενθμζρωςι τθσ θ Ψράπεηα είχε ςκοπό να προβεί ςε ςχθματιςμό 

πρόβλεψθσ απομείωςθσ τθσ αξίασ τθσ απαίτθςισ τθσ από το ΥΑΧΣΞ κατά το ποςό 

των 2.802 χιλ. ευρϊ επί του υπολοίπου χρθματοδότθςθσ τθσ με ςτοιχεία 

31/03/2012. 

Ψο ΥΑΧΣΞ προσ εξαςφάλιςθ του δανείου εκχϊρθςε ςτθν Ψράπεηα Αττικισ τθν 

κρατικι χρθματοδότθςθ του ζτουσ 2015, ζωσ το ποςό των 6.000.000€. Ωςτόςο, τθν 

ίδια κρατικι χρθματοδότθςθ εκχϊρθςε και ςε άλλα πιςτωτικά ιδρφματα. 

Ειδικότερα, προσ εξαςφάλιςθ α. τθσ από 19/11/2009 ςφμβαςθσ με τθν Cyprus 

Popular Bank, β. τθσ από 10/11/2010 ςφμβαςθσ δανείου με τθν Ψράπεηα Υειραιϊσ 

και γ. τθσ από από 21/12/2010 ςφμβαςθσ δανείου με τθν Εκνικι Τράπεηα. 

 

 

MARFIN 

Ωπόλοιπο το 2012 3.162χιλ. και παρά τισ οχλιςεισ τθσ Ψράπεηασ προσ το κόμμα 

αιτοφμενθ τθν ζγκαιρθ καταβολι των οφειλόμενων ποςϊν και τθν ενθμζρωςθ τθσ 

ςχετικά με τθν οφειλι το ΥΑΧΣΞ δεν τιρθςε ποτζ όςα είχε δεςμευτεί. 

Οικονομικά Στοιχεία 

Χτα ειδικά ςθμειϊματα τθσ τράπεηασ γίνονταν αναφορά ςε βαςικζσ πθγζσ εςόδων 

του κόμματοσ με ζμφαςθ όμωσ ςτθν είςπραξθ τθσ κρατικισ χρθματοδότθςθσ και 

ςτα ποςά ςτα οποία είχε διαμορφωκεί. Θ τράπεηα προςκόμιςε τον Λςολογιςμό 

Εςόδων-Δαπανϊν για τθ χριςθ του 2009. 

 Εξαςφαλίςεισ 

Εκχϊρθςθ απαίτθςθσ από τθν χοριγθςθ τθσ δικαιοφμενθσ Ξρατικισ Ψακτικισ 

Χρθματοδότθςθσ και τθσ Σικονομικισ Ενίςχυςθσ για Ερευνθτικοφσ και 

Επιμορφωτικοφσ Χκοποφσ ςτα πλαίςια του Ρ. 3023/2002 του ζτουσ 2015 

εκτιμϊμενου ελάχιςτου φψουσ 19.800 χιλ. ευρϊ (θ εκτίμθςθ κατά τθν αρχικι 

ζγκριςθ ιταν 24.000 χιλ. 

Ραρατθριςεισ Ελζγχου 

Εκτιμικθκε ότι δεν είναι διαςφαλιςμζνθ πλιρωσ θ ζγκαιρθ αποπλθρωμι τθσ 

οφειλισ παρά το υψθλό ποςοςτό κάλυψθσ του υφιςτάμενου υπολοίπου από τθν 

εκχωρθμζνθ απαίτθςθ κακϊσ αφενόσ υφίςτατο κακυςτζρθςθ ςτθν τακτοποίθςθ 
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του και αφετζρου θ κρατικι χρθματοδότθςθ του 2015 είχε εκχωρθκεί υπζρ τριϊν 

άλλων τραπεηϊν. 

 

ΕΞΚΕΧΘ ΣΦΞΩΨΩΡ ΟΣΓΛΧΨΩΡ ΥΑΧΣΞ 

 

Θ ΩΥΑΦΘ 15 ΕΞ. ΧΨΑ ΨΑΠΕΛΑ ΨΣΩ ΥΑΧΣΞ 

Τπωσ είναι φυςικό, πολλά ερωτθματικά ανακφπτουν μετά τθν πλθροφόρθςθ από  

τθν ζκκεςθ των ελεγκτϊν για τθν φπαρξθ ρευςτοφ 15 εκατομμυρίων € ςτο ταμείο 

του ΥΑΧΣΞ. Ξατά τθν εξζταςθ του κατ’ εξοχιν αρμοδίου να απαντιςει ςχετικά, 

δθλαδι του οικονομικοφ υπευκφνου του κόμματοσ ΡΛΞΣΩ ΧΑΟΑΓΛΑΡΡΘ, δεν 

δόκθκαν ςτθν Επιτροπι διαφωτιςτικζσ απαντιςεισ για το κζμα αυτό καίτοι οι 

ερωτιςεισ υπιρξαν ςυγκεκριμζνεσ και πιεςτικζσ. Ζτςι, αφοφ τονιςτεί ότι το όλο 

κζμα χριηει περαιτζρω ερεφνθσ, τα ςυμπεράςματα κα ζχουν αναγκαςτικά 

χαρακτιρα ςυλλογιςμϊν και υποκζςεων. 

 Τα ερωτθματικά που ανζκυψαν ςυμπυκνϊνονται ςτα ακόλουκα: 

1.- Αν το ποςόν αυτό ιταν αποτζλεςμα αποταμίευςθσ, περιςτολισ εξόδων κλπ, τότε 

προσ τι ο υπζρογκοσ δανειςμόσ; 

2.- Αν οι πθγζσ χρθματοδότθςθσ ιςαν αφανείσ ποιοσ ζλεγχε τθν προζλευςθ τουσ, 

ποιοσ τα κατζγραφε, ποιοσ επζβλεπε για τον τρόπο διάκεςισ τουσ; Ωπιρχε 

περίπτωςθ μια χρθματοδότθςθ να μθν καταγραφεί;  

3.- Ψο ποςόν αυτό ι το εκάςτοτε περιεχόμενο του χρθματοκιβωτίου ςε ρευςτό 

εμφανιηόταν ςτουσ ιςολογιςμοφσ του κόμματοσ; Αν όχι με ευκφνθ τίνοσ 

λαμβάνονταν θ απόφαςθ να αποκρυβοφν τα ςυγκεκριμζνα ζςοδα; 

Ψα ερωτθματικά αυτά δεν είναι αυκαίρετα οφτε διατυπϊνονται κακόβουλα από 

πολιτικι αντιπαλότθτα. Υροζρχονται από τθν πολφ πρόςφατθ εμπειρία ςτθν οποία 

κοινωνοί ζχουν καταςτεί  όλοι οι ενεργοί πολίτεσ.  

Δεν είναι μόνο θ γνωςτι υπόκεςθ με το 1 εκατομμφριο γερμανικά μάρκα που ο 

ΚΕΣΔΩΦΣΧ ΨΧΣΩΞΑΨΣΧ (λζει ότι) παρζδωςε ςτο ταμείο του ΥΑΧΣΞ. Θ αναφορά 

γίνεται και ςε ςχζςθ με το ςκάνδαλο SIEMENS το οποίο εξζταςε θ Βουλι εκδίδοντασ 

ςχετικό πόριςμα με βάςθ το οποίο αςκικθκε ςυμπλθρωματικι ποινικι δίωξθ ςτισ 

07/09/2010 για τθ ςυγκρότθςθ εγκλθματικισ οργάνωςθσ του άρκρου 187 του Υ.Ξ. , 

που είχε ςκοπό τθ διάπραξθ των αδικθμάτων τθσ ενεργθτικισ και πακθτικισ 

δωροδοκίασ, τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από εγκλθματικι δραςτθριότθτα και απάτεσ 

με τισ επιβαρυντικζσ περιςτάςεισ του νόμου περί καταχραςτϊν του Δθμοςίου,  ςε 

βάροσ τόςο ςτελεχϊν τθσ εταιρίασ SIEMENS, όςο και άλλων εμπλεκομζνων 

προςϊπων.  

Χτθ 15θ ποριςματικι αναφορά (ςελίδα 376 του πορίςματοσ)  αναγράφεται ότι θ 

εταιρεία SIEMENS, κυρίαρχθ ςτον τομζα εκτζλεςθσ τθλεπικοινωνιακϊν ζργων, είχε 
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τουλάχιςτον από τα τζλθ Ροεμβρίου του 1990 αναπτφξει και ςτθν Ελλάδα «ζνα 

ανωνυμοποιθμζνο ςφςτθμα διεκπεραίωςθσ μυςτικϊν πλθρωμϊν, που, μζςω 

προμθκειϊν, τισ οποίεσ κατζβαλε ςε πρόςωπα που εφζροντο να μεςολαβοφν ςτθ 

ςφναψθ ςυμβάςεων για κρατικά ζργα, διοχετεφονταν ςε κρατικοφσ αξιωματοφχουσ, 

αρμοδίουσ για τθν ανάκεςθ του ζργου ςτθν εταιρεία, οι οποίοι αποφάςιηαν ι κακ’ 

οιονδιποτε τρόπο βοθκοφςαν για τθν ανάκεςθ, και εν ςυνεχεία τθν εκτζλεςθ και 

παραλαβι του. Για τθ διακίνθςθ του άνομου χριματοσ, υπιρχε ζνα καλά 

μελετθμζνο ςφςτθμα από πλευράσ εταιρείασ, με ςκοπό να ςυγκαλφπτονται και 

ανωνυμοποιοφνται οι ροζσ των χρθμάτων. Θ ομάδα αυτι, δομθμζνθ ιεραρχικά και 

αποτελοφμενθ οπωςδιποτε από περιςςότερα των τριϊν προςϊπων, εν γνϊςει τθσ 

ςυγκροτικθκε, αποφάςιςε και πραγματοποίθςε δωροδοκίεσ ανϊτατων 

αξιωματοφχων, πολιτικϊν, μελϊν κυβερνιςεων κλπ, με διαρκι δράςθ ςτθν Ελλάδα 

από το Ροζμβριο του 1990 και τουλάχιςτον μζχρι το 2008, φψουσ πολλϊν 

εκατομμυρίων ευρϊ, υπολογιηομζνου του ποςοφ τθσ δωροδοκίασ ςε ποςοςτό 2% 

για κάκε επιμζρουσ ςφμβαςθ –επί του κοςτολογίου («τηίρου») του ζργου- για τα 

πολιτικά πρόςωπα, όπωσ προζβλεπε το λεγόμενο «ςχζδιο τθσ μθτρικισ εταιρείασ», 

του 8%, προοριηομζνου για τουσ ανϊτατουσ κρατικοφσ αξιωματοφχουσ.».  

Θ ςυγκεκριμζνθ διαπίςτωςθ - που τεκμθριϊνεται απολφτωσ με μαρτυρικζσ 

κατακζςεισ που είχαν δοκεί ςτα πλαίςια εκείνθσ τθσ εξεταςτικισ επιτροπισ- οδθγεί 

ςτο ςυμπζραςμα ότι ζνα μζροσ των χρθμάτων ςε ρευςτό για τα οποία κάνει λόγο θ 

ζκκεςθ των ελεγκτϊν προζρχεται από τθν παραπάνω διαπιςτωμζνα ζκνομθ 

δραςτθριότθτα, κοινϊσ ιταν προϊόν εγκλιματοσ.  

Θ πλθροφορία για τθν φπαρξθ τόςο μεγάλου ποςοφ ςε ρευςτό ςτα ταμεία του 

ΥΑΧΣΞ είχε τφχει τότε ευρείασ δθμοςιότθτασ . Θ δθμοςιοποίθςθ τθσ φπαρξθσ 

ρευςτϊν αποκεμάτων δθμιουργοφςε δικαίωμα και αντίςτοιχα υποχρζωςθ ςτισ 

δανείςτριεσ τράπεηεσ (ειδικά μετά από τθν ψιφιςθ των ρυκμίςεων που ελάττωναν 

κατά 100%, αρχικά και κατά 40% ςτθ ςυνεχεία τα χριματα που κα μποροφςαν να 

λάβουν λόγω εκχωριςεωσ τθσ κρατικισ επιχοριγθςθσ ) να ηθτιςουν πρόςκετθ 

χρθματικι εγγφθςθ αποπλθρωμισ των δανείων του ΥΑΧΣΞ ι ακόμθ να λάβουν 

αναγκαςτικά μζτρα εξαςφάλιςθσ με ςυντθρθτικι κατάςχεςθ ι ό,τι άλλο μζςον 

παρζχει ο κϊδικασ πολιτικισ δικονομίασ.  

 

 

ΒΑΧΛΞΑ ΧΘΠΕΛΑ ΣΠΛΟΛΑΧ ΧΑΟΑΓΛΑΡΡΘ 

Ψουσ λόγουσ τουσ οποίουσ οδιγθςαν τα οικονομικά του ΥΑΧΣΞ ςτθν κατάρρευςθ 
και ουςιαςτικά το κόμμα ςτθ χρεοκοπία εξιγθςε κατά τθ διάρκεια τθσ ομιλίασ του 
ςτο 10ο Χυνζδριο του κόμματοσ, ο Γενικόσ Διευκυντισ του ΥΑΧΣΞ, Ρίκοσ 
Χαλαγιάννθσ, κάνοντασ ζναν οικονομικό και διοικθτικό απολογιςμό. 
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Σ κ. Χαλαγιάννθσ ςτάκθκε κυρίωσ ςτο 2009 και το 2010 τισ οποίεσ χαρακτιριςε ωσ 
κρίςιμεσ χρονιζσ, επειδι το πρόβλθμα με τα οικονομικά του κόμματοσ κορυφϊκθκε. 
Χφμφωνα με τον γενικό διευκυντι του ΥΑΧΣΞ, το 2009, το ΥΑΧΣΞ πιρε από κρατικι 
επιχοριγθςθ 24 εκ. ευρϊ και ταυτόχρονα ζλαβε 47 εκ. ευρϊ δάνειο, ενϊ το 2010, 
πιρε 20 εκ. ευρϊ κρατικι επιχοριγθςθ και ταυτόχρονα ζλαβε και 40 εκ. ευρϊ 
δάνειο. Ψο 2010 επίςθσ το ΥΑΧΣΞ υπζγραψε τθν ςφμβαςθ εκχϊρθςθσ των 
μελλοντικϊν κρατικϊν επιχορθγιςεων προκειμζνου να διαςφαλιςτοφν οι τράπεηεσ. 

«Ψο 2010, δθλαδι, ουςιαςτικά, αποκλείςαμε τθ δυνατότθτα να λάβουμε άλλο 
δάνειο από τράπεηεσ και ταυτόχρονα εκχωριςαμε και τα μελλοντικά ζςοδα του 
κόμματοσ απ’ τθν ςτθν κρατικι επιχοριγθςθ. Συςιαςτικά αποκλειςτικαμε από 
οποιαδιποτε χρθματοδότθςθ» εξιγθςε ο κ. Χαλαγιάννθσ. 

 

Οι λόγοι που οδιγθςαν ςε υπερδανειςμό 

Λδιαίτερα αυξθμζνα ιταν όμωσ και τα λειτουργικά ζξοδα του κόμματοσ τα οποία ο κ. 
Χαλαγιάννθσ χαρακτιριςε ωσ υπζρογκα. Τπωσ ανζφερε ο κ. Χαλαγιάννθσ, το ΥΑΧΣΞ 
ζπαιρνε κάκε χρόνο από τθν κρατικι επιχοριγθςθ 20 – 22 εκ. ευρϊ. Τμωσ τα 
λειτουργικά ζξοδα, τα ζξοδα δθλαδι εκτόσ των εκλογικϊν δαπανϊν και των 
δαπανϊν για τθν εξυπθρζτθςθ του χρζουσ, ιταν πολφ μεγαλφτερα. 

Πε λίγα λόγια το ΥΑΧΣΞ δανειηόταν προκειμζνου να καλφψει τισ υπζρογκεσ 
λειτουργικζσ του δαπάνεσ, κακϊσ επίςθσ και για να εξυπθρετιςει προθγοφμενα 
δάνεια. 

 

Οι λειτουργικζσ δαπάνεσ: 

Χφμφωνα με τα όςα είπε ο κ. Χαλαγιάννθσ οι λειτουργικζσ δαπάνεσ ζφταναν τα 28 
με 20 εκατ. ευρϊ το χρόνο. Ζνα χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι ο ιςολογιςμόσ 
του 2010. Ψο κόμμα τθ χρονιά εκείνθ είχε λειτουργικζσ δαπάνεσ που ζφταςαν τα 26 
εκατ. ευρϊ. 

 

Ριο αναλυτικά ξοδεφτθκαν: 

- για αμοιβζσ προςωπικοφ 4,1 εκ. ευρϊ 

- για επιμόρφωςθ ςτελεχϊν 2,0 εκ. ευρϊ 

- για μετακινιςεισ ςτελεχϊν 5,5 εκ. ευρϊ 

- για τθλζφωνα 1,4 εκ. ευρϊ 

- για ενοίκια 1,0 εκ. ευρϊ 

- για προβολι 1,8 εκ. ευρϊ 
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« Απ’ το φκινόπωρο του 2011, ουςιαςτικά είχαμε μπει ςε ςτάςθ πλθρωμϊν» τόνιςε 
ο κ. Χαλαγιάννθσ και ςυμπλιρωςε ότι «μπαίνοντασ ςτο 2012 επιδεινϊκθκε 
περαιτζρω θ κατάςταςθ, αφοφ λόγω μνθμονίων θ κρατικι επιχοριγθςθ προσ τα 
κόμματα μειϊκθκε κατακόρυφα, πάνω από 55%». 

 

Θ κατάςταςθ το Μάρτιο του 2012 

Σ κ. Χαλαγιάννθσ περιζγραψε μια ηοφερι κατάςταςθ για τθν κατάςταςθ των 
οικονομικϊν του κόμματοσ το 2012. Είναι χαρακτθριςτικό ότι ςτο ταμείο του 
κόμματοσ υπιρχαν μόλισ 45.000 ευρϊ, τα χρζθ προσ τισ τράπεηεσ άγγιηαν τα 133,5 
εκατ. ευρϊ με τόκουσ πάνω από 15 εκατ. ευρϊ κατ' ζτοσ και τα χρζθ προσ τρίτουσ 
ανζρχονταν ςε 4,5 εκατ. ευρϊ. Ξαι όςο για τα ςυνολικά χρζθ του κόμματοσ; Αυτά 
άγγιηαν τα 138 εκατ. ευρϊ. Ψθν ίδια ϊρα που οι εργαηόμενοι του κόμματοσ ιταν 
απλιρωτοι από τον Ροζμβριο του 2011. 

 

Το ςχζδιο εξυγίανςθσ 

Σ γενικόσ διευκυντισ του ΥΑΧΣΞ ανζφερε επίςθσ το ςχζδιο εξυγίανςθσ που τζκθκε 
ςε εφαρμογι από το 2012 και μετά ϊςτε να εξορκολογιςτοφν τα οικονομικά του 
κόμματοσ. Ψο ςχζδιο πζτυχε, κατά τον ίδιο μείωςθ των λειτουργικϊν δαπανϊν κατά 
95%. 

Για παράδειγμα θ μετακόμιςθ των γραφείων του κόμματοσ από τθν Λπποκράτουσ 
ςτθν Χαριλάου Ψρικοφπθ, είχε ωσ αποτζλεςμα τα ενοίκια από 85-90.000 ευρϊ το 
μινα να μειωκοφν ςε 5.000 ευρϊ. Επίςθσ οι εκλογζσ του 2012 και οι ευρωεκλογζσ 
του 2014 ζγιναν με χαμθλότερο κόςτοσ από ότι παλιότερα. 

«Ξάναμε εκλογζσ – διπλζσ εκλογζσ το 2012, με 4 εκ. ευρϊ, ενϊ για τισ 2 εκλογζσ του 
2009 (εκνικζσ – ευρωεκλογζσ) δαπανικθκαν 24 εκ. ευρϊ. Ξάναμε ευρωεκλογζσ το 
2013 με 400 χλδ ευρϊ, ενϊ ςτισ αντίςτοιχεσ του 2009 δαπανικθκαν 12 εκ. ευρϊ. 
Ξάναμε ςυνζδριο 5.000 ςυνζδρων το 2013, με πλιρθ κάλυψθ, με 550 χλδ. ευρϊ, 
ενϊ το 2009 με 3.200.000 ευρϊ», τόνιςε ο κ. Χαλαγιάννθσ. 

 

 

ΕΕΨΑΧΘ ΠΑΦΨΩΦΑ Ξ. ΡΛΞΣΩ ΧΑΟΑΓΛΑΡΡΘ 

Σ κ. Ρίκοσ Χαλαγιάννθσ κλικθκε να κατακζςει ςτθν Εξεταςτικι Επιτροπι ωσ 
οικονομικόσ διευκυντισ του ΥΑΧΣΞ από το Πάρτιο του 2012 μζχρι ςιμερα. 
Σ κ. Χαλαγιάννθσ απάντθςε ςε ερωτιματα  των μελϊν τθσ 
επιτροπισ  αναφορικά με τα οικονομικά του  ΥΑΧΣΞ και τουσ όρουσ –
προχποκζςεισ  υπό τισ οποίεσ οι τράπεηεσ χοριγθςαν δάνεια πολλϊν 
εκατομμυρίων. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ εξζταςθσ του προζκυψαν τα εξισ ςθμαντικά 
ςτοιχεία. 
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 Για όλα τα δάνεια που πιρε το ΥΑΧΣΞ, ζδωςε ωσ εγγφθςθ τθν 
κρατικι του χρθματοδότθςθ θ οποία ιταν θ πιο ιςχυρι εγγφθςθ 
όπωσ όλοι οι τραπεηίτεσ διαβεβαίωςαν 
 

 παραδζχτθκε ότι ζγιναν ςπατάλεσ και υπερβολζσ ςε ό,τι αφορά τισ 
δαπάνεσ, τόνιςε ωςτόςο ότι αυτό αφορά, όχι μόνο το ΥΑΧΣΞ, αλλά 
όλα τα κόμματα .Θ δικαιολογία αυτι, ωςτόςο, δεν είναι κακόλου 
πειςτικι, δεδομζνου ότι οι υπζρογκεσ δαπάνεσ είναι εκείνεσ που 
οδιγθςαν ςτον υπζρογκο δανειςμό, για τθν ολοςχερι αποπλθρωμι 
του οποίου απαιτοφνται περίπου 500 χρόνια. 

 

 
 Υαραδζχτθκε ότι το ςυνολικό φψοσ των δανειακϊν οφειλϊν του 

ΥΑΧΣΞ είναι, περίπου, 190 εκατ. Ευρϊ ενϊ χαρακτιριςε τθν 
αποπλθρωμι ενόσ τζτοιου χρζουσ δφςκολθ ζωσ αδφνατθ όπωσ 
επιςθμάνκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ  με τα ςθμερινά 
δεδομζνα και με το 60% τθσ εκχϊρθςθσ τθσ κρατικισ 
χρθματοδότθςθσ, κα εξοφλθκεί ςε 400 χρόνια 
 

 
 

 Θ τελευταία φορά που κατζβαλε δόςθ για τισ οφειλζσ του το ΥΑΧΣΞ, 
ιταν το 2011. Από τότε δεν ζχει καταβάλει τίποτα. 

 

 Υροζκυψε ότι από το 2009-2010 και μζςα ςε 18 μινεσ το ΥΑΧΣΞ 
πιρε ςυνολικά από κρατικζσ επιχορθγιςεισ και δάνεια ςφνολο 118 
εκατ. Ευρϊ χωρίσ ωςτόςο να αποπλθρϊςει τίποτα 
 

 Πίλθςε για δυςμζνεια των τραπεηϊν και για μεγάλεσ επιβαρφνςεισ 
που επιβάλλουν οι τράπεηεσ, τονίηοντασ ότι κάκε χρόνο το δάνειο το 
ΥΑΧΣΞ επιβαρφνεται με τόκουσ φψουσ 15 εκατ. 
 

 Τςον αφορά τα δάνεια του κόμματοσ εν μζςω κρίςθσ παρά τισ 

λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ με εξαςφάλιςθ μθ νομότυπεσ εκχωριςεισ και 

με απλζσ υποςχετικζσ υποςτιριξε ότι οι τράπεηεσ είχαν ςτα χζρια 

τουσ για να αποφαςίςουν, τα ιςτορικά ςτοιχεία 25 χρόνων ςτα οποία 

το ΥΑΧΣΞ ζπαιρνε δάνεια και τα αποπλιρωνε κανονικά και πωσ 

κανείσ δεν μποροφςε να προβλζψει τζτοια τεράςτια πτϊςθσ των 

ποςοςτϊν του. 

 

 Χτθν επιςιμανςθ ότι ζχει αςκθκεί δίωξθ ςτον πρϊθν γενικό 

διευκυντι του κόμματοσ, Φοβζρτο Χπυρόπουλο, γιατί το 2010 και 

2011, εκχϊρθςε ταυτόχρονα τθν ίδια κρατικι χρθματοδότθςθ ςε 4 

τράπεηεσ, για ςυνολικά δάνεια φψουσ 32 εκατ. Ευρϊ  αντζτεινε ότι τα 

ςυνολικά τα δάνεια που πιρε το ΥΑΧΣΞ τότε, ιταν φψουσ 25 εκατ. 
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ευρϊ, ςθμειϊνοντασ ότι ιταν προεγγυθμζνα με μια κρατικι 

χρθματοδότθςθ που ιταν φψουσ 20 εκατ. ευρϊ. 

 

 Χχετικά με τα 15 εκ. ευρϊ που βρζκθκαν ςτα ταμεία του ΥΑΧΣΞ 

ςφμφωνα με το πόριςμα των ορκωτϊν λογιςτϊν ο κ. Χαλαγιάννθσ 

μάλλον δεν ζδωςε πειςτικι απάντθςθ επιςθμαίνοντασ ότι ςφμφωνα 

με τουσ ελεγκτζσ, τα 9,7 εκατ. ευρϊ προιλκαν από δανειςμό ενϊ για 

τα υπόλοιπα «δεν ξζρει» αν ιταν «μαφρα» και ποια ιταν θ 

προζλευςι τουσ ενϊ δεν μπόρεςε να αποςαφθνίςει αν το ποςόν 

αυτό ι το εκάςτοτε περιεχόμενο του χρθματοκιβωτίου ςε ρευςτό 

εμφανιηόταν ςτουσ ιςολογιςμοφσ του ΥΑΧΣΞ.  

 

 Απαντϊντασ ςε ερϊτθςθ ςχετικά με το γυμναςτιριο του Γιϊργου 

Υαπανδρζου διλωςε πωσ: 

Για το γυμναςτιριο ςτθν οδό Λπποκράτουσ είχαν ξοδευτεί για Cross-

trainer μθχάνθμα 17.000 ευρϊ, και «μθχάνθμα για προςαγωγοφσ» 

7.000 ευρϊ, τα οποία χρζωςε ςτο ΥΑΧΣΞ ο πρϊθν πρωκυπουργόσ. 

Ασ ςθμειωκεί ότι θ αξία των μθχανθμάτων ςφμφωνα με τθν 

καταγραφι που ζκαναν ςτελζχθ του κόμματοσ και ειδικοί, ανζρχεται 

ςε 105.000 ευρϊ και μαηί με τον ΦΥΑ ςε 130.000 ευρϊ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ 

Θ ΕΛΞΣΡΑ ΨΩΡ ΔΑΡΕΛΑΞΩΡ ΩΥΣΧΦΕΩΧΕΩΡ ΨΣΩ ΥΑΧΣΞ ΧΨΛΧ 31-10-2016 

Πε βάςθ τισ επικαιροποιθμζνεσ ςυγκεντρωτικζσ καταςτάςεισ που ζχουν ςτείλει οι 
τράπεηεσ ςτθν Επιτροπι, θ εικόνα του ςυνολικοφ δανειςμοφ του ΥΑΧΣΞ από τισ 
εγχϊριεσ τράπεηεσ ζχει ςτισ 31-10-2016 ωσ ακολοφκωσ : 

 

 

ΤΑΡΕΗΑ ΡΕΛΑΛΩΣ 

ΑΓΟΤΛΚΘ ΤΑΡΕΗΑ 
ΧΩΠΒΑΧΘ ΑΟΟΘΟΣΧΦΕΣΩ 
ΟΣΓΑΦΛΑΧΠΣΩ 

ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΣΦΕΛΟΘ 
31.10.2016 
 

ΥΦΣΒΟΕΨΕΛΧ 
31.10.2016 
 

ΞΑΨΑΓΓΕΟΛΑ 
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367/14.12.2000 
ΥΦΣΧΚΕΨΕΧ ΧΩΠΒΑΧΕΛΧ 
 
 

156.783.981,81€ 
 
ΟΣΓ.* 96.596.471,25€ 

96.668.217,10€ 
 
 

Θμερομθνία 
καταγγελίασ 8.3.2016 
 

 ΤΑΡΕΗΑ ΡΕΛΑΛΩΣ  
ΧΩΠΒΑΧΘ ΑΟΟΘΟΣΧΦΕΣΩ 
ΟΣΓΑΦΛΑΧΠΣΩ 
4520150/18.11.2010 
 

 
10.466.039,80€ 
ΟΣΓ. 8.297.769,06€ 
 
 
 

 
 
8.297.769,06 € 
 
 
 

 
 
Θμερομθνία 
καταγγελίασ 8.3.2016 
 
 
 

CYPRUS POPULAR BANK (πρϊθν 
MARFIN) 
ΧΩΠΒΑΧΘ ΕΥΛΧΕΛΦΘΠΑΨΛΞΣΩ 
ΔΑΡΕΛΣΩ 
21599-00/1/19.11.2009 

3.531.651,20€ 
ΟΣΓ.3.102.774,98€ 

 
3.102.774,98€ 

Θμερομθνία 
καταγγελίασ 8.3.2016 
 
 

ΧΩΡΣΟΛΞΣ ΩΥΣΟΣΛΥΣ ΧΕ ΥΕΛΦΑΛΩΧ 170.781.672,81€ 
ΟΣΓ.107.997.015,29*€ 
 

107.885.257,10€  
 

*Στισ 18/10/2016 πιςτϊκθκε το ποςό των 71.583,85€, το οποίο αφοροφςε 
τθ Γ ϋδόςθ τθσ Κρατικισ Χρθματοδότθςθσ για το ζτοσ 2016, μειϊνοντασ 
ιςόποςα το λογιςτικό υπόλοιπο 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΛΣΤΟΥΧΟΣ ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΣΟΣΛΑΛΛΣΤΛΚΟ ΚΛΝΘΜΑ 

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK 

ΧΩΠΒΑΧΘ  
1282/17.12.2008 
 
 

ΧΩΡΣΟΛΞΘ 
ΣΦΕΛΟΘ 
31.10.2016 
 
8.497.887,60€ 
ΟΣΓ.* 
5.165.593,98€ 

ΥΦΣΒΟΕΨΕΛΧ 
31.10.2016 
 
5.165.359,50€ 
 
 

ΞΑΨΑΓΓΕΟΛΑ 
 
Θμερομθνία 
καταγγελίασ 4.7.2014 
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ΡΛΣΤΟΥΧΟΣ ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΣΟΣΛΑΛΛΣΤΛΚΟ ΚΛΝΘΜΑ 

ΕΚΝΛΚΘ ΤΑΡΕΗΑ 

ΧΩΠΒΑΧΘ  
9747074042/23.12.2010 
 
 

ΧΩΡΣΟΛΞΘ 
ΣΦΕΛΟΘ 
31.10.2016 
 
11.507.089,98€ 
ΟΣΓ.* 
8.779.439,06€ 

ΥΦΣΒΟΕΨΕΛΧ 
31.10.2016 
 
8.779.439,00€ 
 
 

ΞΑΨΑΓΓΕΟΛΑ 
 
 
ΣΧΛ 
 

 

 

 

ΡΛΣΤΟΥΧΟΣ ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΣΟΣΛΑΛΛΣΤΛΚΟ ΚΛΝΘΜΑ 

 ΤΑΡΕΗΑ ΑΤΤΛΚΘΣ 
 

ΧΩΠΒΑΧΘ  
803/13.12.2010 
 
 

ΧΩΡΣΟΛΞΘ 
ΣΦΕΛΟΘ 
31.10.2016 
 
8.330.900,51€ 
ΟΣΓ.* 
6.511.369,11€ 

ΥΦΣΒΟΕΨΕΛΧ 
31.10.2016 
 
5.711.369,11€ 
 
 

ΞΑΨΑΓΓΕΟΛΑ 
 
Θμερομθνία 
καταγγελίασ 17.10.2016 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΛΣΤΟΥΧΟΣ ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΣΟΣΛΑΛΛΣΤΛΚΟ ΚΛΝΘΜΑ 

ΤΑΡΕΗΕΣ 
 
 
 

ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΣΦΕΛΟΘ 
31.10.2016 
 
 

ΥΦΣΒΟΕΨΕΛΧ 
31.10.2016 
 
 
 

ΞΑΨΑΓΓΕΟΛΑ 
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ΤΑΡΕΗΑ ΡΕΛΑΛΩΣ 

 
170.781.672,81€ 
ΟΣΓ.107.997.015,29€ 
 

 
107.885.257,10€ 

 
ΡΑΛ 

 
EUROBANK 

8.497.887,60€ 
ΟΣΓ. 5.165.593,98€ 
 

 
5.165.359,50€ 
 

 
ΡΑΛ 

 
ΕΚΝΛΚΘ  

 
11.507.089,98€ 
ΟΣΓ. 8.779.439,06€ 

 
8.779.439,00€ 
 

 
ΣΧΛ 
 

 
ΑΤΤΛΚΘΣ 

8.330.900,51€ 
ΟΣΓ. 6.511.369,11€ 
 

 
5.711.369,11€ 
 

 
ΡΑΛ 
 

 
ΣΥΝΟΛΑ 

 
199.117.550,90€ 
 
 

 
127.541.424,71€ 

 
 

 

 

*ΟΣΓΛΧΨΛΞΣΥΣΛΘΠΕΡΣ ΩΥΣΟΣΛΥΣ 

**ΧΨΘΡ ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΣΦΕΛΟΘ ΧΩΠΥΕΦΛΟΑΠΒΑΡΕΨΑΛ ΨΣ ΟΣΓΛΧΨΛΞΣΥΣΛΘΠΕΡΣ 
ΩΥΣΟΣΛΥΣ ΞΑΛ ΣΛ ΠΘ ΟΣΓΛΧΨΛΞΣΥΣΛΘΠΕΡΣΛ ΨΣΞΣΛ ΞΑΛ ΕΣΔΑ 

 

 

 

ΕΓΓΩΘΧΕΛΧ/ΕΞΧΩΦΘΧΕΛΧ 

ΡΑΣΟΚ – ΤΑΡΕΗΑ ΡΕΛΑΛΩΣ 
 

ΧΩΠΒΑΧΕΛΧ ΠΕ ΑΨΕ 

ΑΦΛΚΠΣΧ 
ΧΩΠΒΑΧΘΧ 

ΘΠΕΦΣΠΘΡΛΑ 
ΕΞΧΩΦΘΧΘΧ 

ΥΦΣΛΣΡ 
ΕΞΧΩΦΘΧΘΧ 

ΥΣΧΑ 

367/14.12.2000 14.12.2000 ΨΑΞΨΛΞΘ ΞΦΑΨΛΞΘ 
ΕΥΛΧΣΦΘΓΘΧΘ ΓΛΑ 
ΨΣ ΕΨΣΧ 2003. 
ΔΕΡ 
ΥΕΦΛΟΑΠΒΑΡΕΨΑΛ 
Θ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ 
ΕΡΛΧΧΩΧΘ ΓΛΑ 
ΕΦΕΩΡΘΨΛΞΣΩΧ ΞΑΛ 
ΕΥΛΠΣΦΦΩΨΛΞΣΩΧ 
ΧΞΣΥΣΩΧ 

- 

367/14.12.2000 29/6/2001 ΨΑΞΨΛΞΘ ΞΦΑΨΛΞΘ - 
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ΕΥΛΧΣΦΘΓΘΧΘ ΓΛΑ 
ΨΑ ΕΨΘ 2002 ΞΑΛ 
2003. ΔΕΡ   
ΥΕΦΛΟΑΠΒΑΡΕΨΑΛ 
Θ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ 
ΕΡΛΧΧΩΧΘ ΓΛΑ 
ΕΦΕΩΡΘΨΛΞΣΩΧ ΞΑΛ 
ΕΥΛΠΣΦΦΩΨΛΞΣΩΧ 
ΧΞΣΥΣΩΧ 

367/14.12.2000 4/10/2002 ΨΑΞΨΛΞΘ ΞΦΑΨΛΞΘ 
ΕΥΛΧΣΦΘΓΘΧΘ ΓΛΑ 
ΨΣ ΕΨΣΧ 2004. 
ΔΕΡ 
ΥΕΦΛΟΑΠΒΑΡΕΨΑΛ 
Θ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ 
ΕΡΛΧΧΩΧΘ ΓΛΑ 
ΕΦΕΩΡΘΨΛΞΣΩΧ ΞΑΛ 
ΕΥΛΠΣΦΦΩΨΛΞΣΩΧ 
ΧΞΣΥΣΩΧ 

 

367/14.12.2000 30/1/2004 ΨΑΞΨΛΞΘ ΞΦΑΨΛΞΘ 
ΕΥΛΧΣΦΘΓΘΧΘ ΓΛΑ 
ΨΑ ΕΨΘ 2005 ΞΑΛ 
2006. ΔΕΡ   
ΥΕΦΛΟΑΠΒΑΡΕΨΑΛ 
Θ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ 
ΕΡΛΧΧΩΧΘ ΓΛΑ 
ΕΦΕΩΡΘΨΛΞΣΩΧ ΞΑΛ 
ΕΥΛΠΣΦΦΩΨΛΞΣΩΧ 
ΧΞΣΥΣΩΧ 

 

367/14.12.2000 23/3/2004 ΨΑΞΨΛΞΘ ΞΦΑΨΛΞΘ 
ΕΥΛΧΣΦΘΓΘΧΘ ΓΛΑ 
ΨΣ ΕΨΣΧ 2007. 
ΔΕΡ 
ΥΕΦΛΟΑΠΒΑΡΕΨΑΛ 
Θ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ 
ΕΡΛΧΧΩΧΘ ΓΛΑ 
ΕΦΕΩΡΘΨΛΞΣΩΧ ΞΑΛ 
ΕΥΛΠΣΦΦΩΨΛΞΣΩΧ 
ΧΞΣΥΣΩΧ 

 

367/14.12.2000 6/5/2005 ΨΑΞΨΛΞΘ ΞΦΑΨΛΞΘ 
ΕΥΛΧΣΦΘΓΘΧΘ ΓΛΑ 
ΨΣ ΕΨΣΧ 2008 

18.000.000€ 

367/14.12.2000 13/4/2006 ΨΑΞΨΛΞΘ ΞΦΑΨΛΞΘ 
ΕΥΛΧΣΦΘΓΘΧΘ ΓΛΑ 
ΨΣ ΕΨΣΧ 2009 

 
18.000.000€ 

367/14.12.2000 22/3/2007 ΨΑΞΨΛΞΘ ΞΦΑΨΛΞΘ 
ΕΥΛΧΣΦΘΓΘΧΘ ΓΛΑ 

 
20.000.000€ 
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ΨΣ ΕΨΣΧ 2010 

367/14.12.2000 29/8/2007 ΨΑΞΨΛΞΘ ΞΦΑΨΛΞΘ 
ΕΥΛΧΣΦΘΓΘΧΘ ΓΛΑ 
ΨΣ ΕΨΣΧ 2011 

 
20.000.000€ 

367/14.12.2000 1/4/2008 ΨΑΞΨΛΞΘ ΕΨΘΧΛΑ 
ΞΦΑΨΛΞΘ 
ΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΘΧΘ 
ΞΑΛ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ 
ΕΡΛΧΧΩΧΘ ΓΛΑ 
ΕΦΕΩΡΘΨΛΞΣΩΧ 
ΧΞΣΥΣΩΧ ΓΛΑ ΨΣ 
ΕΨΣΧ 2012 

 
 
 
 
22.000.000€ 

367/14.12.2000 13/3/2009 ΨΑΞΨΛΞΘ ΕΨΘΧΛΑ 
ΞΦΑΨΛΞΘ 
ΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΘΧΘ 
ΞΑΛ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ 
ΕΡΛΧΧΩΧΘ ΓΛΑ 
ΕΦΕΩΡΘΨΛΞΣΩΧ 
ΧΞΣΥΣΩΧ ΓΛΑ ΨΣ 
ΕΨΣΧ 2013 

 
 
 
 
24.100.000€ 

367/14.12.2000 11/9/2009 ΨΑΞΨΛΞΘ ΕΨΘΧΛΑ 
ΞΦΑΨΛΞΘ 
ΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΘΧΘ 
ΞΑΛ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ 
ΕΡΛΧΧΩΧΘ ΓΛΑ 
ΕΦΕΩΡΘΨΛΞΣΩΧ 
ΧΞΣΥΣΩΧ ΓΛΑ ΨΑ 
ΕΨΘ 2010 ΕΩΧ ΞΑΛ 
2013 

 
 
 
 
96.000.000€ 
 
 

367/14.12.2000 6/11/2009 ΨΑΞΨΛΞΘ ΕΨΘΧΛΑ 
ΞΦΑΨΛΞΘ 
ΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΘΧΘ 
ΞΑΛ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ 
ΕΡΛΧΧΩΧΘ ΓΛΑ 
ΕΦΕΩΡΘΨΛΞΣΩΧ 
ΧΞΣΥΣΩΧ ΓΛΑ ΨΑ 
ΕΨΘ 2010 ΕΩΧ ΞΑΛ 
2013 

 
 
 
 
 
96.800.000€ 

367/14.12.2000 22/7/2010 ΨΑΞΨΛΞΘ ΕΨΘΧΛΑ 
ΞΦΑΨΛΞΘ 
ΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΘΧΘ 
ΞΑΛ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ 
ΕΡΛΧΧΩΧΘ ΓΛΑ 
ΕΦΕΩΡΘΨΛΞΣΩΧ 
ΧΞΣΥΣΩΧ ΓΛΑ ΨΑ 
ΕΨΘ 2014 ΞΑΛ 2016 

 

ΧΩΠΒΑΧΕΛΧ ΠΕ ΨΦΑΥΕΗΑ ΥΕΛΦΑΛΩΧ 
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4520150/18.11.2010 18/11/2010 ΨΑΞΨΛΞΘ ΕΨΘΧΛΑ 
ΞΦΑΨΛΞΘ 
ΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΘΧΘ 
ΞΑΛ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ 
ΕΡΛΧΧΩΧΘ ΓΛΑ 
ΕΦΕΩΡΘΨΛΞΣΩΧ 
ΧΞΣΥΣΩΧ ΓΛΑ ΨΣ 
ΕΨΣΧ 2015 

 
 
 
 
6.500.000€ 

ΧΩΠΒΑΧΕΛΧ ΠΕ CYPRUS POPULAR BANK (MARFIN) 

21599-0/19.11.2009 19/11/2009 ΨΑΞΨΛΞΘ ΕΨΘΧΛΑ 
ΞΦΑΨΛΞΘ 
ΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΘΧΘ 
ΞΑΛ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ 
ΕΡΛΧΧΩΧΘ ΓΛΑ 
ΕΦΕΩΡΘΨΛΞΣΩΧ 
ΧΞΣΥΣΩΧ ΓΛΑ ΨΣ 
ΕΨΣΧ 2015 

 
 
 
 
 
 
ΑΡΕΩ 

 

 

ΑΤΕ 

367/14.12.2000 27/7/2010 Χτθν εν λόγω ςφμβαςθ 
ςυμφωνείται θ μθ 
εκχϊρθςθ ςε τρίτουσ των 
κρατικϊν 
χρθματοδοτιςεων και 
οικονομικϊν ενιςχφςεων 
για λειτουργικζσ δαπάνεσ 
και ερευνθτικοφσ 
ςκοποφσ και 
επιμορφωτικοφσ ςκοποφσ 
που κα λάβει το κόμμα 
τα ζτθ 2017& 2018, διότι 
με αυτζσ κα καλφπτεται θ 
πίςτωςθ του ζτουσ 2016 

367/14.12.2000 10/8/2011 Χτθν εν λόγω ςφμβαςθ ο 
πιςτοφχοσ δεςμεφεται ότι 
δεν κα προβεί ςε καμία 
εκχϊρθςθ ι επιβάρυνςθ 
υπζρ τρίτων φυςικϊν ι 
νομικϊν προςϊπων, 
πζραν τθσ Ψράπεηασ, 
οποιαςδιποτε τακτικισ ι 
ζκτακτθσ κρατικισ 
επιχοριγθςθσ ι /και 
οικονομικισ ενίςχυςθσ 
για ερευνθτικοφσ και 
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επιμορφωτικοφσ ι 
άλλουσ ςκοποφσ τυχόν 
καταβλθκεί ς’ αυτόν, 
μζχρι τθν ολοςχερι 
εξόφλθςθ τθσ 
χορθγθκείςασ από τθν 
Ψράπεηα ς’ αυτόν 
πίςτωςθσ. 

 

 

ΤΑΡΕΗΑ ΑΤΤΛΚΘΣ - ΥΑΧΣΞ 

ΑΦΛΚΠΣΧ 
ΧΩΠΒΑΧΘΧ 

ΘΠΕΦΣΠΘΡΛΑ 
ΕΞΧΩΦΘΧΘΧ 

ΕΞΧΩΦΘΠΕΡΘ 
ΞΦΑΨΛΞΘ 
ΕΥΛΧΣΦΘΓΘΧΘ 
ΕΨΣΩΧ 

ΥΑΦΑΨΘΦΘΧΕΛΧ 
(ΧΩΠΦΩΡΛΕΧ 
ΕΞΧΩΦΘΧΘΧ, 
ΒΕΒΑΛΩΧΕΛΧ ΥΕΦΛ 
ΠΘ ΩΥΑΦΘΧ 
ΑΟΟΘΧ 
ΕΞΧΩΦΘΧΘΧ) 

803/13.12.2010 13/12/2010 
6.000.000€ 

2015 Χτισ δανειακζσ 
ςυμβάςεισ δεν 
περιλαμβάνονται 
βεβαιϊςεισ περί 
μθ φπαρξθσ άλλθσ 
ι άλλων 
εκχωριςεων των 
χρθματοδοτιςεων. 
Ωπάρχουν ωςτόςο 
οι όροι 3,4 &6 ςτθ 
ςφμβαςθ 
εκχϊρθςθσ- 
ενεχφραςθσ 
απαίτθςθσ που 
υπεγράφθ τθν 
13.12.2010, ςτθν 
οποία δθλϊνονται 
θ μθ φπαρξθ άλλθσ 
εκχϊρθςθσ ι 
ενεχφραςθσ ι 
ςυμψθφιςμοφ με 
απαίτθςθ τρίτου 
κακϊσ και ότι δεν 
ζχει ςυμφωνθκεί 
το ανεκχϊρθτο 
απαίτθςθσ. 
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ΕΚΝΛΚΘ ΤΑΡΕΗΑ 

ΑΦΛΚΠΣΧ 
ΧΩΠΒΑΧΘΧ 

ΘΠΕΦΣΠΘΡΛ
Α ΩΥΣΓΦΑΦΘΧ 
ΨΘΧ 
ΧΩΠΒΑΧΘΧ 

ΥΣΧΣ 
ΕΞΧΩΦΘΧΘΧ 
ΑΥΣ 
ΕΥΛΧΣΦΘΓΘΧ
Θ 

ΥΕΦΛΣΔΣΧ 
ΥΣΩ 
ΑΦΣΦΑ Θ 
ΧΣΦΘΓΘΧ
Θ 

ΥΑΦΑΨΘΦΘΧΕΛΧ 

974707404
2 

23/12/2010 - 2015 Για τθν ςφμβαςθ 
ανοιχτοφ αλλθλόχρεου 
λογαριαςμοφ 
9747073836/20.12.2010
, του πολιτικοφ 
κόμματοσ ΥΑΧΣΞ, 
υφίςταται ωσ 
εξαςφάλιςθ θ 
εκχϊρθςθ, μζςω 
ςφμβαςθσ ενεχυρίαςθσ 
απαίτθςθσ, των 
απαιτιςεων που 
αφοροφν μζροσ τθσ 
τακτικισ κρατικισ 
επιχοριγθςθσ του ζτουσ 
2015 (εκ ποςοφ €8,5εκ), 
κακϊσ και μζρουσ τθσ 
τακτικισ κρατικισ 
επιχοριγθςθσ ζτουσ 
2019 (εκ ποςοφ 
€8,5εκ),, με εξαίρεςθ 
αυτισ που αφορά 
ερευνθτικοφσ και 
επιμορφωτικοφσ 
ςκοποφσ.  

974707404
2 

23/12/2010 Πθ 
γεγενθμζνθ 

 
2019 

Ωφίςταται θ 
α/10.5.2011 επιςτολι 
του Ωπ. Εςωτερικϊν 
περί μθ υπάρξεωσ 
άλλθσ ςφμβαςθσ 
εκχϊρθςθσ τθσ 
επιχοριγθςθσ του 2019 

 

EUROBANK  

ΑΦΛΚΠΣΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ ΘΠΕΦΣΠΘΡΛΑ 
ΩΥΣΓΦΑΦΘΧ ΨΘΧ 
ΧΩΠΒΑΧΘΧ 

ΥΑΦΑΨΘΦΘΧΕΛΧ 

1282 17.12.2008 Ψο ΥΑΧΣΞ προζβθ 
αρχικϊσ ςτισ 29.10.2010 
και ακολοφκωσ ςτισ 
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30.6.2011 ςε χοριγθςθ 
Ωποςχετικισ επιςτολισ 
με τθν οποία ανζλαβε τθν 
υποχρζωςθ εξοφλιςεωσ 
τθσ χρθματοδοτιςεωσ 
ςτο ςφνολό τθσ, με τθν 
πρϊτθ μζχρι τισ 
30.06.2011 και με τθ 
δεφτερθ μζχρι τισ 
30.12.2011.Ωσ προσ τθν 
παράταςθ εξοφλιςεωσ 
μζχρι τισ 30.11.2011, το 
ΥΑΧΣΞ με επιςτολι με 
θμερομθνία 30.5.2011 
ανζφερε ότι θ εν λόγω 
παράταςθ είναι αναγκαία 
επειδι θ εκταμίευςθ τθσ 
κρατικισ οικονομικισ 
ενίςχυςθσ ζτουσ 2011 
ςτα δικαιοφχα κόμματα 
γίνεται τμθματικά, λόγω 
τθσ δθμοςιονομικισ 
προςαρμογισ που 
εφαρμόηει θ χϊρα μασ, 
με αποτζλεςμα ο 
προγραμματιςμόσ που 
είχαμε, για τθν 
εξυπθρζτθςθ του 
δανείου, να μθν μπορεί 
να υλοποιθκεί ςτθ λιξθ 
του. 

 

 

 

 

 

ΔΕΔΣΠΕΡΑ ΨΘΧ «ΛΔΛΑΛΨΕΦΘΧ» ΧΧΕΧΘ ΥΑΧΣΞ- ΑΓΦΣΨΛΞΘΧ ΨΦΑΥΕΗΑΧ (Α.Ψ.Ε.) 

Ωπό τθ γενικι ςθμείωςθ ότι λόγω τθσ ςθμαςίασ που αυτό ζχει, ςτο πόριςμα 
ςυμπεριλαμβάνεται ιδιαίτερο κεφάλαιο με κζμα « Αποτίμθςθ των ςχζςεων 
των κομμάτων Ρ.Δ. και ΥΑΧΣΞ με τθν ΑΨΕ », παρακζτονται ςτθ ςυνζχεια 
οριςμζνα ενδεικτικά ςτοιχεία από τα οποία προκφπτουν το είδοσ, θ ζκταςθ 
και ο χαρακτιρασ των οικονομικϊν δοςολθψιϊν τθσ ΑΨΕ με το ΥΑΧΣΞ. 
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Ψο ΥΑΧΣΞ ςυνιψε το 2000 με τθν Αγροτικι Ψράπεηα ςφμβαςθ πίςτωςθσ, με 
όριο τα 2.934.702 ευρϊ. Πετά από διαδοχικζσ πρόςκετεσ πράξεισ, το όριο 
ζφταςε τα 52.000.000 €. Χτισ 29-09-2006 ο ΓΛΑΡΡΘΧ ΥΑΥΑΞΩΡΧΨΑΡΨΛΡΣΩ 
(τότε Γενικόσ Δ/ντθσ του ΥΑΧΣΞ) ηθτάει από τθν ΑΨΕ αφξθςθ του πιςτωτικοφ 
ορίου από τα 52 ςτα 58 εκατομμφρια ευρϊ. Θ επιςτολι του 
Υαπακωνςταντίνου αναφζρει τα εξισ: “Χφμφωνα με το μζχρι τϊρα ςκεπτικό 
των αποφάςεων τθσ ΑΨΕ, το φψοσ του δανείου που μπορεί να χορθγθκεί ςτα 
κόμματα είναι μζχρι το τριπλάςιο του ποςοφ τθσ ετιςιασ κρατικισ 
οικονομικισ ενίςχυςθσ. Πε βάςθ αυτι τθν πρακτικι, το φψοσ του δανείου 
που δικαιοφται το ΥΑΧΣΞ ζχει διαμορφωκεί ςτα 58.000.000”.  

Θ επιςτολι αυτι και ειδικά θ χριςθ του ριματοσ «δικαιοφται» είναι 
αποκαλυπτικι τόςο για τθν πρακτικι που ακολουκοφςε θ - απολφτωσ 
κομματικά διοριςμζνθ -διοίκθςθ τθσ ΑΨΕ ζναντι του δανειςμοφ πολιτικϊν 
κομμάτων, όςο και τθσ νοοτροπίασ των κομμάτων εξουςίασ ζναντι αυτισ, 
κακϊσ θ δυνατότθτα ζγκριςθσ ενόσ δανείου εκλαμβάνονταν ωσ υποχρζωςθ. 

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ Διεφκυνςθ Δθμοςίου Ψομζα - Ωποδιεφκυνςθ 
Δθμοςίων Επιχειριςεων και Σργανιςμϊν τθσ ΑΨΕ ειςθγείται ςτο Γενικό 
Χυμβοφλιο Χορθγιςεων τθν απόρριψθ του αιτιματοσ του ΥΑΧΣΞ, επειδι το 
φψοσ τθσ κρατικισ χρθματοδότθςθσ του 2007 δεν μπορεί να 
προχπολογιςκεί. Υαρά τθν αρνθτικι ειςιγθςθ, το Γενικό Χυμβοφλιο 
Χρθματοδοτιςεων αποφαςίςει τθν αφξθςθ του πιςτωτικοφ ορίου από 52 ςε 
58 εκατομμφρια. Σ Διοικθτισ τθσ ΑΨΕ πρότεινε τθν αποδοχι του αιτιματοσ, 
με το επιχείρθμα τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ των δφο κομμάτων (ΡΔ - ΥΑΧΣΞ). Πε 
τον Διοικθτι ςυμφϊνθςε τόςο ο Ωποδιοικθτισ όςο και όλα τα μζλθ του 
Γενικοφ Χυμβουλίου Χρθματοδοτιςεων. 

Χτισ 6/3/2007 και ενϊ το υπόλοιπο τθσ οφειλισ είναι 57.262.939,58 €, ο 
ΓΛΑΡΡΘΧ ΥΑΥΑΞΩΡΧΨΑΡΨΛΡΣΩ με νζα επιςτολι του προσ τον ……ΠΘΟΛΑΞΣ 
(Διοικθτι ΑΨΕ) αιτείται να αποδεχκεί θ ΑΨΕ τθ διαςφάλιςθ του πιςτωτικοφ 
ορίου του ΥΑΧΣΞ με τθν εκχϊρθςθ τθσ τακτικισ κρατικισ χρθματοδότθςθσ 
του 2010 (είχαν ιδθ εκχωρθκεί με προθγοφμενεσ ςυμβάςεισ οι τακτικζσ 
χρθματοδοτιςεισ των ετϊν 2007, 2008 και 2009). Ψο Γενικό Χυμβοφλιο 
Χορθγιςεων εγκρίνει το αίτθμα. 
 
Χτισ 20/8/2007, δθλαδι πζντε μινεσ μετά , ο ΦΣΒΕΦΨΣΧ ΧΥΩΦΣΥΣΩΟΣΧ ηθτά 
με επιςτολι του προσ τον Διοικθτι τθσ ΑΨΕ αφξθςθ του πιςτωτικοφ ορίου 
από τα 58 ςτα 78 εκατομμφρια. Επικαλείται άμεςεσ και επιτακτικζσ ανάγκεσ, 
λόγω των εκλογϊν τθσ 16θσ/9/2007, κακϊσ και τρζχουςεσ δαπάνεσ και 
υποχρεϊςεισ και προτείνει τθν εκχϊρθςθ τθσ κρατικισ επιχοριγθςθσ του 
2011. Θ Διεφκυνςθ Δθμοςίου Ψομζα τθσ ΑΨΕ ειςθγείται ςτο Γενικό 
Χυμβοφλιο Χορθγιςεων τθν ζγκριςθ του αιτιματοσ. Ωσ επιχείρθμα υπζρ τθσ 
αποδοχισ αναφζρει ότι «ναι μεν δεν είναι δυνατόν να προβλεφκεί από τϊρα 
το φψοσ τθσ κρατικισ επιχοριγθςθσ που κα δικαιοφται το ΥΑΧΣΞ», ωςτόςο 
εκτιμάει ,προφανϊσ αυκαίρετα, ότι θ κρατικι χρθματοδότθςθ του 2011, 
αλλά και όλεσ οι εκχωρθμζνεσ (2008, 2009 και 2010) κα είναι 19,5 
εκατομμφρια ευρϊ το χρόνο.  
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Εδϊ ςθμειϊνεται μια αντίφαςθ: Θ Διεφκυνςθ Δθμοςίου Ψομζα τθσ ΑΨΕ είχε 
ειςθγθκεί τθν απόρριψθ αντίςτοιχου αιτιματοσ που υπζβαλε το ΥΑΧΣΞ ςτισ 
29/9/2006 με τθν ορκι άποψθ ότι δεν μπορεί να υπολογιςτεί θ επιχοριγθςθ 
του επομζνου (2007) ζτουσ. Χτθν προκειμζνθ όμωσ περίπτωςθ προβαίνει ςε 
αυκαίρετο προ-υπολογιςμό πόςθ κα είναι θ χρθματοδότθςθ πζντε  χρόνια 
μετά. Αυτόσ ο αυκαίρετοσ υπολογιςμόσ δεν ςτθρίηεται πουκενά. Είναι δε και 
προκλθτικόσ με τθν ζννοια ότι παρζχεται παραμονζσ εκλογϊν ςυνάμα όμωσ 
υπερβαίνει τθν τετραετία. Συςιαςτικά δθλαδι με αυτιν και όλεσ τισ 
παρόμοιεσ αποφάςεισ προδικάηονταν το αποτζλεςμα των μεκεπόμενων 
εκλογϊν, εάν υποτεκεί ότι θ κθτεία τθ κυβζρνθςθσ που κα προζκυπτε από 
τισ πρϊτεσ ςε ςειρά κα ιταν τετραετισ…  
 
Χτισ 26/11/2007, δθλαδι μόλισ 3 μινεσ μετά τθν αφξθςθ του πιςτωτικοφ 
ορίου από 58 ςε 78 εκατομμφρια ευρϊ, ο ΦΣΒΕΦΨΣΧ ΧΥΩΦΣΥΣΩΟΣΧ 
υποβάλλει νζο αίτθμα ςτθν ΑΨΕ, με το οποίο ξαναηθτάει αφξθςθ του 
πιςτωτικοφ ορίου, από 78 ςε 85 εκατομμφρια ευρϊ! Θ Διεφκυνςθ Δθμοςίου 
Ψομζα ειςθγείται τθν ζγκριςθ και το Γενικό Χυμβοφλιο Χορθγιςεων 
προχωράει ςτθν ζγκριςι του, με εκχϊρθςθ των ετιςιων επιμορφωτικϊν 
ενιςχφςεων των ετϊν 2008, 2009, 2010 και 2011. Τςα αναφζρονται πιο 
πάνω ιςχφουν και εδϊ . 
 
 

ΣΛ ΑΓΩΓΕΧ Α.Ψ.Ε. ΞΑΛ  ΥΕΛΦΑΛΩΧ ΞΑΨΑ ΥΑΧΣΞ 

 
Εναντίον του ΥΑΧΣΞ ζχουν κατατεκεί δφο αγωγζσ . Ψθν πρϊτθ τθν κατζκεςε 
θ  ΑΨΕ με αντικείμενο τθν μθ καταβολι πλιρουσ τθσ εκχωρθμζνθσ 
επιχοριγθςθσ των ετϊν …… και τθν άλλθ θ διάδοχόσ τθσ ΨΦΑΥΕΗΑ ΥΕΛΦΑΛΩΧ, 
ςτισ 10-10-2016 για το ςφνολο τθσ οφειλισ αυτοφ του κόμματοσ λόγω μθ 
εξυπθρζτθςθσ των διαφόρων δανείων που ζχει λάβει. Θ ςυςχζτιςθ του 
χρόνου κατάκεςθσ τθσ δεφτερθσ αυτισ αγωγισ με τθ ςυγκρότθςθ και κυρίωσ 
με τθν εξζλιξθ των εργαςιϊν τθσ Επιτροπισ , είναι προφανισ .  
Αναφορικά με τθν πρϊτθ αγωγι, τθσ ΑΨΕ , πρζπει να ςθμειωκεί ότι ιταν 
πράξθ ςτοιχειϊδουσ πρόνοιασ που ,εκτόσ των άλλων, διαςϊηει μεν τθν τότε 
διοίκθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ τράπεηασ (όςον αφορά τθν αντίδραςι τθσ ςτθν 
νομοκετθμζνθ μείωςθ των ποςϊν που ενϊ ιςαν ςυμβατικά εκχωρθμζνα ς’ 
αυτιν μειϊκθκαν δραςτικά), εκκζτει όμωσ ανεπανόρκωτα τισ τότε 
διοικιςεισ των υπολοίπων τραπεηϊν που δεν τθ μιμικθκαν. Δεν  ζχει 
προκφψει κάποιου είδουσ αντίδραςθ των διοικιςεων των υπολοίπων 
τραπεηϊν ςτθ νζα, επιηιμια για τα ςυμφζροντα τουσ, κατάςταςθ που 
προζκυψε μετά τισ ρυκμίςεισ των ετϊν 2012 και 2014 . Δεν αςκικθκε 
αγωγι, οφτε και ηθτικθκαν πρόςκετεσ εξαςφαλίςεισ για τα δάνεια που ιδθ 
τότε δεν πλθρϊνονταν , μετά όμωσ και τθν μείωςθ του ποςοςτοφ των 
επιχορθγιςεων το πλζον ςίγουρο ιταν  το δεν επρόκειτο να πλθρωκοφν. Θ 
παράλειψθ τουσ να επιμελθκοφν των ςυμφερόντων των τραπεηϊν  τουσ 
χαρακτθρίηεται ωσ απαράδεκτθ. Απ’ ό,τι ζχει προκφψει δεν ζχουν κινθκεί 
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πεικαρχικζσ ι άλλεσ διαδικαςίεσ γι’ αυτιν τθν αδράνεια των διοικιςεων και 
εν γζνει των υπευκφνων των τραπεηϊν εκείνθσ τθσ περιόδου .  
Τςον αφορά ςτθν δεφτερθ αγωγι, που όπωσ προαναφζρεται άςκθςε θ 
ΥΕΛΦΑΛΩΧ εναντίον του ΥΑΧΣΞ ςτισ 10-10-2016 , παρατθροφνται τα εξισ : 
Ενϊ, κατά το κείμενο τθσ αγωγισ θ απαίτθςθ τθσ Ψράπεηασ Υειραιϊσ κατά 
του πολιτικοφ κόμματοσ του ΥΑΧΣΞ που απορρζει από τθν δανειακι 
ςφμβαςθ 367/14.12.2000 και τισ πρόςκετεσ ςε αυτι πράξεισ  με τθν ΑΨΕ 
ανζρχεται ςτο ποςό των 150.702.299,30 €, θ ενάγουςα Ψράπεηα περιορίηει 
τθν απαίτθςι τθσ αυτισ «για λόγουσ οικονομίασ» ςτο ποςό των 
96.748.226,82 € εντόκωσ  με ςυμβατικό επιτόκιο υπερθμερίασ πλζον 
ανατοκιςμϊν ανά εξάμθνο από 1-7-2016 και εξισ μζχρι εξοφλιςεωσ, ενϊ 
διατυπϊνεται ρθτι επιφφλαξι τθσ για είςπραξθ του επιπλζον ποςοφ, 
οποτεδιποτε κρικεί ςκόπιμο με άςκθςθ νζασ αγωγισ.  

Από τθν ενζργεια αυτιν γεννϊνται οριςμζνα ερωτθματικά που δεν μποροφν 
να απαντθκοφν από τθν Επιτροπι, βάςει όςων ςτοιχείων ζχει ςτθ διάκεςι 
τθσ . Για παράδειγμα , δεν είναι ςαφισ ο λόγοσ για τον οποίο ποςόν 
53.954.072,48 € δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν αγωγι ενϊ ςτο ιςτορικό τθσ 
αναγράφεται ρθτά ότι αποτελεί μζροσ τθσ ςυνολικισ οφειλισ του ΥΑΧΣΞ. 
Τπωσ διευκρινίηεται ςτθν αγωγι το ποςό που δεν ηθτείται αντιςτοιχεί ςτο 
ποςό των αναλογοφντων τόκων, ςυμβατικϊν και υπερθμερίασ, που 
χρεϊκθκαν ςτο λογαριαςμό τθσ επίδικθσ ςφμβαςθσ ανά εξάμθνο από 28-12-
2012 μζχρι 30-6-2016 μειωμζνο κατά το ποςό των ςυνολικϊν καταβολϊν 
που πραγματοποιικθκαν ςτο ίδιο διάςτθμα . Δεν ζχει προκφψει θ 
ςκοπιμότθτα τθσ αυτόβουλθσ του αιτουμζνου με τθν αγωγι ποςοφ και 
εκφράηεται θ απορία εάν με αυτιν τθν μείωςθ είναι δυνατόν να κεωρθκεί 
ότι εξυπθρετοφνται τα ςυμφζροντα τθσ ΥΕΛΦΑΛΩΧ . 

Αντίςτοιχα χωρίσ εμφανι νόμιμο λόγο με τθν ίδια αγωγι περιορίηονται οι 
απαιτιςεισ τθσ ίδιασ τράπεηασ από τθν ςφμβαςθ 4520150/18.11.2010  από 
το ποςό των 10.089.911,91€ ςτο ποςό των 8.297.726,01€ και θ απαίτθςι τθσ 
από τθν ςφμβαςθ 21599-00/1/19.11.2009 με τθν Ψράπεηα Marfin Egnatia 
από το ποςό των 3.449.344,99€ ςτο ποςό των 3.102.731,93€. 

Πε τον τρόπον αυτόν θ ΥΕΛΦΑΛΩΧ από το ςυνολικό ποςό των 164.241.556,20 
€ ςτο οποίο ανζρχεται το ςυνολικό υπόλοιπο του χρζουσ του ΥΑΧΣΞ προσ 
αυτιν ηθτεί ςυνολικά μόνο 108.148.684,76 € . 

Ψο όλο ηιτθμα χριηει ερεφνθσ . Εάν θ Ψράπεηα ζκρινε ότι λόγω τθσ 
υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ ο τρόποσ υπολογιςμοφ των τόκων μπορεί να 
αμφιςβθτθκεί από το εναγόμενο, τότε προσ τι θ επιφφλαξθ για τθν 
αναηιτθςθ του υπόλοιπο ποςοφ , εν όψει μάλιςτα του ότι κατά κανόνα δεν 
είναι δυνατι θ αυτοτελισ επιδίωξθ τόκων; Δεν αποτελεί ομολογία μθ 
οφειλισ μια τζτοια ενζργεια; Θ εκδοχι να ςχετίηεται το θ ελάττωςθ του 
αιτουμζνου ποςοφ με το φψοσ του δικαςτικοφ ενςιμου δεν κεωρείται 
ςοβαρι δεδομζνθσ τθσ οικονομικισ επιφάνειασ τθσ ενάγουςασ, άλλωςτε 
μετά τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ καταβολισ δικαςτικοφ ενςιμου ςτισ 
αναγνωριςτικζσ αγωγζσ, εάν υπιρχε αμφιβολία περί τθν ορκότθτα του 
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τρόπου υπολογιςμοφ κα μποροφςε να αςκθκεί για το υπόλοιπο 
αναγνωριςτικι αγωγι ι να ηθτθκεί με τθν ίδια αγωγι απλϊσ να 
αναγνωριςτεί θ αξίωςι τθσ.  

 

 

ΞΑΨΑΟΘΞΨΛΞΑ ΧΩΠΥΕΦΑΧΠΑΨΑ  

Ανεξαρτιτωσ τθσ ςκοπιμότθτασ που εξυπθρζτθςε θ ανάκεςθ τθσ ζρευνασ των 

ελεγκτικϊν εταιριϊν επί των οικονομικϊν του και τθσ προπεριγραφόμενθσ 

μεκόδευςθσ που -ουςιαςτικά- περιόριςε το βάκοσ αυτισ τθσ ζρευνασ, τόςο από το 

κείμενό τθσ όςο και από τα ςτοιχεία του δανειςμοφ του ΥΑΧΣΞ που χορθγικθκαν 

ςτθν Επιτροπι από τα τραπεηικά ιδρφματα προκφπτουν τα ακόλουκα:  

(α) Ττι για τθν οικονομικι χρεωκοπία, (όπωσ με ειλικρίνεια τθν ζχει αποκαλζςει ο 

οικονομικόσ του υπεφκυνοσ ΡΛΞΣΧ ΧΑΟΑΓΛΑΡΡΘΧ), του ΥΑΧΣΞ, ζφταιξε ο 

υπερδανειςμόσ. 

(β) Χτον υπερδανειςμό ςυνζτειναν ταυτόχρονα τόςο θ «πιςτωτικι επζκταςθ» θ 

ευκολία δθλαδι με τθν οποία δάνειηαν οι τράπεηεσ κυρίωσ κατά τα ζτθ 2004-2008 , 

όςο και μια όχι ςυνετι νοοτροπία που ενείχε κακεςτωτικά χαρακτθριςτικά. Θ 

τελευταία αυτι παρατιρθςθ ςτθρίηεται απολφτωσ ςτθν περίπτωςθ τθσ Α.Ψ.Ε. και 

ςτο ότι , όπωσ αποδείχκθκε και όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτο οικείο τμιμα 

αυτοφ του πορίςματοσ, θ ςυγκεκριμζνθ τράπεηα ιταν ο κφριοσ μοχλόσ του 

δανειςμοφ των πολιτικϊν κομμάτων. Σ κακεςτωτικόσ χαρακτιρασ εντοπίηεται ςτθν 

αίςκθςθ οικειοποίθςθσ του ςυγκεκριμζνου τραπεηικοφ ιδρφματοσ από το εκάςτοτε 

κυβερνόν κόμμα, που διόριηε και τθ διοίκθςι του . 

(γ) Από νωρίσ ιτοι τουλάχιςτον από τα μζςα του 2009 ιταν εμφανζσ ότι το ΥΑΧΣΞ 

λόγω υπζρογκων χρεϊν δεν μποροφςε να εξυπθρετιςει τον υπάρχοντα δανειςμό 

του . Αυτι θ κατάςταςθ επζβαλλε ςτου τότε ικφνοντεσ και οικονομικοφσ 

υπευκφνουσ ςυντθρθτικι πολιτικι δανειοδότθςθσ. Ειδικότερα ο ςυνολικόσ 

δανειςμόσ του ΥΑΧΣΞ το ζτοσ 2004 ιταν 52 € , και το 2010, ςτα τζλθ 129,50€ . Είχε 

δθλαδι αυξθκεί κατά 149 %   Ψο 2009 το ΥΑΧΣΞ είχε λάβει κρατικι επιχοριγθςθ 

24.000.000 € και παρόλ’ αυτά δανείςτθκε άλλα 47.000.000. Ψο 2010 θ επιχοριγθςθ 

ιταν 20.000.000 € και ο δανειςμόσ 40.000.000 € . Υοςά υπζρογκα που είχαν 

δθμιουργιςει μεν αίςκθςθ ιςχφοσ αλλά είχαν ςυντελζςει, κατά τισ ςχετικζσ 

μεταγενζςτερεσ εςωκομματικζσ διαπιςτϊςεισ, ςε αλόγιςτεσ ςπατάλεσ.  

Λδιαίτερθ μνεία πρζπει να γίνει για τισ εκλογικζσ δαπάνεσ του ςυγκεκριμζνου 

κόμματοσ που, όπωσ κα το ζτερο μεγάλο κόμμα τθσ εποχισ , θ Ρ.Δ., ςπαταλοφςε 

αλόγιςτα τεράςτια ποςά ςτισ ακρόεσ μετακινιςεισ ψθφοφόρων και ςε επιδεικτικι 

μαηικι προβολι με κάκε δυνατόν μζςον. Τπωσ προζκυψε, για τισ εκλογικζσ 

δαπάνεσ του ζτουσ 2009 το ΥΑΧΣΞ είχε δαπανιςει ςυνολικά 24 εκατομμφρια. Υοςά 

που αντλικθκαν επιπροςκζτωσ τθσ κρατικισ χορθγίασ κυρίωσ από τον τραπεηικό 

δανειςμό . Υοςά που ςυνζτειναν αναμφιςβιτθτα ςτθ δθμιουργία κλίματοσ 
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πολιτικισ υπεροχισ ενϊ δθμιοφργθςαν προχποκζςεισ ακζμιτου επθρεαςμοφ των 

ψθφοφόρων. Πε άλλθ διατφπωςθ, με ακρόα χριματα των τραπεηϊν 

δθμιουργοφνταν οι ςυνκικεσ αναπαραγωγισ του ςυγκεκριμζνου πολιτικοφ 

ςυςτιματοσ, θ ςυγκεκριμζνθ εκδοχι διακυβζρνθςθσ.  

(δ) Ψο χρζοσ του ΥΑΧΣΞ ιδθ το Πάρτιο 2012 ιταν δυςκεϊρθτο: 133.500.000 €  , 

τόκοι άνω των 15.000.000 € κατ’ ζτοσ , χρζθ προσ τρίτουσ φψουσ 4.500.000 €, ενϊ 

υπιρχαν εργαηόμενοι απλιρωτοι από τον Ροζμβριο του 2011 κακϊσ και 

καταςχζςεισ πιςτωτϊν εισ χείρασ τρίτων. Ζκτοτε ζχει καταςτεί αδφνατθ θ 

εξυπθρζτθςι του και μζχρι ςιμερα δεν ζχει δοκεί πειςτικι απάντθςθ ςχετικά με 

τον τρόπο αποπλθρωμισ.  

(ε) Ψο ΥΑΧΣΞ με δόλο είχε αποςπάςει τθ ςφναψθ δανείων εκχωρϊντασ τθν ίδια 

χρθματοδότθςθ ςε πολλζσ τράπεηεσ 

Συγκεκριμζνα ζχουν γίνει με τισ εξισ ςυμβάςεισ οι εξισ εκχωριςεισ  

1. Πε τθν από 18/11/2010 Χφμβαςθ Ενεχφραςθσ με τθν Υειραιϊσ εκχωρείται 

ποςό φψουσ €6.5 εκ. από τθν ΞΧ του ζτουσ 2015 

2. Πε τθν από 19/11/2010 Χφμβαςθ Ενεχφραςθσ με τθν Παρφίν εκχωρείται 

ποςό φψουσ  €9 εκ. από τθν ΞΧ του ζτουσ 2015  

3. Πε τθν από 13/12/2010 Χφμβαςθ Ενεχφραςθσ με τθν Άττικα εκχωρείται 

ποςό φψουσ €6 εκ από τθν ΞΧ του ζτουσ 2015 

4. Πε τθν από 23/12/2010 Χφμβαςθ Ενεχφραςθσ με τθν Εκνικι εκχωρείται 

ποςό φψουσ €8.5 εκ από τθν ΞΧ του ζτουσ 2015 

 

Ο μαηικόσ δανειςμόσ του ΡΑΣΟΚ κατά τα τζλθ του 2010 

Από τα ςτοιχεία που περιιλκαν ςτθν Επιτροπι προκφπτει ότι τουσ δφο τελευταίουσ 

μινεσ του 2010 το ΥΑΧΣΞ δανείςτθκε με ςπουδι, μαηικά,  το ποςόν των 35.000.000 

€   

Συγκεκριμζνα ςυνάφκθκαν οι εξισ ςυμβάςεισ : 

1.- Χτισ 18/11/2010 Χφμβαςθ φψουσ 6.500.000 € με τθν ΥΕΛΦΑΛΩΧ. 

2.- Χτισ 19/11/2010 Χφμβαςθ φψουσ  9.000.000 € με τθν ΠΑΦΦΛΡ  

3.- Χτισ 13/12/2010 Χφμβαςθ φψουσ 6.000.000 € με τθν ΆΨΨΛΞΑ και 

4.-Χτισ 23/12/2010 Χφμβαςθ φψουσ 8.500.000 € με τθν ΕΚΡΛΞΘ 

Αν ςτο ποςόν αυτό προςτεκεί και το δάνειο των 5.000.000 € που ζλαβε το ΥΑΧΣΞ το 

ίδιο διάςτθμα από τθ EUROBANK με απλι υποςχετικι επιςτολι τθν οποία θ 

ποριςματικι αναφορά Ξαλοφδθ χαρακτθρίηει ωσ «τραπεηικό παράδοξο» (ςελ. 15) , 

προκφπτει ότι οι δυο αυτοί μινεσ του 2010, Ροζμβριοσ και Δεκζμβριοσ, και ενϊ θ 

ςφοδρι οικονομικι κρίςθ ιταν όχι απλϊσ επερχόμενθ αλλά παροφςα (θ 

ανακοίνωςθ από τον ΓΛΩΦΓΣ ΥΑΥΑΡΔΦΕΣΩ ςτο Ξαςτελόριηο ζγινε τον Απρίλιο του 

ίδιου ζτουσ ) ιςαν μινεσ υπερδανειςμοφ του ΥΑΧΣΞ.  
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Από το ςυνολικό ποςόν του μαηικοφ αυτοφ δανειςμοφ τα 30.000.000 € 

«αςφαλίςτθκαν» με εκχϊρθςθ τθσ κρατικισ επιχοριγθςθσ του ίδιου ζτουσ (2015) 

προσ τισ 4 τράπεηεσ τθν ΥΕΛΦΑΛΩΧ, τθν ΠΑΦΦΛΡ, τθν ΆΨΨΛΞΑ και τθν ΕΚΡΛΞΘ.  Χε 

τζτοιο φψοσ όμωσ ουδζποτε είχε ανζλκει θ επιχοριγθςθ ενόσ μόνου ζτουσ, δεν 

υπιρχε δε ιδίωσ μετά τισ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ περίπτωςθ να ςυμπλθρωκεί από 

άλλουσ πόρουσ. Ιταν το ςθμείο καμπισ πζρα από το οποίο ωσ φαίνεται δεν 

υπάρχει επιςτροφι, με τθν ζννοια τθσ δυνατότθτασ αποπλθρωμισ του 

ςυςςωρευμζνου χρζουσ.  

Θ πολιτικι αυτι υπερδανειςμοφ το ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα δεν πρζπει να 

προζκυψε τυχαία αλλά να είχε ςχεδιαςτεί καταλλιλωσ και να είχαν «εμπλακεί» 

ςτθν υλοποίθςι τθσ όλεσ οι τράπεηεσ. Υικανι ερμθνεία τθσ ςπουδισ με τθν οποία 

κατά το τζλοσ του 2010 υπερδανειοδοτικθκε το κυβερνθτικό -τότε- κόμμα είναι ότι 

ιδθ από το δεφτερο μιςό του 2010 είχε διαφανεί ότι τα κρατικά ζςοδα κα 

μειωκοφν, με βζβαιο ςυνακόλουκο τθ μείωςθ του ποςοφ για τισ κρατικζσ 

χορθγιςεισ ςτα κόμματα, που παρακολουκοφν τον προχπολογιςμό. Για το λόγο 

αυτόν πρζπει να ζςπευςαν οι ικφνοντεσ του κόμματοσ να εξαςφαλίςουν περίςςεια 

χρθμάτων θ επιςτροφι των οποίων, όμωσ, δεν ιταν κακόλου ορατι, το αντίκετο 

ιταν υπερβζβαιο ότι δεν κα μποροφςαν να επιςτρζψουν.  

Σ γιγαντιαίων για τα δεδομζνα του διαςτάςεων δανειςμόσ μζςα ςε ζνα εξαιρετικά 

ςφντομο χρονικό διάςτθμα υπιρξε ζνα εξαιρετικά προκλθτικό γεγονόσ αν λθφκεί 

υπόψιν ότι ιδθ το ΥΑΧΣΞ ιταν υπερχρεωμζνο και θ αδυναμία του να αποπλθρϊςει 

ειδικά τθν ΑΨΕ δεν αποτελοφςε μυςτικό. Ψο ερϊτθμα που αφορά ςτισ Ψράπεηεσ 

είναι γιατί φάνθκαν τόςο πρόκυμεσ να χρθματοδοτιςουν το ΥΑΧΣΞ με δάνεια που 

ιταν προφανζσ ότι δεν κα μποροφςαν να εξυπθρετθκοφν, τόςο εξ αιτίασ του ιδθ 

υπζρογκου δανειςμοφ του κόμματοσ όςο και εξ αιτίασ του ότι, ακροιςτικά, οι 

εξαςφαλίςεισ υπερζβαιναν κατά 50% το μζςο φψοσ των κρατικϊν χορθγιςεων για 

τα ζτθ 2001 – 2010. Επρόκειτο για χρθματοδοτιςεισ ακάλυπτεσ ιδθ από τθ 

χοριγθςι τουσ, ουςιαςτικά χαριςτικζσ πράξεισ , δωρεζσ κατά μίαν ζννοια . Ξατά 

τοφτο ςτθν όλθ ςυμπεριφορά των τότε ικυνόντων των τραπεηϊν ανιχνεφονται 

παραβιάςεισ των υποχρεϊςεϊν τουσ, με τθ μορφι, τουλάχιςτον, παραβάςεων του 

κακικοντοσ επιμελείασ ςτθν οποία τουσ υποχρζωναν οι επιτελικζσ τουσ κζςεισ. 

 

3.ΧΩΦΛΗΑ  

Δανειςμόσ ΣΥΛΗΑ 

 

Σ ΧΩΦΛΗΑ, κατά το χρόνο ςφνταξθσ του παρόντοσ, ζχει ζνα ενεργό δάνειο, από μία 
Ψράπεηα, τθν  ΕΚΡΛΞΘ ΨΦΑΥΕΗΑ Ελλάδοσ Α.Ε. 

Ζχει ςυναφκεί με τθν υπ’ αρικμό 0407037708/18-07-2006 ςφμβαςθ θ οποία είναι  
ιςχυρι (δεν ζχει καταγγελκεί), και με τισ εξισ πρόςκετεσ πράξεισ αυτισ. 



342 

 

Χτισ 31.10.2016 ςυνολικι οφειλι ανερχόταν ςε 8.406.888 ευρϊ. Χτθ ςυνολικι 
οφειλι ςυμπεριλαμβάνεται το λογιςτικοποιθμζνο υπόλοιπο και οι μθ 
λογιςτικοποιθμζνοι τόκοι και ζξοδα. 

Χτισ  ειςθγθτικζσ εκκζςεισ  τθσ δανείςτριασ Ψράπεηασ (ΕΨΕ), …..ςτισ 22-03 2016 και  
ςτισ 31-10-2016, οι προβλζψεισ είναι μθδενικζσ. Ψο ίδιο προκφπτει και από τθν 
κατάκεςθ Υάςχα. 

Δεν ζχουν βρεκεί δυςμενι ςτο Χφςτθμα «Ψειρεςίασ» και ο πιςτοφχοσ βρίςκεται 
ςτακερά ςτθν κατθγορία Βϋ, δθλαδι του ςυνεποφσ δανειολιπτθ.  

Για τθν  εν λόγω ςφμβαςθ υφίςταται ωσ εξαςφάλιςθ θ εκχϊρθςθ, μζςω 
πολλαπλϊν ςυμβάςεων ενεχυρίαςθσ, των απαιτιςεων του κόμματοσ εκ των 
ετιςιων ςυνολικϊν τακτικϊν επιχορθγιςεων για τα ζτθ 2007-2018. Επιςθμαίνεται:  

(α) ότι οι εκχωριςεισ των ςυνολικϊν τακτικϊν επιχορθγιςεων δεν αφοροφςαν ςε 
ςυγκεκριμζνα ποςά, κακϊσ αυτά δεν ιταν γνωςτά κατά τθν θμερομθνία 
εκχϊρθςθσ, αλλά αφοροφςαν ςυγκεκριμζνα ζτθ και  

(β) ότι δεν υφίςτανται άλλεσ ιδιαίτερεσ ςυμφωνίεσ εκχωριςεωσ.  

Επιπροςκζτωσ ςθμειϊνεται ότι  ςε κάκε  υπογεγραμμζνθ ςφμβαςθ  ενεχφραςθσ 
αναφζρεται ότι ‘’Σ ενεχυραςτισ ενεχυριάηει υπζρ τθσ Ψράπεηασ και όλα τα ςχετικά 
δικαιϊματα του προςωπικά και πραγματικά και τισ ςχετικζσ αγωγζσ και υπόςχεται 
ότι θ ενεχυραηόμενθ απαίτθςι του είναι ελεφκερθ από κάκε άλλθ ενεχφραςθ, 
εκχϊρθςθ, ςυμψθφιςμό ι απαίτθςθ τρίτου ι κατάςχεςθ’’. 

Σ  χρόνοσ ςτον οποίο εκτείνονται, οι εκχωριςεισ των κρατικϊν επιχορθγιςεων δεν 
υπερβαίνει τθν τετραετία. Επομζνωσ ο δανειςμόσ βαςίηεται ςτθν βεβαιότθτα, τθσ 
δυνατότθτασ ζγκαιρθσ αποπλθρωμισ του δανείου. Χε μία περίπτωςθ ζγινε 
υπζρβαςθ τθσ τετραετίασ, αυτι τθσ χρθματοδότθςθσ του ζτουσ 2013. Χτθ 
ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ για το φψοσ του δανειςμοφ, λιφκθκε ωσ βάςθ θ 
χειρότερθ εκδοχι, αυτι τθσ μθ ειςόδου του ΧΩΦΛΗΑ (τότε «ΧΩΡΑΧΥΛΧΠΣΧ ΨΘΧ 
ΑΦΛΧΨΕΦΑΧ ΨΩΡ ΞΛΡΘΠΑΨΩΡ ΞΑΛ ΨΘΧ ΣΛΞΣΟΣΓΛΑΧ», ςτθ Βουλι. Ξαι ςτθν περίπτωςθ 
αυτι, με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία, κα λάμβανε κρατικι επιχοριγθςθ, 
δεδομζνου, ότι είχε ςυνδυαςμοφσ ςτο 75% τθσ επικράτειασ και ότι κα ιταν κόμμα 
του ευρωκοινοβουλίου ςτισ εκλογζσ που μεςολαβοφςαν, λόγω του ςυςτιματοσ τθσ 
απλισ αναλογικισ.   

Ωσ επιπλζον εξαςφάλιςθ του χορθγθκζντοσ ςτο  κόμμα «ΧΩΡΑΧΥΛΧΠΣΧ ΨΘΧ 
ΑΦΛΧΨΕΦΑΧ ΨΩΡ ΞΛΡΘΠΑΨΩΡ ΞΑΛ ΨΘΧ ΣΛΞΣΟΣΓΛΑΧ» δανείου, (εκτόσ τθσ εκχϊρθςθσ 
τθσ κρατικισ χρθματοδότθςθσ), ςτισ 10-04-2013 δόκθκε θ ριτρα μθ εκχϊρθςθσ 
(negative pledge) του πιςτοφχου, για το ακίνθτο ιδιοκτθςίασ του, που βρίςκεται 
ςτθν Ακινα, ςτθ διαςταφρωςθ τθσ οδοφ Υειραιϊσ με τθν πλατεία Ελευκερίασ 1. Πε 
τθν εν λόγω δζςμευςθ το κόμμα «ΧΩΡΑΧΥΛΧΠΣΧ ΨΘΧ ΑΦΛΧΨΕΦΑΧ ΨΩΡ ΞΛΡΘΠΑΨΩΡ 
ΞΑΛ ΨΘΧ ΣΛΞΣΟΣΓΛΑΧ» ανζλαβε τθν υποχρζωςθ,  να μθν προβεί ςτθν πϊλθςθ του ωσ 
άνω ακινιτου και των επ’ αυτοφ εγκαταςτάςεων  και να μθν παραχωριςει 
υποκικθ, ι άλλο εμπράγματο δικαίωμα ςε τρίτον, εκτόσ εάν ςυναινζςει θ 
δανείςτρια τράπεηα. 
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Ττι το δάνειο του ΧΩΦΛΗΑ είναι ενιμερο και εξυπθρετείται κανονικά, 
πιςτοποιικθκε και από τον Διευκφνοντα Χφμβουλο τθσ Εκνικισ Ψράπεηασ Ελλάδοσ, 
που κατζκεςε ενϊπιον τθσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ λζγοντασ χαρακτθριςτικά «Αυτό 
που μπορϊ να ςασ πω είναι ότι το δάνειο που υπάρχει ςτον ΧΩ.ΦΛΗ.Α επί του 
παρόντοσ είναι ενιμερο αυτιν τθ ςτιγμι και εξυπθρετείται» 

Επομζνωσ το δάνειο, που ζχει ςυνάψει ο ΧΩΡΑΧΥΛΧΠΣΧ/ΧΩΦΛΗΑ με τθν 
Εκνικι Ψράπεηα Ελλάδοσ, δυνάμει τθσ ωσ άνω υπ’ αρικμό 0407037708/18-07-2006 
ςφμβαςθσ δανείου,  εξυπθρετείται κανονικά κατά κεφάλαιο και τόκουσ,  και είναι 
εξαςφαλιςμζνο αφ’ ενόσ με τθν εκχϊρθςθ των κρατικϊν επιχορθγιςεων, αφ’ 
ετζρου με τθν ανάλθψθ δζςμευςθσ μθ εκποίθςθσ και μθ  ακινιτου ιδιοκτθςίασ του 
κόμματοσ. 

Λςτορικό δανειςμοφ 

Διαχρονικά οι ςυμβάςεισ δανειςμοφ του ΧΩΦΛΗΑ ςυνάπτονται με τθν Εκνικι Ψράπεηα 
Ελλάδοσ. 

Αρχικά είχε καταρτιςτεί θ με αρικμό 12049 από 30-6-1995 κφρια ςφμβαςθ  και 
ακολοφκωσ οι 7-7-1995, 12-12-1995, 11-09-1996, 10-12-1996,  πρόςκετεσ πράξεισ 
αυτισ, μεταξφ τθσ Εκνικισ Ψράπεηασ Ελλάδοσ και του κόμματοσ «ΧΩΡΑΧΥΛΧΠΣΧ ΨΘΧ 
ΑΦΛΧΨΕΦΑΧ ΞΑΛ ΨΘΧ ΥΦΣΣΔΣΩ» , με τισ οποίεσ θ Ψράπεηα παρζςχε ςτο κόμμα  
«ΧΩΡΑΧΥΛΧΠΣΧ ΨΘΧ ΑΦΛΧΨΕΦΑΧ ΞΑΛ ΨΘΧ ΥΦΣΣΔΣΩ», πίςτωςθ με ανοιχτό 
αλλθλόχρεο λογαριαςμό μζχρι ποςοφ 1.320.616,29 ευρϊ. Υροσ εξαςφάλιςθ τθσ 
αποπλθρωμισ καταρτίηονταν μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν ςυμβάςεισ 
ενεχφραςθσ απαίτθςθσ του κόμματοσ κατά του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, που απζρρεε 
από τθν τακτικι κρατικι χρθματοδότθςθ.  

Στισ 18-07-2006, θ  με αρικμό 12049 από 30-6-1995 κφρια δανειακι ςφμβαςθ και οι 
πρόςκετεσ πράξεισ αυτισ,  λφκθκαν ομαλά και καταρτίςκθκε νζα αυτοτελισ 
δανειακι ςφμβαςθ μεταξφ τθσ Εκνικισ Ψράπεηασ Ελλάδοσ Α.Ε. και του κόμματοσ 
«ΧΩΡΑΧΥΛΧΠΣΧ Ψθσ ΑΦΛΧΨΕΦΑΧ ΨΩΡ ΞΛΡΘΠΑΨΩΡ ΞΑΛ ΨΘΧ ΣΛΞΣΟΣΓΛΑΧ» θ με αρικμό  
0407037708/18-07-2006. Πε τθν νζα αυτι δανειακι ςφμβαςθ χορθγικθκε ςτο 
κόμμα «ΧΩΡΑΧΥΛΧΠΣΧ ΑΦΛΧΨΕΦΑΧ ΨΩΡ ΞΛΡΘΠΑΨΩΡ ΞΑΛ ΨΘΧ ΣΛΞΣΟΣΓΛΑΧ» δάνειο  
ποςοφ 2.200.000,00 ευρϊ. Χτθ ςφμβαςθ αυτι το δανειοδοτθκζν κόμμα 
εκπροςωπικθκε  από τον Αλ. Αλαβάνο και θ Εκνικι Ψράπεηα Ελλάδοσ από τον 
Αγγελι Κεοφιλοπουλο. Θ εν λόγω ςφμβαςθ παροχισ πίςτωςθσ, είναι μζχρι ςιμερα 
ενεργι.  

Στισ 6-02-2007, υπεγράφθ μεταξφ των ωσ άνω ςυμβαλλομζνων, πρόςκετθ πράξθ 
αφξθςθσ πιςτωτικοφ ορίου, με τθν οποία αυξικθκε το πιςτωτικό όριο ςε 2.550.000 
ευρϊ. Ψο δανειοδοτθκζν κόμμα εκπροςωπικθκε από τον νόμιμο εκπρόςωπό του, 
Αλ. Αλαβάνο. 

Στισ 10-07-2007 υπεγράφθ μεταξφ των ωσ άνω ςυμβαλλομζνων, πρόςκετθ πράξθ 
αφξθςθσ πιςτωτικοφ ορίου, με τθν οποία αυξικθκε το πιςτωτικό όριο ςε 3.550.000 
ευρϊ. Ψο δανειοδοτθκζν κόμμα εκπροςωπικθκε από τον  νόμιμο εκπρόςωπό του,  
Αλ. Αλαβάνο. 

Στισ 18.12.2007 υπεγράφθ μεταξφ των ωσ άνω ςυμβαλλομζνων, πρόςκετθ πράξθ 
αφξθςθσ πιςτωτικοφ ορίου, με τθν οποία αυξικθκε το πιςτωτικό όριο ςε 4.000.000 
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ευρϊ. Ψο δανειοδοτθκζν κόμμα εκπροςωπικθκε από τον νόμιμο εκπρόςωπό του, 
Αλ. Ψςίπρα. 

Τθν 01-04-2008 υπεγράφθ μεταξφ των ωσ άνω ςυμβαλλομζνων, πρόςκετθ πράξθ 
αφξθςθσ πιςτωτικοφ ορίου, με τθν οποία αυξικθκε το πιςτωτικό όριο ςε 5.000.000 
ευρϊ. Ψο δανειοδοτθκζν κόμμα εκπροςωπικθκε από τον νόμιμο εκπρόςωπό του, 
Αλ. Ψςίπρα. 

Στισ 20.10.2009, 30-03-2010, 22-12-2010, υπεγράφθςαν μεταξφ των ωσ άνω 
ςυμβαλλομζνων ταυτάρικμεσ  πρόςκετεσ πράξεισ αφξθςθσ πιςτωτικοφ ορίου, με τισ 
οποίεσ αυξικθκε το πιςτωτικό όριο ςε 10.000.000 ευρϊ. Ψο δανειοδοτθκζν κόμμα 
εκπροςωπικθκε από τον νόμιμο εκπρόςωπό του Αλ. Ψςίπρα. 

Επιςτολι Αλ. Τςίπρα προσ ΕΤΕ 

Ψον Δεκζμβριο του ζτουσ 2010, ο Αλζξθσ Ψςίπρασ, ωσ εκπρόςωποσ του κόμματοσ 
«ΧΩΡΑΧΥΛΧΠΣΧ Ψθσ ΑΦΛΧΨΕΦΑΧ ΨΩΡ ΞΛΡΘΠΑΨΩΡ ΞΑΛ ΨΘΧ ΣΛΞΣΟΣΓΛΑΧ» ςφμφωνα 
με το καταςτατικό του, απζςτειλε επιςτολι ςτθν δανείςτρια τράπεηα ΕΨΕ, 
προκειμζνου να ηθτιςει τθν χοριγθςθ δανείου  1,5 εκ. ευρϊ και ρφκμιςθ του 
υπολοίπου.  

Ψο αίτθμα για τθν χοριγθςθ δανείου ενίςχυε με τθν πρόβλεψθ – που δικαιϊκθκε 
απολφτωσ-, ότι    θ επικείμενθ κρατικι χοριγθςθ των επομζνων κα ιταν τθσ τάξεωσ 
των 3,5 εκ. μεςοςτακμικά.  

Ξατά τα ςκζλοσ που αποτελοφςε αίτθμα ρφκμιςθσ οφειλισ, θ επιςτολι ιταν 
αναγκαία (ωσ διλωςθ βοφλθςθσ), για τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ρφκμιςθσ των 
δανείων. Χε τζτοια ενζργεια, δθλαδι ρφκμιςθ των δανείων του, δεν προζβθ κανζνα 
άλλο κόμμα. Πετά τθν επιςτολι επακολοφκθςε ρφκμιςθ, θ οποία τθρικθκε και με  
αυτιν τθν ζννοια ο ΧΩΦΛΗΑ υπιρξε απολφτωσ ςυνεργάςιμοσ δανειολιπτθσ. 

Χτθν εν λόγω επιςτολι  ο Αλζξθσ Ψςίπρασ, καλοφςε τθν δανείςτρια τράπεηα να 
εξετάςει το αίτθμα δανειςμοφ και ρφκμιςθσ των οφειλϊν με  «ευρφτερθ κεϊρθςθ» 
και «όχι αυςτθρά και μοναδικά χρθματοοικονομικά κριτιρια». Σι φράςεισ αυτζσ 
επικρίκθκαν από μζλθ τθσ εξεταςτικισ επιτροπισ, τα οποία απζδωςαν τθν ζννοια 
του επθρεαςμοφ τθσ δανείςτριασ προκείμενου αυτι να μερολθπτιςει υπζρ του 
κόμματοσ που εκπροςωποφςε ο Αλζξθσ Ψςίπρασ, παραβαίνοντασ τουσ κανόνεσ 
τραπεηικοφ δανειςμοφ.  

Θ πορεία τθσ δανειοδότθςθσ του ςυγκεκριμζνου κόμματοσ, αλλά και θ ίδια θ 
πορεία του δανειςμοφ του, δεν αφινουν περικϊρια τζτοιων ερμθνειϊν. 
Χυγκεκριμζνα κανζνασ κανόνασ πιςτοδότθςθσ τθσ δανείςτριασ τράπεηασ δεν 
παραβιάςτθκε. Ψθρϊντασ τισ υποχρεϊςεισ του που απζρρεαν από τθν δανειακι 
ςφμβαςθ ο ςυγκεκριμζνοσ δανειολιπτθσ, ηιτθςε να εξεταςτεί με  ευρφτθτα το 
αίτθμά του και  αποτελεί δικαίωμα του κάκε δανειολιπτθ να ηθτιςει τθν 
ευνοϊκότερθ δυνατι μεταχείριςθ. Θ ςυμφωνία που επακολοφκθςε είναι ςτο  
πλαίςιο του τραπεηικοφ δανειςμοφ, χωρίσ να προκφπτει παρζκκλιςθ από τουσ 
κανόνεσ πιςτοδότθςθσ και από τθν ςτακερι πορεία εξυπθρζτθςθσ του δανείου 
κατά κεφάλαιο και τόκουσ, δεν προκφπτει ηθμία τθσ δανείςτριασ τράπεηασ. Για τθν 
ςυγκεκριμζνθ επιςτολι, ο Διευκφνων Χφμβουλοσ τθσ ΕΨΕ Οεωνίδασ  Φραγκιαδάκθσ, 
ερωτϊμενοσ ςχετικά από μζλθ τθσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ, (βλ. πρακτικά 
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εξεταςτικισ Επιτροπισ, ςυνεδρίαςθ τθσ 28-06-2016) απάντθςε: «διαβάηοντασ το 
ςυγκεκριμζνο εδάφιο, είναι ζνα αίτθμα που κα ζκανε ίςωσ οποιοςδιποτε 
δανειολιπτθσ είναι ςε δφςκολθ κζςθ για μια κάπωσ πιο ευνοϊκι μεταχείριςθ. Δεν το 
διαβάηω ςαν προτροπι για παραβίαςθ των πιςτωτικϊν πολιτικϊν. Ψζτοιου είδουσ 
διάλογοι μεταξφ τθσ Ψράπεηασ και δανειολθπτϊν γίνονται πάρα πολλοί, ςε κάκε 
χρονικι ςτιγμι. Υαρ’ όλα αυτά θ Ψράπεηα χειρίηεται τα πιςτωτικά τθσ κζματα βάςει 
τθσ πολιτικισ τθσ. Σπότε δεν επθρεάςτθκε απ’ αυτιν τθν ςυγκεκριμζνθ 
παρζμβαςθ» 

Χτο ότι δεν υπιρξε κάποια ευνοϊκι μεταχείριςθ του κόμματοσ «ΧΩΡΑΧΥΛΧΠΣΧ ΨΘΧ 
ΑΦΛΧΨΕΦΑΧ ΨΩΡ ΞΛΡΘΠΑΨΩΡ ΞΑΛ ΨΘΧ ΣΛΞΣΟΣΓΛΑΧ», ςυνθγορεί το γεγονόσ ότι 
ηθτικθκε από τθν δανείςτρια τράπεηα και ζγινε δεκτό από τον δανειολιπτθ, θ 
αφξθςθ του επιτοκίου κατά περίπου 50%. Χε εκτζλεςθ τθσ   ςυμφωνίασ αυτισ 
ςυνιφκθ, ςτισ 05-01-2012 πρόςκετθ πράξθ ςυνομολόγθςθσ επιτοκίου, ςε 4,50%,  το 
οποίο  με τισ ειςφορζσ υπζρ τρίτων (0,60%), ανιλκε ςε 5,1%ζναντι του αρχικά 
ςυμφωνθκζντοσ, 2,25%. 

Ψζλοσ ςτο ιςτορικό δανειςμοφ του ΧΩΦΛΗΑ, πρζπει να αναφερκεί, ότι είχε ςυναφκεί 
δάνειο του κόμματοσ «ΧΩΡΑΧΥΛΧΠΣΧ ΨΘΧ ΑΦΛΧΨΕΦΑΧ ΨΩΡ ΞΛΡΘΠΑΨΩΡ ΞΑΛ ΨΘΧ 
ΣΛΞΣΟΣΓΛΑΧ», με τθν τράπεηα Ρειραιϊσ, με αρικμό δανειακοφ λογαριαςμοφ 
2011/0000008401 για ποςό 150.000 ευρϊ, με επιτόκιο 7,657000%, και διάρκεια 12 
μθνϊν. Ψο δάνειο αυτό ζχει εξοφλθκεί, όπωσ προκφπτει από τθν βεβαίωςθ 
εξόφλθςθσ τθσ Ψράπεηασ Υειραιϊσ, με θμερομθνία 23-05-2016(Α.Υ ειςερχομζνων 
Εξεταςτικισ Επιτροπισ: 173-24-11-2016). 

Σμοίωσ μεταξφ του κόμματοσ «ΧΩΡΑΧΥΛΧΠΣΧ ΨΘΧ ΑΦΛΧΨΕΦΑΧ ΨΩΡ ΞΛΡΘΠΑΨΩΡ ΞΑΛ 
ΨΘΧ ΣΛΞΣΟΣΓΛΑΧ και τθσ Ψράπεηασ Attika Bank, είχε ςυναφκεί θ με αρικμό 808/28-
04-2011 ςφμβαςθ δανείου, θ οποία όπωσ προκφπτει από τθν με αρικμό 384/25-05-
206 επιςτολι τθσ εν λόγω τράπεηασ (Α.Υ ειςερχομζνων Εξεταςτικισ Επιτροπισ: 173-
24-11-2016), ζχει εξοφλθκεί ολοςχερϊσ. 

ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΛΚΑ 

Σ ΧΩΦΛΗΑ ακολουκεί τον κανόνα που ικελε τα πολιτικά κόμματα να δανείηονται 
παρζχοντασ ωσ εγγφθςθ μελλοντικζσ κρατικζσ χορθγιςεισ προσ αυτά. Ξατά το χρόνο 
που ερεφνθςε θ επιτροπι είναι ςε γενικζσ γραμμζσ ςυνεπισ ςτισ ςυμβατικζσ του 
υποχρεϊςεισ , όπωσ πιο πάνω εκτίκεται. Διακζτει ακίνθτθ ιδιοκτθςία τθν οποία ζχει 
προκφψει ότι τθν προςφζρει προσ περαιτζρω εξαςφάλιςθ του δανειςμοφ. Σ χρόνοσ 
ςτον οποίο εκτείνεται θ εκχϊρθςθ , πλθν μιασ περιπτϊςεωσ , δεν υπερβαίνει τθν 
τετραετία, βαςίηεται άρα ςτθν βεβαιότθτα περί το φψοσ τθσ επιχοριγθςθσ, 
ςυνεπϊσ και περί τθσ δυνατότθτασ ζγκαιρθσ αποπλθρωμισ. Χε μία περίπτωςθ κατά 
τθν οποία χρειάςτθκε να γίνει υπζρβαςθ τθσ τετραετίασ (ζτοσ 2013) λιφκθκε ωσ 
βάςθ το δυςμενζςτερθ εκδοχι, ωσ προσ το φψοσ τθσ κρατικισ επιχοριγθςθσ και με 
βάςθ, τθν δυςμενι αυτι εκδοχι ζγινε ςτθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ ο δανειςμόσ.  

 
Κτίριο  επί τθσ Ρλατείασ Ελευκερίασ 1, ιδιοκτθςίασ ΣΥΛΗΑ 
 
Αν και εκφεφγει του αντικειμζνου τθσ ζρευνασ τθσ επιτροπισ, τόςο χρονικά, αφοφ 
αναφζρεται ςε χρόνο πολφ πριν τθσ αφετθρίασ τθσ , όςο και από άποψθ 
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περιεχομζνου, εν τοφτοισ επειδι ζγινε ςυηιτθςθ για το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ του 
εν λόγω κτιρίου, πρζπει να ςθμειωκοφν τα εξισ : 
Ψο κτίριο αγοράςτθκε από το κόμμα ΕΟΟΘΡΛΞΘ  ΑΦΛΧΨΕΦΑ (ΕΑΦ) το ζτοσ 1990, το 
οποίο τότε εκπροςωποφνταν νόμιμα από τον Υρόεδρο αυτοφ Οεωνίδα Ξφρκο του 
Πιχαιλ  και από τον Γραμματζα και εκπρόςωπο τθσ Ξεντρικισ Επιτροπισ Φϊτιο 
Ξουβζλθ,  δυνάμει του υπ’ αρικμόν 7247/24-08-1990 ςυμβολαίου αγοράσ τθσ 
ςυμβολαιογράφου Ακθνϊν Διμθτρασ Χταφυλάκθ, που ζχει μεταγραφεί νόμιμα ςτα 
βιβλία μεταγραφϊν του Ωποκθκοφυλακείου Ακθνϊν, ςτον τόμο 3686 και αρικμό 
289. 
Υρόκειται περί μιασ πολυϊροφθσ οικοδομισ, που απαρτίηεται από υπόγειο, 
ιςόγειο, θμιϊροφο και ζξι(6) πλιρεισ πάνω από το ιςόγειο ορόφουσ, κτιςμζνθ επί 
οικοπζδου εκτάςεωσ  282,91 τμ, που βρίςκεται ςτθν Ακινα, ςτθν περιφζρεια του 
Διμου Ακθναίων, και επί τθσ διαςταυρϊςεωσ τθσ οδοφ Υειραιϊσ με τθν πλατεία 
Ελευκερίασ, ςτθν οποία ζχει τον αρικμό 1. 
Ψο τίμθμα τθσ εν λόγω αγοράσ ςυμφωνικθκε ςτο ποςό των 115.000.000 δραχμϊν. 
 
Ψο τίμθμα τθσ αγοράσ, εκ δραχμϊν 115.00.000 καταβλικθκε ωσ εξισ: 
α)ποςό δραχμϊν 35.000.000 κατεβλικθ ςε μετρθτά κατά τθν ςφναψθ του 
ςυμβολαίου αγοραπωλθςίασ.  
β) Ψο ποςό δραχμϊν 80.000.000, πλθρϊκθκε  από ιςόποςο προϊόν  δανείου,  που 
χορθγικθκε ςτο κόμμα Ελλθνικι Αριςτερά από τθν Λονικι - Οαϊκι Ψράπεηα Ελλάδοσ, 
δυνάμει τθσ υπ’ αρ. 100/18.7.1990 δανειακισ ςφμβαςθσ. Χφμφωνα με τθν δανειακι 
ςφμβαςθ, για τθν εξαςφάλιςθ του δανείου, εγγράφθκε προςθμείωςθ υποκικθσ επι 
του κτιρίου αυτοφ για το ποςό των 130.000.000 δραχμϊν. 
 
Ψο κόμμα «Ελλθνικι Αριςτερά» ( ΕΑΦ), το ζτοσ 1990 ενοποιικθκε με το κόμμα  
«Χυναςπιςμόσ τθσ Αριςτεράσ και τθσ Υροόδου» υπό τθν ονομαςία του τελευταίου 
με ΑΦΠ 090193188 τθσ  ΔΣΩ ΧΨ’ Ακινασ. Χτο παραπάνω κτίριο το κόμμα  
«Χυναςπιςμόσ τθσ Αριςτεράσ και τθσ Υροόδου», εγκατζςτθςε τθν ζδρα του. 
 Εν ςυνεχεία το κόμμα  «Χυναςπιςμόσ τθσ Αριςτεράσ και τθσ Υροόδου» 
μετονομάςτθκε ςε « Χυναςπιςμόσ τθσ Αριςτεράσ των Ξινθμάτων και τθσ 
Σικολογίασ» με τον αυτό Αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου. Ψζλοσ το κόμμα « 
Χυναςπιςμόσ τθσ Αριςτεράσ των Ξινθμάτων και τθσ Σικολογίασ»  μετονομάςτθκε ςε 
« Χυναςπιςμόσ Φιηοςπαςτικισ Αριςτεράσ» (ΧΩ.ΦΛΗ.Α), διατθρϊντασ πάντοτε τον ίδιο 
αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου. 
Για τθν πλθρότθτα των εγγραφϊν ςτο οικείο υποκθκοφυλακείο, κατόπιν 
αντίςτοιχων αιτιςεων, καταχωρίςτθκαν τα με αρικμοφσ πρωτοκόλλου 3134/25-2-
2016, 3135/25-2-2016 και  3135/25-2-2016, ζγγραφα τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 
Διοικθτικισ Ωποςτιριξθσ, τμιμα βουλευτικοφ και κομμάτων τθσ Βουλισ και 
ςθμειϊκθκαν νομίμωσ ςτο βιβλίο μεταγραφϊν οι παραπάνω αλλαγζσ ςτθν 
επωνυμία του πολιτικοφ κόμματοσ, που είναι ιδιοκτιτθσ του εν λόγω ακινιτου, του 
ΧΩ.ΦΛΗ.Α. 
Ξατά τθν ζναρξθ κτθματογράφθςθσ υπεβλικθςαν  δθλϊςεισ ιδιοκτθςίασ για όλεσ 
τισ οριηόντιεσ ιδιοκτθςίεσ του εν λόγω ακινιτου, ςφμφωνα με το ν. 2308/1995, με 
δικαιοφχο  το κόμμα «ΧΩΡΑΧΥΛΧΠΣΧ ΦΛΗΣΧΥΑΧΨΛΞΘΧ ΑΦΛΧΨΕΦΑΧ». 
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Ψο δάνειο που χορθγικθκε για τθν πλθρωμι του τιμιματοσ αγοράσ εξοφλικθκε το 
ζτοσ 1997, επίςθσ πριν από τθν χρονικι αφετθρία ζναρξθσ τθσ εξζταςθσ τθσ 
παροφςασ επιτροπισ.   
Είχε προθγθκεί διαδικαςία αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ που είχε ωσ  αποτζλεςμα τρεισ  
πλειςτθριαςμοφσ, οι οποίοι όλοι απζβθςαν άγονοι. Εν ςυνεχεία, μετά από πρόταςθ 
τθσ δανείςτριασ Ψράπεηασ  καταβλικθκε το ςυνολικό ποςό εκατόν εβδομιντα πζντε 
εκατομμυρίων δραχμϊν (175.000.000) ςε 4 δόςεισ (Πάρτιοσ 1997: 80.000.000 
δραχμζσ, Λοφνιο: 1997 30.000.000 δραχμζσ, Χεπτζμβριο 1997: 30.000.000 δραχμζσ 
και Δεκζμβριοσ 1997 : 35.000.000) και το δάνειο εξοφλικθκε. 
Θ δανείςτρια Λονικι Ψράπεηα με τθν 28.02.1997 επιςτολι τθσ, πιςτοποίθςε τθν 
καταβολι του ςυμφωνθμζνου για τθν εξόφλθςθ ποςοφ των 175.000.000 δραχμϊν 
και δεςμεφτθκε ςτθν άρςθ των βαρϊν που είχε εγγράψει επί του άνω ακινιτου 
προσ εξαςφάλιςθ του χορθγθκζντοσ δανείου, ςτθν οποία προζβθ εν ςυνεχεία.  
Πε τθν από 16-01-1998  επιςτολι του προσ τον τότε Υρόεδρο του Χυναςπιςμοφ 
Ρίκο Ξωνςταντόπουλο ο τότε Διευκφνων Χφμβουλοσ τθσ Λονικισ Ψράπεηασ (Α.Υ. 
ειςερχομζνων τθσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ 173/24-11-2016), εκφράηει τισ ευχαριςτίεσ 
του για «τθν πλιρθ διευκζτθςθ των οικονομικϊν ςχζςεων του Χυναςπιςμοφ με τθν 
Λονικι Ψράπεηα». 
Πετά τθν εξάλειψθ των βαρϊν δεν κεωρικθκε αναγκαία ι ςκόπιμθ κάποια 
περαιτζρω ενζργεια, πλθν τθσ καταχϊριςθσ ςτο οικείο Ωποκθκοφυλακείο τθσ 
αλλαγισ τθσ  επωνυμίασ του Ξόμματοσ ΧΩΡΑΧΥΛΧΠΣΧ ΦΛΗΣΧΥΑΧΨΛΞΘΧ ΑΦΛΧΨΕΦΑΧ 
(ΧΩ.ΦΛΗ.Α). 
Από αντίγραφα των οικείων δθλϊςεων που τζκθκαν ςτθ διάκεςθ τθσ Εξεταςτικισ 
Επιτροπισ(Α.Υ. ειςερχομζνων τθσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ 173/24-11-2016), 
προκφπτει ότι ζχουν υποβλθκεί δθλϊςεισ φόρου μεγάλθσ ακίνθτθσ περιουςίασ από 
το ζτοσ 2001 και ζχουν πλθρωκεί οι αντίςτοιχοι φόροι. 
 
Υαρότι το δάνειο του Χυναςπιςμοφ προσ τθν Εκνικι Ψράπεηα τθσ Ελλάδοσ, που είχε 
ςυναφκεί δυνάμει τθσ υπ’ αρικμό 0407037708/18-07-2006 ςφμβαςθσ ιταν 
εξυπθρετοφμενο και προσ εξαςφάλιςθ τθσ αποπλθρωμισ του είχαν ιδθ εκχωρθκεί 
κρατικζσ επιχορθγιςεισ, ςτισ 10-04 - 2013,  προσ περαιτζρω εξαςφάλιςθ, δόκθκε 
ςτθν  δανείςτρια τράπεηα  θ διαβεβαίωςθ άρνθςθσ εκποίθςθσ του άνω ακινιτου, 
(Negative pledge). Θ ςχετικι διαβεβαίωςθ δόκθκε με τθν από 10-4-2013 επιςτολι 
προσ Εκνικι Ψράπεηα Ελλάδοσ, ςτθν οποία αναφζρεται ότι το κόμμα δεςμεφεται να 
μθν προβεί ςτθ πϊλθςθ του ακινιτου και των επ’ αυτοφ εγκαταςτάςεων που 
βρίςκεται ςτθν πλατεία Ελευκερίασ/Ξουμουνδοφρου 1 Ακινα και αποτελεί ζδρα 
του κόμματοσ, να μθν παραχωριςει υποκικθ ι άλλο εμπράγματο δικαίωμα ςτο 
ανωτζρω ακίνθτο, και να μθ ςυναινζςει ςτθν εγγραφι προςθμειϊςεωσ υποκικθσ 
υπζρ τρίτου. 
Ψο ακίνθτο τθσ πλατείασ Ελευκερίασ 1,  προςφζρκθκε, ςυνεπϊσ, προσ περαιτζρω 
εξαςφάλιςθ, από αυτιν που παρείχε θ εκχϊρθςθ των κρατικϊν επιχορθγιςεων, 
παρότι δεν υπιρξε ςχετικι όχλθςθ εκ μζρουσ τθσ δανείςτριασ, ι ςυμβατικόσ όροσ 
από τον οποίο να απορρζει θ ςχετικι υποχρζωςθ. Υροφανϊσ για το λόγο αυτό ςε 
ςυνδυαςμό προσ το ότι το δάνειο εξελίςςεται ομαλά αλλά και ότι , όπωσ προζκυψε 
από τθν διαδικαςία, ο ΧΩ.ΦΛΗ.Α διακζτει και άλλεσ πθγζσ ςτακερισ χρθματορροισ 
(ειςφορζσ μελϊν, ςυνδρομζσ βουλευτϊν) δεν ηθτικθκε ωσ ςιμερα από τθν τράπεηα 
θ εγγραφι προςθμείωςθσ επι του ςυγκεκριμζνου ακινιτου.  
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4.ΞΞΕ 

 ΞΣΠΠΣΩΡΛΧΨΛΞΣ ΞΣΠΠΑ ΕΟΟΑΔΑΧ 

 

Σ δανειςμόσ του Ξομμουνιςτικοφ Ξόμματοσ Ελλάδασ (ΞΞΕ) προζρχεται από δυο 

τράπεηεσ: τθν Εκνικι Ψράπεηα Ελλάδοσ (ΕΨΕ) και τθν Ψράπεηα Αττικισ. Θ ςυνολικι 

οφειλι ανζρχονταν, ςτισ 31.10.2016, ςτα 7.072.656 ευρϊ ςτθν Εκνικι Ψράπεηα 

Ελλάδοσ (ΕΨΕ) και ςτα 1,221.612 ευρϊ ςτθν Ψράπεηα Αττικισ - δθλ. ςυνολικζσ 

οφειλζσ και ςτισ δυο τράπεηεσ 8.318.260 ευρϊ. 

Σι οφειλζσ προζρχονταν από 2 (δφο) δανειακζσ ςυμβάςεισ με τθν ΕΨΕ - με αρ. 

ςφμβαςθσ 0400120600/28.7.1995 φψουσ 7.093.642 και τθν ςφμβαςθ με 

θμερομθνία 13.4.2005 και αρ. 4085354680 φψουσ 3.042 ευρϊ - και μια ςφμβαςθ με 

τθν Ψράπεηα Αττικισ με αρ. 811/12.10.2011, φψουσ 1.221.612 ευρϊ. 

Για τισ ςυμβάςεισ με τθν ΕΨΕ ζχουν παραχωρθκεί, ωσ εξαςφάλιςθ, οι απαιτιςεισ 

του κόμματοσ από τισ ετιςιεσ τακτικζσ επιχορθγιςεισ για τα ζτθ 2007 ζωσ 2018. Σι 

εκχωριςεισ δεν αναφζρονται ςε ςυγκεκριμζνα ποςά. Θ δανειακι ςφμβαςθ του ΞΞΕ 

με τθν Ψράπεηα Αττικισ αφορά ςε ςτεγαςτικό δάνειο (ςειςμο-δάνειο) και εκτόσ από 

το εγγεγραμμζνο βάροσ ςτο ακίνθτο υφίςταται και θ Εγγφθςθ του Ελλθνικοφ 

Δθμοςίου.  

Σι δανειακζσ υποχρεϊςεισ του ΞΞΕ εκπλθρϊνονται κανονικά μζχρι ςιμερα και ωσ 

εκ τοφτου δεν ζχουν καταγγελκεί και δεν υπάρχουν προβλζψεισ απομείωςθσ τουσ 

από τισ τράπεηεσ. Πε βάςθ το κφριο χαρακτθριςτικό των οικονομικϊν του ΞΞΕ που 

είναι οι ςθμαντικζσ ειςφορζσ μελϊν, βουλευτϊν και φίλων, το φψοσ των οποίων 

από 6,32 εκατομμφρια ευρϊ το 2009 ανιλκε ςε 10,6 εκατομμφρια ευρϊ το 2011 

(ποςοςτιαία αφξθςθ 67,6%) και θ ςχετικά μικρι δαπάνθ για τόκουσ (τθσ τάξθσ των 

500 χιλιάδων κατ’ ζτοσ) κακϊσ και θ αξιοποίθςθ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ του ΞΞΕ, 

εκτιμάται  ότι θ ομαλι αποπλθρωμι των δανείων είναι εξαςφαλιςμζνθ.  

Ρα ςθμειωκεί ότι το ΞΞΕ είναι το μόνο κόμμα που ζχει εκχωριςει όχι μόνο τισ 

τακτικζσ κρατικζσ επιχορθγιςεισ αλλά και ζχει υποκθκεφςει μζροσ τθσ ακίνθτθσ 

περιουςίασ του. Τμωσ κα πρζπει να επιςθμανκεί ότι οι οφειλζσ προσ τθν ΕΨΕ τθσ, 

ςυγγενοφσ με το ΞΞΕ, εταιρίασ «ΨΩΥΣΕΞΔΣΨΛΞΘ ΑΕ», ανζρχονταν, μζχρι τθν 

πτϊχευςι τθσ, το 2015, ςε περίπου 13 εκατομμφρια ευρϊ με τουσ τόκουσ και  είναι 
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πικανόν μζχρι τθν πτϊχευςθ τθσ να απορροφοφςαν ςθμαντικό μζροσ των 

τραπεηικϊν δανείων τθσ ΕΨΕ προσ το ΞΞΕ.  

 

 

Δ.5.  ΨΛ ΞΑΨΕΚΕΧΑΡ ΣΛ ΠΑΦΨΩΦΕΧ-ΕΞΥΦΣΧΩΥΣΛ ΨΩΡ ΨΦΑΥΕΗΩΡ ΓΛΑ ΨΑ ΔΑΡΕΛΑ 
ΨΩΡ ΞΣΠΠΑΨΩΡ 

 

Εξζταςθ μάρτυρα κ. Γεϊργιου Ράςχα- επικεωρθτι τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ 

 

 Ψα δάνεια των κομμάτων ΥΑΧΣΞ και ΡΔ αυτι τθ ςτιγμι φτάνουν ςτα 400 

εκατομμφρια  ευρϊ (211 για ΡΔ και 190 για ΥΑΧΣΞ) και δεν φαίνεται τρόποσ 

να αποπλθρωκοφν για τα επόμενα 70 χρόνια 

 

 θ Ψράπεηα τθσ Ελλάδοσ δεν ςυμπεριζλαβε τα δάνεια των κομμάτων, κατά τθ 

διάρκεια του ζλεγχο που πραγματοποίθςε ςτθν Attica Bank τθν περίοδο 2011 

– 2014, ενϊ ανζφερε ότι το υπόλοιπο των δανείων τθσ Ρ.Δ. και του ΥΑΧΣΞ 

Χυγκεκριμζνα ςθμείωςε ότι δεν ελζγχκθκαν τα δάνεια των κομμάτων και γι’ 

αυτό το πόριςμα δεν εςτάλθ ςτθν Εξεταςτικι, ενϊ εςτάλθ το πόριςμα τθσ 

περιόδου 2015 - 2016. «Δεν ελζγχουμε όλουσ τουσ πελάτεσ. Ελζγξαμε τθν 

πιςτοδοτικι τακτικι παίρνοντασ ζνα δείγμα από τουσ μεγάλουσ πιςτοφχουσ. 

Πζςα ςτο πόριςμα και ςτο δείγμα που κάναμε δεν υπάρχει κόμμα». 

 

 Εξιγθςε ότι το 2010 ζγινε τακτικόσ ζλεγχοσ ςτθν τότε Αγροτικι Ψράπεηα και 

εμφανίςκθκαν δάνεια ςτθ Ρ.Δ. και το ΥΑΧΣΞ, φψουσ 205.620.006 ευρϊ. «Ψο 

λογιςτικό υπόλοιπο όλων των δανείων ςιμερα, είναι 295.227.000. Ψα 

τελευταία δάνεια δόκθκαν το 2011, ζκτοτε δεν δόκθκαν δάνεια. Ψα υπόλοιπα 

είναι μθ καταλογιςμζνοι τόκοι 

 

  Χε ερϊτθςθ αν υπάρχει πόριςμα από τθν Ψράπεηα τθσ Ελλάδοσ για τθν 

Ψράπεηα Αττικισ για τθν περίοδο 2010-2014, αλλά και για δάνεια φψουσ 13 

εκατομμυρίων ευρϊ που ζλαβαν πολιτικά κόμματα από τθν Ψράπεηα Αττικισ 

τα τελευταία ζτθ ο κοσ Υάςχασ απάντθςε πωσ δε γνωρίηει τθν φπαρξθ 

πορίςματοσ για τθν περίοδο 2010-2014 και πωσ ςτο πόριςμα του 2016 δεν 

υπάρχουν αναφορζσ ςε δάνεια μζςων ενθμζρωςθσ ι κομμάτων. Υρόςκεςε 

ωςτόςο ότι οι εποπτικοί μθχανιςμοί τθσ ΨτΕ δε δφναται να ελζγξει όλουσ τουσ 

δανειολιπτεσ και πωσ αυτό γίνεται δειγματολθπτικά. Χτθν πραγματικότθτα 

βάςει των απόρρθτων εγγράφων τθσ εξεταςτικισ το πόριςμα του 2016 

περιλαμβάνει τον ζλεγχο 37 εταιρειϊν, με τισ 30 από αυτζσ να ζχουν λάβει 
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δάνεια κάτω των 2 εκατομμυρίων ευρϊ. Ψα 13 εκατομμφρια ευρϊ που ζλαβαν 

τα πολιτικά κόμματα από τθν Ψράπεηα Αττικισ αποτελοφν υψθλό ποςό. 

 

 

 Για τισ χρθματοδοτιςεισ των κομμάτων γενικά ο κ. Υάςχασ ανζφερε, ότι τθν 

περίοδο 2000-2003 ιταν χαμθλοφ κινδφνου, ςε ςχζςθ με τθν ετιςια 

επιχοριγθςι τουσ, ωςτόςο όςο πζρναγαν τα χρόνια και αυξάνονταν τα δάνεια 

και ενεχυριάηονταν οι απαιτιςεισ, γίνονταν ολοζνα και πιο υψθλοφ κινδφνου. 

Υάντωσ, όπωσ είπε, τα τελευταία δάνεια δόκθκαν το 2011. 

«Τταν απζναντι ςου ζχεισ ζναν πολιτικό οργανιςμό, δεν περιμζνεισ να 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του. Τςο περνοφςε ο καιρόσ και αυξάνονταν τα 

υπόλοιπα των χρθματοδοτιςεων και ζφταςαν μζχρι το 2020, ιταν εκ των 

πραγμάτων υψθλοφ κινδφνου. Γι’ αυτό οι Ψράπεηεσ είχαν προβλζψεισ 90% 

για τα δφο κόμματα, ενϊ για τα άλλα κόμματα είχαν μθδζν προβλζψεισ», 

ανζφερε. 

 

 Σ κ. Υάςχασ επεςιμανε ότι το λογιςτικό υπόλοιπο των δανείων ςε κόμματα, 

είναι φψουσ 295 εκατ. ευρϊ και μόνο τα δάνεια ΧΩΦΛΗΑ και ΞΞΕ κεωροφνται 

«ομαλισ είςπραξθσ». 

Χαρακτθριςτικι ιταν και θ απάντθςι του ςτθν ερϊτθςθ, αν πιςτεφει ότι κα 

αποπλθρωκοφν τα δάνεια ΡΔ και ΥΑΧΣΞ, που είναι τθσ τάξεωσ των 250 εκατ. 

ευρϊ. 

«Ψο φψοσ τουσ είναι πάρα πολφ μεγάλο. Χαν επικεωρθτισ, ςαν πολίτθσ, ςαν 

άνκρωποσ, δεν κα ικελα να ακοφςω ότι αυτά τα δάνεια δεν κα πλθρωκοφν 

ποτζ». 

 

 

 

Εξζταςθ Διοικθτι τθσ ΤτΕ κ. ΓιάννθΣτουρνάρα 

 

 Θ τροπολογία των τριϊν βουλευτϊν τθσ ΡΔ που απάλλαςςε τουσ τραπεηίτεσ 

από ποινικζσ ευκφνεσ για καλαςςοδάνεια και οδιγθςε ςτο να μπει το πόριςμα 

Ξαλοφδθ ςτο αρχείο, αφοροφςε νομικά πρόςωπα που δεν ανικουν ςτθ Γενικι 

Ξυβζρνθςθ και όχι κόμματα. 

 

 Ψα κόμματα,για τα φψουσ 400 εκατ. ευρϊ (211 για ΡΔ και 190 για ΥΑΧΣΞ) 

δάνειά τουσ, πρζπει να δοφμε τισ πρακτικζσ «αδελφϊν ευρωπαϊκϊν 

κομμάτων» υπονοϊντασ, ενδεχομζνωσ, μορφζσ κουρζματοσ 
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Εξζταςθ, Διευκφντριασ Εποπτείασ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ κασ. Σίςςυ 
Ραπαγιαννίδου 

 

 Ωποςτιριξε ότι δεν υπάρχει ειδικό κεςμικό πλαίςιο που να ορίηει τον τρόπο 

δανειοδότθςθσ των κομμάτων. Ωπό αυτι τθν ζννοια, είπε ότι οι τράπεηεσ 

διαχειρίηονται τα δάνεια προσ πολιτικά κόμματα όπωσ αυτά των 

επιχειριςεων, ακόμα και αν καταςτοφν «κόκκινα». 

«Ψο αν κα πωλθκοφν ςε funds είναι απόφαςθ τθσ τράπεηασ. Ψο κζμα 

πϊλθςθσ ι διαχείριςθσ είναι ξεχωριςτι περιοχι» 

 

 Ψα κόμματα επικαλοφνταν τθν «εγγφθςθ του Δθμοςίου», που κεωρείται 

«μθδενικισ ςτάκμιςθσ», ςφμφωνα με τισ εγγραφζσ των κομματικϊν 

επιχορθγιςεων ςτουσ κρατικοφσ προχπολογιςμοφσ. Ξαι επομζνωσ κόμματα 

και τράπεηεσ (κυρίωσ θ τζωσ Αγροτικι Ψράπεηα-ΑΨΕ) ζλεγαν ότι ςφμφωνα με 

τουσ ευρωπαϊκοφσ κανόνεσ, οι «εγγυιςεισ του Δθμοςίου» κεωροφνται... 

απολφτωσ αςφαλείσ. 

 

 Χφμφωνα με τθν κυρία Υαπαγιαννίδου ςτο κζμα των εκχωριςεων δεν μιλάμε 
περί εγγφθςθσ Δθμοςίου, γιατί δεν υπιρχε εγγφθςθ δθμοςίου, αλλά υπιρχε 
μία εγγραφι ςτον Υροχπολογιςμό. Ψθ λαμβάνουμε υπ’ όψιν, εφ’ όςον 
πλθροφνται και οριςμζνα κριτιρια. Δθλαδι, όταν γίνεται μία εγγραφι ςτον 
Υροχπολογιςμό ςιμερα για το φετινό προχπολογιςμό, είμαςτε ςτθν ίδια 
βουλευτικι περίοδο και ζχουμε μία βεβαιότθτα ότι και του χρόνου κα υπάρχει 
ζνα αντίςτοιχο ποςό, αςφαλϊσ το λαμβάνουμε υπ’ όψιν μασ. Πετά από δζκα 
χρόνια, όμωσ, προφανϊσ αυτό το ποςό δεν κα μποροφςε να αντιμετωπιςτεί με 
τθν ίδια βεβαιότθτα. Ξατά ςυνζπεια, δεν μποροφμε να το λάβουμε υπ’ όψιν 
για μία ευνοϊκι ςτάκμιςθ. 

 

 

 Θ ΨτΕ ζδινε γραπτϊσ και προφορικϊσ οδθγίεσ «ςυμμόρφωςθσ όταν 

διαπίςτωνε ςυςτθματικά προβλιματα επιςφαλοφσ δανειςμοφ» ςτισ τράπεηεσ, 

όπωσ ςτα δάνεια προσ τα ΠΠΕ και ςτα κόμματα Ρ.Δ. και ΥΑΧΣΞ. 

Ωςτόςο, δεν ικελε να γίνει πιο ςυγκεκριμζνθ για το πότε και για ποιουσ 

λόγουσ επζβαλε κυρϊςεισ ςε τράπεηεσ πλθν των αυςτθρϊν οδθγιϊν και 

εγκυκλίων για τθν ενθμζρωςθ του καταναλωτι ι για κάποιεσ απομακρφνςεισ 

υπαλλιλων. 

 Χχετικά με τθν επιςφαλι χοριγθςθ δανείων είπε «όταν διαπιςτϊνεται 

επιςφαλισ χοριγθςθ δανείων -δίχωσ δθλαδι τισ απαιτοφμενεσ εγγυιςεισ- 

τότε υποχρεϊνουμε τισ τράπεηεσ να αυξιςουν τισ προβλζψεισ τουσ και εάν τα 

πράγματα πάνε ακόμα πιο άςχθμα να τισ υποχρεϊςουμε να ενιςχυκοφν 

κεφαλαιακά». 
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Χφμφωνα με αυτιν τθν ομολογία τθσ αυτι, υποχρεϊνουν δθλαδι τισ 

τράπεηεσ που ζδιναν καλαςςοδάνεια ςε ΠΠΕ και κόμματα να 

ανακεφαλαιοποιθκοφν με λεφτά του ελλθνικοφ λαοφ. 

 

 

 

Attica Bank Αλζξανδροσ Αντωνόπουλοσ 

 

 Τπωσ είπε ο κ. Αντωνόπουλοσ, το ςφνολο των δανειοδοτιςεων ςε κόμματα 

είναι τθσ τάξεωσ του 0,32% και των ΠΠΕ 0,26%. Ειδικότερα, για τα δάνεια τθσ 

ΡΔ και του ΥΑΧΣΞ, ο διευκφνων ςφμβουλοσ τθσ «ATTICA BANK» ανζφερε ότι 

ζχουν καταγγελκεί γιατί δεν εξυπθρετοφνται και ζχουν ξεκινιςει όλεσ οι 

προβλεπόμενεσ νόμιμεσ διαδικαςίεσ για τθν εξόφλθςι τουσ. Θ τελικι οφειλι 

για τθ ΡΔ είναι 2,4 εκατ. ευρϊ και του ΥΑΧΣΞ ζφκαςε τα 6,5 εκατ. Ευρϊ 

 

 Χε ερϊτθςθ ςχετικά με τθν πολλαπλι εκχϊρθςθ των κομμάτων ςε παραπάνω 

από μια τράπεηεσ απάντθςε ότι «Θ εκχϊρθςθ ςε παραπάνω από ζναν πιςτωτι 

είναι νόμιμθ, υπό τον όρο ότι υπάρχει επαρκζσ ποςό. Εμείσ ζχουμε τθ 

διαβεβαίωςθ ςε ιςχυρι ςφμβαςθ που επιδόκθκε ςτο ελλθνικό Δθμόςιο περί 

ενεχυρίαςθσ. Σφείλω να ςθμειϊςω ότι οι εκχωριςεισ επιδίδονται από το 

ελλθνικό Δθμόςιο και δεν υπάρχει κζμα μθ αποδοχισ τουσ. Είναι νομικά 

ιςχυρι θ εκχϊρθςθ και λαμβάνεται ςοβαρά υπόψθ για τθ χοριγθςθ 

δανείου. Ωςτόςο, ο κ. Αντωνόπουλοσ αποφεφγει να δϊςει μία ςυγκεκριμζνθ 

απάντθςθ ςτο ερϊτθμα των πολλαπλϊν εκχωριςεων, τθν ςτιγμι, μάλιςτα, 

που υπιρχε ςυμβατικι δζςμευςθ, θ οποία απζκλειε ρθτϊσ τθν εκχϊρθςθ. 

 

 

 Χε ερϊτθςθ ςχετικά με τθν πολλαπλι εκχϊρθςθ των κομμάτων ςε παραπάνω 

από μια τράπεηεσ απάντθςε ότι «Θ εκχϊρθςθ ςε παραπάνω από ζναν πιςτωτι 

είναι νόμιμθ, υπό τον όρο ότι υπάρχει επαρκζσ ποςό. Εμείσ ζχουμε τθ 

διαβεβαίωςθ ςε ιςχυρι ςφμβαςθ που επιδόκθκε ςτο ελλθνικό Δθμόςιο περί 

ενεχυρίαςθσ. Σφείλω να ςθμειϊςω ότι οι εκχωριςεισ επιδίδονται από το 

ελλθνικό Δθμόςιο και δεν υπάρχει κζμα μθ αποδοχισ τουσ. Είναι νομικά 

ιςχυρι θ εκχϊρθςθ και λαμβάνεται ςοβαρά υπόψθ για τθ χοριγθςθ δανείου 

 

 

 

 

 Εκνικι Τράπεηα- Διευκφνων Σφμβουλοσ Λεωνίδασ Φραγκιαδάκθσ 
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 Τςον αφορά τα δάνεια τθσ Εκνικισ ςτα κόμματα, ςυνολικά είναι 

ςιμερα 29 εκατ. ευρϊ, με το φψοσ των προβλζψεων ςτα 13 εκατ. 

Από αυτά τα 14 είναι τθσ Ρ.Δ. και του ΥΑΧΣΞ, κακϊσ δεν 

εξυπθρετοφνται 8,7 εκατ. του ΥΑΧΣΞ. 

 

 Χε ερϊτθςθ αν κα χάςει θ τράπεηα τα λεφτά τθσ αν το ΥΑΧΣΞ αλλάξει 

ΑΦΠ και όνομα ο κ. Φραγκιαδάκθσ απάντθςε «Δεν είμαι βζβαιοσ να 

ςασ απαντιςω. Τμωσ, ζτςι όπωσ το λζτε, μπορεί να είναι ορατό αυτό 

το πρόβλθμα». 

 

 

 

Τράπεηα Ρειραιϊσ- Αναπλθρωτισ Διευκφνων Σφμβουλοσ κ. Γεϊργιοσ 
Ρουλόπουλοσ 

 

 Δεν ζχει γίνει αναδιάρκρωςθ των δανείων τθσ ΡΔ και του ΥΑΧΣΞ, παρά μόνο 

κάποιεσ επικοινωνίεσ με τουσ οικονομικοφσ τουσ διευκυντζσ» 

 

 Ζχουν καταγγελκεί και ζχουν ξεκινιςει ιδθ οι νομικζσ διαδικαςίεσ, για τα 

δάνεια που χορθγικθκαν ςε ΡΔ, φψουσ 131 εκατ. ευρϊ, και του ΥΑΧΣΞ που 

είναι τθσ τάξεωσ των 108 εκατ. ευρϊ. 

 

 Χχετικά με τισ εκχωριςεισ των κρατικϊν επιχορθγιςεων επεςιμανε οτι 

ζδωςαν δάνεια με βάςθ τισ μελλοντικζσ επιχορθγιςεισ του 2015. Αυτό που 

ςυνζβθ ςτθν Ελλάδα μετά, το βάκοσ τθσ κρίςθσ, θ διάρκεια τθσ φφεςθσ δεν 

μποροφςε να εκτιμθκεί το 2010. Πειϊκθκε το ΑΕΥ κατά 26%. Αυτό είχε 

ςυμβεί πριν 100 χρόνια ςτθν Αμερικι». 

 

Γενικζσ παρατθριςεισ 

 

 Είναι θ πιο εκτεκειμζνθ τράπεηα ςε δανειοδοτιςεισ προσ κόμματα, το 

μεγαλφτερο μζροσ των οποίων είναι ςε οριςτικι κακυςτζρθςθ. 

 

 Θ ζκκεςθ τθσ Ψράπεηασ Υειραιϊσ προζρχεται κατά κφριο λόγο από αμαρτωλζσ 

δανειοδοτιςεισ που είχε χορθγιςει θ Αγροτικι Ψράπεηα. Ψο εκτεταμζνο 

ρεπορταη του inside story για τα κόκκινα δάνεια τθσ ΑΨΕ, τθν οποία θ Ψράπεηα 

Υειραιϊσ απορρόφθςε το 2012, όταν θ Ψράπεηα τθσ Ελλάδοσ αποφάςιςε τθν 

εκκακάριςθ τθσ Αγροτικισ Ψράπεηασ και τον διαχωριςμό τθσ ςε καλι και κακι 

τράπεηα.   
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 Υροσ τα πολιτικά κόμματα θ Ψράπεηα Υειραιϊσ ζχει χορθγιςει δάνεια 240 

εκατ. ευρϊ, από τα οποία τα 220 εκατ. μεταφζρκθςαν από τθν αμαρτωλι 

Αγροτικι Ψράπεηα. Ψο ποςό των 240 εκατ. ευρϊ κατανζμεται ωσ εξισ: Ρζα 

Δθμοκρατία 131,4 εκατ. ευρϊ, ΡΑΣΟΚ 108,1 εκατ. ευρϊ και το υπόλοιπο προσ 

ΞΞΕ (χρθματοδοτικι μίςκωςθ). Ψο ςφνολο των δανείων ςε Ρζα Δθμοκρατία 

και ΥΑΧΣΞ ζχει καταγγελκεί.  

Αν προςτεκοφν οι τόκοι υπερθμερίασ, αφοφ τα δάνεια αυτά δεν 

εξυπθρετοφνται, τότε το ποςό που θ Ψράπεηα Υεριαιϊσ απαιτεί ανζρχεται ςε 

358 εκατ. ευρϊ: Ρζα Δθμοκρατία 196 εκατ. ευρϊ και ΥΑΧΣΞ 162 εκατ. ευρϊ. 

 

 Θ μεγάλθ αποκάλυψθ είναι ότι θ Υειραιϊσ κατιγγειλε τα δάνεια μόλισ προ 

ολίγων μθνϊν, δθλαδι τον Πάρτιο του 2016 

 

 Τπωσ είπε ο Υουλόπουλοσ, για τα δάνεια των κομμάτων θ Ψράπεηα ζχει πάρει 

προβλζψεισ 99%, ιτοι 238 εκατ. ευρϊ. Θ μεγάλθ αποκάλυψθ, όπωσ προζκυψε 

από τθν εξεταςτικι επιτροπι, είναι ότι θ Υειραιϊσ κατιγγειλε τα δάνεια μόλισ 

προ ολίγων μθνϊν, τον Πάρτιο του 2016. Σ κ. Υουλόπουλοσ επεςιμανε ότι 

πρόκειται για δάνεια κυρίωσ τθσ Αγροτικισ Ψράπεηασ. Θ ουςία είναι πωσ τα 

δάνεια αυτά μεταβιβάςτθκαν ωσ ενιμερα ςτθν Ψράπεηα Υειραιϊσ και από 

τότε θ τράπεηα δεν προχϊρθςε ςτισ ενζργειεσ που ζπρεπε για τθν καταγγελία 

των δανείων. 

 

 Χε ερϊτθςθ τι ποςά ζχει ειςπράξει θ τράπεηα από τθ Ρζα Δθμοκρατία τα 

τελευταία χρόνια, ο εκτελϊν χρζθ διευκφνοντοσ ςυμβοφλου απάντθςε ότι το 

2014 ειςζπραξε 1,6 εκατ. ευρϊ, το 2015 1,2 εκατ. ευρϊ και το 2016 (μζχρι 

τϊρα) 0,2 εκατ. ευρϊ. 

 

 Αποπλθρωμι ςε 630 χρόνια για το ΥΑΧΣΞ 

 

 

 

Διευκφνων Σφμβουλοσ  Eurobank Φωκίων Καραβίασ 

 

 Τπωσ παραδζχκθκε ο κ. Ξαραβίασ,  το ΥΑΧΣΞ πιρε δάνειο από τθ Eurobank 

φψουσ 5,2 εκατ. ευρϊ με μια απλι υποςχετικι επιςτολι! Χτθν επιςτολι δεν 

δόκθκε από το ΥΑΧΣΞ απολφτωσ καμία διαςφάλιςθ, οφτε καν θ επίκλθςθ τθσ 

κρατικισ χρθματοδότθςθσ του ζτουσ, τθν οποία άλλωςτε είχε δϊςει ιδθ ωσ 

διαςφάλιςθ ςε άλλθ τράπεηα, από τθν οποία πιρε άλλο δάνειο. 

 

 Ξάνοντασ ο ίδιοσ ερϊτθςθ ςχετικά με τθν υποςχετικι επιςτολι ςτθ νομικι 

υπθρεςία τθσ τράπεηασ κατζλθξε ςτο ότι πρόκειται για «νομικά ιςχυρό 
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κείμενο». Χυγκεκριμζνα διλωςε «Επρόκειτο για το τρίτο ςυνεχόμενο δάνειο 

που είχε δοκεί από τθν Eurobank ςτο ΥΑΧΣΞ, που είπε αποπλθρϊςει τα δφο 

προθγοφμενα. «Τντωσ ςτο ΥΑΧΣΞ για τθ δανειοδότθςθ είχαμε λάβει 

υποςχετικι επιςτολι. Ζκανα τθν ίδια ερϊτθςθ ςτισ νομικζσ υπθρεςίασ και μου 

είπαν ότι θ υποςχετικι επιςτολι είναι νομικά ιςχυρι και ςφμφωνθ με τισ 

διαδικαςίεσ τισ τράπεηασ. Ωπάρχει παρανόθςθ για το αν πρζπει να υπάρχουν 

εξαςφαλίςεισ πίςω από όλα τα δάνεια. Εξετάηουμε ςειρά από κριτιρια όπωσ 

τισ χρθματορροζσ. Δίνουμε και ανοικτά δάνεια αν είναι ιςχυρόσ ο 

ιςολογιςμόσ», είπε ο Φ. Ξαραβίασ και πρόςκεςε ότι «το ςυγκεκριμζνο δάνειο 

δόκθκε το 2008 και αποπλθρϊκθκε το 2009. ανά νζο δάνειο το 2009 και 

εξοφλικθκε το 2010. ανά το 2010 και ζχει καταγγελκεί. Ψο ΥΑΧΣΞ είχε τότε 

20 εκατ. ζςοδα. Ψο ποςό αυτό του δανείου είναι μικρό ςε ςχζςθ με το 

ςυνολικό δανειςμό. Πε όλα αυτά τα ςτοιχεία θ επιτροπι αποφάςιςε να το 

δϊςει το δάνεια» 

 

 Θ τράπεηα ζχει ιδθ καταγγείλει τα (μθ εξυπθρετοφμενα) δάνεια ςε ΥΑΧΣΞ και 

ΡΔ τα οποία μαηί με τουσ τόκουσ φτάνουν τα 13 εκατομμφρια ευρϊ (5,2 εκατ. 

ευρϊ ςτο ΥΑΧΣΞ με μία υποςχετικι επιςτολι) Θ ΡΔ ζχει ανταποκρικεί ςε 

κάλεςμα τθσ τράπεηασ για διευκζτθςθ του ποςοφ ενϊ το ΥΑΧΣΞ όχι! 

 

 Θ τελευταία πλθρωμι από ΡΔ και ΥΑΧΣΞ προσ τθν Ψράπεηα για τα δάνειά 

τουσ, ζγινε το 2011. Από τότε και μετά δεν καταβλικθκε καμία πλθρωμι όπωσ 

είπε, και για αυτό θ τράπεηα προχϊρθςε ςτθν αποςτολι εξωδίκων ςτα δφο 

κόμματα, με τθν τελευταία καταγγελία του δανείου να γίνεται τον Λοφλιο του 

2014 

 

 

 

Ρρϊθν Διοικθτισ ΑΤΕ Κ. Ρανταλάκθσ (26/07/2012) 

 

 «Θ κφρια τράπεηα των κομμάτων ιταν θ Αγροτικι Ψράπεηα». Ψα κόμματα 

ζβλεπαν τθν Αγροτικι ωσ μθχανάκι για να παίρνουν λεφτά». Ψα δάνεια 

ανζρχονταν ςτο φψοσ των 96,8 εκατ. ευρϊ προσ το ΥΑΧΣΞ και των 105 εκατ. 

ευρϊ προσ τθ Ρ.Δ. όταν ο Κ. Υανταλάκθσ ανζλαβε τα κακικοντά του ςτισ 9 

Δεκεμβρίου του 2009. 

 

 Θ διοίκθςθ τθσ τράπεηασ και τα ςτελζχθ τθσ, όταν ανζλαβε ο ίδιοσ, 

χαρακτιριηαν τθ χρθματοδότθςθ των κομμάτων μθδενικοφ ρίςκου. 

 

 Χαρακτιριςε «δωράκι» που πιρε θ Ψράπεηα Υειραιϊσ προκειμζνου να πάρει 

τα μθ εξυπθρετοφμενα δάνεια των κομμάτων, ϊςτε αυτά να μθν καταλιξουν 

ςτθν Bad Bank. «Θ Ψράπεηα τθσ Ελλάδοσ είχε τα ςτοιχεία τα οποία ζδειχναν 
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τον βακμό επικινδυνότθτασ των δανείων, άρα, κα μποροφςε, με βάςθ αυτά τα 

ςτοιχεία, να ζχει πάει τα δάνεια των κομμάτων ςτθν Βad Βank», 

επιςθμαίνοντασ ότι θ Ψράπεηα τθσ Ελλάδοσ «δεν το ζκανε. Αντικζτωσ, ζδωςε 

ζνα 'δωράκι' που ιταν οι δικζσ ςασ προβλζψεισ, ςτθν Υειραιϊσ και ςε 

αντάλλαγμα θ Υειραιϊσ πιρε τα δάνεια υψθλοφ κινδφνου». 

 

 Χαρακτθριςτικι επίςθσ θ διλωςθ του όςον αφορά το νομοκετικό «πάγωμα» 

τθσ εκχϊρθςθσ τθσ κρατικισ χρθματοδότθςθσ, το οποίο ςυνζβθ ςτισ αρχζσ του 

2012, προκαλϊντασ τθν αντίδραςθ τθσ τράπεηασ με εξϊδικα προσ τουσ 

αρμόδιουσ υπουργοφσ και αγωγι προσ το Δθμόςιο. «εκείνο που εγϊ δεν 

κατάλαβα ποτζ είναι γιατί μου αφαιρζςατε τα ζςοδα του ’11 και του ’12» και 

εκτίμθςε ότι «Θ τράπεηα κα είχε ενδεχομζνωσ μια επιπλζον είςπραξθ γφρω 

ςτα 20 εκατ. ευρϊ από τα δφο κόμματα και δεν κα είχε οδθγθκεί κανείσ ςε 

αυτι τθν κατάςταςθ». 

 

 Αιχμζσ προσ τθν ΨτΕ για πλθμμελι εποπτικό ρόλο ςχετικά με τισ 

δανειοδοτιςεισ των κομμάτων 

 

 Χχετικά με τθ νζα χρθματοδότθςθ 4 εκατ. ευρϊ προσ τθ Ρ.Δ. και 3 εκατ. ευρϊ 

προσ το ΥΑΧΣΞ το καλοκαίρι του 2010, μετά τθν υπαγωγι τθσ χϊρασ ςτο 

κακεςτϊσ των Πνθμονίων και παρά τα ιδθ μεγάλα δάνειά τουσ, ο Κ. 

Υανταλάκθσ υποςτιριξε ότι πρόκειται για μια ενδιάμεςθ χρθματοδότθςθ που 

δίνεται ςυνικωσ όταν ο πελάτθσ αντιμετωπίηει προβλιματα. 

 

 Τςον αφορά τθ δυνατότθτα εξόφλθςθσ των δανείων των δυο εγάλων 

κομμάτων πρόςκεςε «Πόνο αν ξαναπάρουν τθν εξουςία και πάρουν τα 

ποςοςτά τα οποία είχαν κα αποπλθρϊςουν» 

 

 

Βαςικζσ παρατθριςεισ ςχετικά με τθ δανειοδότθςθ των κομμάτων 

 

Ρϊσ γινόταν ο δανειςμόσ ςτα κόμματα 

 

 

O τζωσ διοικθτισ τθσ ΑΨΕ περιζγραψε πϊσ λειτουργοφςε ο δανειςμόσ προσ τα 

κόμματα, που γινόταν μζςω αλλθλόχρεου λογαριαςμοφ και όχι μζςω του 

ςυνθκιςμζνου δανείου με τοκοχρεολυτικζσ (τόκοι και κεφάλαιο) δόςεισ. 

Σ αλλθλόχρεοσ αυτόσ λογαριαςμόσ είχε ζνα πιςτωτικό όριο με βάςθ τθν τετραετι 

επιχοριγθςθ.  

Θ επιςκόπθςι του γινόταν μια φορά τον χρόνο.  

Χε αυτόν τον λογαριαςμό εκχωροφνταν θ κρατικι επιχοριγθςθ.  

Ξαι κεωρείτο ότι το δάνειο εξυπθρετείται, ςτον βακμό που πλθρϊνονταν οι ετιςιοι 



357 

 

τόκοι.  

Αν μετά τθν παρακράτθςθ των τόκων το υπόλοιπο του λογαριαςμοφ ιταν ίςο με το 

όριο που είχε τεκεί, αλλά το κόμμα ικελε νζα χρθματοδότθςθ για να καλφψει 

δαπάνεσ, τότε ζπαιρνε νζα χρθματοδότθςθ εκχωρϊντασ νζο ποςό επιχοριγθςθσ. 

Χε ερϊτθςθ αν θ τράπεηα λάμβανε υπόψθ τισ δαπάνεσ των κομμάτων, που μείωναν 

το διακζςιμο ποςό τθσ επιχοριγθςθσ, ο κ. Υανταλάκθσ απάντθςε ότι θ τράπεηα το 

παρακολουκοφςε από τουσ ιςολογιςμοφσ, όπωσ γίνεται με όλεσ τισ εταιρείεσ. 

 

Οι ανατροπζσ που άλλαξαν τα δεδομζνα 

 

Ψα προβλιματα, όπωσ τόνιςε ο κ. Υανταλάκθσ, άρχιςαν μετά, όταν θ χϊρα βρζκθκε 

ςε δφςκολθ ςυγκυρία κι ζγιναν “ανατροπζσ”.  

Απευκυνόμενοσ προσ τουσ βουλευτζσ, τουσ κάλεςε να κατανοιςουν ότι «οι 

τράπεηεσ δεν δουλεφουν με τισ ανατροπζσ, δουλεφουν με τουσ κανόνεσ», κι ζδωςε 

το παράδειγμα ενόσ μθχανικοφ που φτιάχνει μια κολόνα με ςυντελεςτι 

ςειςμικότθτασ 8%, αλλά ξαφνικά αλλάηουν τα δεδομζνα τθσ ςειςμικότθτασ. «Ψότε 

δεν φταίει ο μθχανικόσ», είπε. 

 

 

Οι βαςικότερεσ “ανατροπζσ” ιταν οι εξισ: 

 

1. Θ μείωςθ των ποςοςτϊν των κομμάτων, άρα και τθσ μελλοντικισ επιχοριγθςθσ. 

2. Θ μείωςθ ςυνολικά τθσ επιχοριγθςθσ των κομμάτων από τον κρατικό 

προχπολογιςμό. 

3. Θ τροπολογία του 2012 με τθν οποίαν θ Βουλι ψιφιςε τον περιοριςμό τθσ 

εκχϊρθςθσ τθσ κρατικισ επιχοριγθςθσ προσ τισ τράπεηεσ ςε ποςοςτό 60%. 

4. Σι ςυχνζσ εκλογικζσ αναμετριςεισ που ανζτρεψαν τθ λογικι τθσ τετραετίασ. 

 

Θ ςυμφωνία με τα κόμματα που δεν τθρικθκε 

 

Σ κ. Υανταλάκθσ βζβαια κάποια ςτιγμι διαπίςτωςε ότι ο τρόποσ χρθματοδότθςθσ 

των κομμάτων με τθ λογικι τθσ τετραετίασ δεν ιταν ςωςτόσ κι ότι τα ποςά που ιταν 

εκχωρθμζνα δεν επαρκοφςαν για να ικανοποιιςουν τθν αποπλθρωμι των δανείων.  

Άρα, «ζπρεπε να λάβουμε μζτρα», είπε. 

 

Ζτςι, όταν θ Ελλάδα δεν μποροφςε να αντλιςει χριματα από τισ αγορζσ και μπικε 

ςε μνθμόνιο το 2010, ο κ. Υανταλάκθσ αφξθςε το βαςικό επιτόκιο για όλουσ τουσ 

πελάτεσ τθσ τράπεηασ από 1,9% ςε 7,55%.  
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Επίςθσ, ςε ςυνεργαςία με τα κόμματα προχϊρθςε τον Λοφνιο του 2010 ςε ςχζδιο 

απομείωςθσ των χρθματοδοτιςεϊν τουσ για τθν περίοδο 2011-2016, ζτςι ϊςτε τα 

δάνεια του ΥΑΧΣΞ να μειωκοφν κατά 40 εκατ. ευρϊ και τθσ Ρζασ Δθμοκρατίασ κατά 

34 εκατ. ευρϊ.  

Επίςθσ, ηιτθςε τθν εκχϊρθςθ επιχοριγθςθσ περιςςότερων ετϊν κι ζτςι το ΥΑΧΣΞ 

και θ ΡΔ εκχϊρθςαν από δφο ακόμα ζτθ το κακζνα. 

 Ψα ζτθ αυτά, βζβαια, ιταν αρκετά μακρινά, αφοφ του ΥΑΧΣΞ ιταν το 2014 και το 

2016 και τθσ ΡΔ το 2014 και το 2018, οπότε δεν μποροφςαν να προβλεφκοφν με 

βεβαιότθτα οι επιχορθγιςεισ που κα λάμβαναν τότε, οφτε καν με τθ λογικι τθσ 

τετραετίασ, που ιδθ είχε τισ αδυναμίεσ τθσ. 

Σχετικά με τισ πολλαπλζσ εκχωριςεισ των κρατικϊν επιχορθγιςεων διλωςε 

"Τταν πιραμε εμείσ τισ εξαςφαλίςεισ των κρατικϊν επιχορθγιςεων, μασ 

διαβεβαίωςαν ότι δεν είχαν εκχωρθκεί. Εμείσ ψάξαμε αλλά δεν βρικαμε να ζχουν 

εκχωρθκεί. Δεν υπάρχει αμζλεια. Ψο ςφςτθμα ιταν ελλιπζσ, διότι ωσ Ψράπεηα, 

ζχουμε το υποκθκοφυλακείο, αλλά οι κρατικζσ χρθματοδοτιςεισ δεν 

δθμοςιεφονται κάπου για να το διαπιςτϊςουμε. Βαςιςτικαμε ςτθν ζγγραφθ 

διαβεβαίωςθ των κομμάτων. Δεν είναι ςωςτό, δεν είναι ςτθν τραπεηικι 

δεοντολογία να ςυναλλάςςεται με αυτό τον τρόπο και να μθν πιςτεφουμε τθν 

διαβεβαίωςθ¨ 

Για τισ εμπράγματεσ εξαςφαλίςεισ διλωςε 

«Χτθν ΑΨΕ δεν υπιρχε "διεφκυνςθ πίςτθσ" όπωσ υπιρχε ςε άλλεσ Ψράπεηεσ. 

Υροςπακοφςαμε να αντιμετωπίςουμε αυτά τα ηθτιματα ςε γενικζσ γραμμζσ. Θ 

επάρκεια τθσ αξιολόγθςθσ υποκακιςτοφνταν με εξαςφαλίςεισ. Χε περίοδο όμωσ 

κρίςθσ αυτζσ εξαχλϊνονται 

 

Δ.6.  

II) Αναφορά ςτθν ΑΤΕ ςτο πόριςμα Καλοφδθ 

Ειδικά για τθν ΑΨΕ θ ποριςματικι αναφορά του κ. Καλοφδθ αναφζρει ότιπαρότι 
πάγια τακτικι τθσ ΑΨΕ ιταν να μθν χρθματοδοτεί πελάτεσ με παλιζσ οφειλζσ εν 
τοφτοισ, ςυνζχιςε να χρθματοδοτεί τα δφο μεγάλα κόμματα τόςο το ΥΑΧΣΞ όςο και 
τθν Ρζα Δθμοκρατία παρότι αυτά τα δφο είχαν ςθμαντικζσ και λθξιπρόκεςμεσ 
οφειλζσ από προθγοφμενα δάνεια. Ψραπεηικό παράδοξο όπωσ αναφζρκθκε και 
παραπάνω, αποτελεί το παράδειγμα του δανείου φψουσ 5.166.000 ευρϊ που 
εξαςφάλιςε το ΥΑΧΣΞ από τθ Eurobank για τθν απόδοςθ του οποίου δόκθκε μία 
απλι υποςχετικι επιςτολι εξόφλθςθσ μζςω τθσ κρατικισ επιχοριγθςθσ του 2011 
και χωρίσ να λάβει χϊρα, όπωσ αναφζρει και θ ίδια τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, νομότυπθ 
εκχϊρθςθ αυτισ αφοφ είχε ιδθ εκχωρθκεί ςτθν ΑΨΕ (προκφπτει από το πόριςμα τθσ 
Eurobank).  
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Ψο πόριςμα αναφζρεται επίςθσ και ςτθν ζκκεςθ τθσ Βlackrock Solutions θ οποία 
κεωρεί ότι τα λόγω δάνεια που δόκθκαν ςτα κόμματα υγιι, χαρακτθριςμό τον 
οποίο επικαλζςτθκαν, δανείςτθκαν και υιοκζτθςαν τα υπεφκυνα μζλθ για τθ 
διαχείριςθ των οικονομικϊν του ΥΑΧΣΞ κ. Λωάννθσ Υαπακωνςταντίνου και κ. 
Φοβζρτοσ Χπυρόπουλοσ. Χφμφωνα ωςτόςο με τον ειςαγγελζα ναι μεν θ εν λόγω 
ζκκεςθ λαμβάνει ςαν υπόκεςθ εργαςίασ ότι τα δάνεια για τα οποία εγγυθτισ είναι 
το κράτοσ δεν είναι ηθμιογόνα επιςθμαίνει όμωσ το εξισ: ότι για μία ςειρά από 
ςυνδεδεμζνουσ δανειολιπτεσ με το κράτοσ οι επιδοτιςεισ μπορεί να χρειαςτεί να 
αυξθκοφν εάν το μελλοντικό τουσ χρζοσ είναι να διατθρθκεί.  

Τπωσ αναφζρκθκε τα κόμματα πολλζσ φορζσ είχαν εκχωριςει τθν ίδια απαίτθςθ 
για μελλοντικι κρατικι χρθματοδότθςθ ςε περιςςότερα από ζνα πιςτωτικά 
ιδρφματα ενϊ δεςμεφονταν για το αντίκετο.  

Χαρακτθριςτικό παράδειγμα τζτοιασ ςυναλλαγισ μεταξφ των κομμάτων και των 
τραπεηϊν είναι το υπ’ αρικμόν πρωτόκολλο Α.Υ.Γ.Δ 321/29-7-2010 ζγγραφο του 
ΥΑΧΣΞ που υπογράφεται από το γενικό διευκυντι κ. Φοβζρτο Χπυρόπουλο και με 
το οποίο οφτε λίγο οφτε πολφ μεςοφςθσ τθσ κρίςθσ και των επϊδυνων μζτρων 
αιτείται ανανζωςθ πιςτωτικοφ ορίου με βάςθ το ποςό τθσ κρατικισ επιχοριγθςθσ 
του ζτουσ 2010 επικαλοφμενοσ μεταξφ άλλων τθν αναμενόμενθ αφξθςθ ςτο ποςό 
τθσ χρθματοδότθςθσ λόγω τθσ αφξθςθσ των κρατικϊν εςόδων από τθν εφαρμογι 
των επειγόντων μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ δθμοςιονομικισ κρίςθσ! 

Ξλείνοντασ ςφμφωνα με το ςυμπζραςμα του ειςαγγελζα ςτοιχειοκετοφνταν θ 
άςκθςθ ποινικισ δίωξθσ για το αδίκθμα τθσ κακουργθματικισ απιςτίασ από κοινοφ 
και κάτα μόνασ ςε βάροσ: α) 37 ςτελεχϊν τθσ ΑΨΕ και β) 13 ςτελεχϊν τθσ Εκνικισ 
Ψράπεηασ αναφζροντασ αναλυτικά τα ονόματα των υπαλλιλων. 

Επίςθσ ο κ. Ξαλοφδθσ αιτοφνταν τθν άςκθςθ ποινικισ δίωξθσ για το κακοφργθμα τθσ 
θκικισ αυτουργίασ ςε απιςτία ςε βάροσ των κ.κ. Λωάννθ Υαπακωνςταντίνου, 
Φοβζρτου Χπυρόπουλου, Άννασ Υολυχρόνθ, Ξωνςταντίνου Χθμαιοφορίδθ, 
Πενζλαου Δαςκαλάκθ, Ακαναςίου Χκορδά και Ρικολάου Χοφιανοφ. Χε ότι αφορά 
τουσ πρϊθν βουλευτζσ Ξϊςτα Γείτονα, Ψθλζμαχο Χυτιρθ και Ανδρζα Πακρυπίδθ, 
πρότεινε επίςθσ τθ διαβίβαςθ τθσ δικογραφίασ ςτον Άρειο Υάγο κακϊσ «φζρεται να 
τζλεςαν τισ εν λόγω αξιόποινεσ πράξεισ κατά τθν άςκθςθ των βουλευτικϊν 
κακθκόντων τουσ». 

 

Δ.6. Υόριςμα Ξαλοφδθ 

ΥΣΦΛΧΠΑ ΞΑΟΣΩΔΘ 

ΥΣΦΛΧΠΑΨΛΞΘ ΑΡΑΦΣΦΑ ΕΛΧΑΓΓΕΟΕΑ ΞΑΟΣΩΔΘ  

Για λόγουσ οικονομίασ παρακζτουμε τισ κεντρικζσ επιςθμάνςεισ, εκτιμιςεισ και 
προτάςεισ τθσ ποριςματικισ αναφοράσ του Ειςαγγελζα κυρίου Ξαλοφδθ, για τθν 
δανειοδότθςθ των πολιτικϊν κομμάτων 
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Ψο 44ςζλιδο πόριςμα του ειςαγγελζα Γεϊργιου Ξαλοφδθ παρζμεινε από το 2013 
ςτα ςυρτάρια παρότι περιγράφει με πάςα λεπτομζρεια το ςκάνδαλο των 
καλαςςοδανείων τόςο του ΥΑΧΣΞ όςο και τθσ Ρζασ Δθμοκρατίασ που κατάφερναν 
να αιτοφνται και να λαμβάνουν δάνεια από τισ τράπεηεσ με μοναδικι εγγφθςθ τθν 
εκχϊρθςθ των μελλοντικϊν τουσ χρθματοδοτιςεων από τον κρατικό 
προχπολογιςμό.  Ψο πόριςμα Ξαλοφδθ, όπωσ  κα ονομάηεται από εδϊ και ςτο εξισ, 
αποτελεί αναμφιςβιτθτα ιςχυρι βάςθ προσ αναηιτθςθ τυχόν ποινικϊν ευκυνϊν 
ςχετικά με τα δάνεια που χορθγικθκαν από τισ τράπεηεσ (Attica Bank, Eurobank, 
Marfin, Ψράπεηα Υειραιϊσ) προσ τα πολιτικά κόμματα. 

Σ ειςαγγελζασ Γεϊργιοσ Ξαλοφδθσ παρζδωςε τθν πριςματικι του αναφορά ςτισ 15 
Παρτίου του 2013, περιμζνοντασ τθν ζγκριςθ για τθν άςκθςθ κακουργθματικϊν 
διϊξεων μζχρι και τθν 18θ Απριλίου οπότε και ειςιχκθ αιφνιδίωσ τροπολογία ςτον 
αναπτυξιακό νόμο 4146/43 ςφμφωνα με τθν οποία απαλλάςςονταν των ευκυνϊν 
όςοι τραπεηικοί υπζγραψαν τισ χρθματοδοτιςεισ αυτζσ, που δόκθκαν παράνομα 
τθν περίοδο 2000-2011, «με μοναδικι διαςφάλιςθ τισ κρατικζσ επιχορθγιςεισ ζωσ 
το 2020» βάηοντασ ζτςι ςτο ςυρτάρι το λεπτομερζσ πόριςμα φωτιά. Υιο 
ςυγκεκριμζνα, θ τροπολογία είναι πλζον το άρκρο 78 του Ρ. 4146/13 για τισ 
επενδφςεισ και τα δθμόςια ζργα και αναφζρει ότι δεν ςυνιςτά απιςτία κατά τθν 
ζννοια των άρκρων 256 και 390 του Υοινικοφ Ξϊδικα για τον πρόεδρο, τα μζλθ του 
Δ.Χ. και τα ςτελζχθ των τραπεηϊν θ ςφναψθ δανείων πάςθσ φφςεωσ με νομικά 
πρόςωπα δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα του 
ευρφτερου δθμόςιου τομζα, με δφο προχποκζςεισ:  

I. εάν υφίςτανται οι αποφάςεισ των κεςμικϊν εγκριτικϊν οργάνων και  

II. εάν τθρικθκαν και οι αποφάςεισ του διοικθτι τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδασ. 

Ωςτόςο, ζπειτα από τθν πρόςφατθ κατάκεςθ του διοικθτι τθσ Ψράπεηασ τθσ 
Ελλάδοσ Γιάννθ Χτουρνάρα ςτθν Εξεταςτικι Επιτροπι προκλικθκε ςυηιτθςθ αν θ 
περίφθμθ τροπολογία των βουλευτϊν τθσ Ρ.Δ. Ψςουμάνθ, Χριςτογιάννθ, Χταμενίτθ 
που ζδινε αςυλία ςτα ςτελζχθ των τραπεηϊν για τα δάνεια που ζδωςαν,  αφοροφςε 
ι όχι τα κόμματα «επειδι «αναφζρεται ςε νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου και 
νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου που ανικουν ςτθ γενικι κυβζρνθςθ. Ψα 
κόμματα, όπωσ πρόςκεςε ο κ. Χτουρνάρασ, δεν ανικουν ςτθ γενικι κυβζρνθςθ», 
ανοίγοντασ ζτςι πικανόν το δρόμο για ανάςυρςθ του πορίςματοσ.  

Αναλυτικά, πόριςμα Ξαλοφδθ ςχθματίςτθκε ζπειτα από προκαταρκτικι εξζταςθ 
που διενεργικθκε και ειδικότερα από ζγγραφα που προςκομίςτθκαν κυρίωσ από το 
πόριςμα τθσ τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ που ςυντάχκθκε το 2012 ςε ςυνδυαςμό με τισ 
χωρίσ όρκο εξθγιςεισ των μθνυμζνων. Χφμφωνα με το πόριςμα λοιπόν τθσ τράπεηασ 
τθσ Ελλάδοσ που αφορά τθσ δανειοδότθςθσ των πολιτικϊν κομμάτων κατά τθν 
περίοδο 2000-2011 ζξι κρατικά και ιδιωτικά πιςτωτικά ιδρφματα χοριγθςαν δάνεια 
ςε πολιτικοφσ ςχθματιςμοφσ με μοναδικι διαςφάλιςθ τισ κρατικζσ επιχορθγιςεισ 
μζχρι και το 2020. Από το πόριςμα τθσ τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ προκφπτει ότι το 
ΥΑΧΣΞ αλλά και θ Ρζα Δθμοκρατία ΞΞΕ και Χυναςπιςμόσ ζχουν λάβει ςυνολικά 
δάνεια φψουσ 272,5 εκατομμυρίων ευρϊ με εξαςφάλιςθ κυρίωσ κρατικζσ 
επιχορθγιςεισ. Υιο ςυγκεκριμζνα το ΥΑΧΣΞ ζχει λάβει 127 εκατομμφρια ευρϊ με το 
μεγαλφτερο μζροσ τθσ δανειοδότθςθσ να προζρχεται από τθν Αγροτικι Ψράπεηα. 
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Είναι ενδεικτικό ότι το ΥΑΧΣΞ οφείλει 92 εκατομμφρια ευρϊ ςτθν ΑΨΕ ενϊ ο 
δανειςμόσ πραγματοποιικθκε με μοναδικό εχζγγυο τθσ κρατικισ χρθματοδότθςθσ 
των κομμάτων μζχρι και το 2018. Χυγκεκριμζνα ςτθν περίπτωςθ τθσ ΑΨΕ για το 
ΥΑΧΣΞ θ εκχϊρθςθ απαίτθςθσ ιταν από τθν κρατικι χρθματοδότθςθ των ετϊν 
2012-2016 (πλιν του 2015) Εκτόσ από τθν περίπτωςθ τθσ Αγροτικισ Ψράπεηασ ωσ 
επιςφαλι χαρακτθρίηονται και τα δάνεια που χορθγικθκαν από τθν Εκνικι Ψράπεηα 
και ςτα τζςςερα κόμματα. Υρόκειται για 8,7 εκατομμφρια ευρϊ που δόκθκαν ςτο 
ΥΑΧΣΞ για τθν απόδοςθ των οποίων ςυμφωνικθκε θ εκχϊρθςθ τθσ απαίτθςθσ από 
τισ επιχορθγιςεισ των ετϊν 2015 και 2019. 

Επίςθσ τραπεηικό παράδοξο αποτελεί το δάνειο φψουσ 5.166.000 ευρϊ που 
εξαςφάλιςε το ΥΑΧΣΞ από τθ Eurobank για τθν απόδοςθ του οποίου δόκθκε μία 
από υποςχετικι επιςτολι εξόφλθςθσ μζςω τθσ κρατικισ επιχοριγθςθσ του 2011 
χωρίσ να γίνει, όπωσ αναφζρει άλλωςτε και θ τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, θ νομότυπθ 
εκχϊρθςθ αυτισ αφοφ είχε ιδθ εκχωρθκεί ςτθν ΑΨΕ. 

Χφμφωνα πάντα με τθν ζκκεςθ τθσ ΨτΕ διαπιςτϊνεται ότι το ΥΑΧΣΞ δεν κα είχε ςε 
καμία περίπτωςθ τθ δυνατότθτα να αποπλθρϊςει τισ υψθλζσ δανειοδοτιςεισ που 
είχε λάβει. Είναι άλλωςτε χαρακτθριςτικό ότι κατά τθν τριετία 2009-2011 το ΥΑΧΣΞ 
ιταν ελλειμματικό παρά το γεγονόσ ότι ειςζπραξε δεκάδεσ εκατομμφρια ευρϊ τόςο 
από τθν τακτικι όςο και από τθν ζκτακτθ εκλογικι χρθματοδότθςθ. Ψο ΥΑΧΣΞ 
εμφανίηεται ιδιαίτερα ελλειμματικό τα ζτθ 2009 και 2011 ενϊ το 2009 εμφάνιςε 
αυξθμζνεσ δαπάνεσ φψουσ 94,6 εκατομμφρια ευρϊ για τθν κάλυψθ των οποίων 
οδθγικθκε ςε δανειςμό φψουσ 46,8 εκατομμυρίων ευρϊ. Θ διαφορά μεταξφ 
δαπανϊν και εςόδων το 2009 ζφκαςε τα 12,3 εκατομμφρια ευρϊ και το 2011 τα 5,8 
εκατομμφρια ευρϊ ενϊ λόγω και τθσ μείωςθσ των εςόδων του εν λόγω κόμματοσ 
(ειςφορζσ βουλευτϊν μελϊν και φίλων) κατά τθν τελευταία τριετία κατά 64,7% 
κεωροφνταν αδφνατο- ςφμφωνα με το πόριςμα πάντα- να κατορκϊςει να 
αποπλθρϊςει το δάνειο που ζλαβε. Υαρά τθν διαμορφωμζνθ κατάςταςθ θ οποία 
ιταν αναμφίβολα γνωςτι, οι τράπεηεσ ςυνζχιςαν να χρθματοδοτοφν τα κόμματα 
κατά παράβαςθ κάκε κανόνα χρθματοπιςτωτικισ πολιτικι αλλά και τθσ κοινισ 
λογικισ κακϊσ και των διδαγμάτων κοινισ πείρασ όπωσ αναφζρει ο κ. Ξαλοφδθσ. 
Χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι θ από 16/04/2010 ειςιγθςθ τθσ Ωποδιεφκυνςθσ 
Δθμοςίων Επιχειριςεων και Σργανιςμϊν τθσ ΑΨΕ προσ το Γενικό Χυμβοφλιο 
Χορθγιςεων για αφξθςθ τθσ χρθματοδότθςθσ προσ το ΥΑΧΣΞ από 96,8 εκ. ευρϊ ςε 
99,8 εκ. ευρϊ για να μπορζςει να ανταπεξζλκει ςτισ τρζχουςεσ υποχρεϊςεισ του 
που λόγω τθσ κακυςτζρθςθσ τθσ τότε είςπραξθσ τθσ κρατικισ οικονομικισ 
ενίςχυςθσ δεν μποροφςε τότε να εξυπθρετιςει 

Σι εγγυιςεισ τισ οποίεσ ζλαβαν  τότε τα πιςτωτικά ιδρφματα προκειμζνου να 
ενιςχφςουν τθ ρευςτότθτα των κομματικϊν ςχθματιςμϊν δόκθκαν με τθν 
προχπόκεςθ ότι ςε βάκοσ 8ετίασ το ΥΑΧΣΞ όπωσ και θ ΡΔ όχι μόνο κα υπάρχουν 
αλλά κα λαμβάνουν και αυξθμζνθ κρατικι επιχοριγθςθ προκειμζνου να ζχουν τθ 
δυνατότθτα να αποπλθρϊςουν τισ δανειοδοτικζσ ςυμβάςεισ που ςφναψαν. Πε 
βάςθ όμωσ τα εκλογικά αποτελζςματα το 2012 για παράδειγμα κρατικι επιδότθςθ, 
θ οποία δεν φορολογείται, για  το ΥΑΧΣΞ ςυρρικνϊκθκε ςθμαντικά 

Χτο πόριςμα αναφζρονται αναλυτικά οι χρθματοδοτιςεισ που λαμβάνουν τα 
κόμματα ςφμφωνα λοιπόν με αυτό υπάρχουν τρεισ χρθματοδότθςθσ  
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I. θ ετιςια τακτικι χρθματοδότθςθ θ οποία ανζρχεται ςε ποςοςτό 1,020100 % 
των τακτικϊν εςόδων του κρατικοφ προχπολογιςμοφ του αντίςτοιχου οικονομικοφ 
ζτουσ. 

II. θ εκλογικι χρθματοδότθςθ, οποία καταβάλλεται κάκε φορά που γίνονται 
εκνικζσ εκλογζσ ι ευρωεκλογζσ και ανζρχεται ςε 0,22% των τακτικϊν εςόδων του 
κρατικοφ προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ κατά τθ διάρκεια του οποίου 
διεξάγονται εκλογζσ. Άν το ίδιο ζτοσ ζχουν παραπάνω από μία εκλογζσ θ εκλογικι 
χρθματοδότθςθ δεν μπορεί να υπερβεί ακροιςτικά το 0,35%  

III. θ ετιςια οικονομικι ενίςχυςθ, θ οποία χορθγείται για ερευνθτικοφσ και 
επιμορφωτικοφσ ςκοποφσ των κομματικϊν ςτελεχϊν και είναι ίςθ με 0,1000% των 
τακτικϊν εςόδων του κρατικοφ προχπολογιςμοφ.  

Χαρακτθριςτικό παράδειγμα μείωςθ τθσ χρθματοδότθςθσ, προκειμζνου να 
αντιλθφκεί κάποιοσ πόςο λανκαςμζνθ ιταν θ τακτικι των τραπεηϊν να κεωροφν 
δεδομζνο ότι τα ποςοςτά των κομμάτων και άρα το φψοσ των κρατικϊν 
επιχορθγιςεων δεν κα αλλάξει, καταγράφθκε το 2013. Πε τθν εκδοχι ότι τότε τα 
κόμματα κα λάβουν ςυνολικά 52 εκ. ευρϊ, ςφμφωνα πάντα με το 
επικαιροποιθμζνο μνθμόνιο τα τακτικά ζςοδα του προχπολογιςμοφ του ζτουσ 2013 
κα ανζρχονταν ςτα 52 δισ ευρϊ) με βάςθ τα εκλογικά αποτελζςματα του 2009 το 
ΥΑΧΣΞ κα δικαιοφτο 23 εκ. ευρϊ αλλά τελικά με βάςθ τα εκλογικά αποτελζςματα 
του 2012  θ επιδότθςθ δεν μποροφςε να υπερβεί τα 7.5 εκ. ευρϊ.  

Ψο ΥΑΧΣΞ όμωσ είχε λάβει εν των μεταξφ δάνειο με τθν προχπόκεςθ ότι κα 
ελάμβανε και το 2012 μεγάλο ποςοςτό κατά τθν εκλογικι αναμζτρθςθ και κατά 
ςυνζπεια τθν ίδια περίπου επιδότθςθ.  

Υροεξοφλϊντασ λοιπόν ότι κα ζχουν τα ίδια υψθλά ποςοςτά τα πιο μεγάλα 
κόμματα ηιτθςαν και ζλαβαν τελικά από τισ τράπεηεσ δάνεια παρζχοντασ ωσ 
εγγυιςεισ κρατικζσ επιδοτιςεισ που υπζκεταν ότι κα ελάμβαναν κατά τα επόμενα 
χρόνια. Τπωσ όμωσ διαμορφϊκθκε τελικϊσ θ κατάςταςθ τα επόμενα χρόνια δεν κα 
ιταν δυνατι θ χοριγθςθ τζτοιων επιδοτιςεων κυρίωσ λόγω τθσ οικονομικισ 
φφεςθσ αλλά και λόγω των μειωμζνων πια εκλογικϊν ποςοςτϊν των κομμάτων.  

Ζτςι ακόμα και τα ίδια τα πιςτωτικά ιδρφματα αναγκάςτθκαν να αποδεχτοφν ότι τα 
δάνεια τα οποία είχαν χορθγιςει δεν επρόκειτο να εξοφλθκοφν εξ’ ολοκλιρου 
προβαίνοντασ ζτςι τθ διενζργεια προβλζψεων απομείωςθσ τουσ. Για παράδειγμα θ 
ΑΨΕ προζβλεπε απομείωςθ τθσ αξίασ τθσ απαίτθςθσ τθσ κατά του ΥΑΧΣΞ κατά 
23.073.000 εκ. ευρϊ ενϊ αντίςτοιχα και θ Εκνικι Ψράπεηα τθσ Ελλάδοσ προζβλεψε 
απομείωςθ τθσ αξίασ τθσ απαίτθςθσ τθσ κατά του ΥΑΧΣΞ κατά 2.044.000 εκ. ευρϊ 

 

ΓΛΑ ΤΟ ΚΕΜΑ ΕΑΝ ΟΚΩΣ Θ ΟΧΛ ΤΕΚΘΚΕ ΣΤΟ ΑΧΕΛΟ Θ ΥΡΟΚΕΣΘ ΤΟΥ ΔΑΝΕΛΣΜΟΥ 

ΤΩΝ ΡΟΛΛΤΛΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ  

 

Θ εξζταςθ εάν ορκϊσ θ όχι τζκθκε ςτο Αρχείο θ υπόκεςθ του δανειςμοφ των 

πολιτικϊν κομμάτων που απαςχόλθςε τθν ποινικι δικαιοςφνθ ςε ανϊτατο επίπεδο 
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από το φκινόπωρο του 2012 ζωσ και τθν Άνοιξθ του 2013 αποτελεί προφανϊσ μια 

από τισ υποχρεϊςεισ τθσ εξεταςτικισ επιτροπισ. Τπωσ και πιο πάνω εκτίκεται, το 

κείμενο τθσ από 15 Παρτίου 2013 ποριςματικισ αναφοράσ του Επίκουρου 

Ειςαγγελζα Σικονομικοφ Εγκλιματοσ κ. Ξαλοφδθ προσ τον Υροϊςτάμενό του 

Ειςαγγελζα Εφετϊν Ακθνϊν κ. Γρθγόριο Υεπόνθ,  ο οποίοσ τότε αςκοφςε κακικοντα 

Ειςαγγελζα  Σικονομικοφ Εγκλιματοσ επιδζχεται ερμθνείασ τόςο αναφορικά με τθν 

ορκότθτα των διατυπϊςεων και των κρίςεων του, όςο και κυρίωσ ςχετικά με το εάν 

ορκϊσ ι όχι υπιχκθ ςτθ διάταξθ του άρκρου 78 ν.4146 και θ περίπτωςθ τθσ 

δανειοδότθςθσ των κομμάτων. Θ εξζταςθ του ανωτζρω ερωτιματοσ,  προχποκζτει 

ότι γίνονται εκ μζρουσ μασ αποδεκτζσ, ωσ νομικά, νοθματικά και πραγματολογικά 

ορκζσ οι διαπιςτϊςεισ κρίςεισ και ςυμπεράςματα που οδιγθςαν ςτθν αρχικι 

πρόταςθ για άςκθςθ ποινικισ δίωξθσ κατά των προςϊπων που αναφζρονται ςτθν 

ποριςματικι αναφορά. 

1.- Θ ΡΣΠΣΚΕΨΛΞΘ ΦΩΚΠΛΧΘ: 

" Δεν ςυνιςτά απιςτία, κατά τθν ζννοια των άρκρων 256 και 390 του Υοινικοφ 

Ξϊδικα, για τον Υρόεδρο, τα μζλθ του Δ.Χ. και τα ςτελζχθ των Ψραπεηϊν, θ ςφναψθ 

δανείων πάςθσ φφςεωσ με νομικά πρόςωπα δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου, μθ 

κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, του ευρφτερου δθμοςίου τομζα, όπωσ αυτόσ 

οριοκετείται κατά νόμο, κακϊσ και θ εν γζνει παροχι πιςτϊςεων ςε  

αυτά, εφόςον πλθροφνται οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ: α) υφίςτανται αποφάςεισ 

των κεςμοκετθμζνων εγκριτικϊν επιτροπϊν ι οργάνων κάκε τράπεηασ και β) 

τθρικθκαν, κατά τθ χοριγθςθ τουσ, οι ςχετικζσ κανονιςτικζσ πράξεισ τθσ Ψράπεηασ 

τθσ Ελλάδοσ." 

 

2.- ΣΛ ΧΩΡΕΥΕΛΕΧ ΨΘΧ ΡΣΠΣΚΕΨΛΞΘΧ ΦΩΚΠΛΧΘΧ: 

Πετά τθν ειςαγωγι τθσ διάταξθσ του άρκρου 78 Ρ. 4146/2013, οι πράξεισ των 

προςϊπων εναντίον των οποίων είχε προτακεί με τθν ποριςματικι αναφορά θ 

άςκθςθ ποινικισ δίωξθσ, κατζςτθςαν ανζγκλθτεσ, ωσ αποτζλεςμα τθσ ειςαγωγισ 

επιεικζςτερθσ νομοκεςίασ, όπωσ ορίηει το άρκρο 2 του Υοινικοφ Ξϊδικα 

 

3.- ΞΦΛΧΘ ΕΥΛ ΨΘΧ ΧΩΡΨΑΓΠΑΨΛΞΣΨΘΨΑΧ ΨΘΧ ΔΛΑΨΑΘΧ  

Δεν αμφιςβθτείται ότι  με τθ διάταξθσ του άρκρου 78 Ρ. 4146/2013 επιλκε 

νομοκετικι επζμβαςθ ςε αρξάμενο δικαςτικό ζργο δεδομζνου ότι με νομοκετικό 

μζτρο, αναφερόμενο ςε ςυγκεκριμζνο κφκλο περιπτϊςεων και προςϊπων, 

κθρφχκθκαν ωσ μθ τελεςκζντα ςυγκεκριμζνα αδικιματα και εγκλιματα, θ κρίςθ επί 

των οποίων είχε ιδθ ανατεκεί ςτισ δικαςτικζσ αρχζσ.  

Είναι επομζνωσ εφλογο να εξεταςτεί και το ερϊτθμα εάν θ ςυγκεκριμζνθ διάταξθ 

είναι ι όχι αντιςυνταγματικι ωσ αςυμβίβαςτθ και προσ τθν αρχι τθσ διάκριςθσ των 

λειτουργιϊν (άρκρο 26 του Χυντ.). 
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Ζνα ερϊτθμα που πρζπει να εξετάςει θ Επιτροπι και να τοποκετθκεί εν τζλει επ’ 

αυτοφ είναι εάν με τθ διάταξθ του άρκρου 78 Ρ. 4146/13 δθμιουργικθκε ι όχι μία 

sui generis αμνιςτευςθ. Για το ερϊτθμα αυτό λεκτζα τα ακόλουκα: 

                                 Θ ΑΠΡΘΧΨΛΑ ΞΑΨΑ ΨΣ ΧΩΡΨΑΓΠΑ  

 

Χφμφωνα με το άρκρο 47 παρ. 3 του Χυντάγματοσ, 

 «αμνθςτία παρζχεται μόνο για πολιτικά εγκλιματα, με νόμο που ψθφίηεται από 

τθν Σλομζλεια τθσ Βουλισ με πλειοψθφία των τριϊν πζμπτων του όλου αρικμοφ 

των Βουλευτϊν». 

 Kατά δε τθν παρ. 4 του ίδιου άρκρου, 

 «αμνθςτία για κοινά εγκλιματα δεν παρζχεται οφτε με νόμο».  

Θ αμνθςτία :  

-αναφζρεται ςε εγκλιματα που τελζςτθκαν ςτο παρελκόν  

-παρζχεται είτε πριν είτε κατά τθ διάρκεια είτε και μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

ςχετικισ ποινικισ διαδικαςίασ. 

-κατατείνει ςτον κατευναςμό των πακϊν και τθν αποκατάςταςθ τθσ πολιτικισ 

ομαλότθτασ και τθσ κοινωνικισ γαλινθσ. Αυτόσ είναι ο λόγοσ για τον οποίο 

αμνθςτία προβλζπεται μόνο για τα πολιτικά εγκλιματα. 

-ανατρζχει αναδρομικά ςτο χρόνο τζλεςθσ τθσ πράξθσ, 

-επιφζρει οριςτικι αναςτολι τθσ εφαρμογισ του ποινικοφ νόμου ωσ προσ τθ 

ςυγκεκριμζνθ αυτι πράξθ και εκμθδενίηει το ζγκλθμα που τελζςκθκε. Ζνα από τα 

αποτελζςματα τθσ είναι ότι αίρεται αναδρομικά το αξιόποινο τθσ πράξθσ και 

καταργοφνται όλεσ οι τυχόν άλλεσ ςυνζπειεσ τθσ από τον ποινικό νόμο, άγεται δε εν 

τζλει θ αςκθκείςα ποινικι δίωξθ ςε οριςτικι παφςθ (άρκρα 310 παρ. 1 και 370 εδ. 

β` του ΞΥΔ). Δεν αίρεται όμωσ ο άδικοσ χαρακτιρασ τθσ πράξθσ που αμνθςτεφεται 

(ΑΥ Σλ 11/2001 ΥοινΧρ 2001,792 και ΑΥ Σλ 672/1982 ΥοινΧρ 1982,308). 

 

Θ ΔΛΑΤΑΞΘ 78 Ν. 4146/2013 ΑΡΟΤΕΛΕΛ ΑΜΝΘΣΤΕΥΣΘ; 

Χτθν περίπτωςθ τθσ διάταξθσ του άρκρου 78 Ρ. 4146/2013  ςυνυπάρχουν 

περιςςότερα του ενόσ από τα ανωτζρω ιδιαίτερα γνωρίςματα τθσ αμνθςτείασ- ωσ 

ζννοιασ- που μποροφν να μασ οδθγιςουν ςτο ςυμπζραςμα ότι υπιρξε ιδιότυπθ 

αμνιςτευςθ ςυγκεκριμζνων δραςτϊν που ενζχονταν για ςυγκεκριμζνα 

αδικιματα.  

Ειδικότερα θ διάταξθ :  

(i) είχε (και) αναδρομικι ιςχφ δεδομζνου ότι ανζτρεξε αναδρομικά ςτο χρόνο 

τζλεςθσ των ςυγκεκριμζνων πράξεων,  
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(ii) παραςχζκθκε ενόςω θ ποινικι διαδικαςία βριςκόταν ςε εξζλιξθ και  

(iii) οδιγθςε ςε οριςτικι αναςτολι τθσ εφαρμογισ του ποινικοφ νόμου ωσ προσ τθ 

ςυγκεκριμζνθ αυτι πράξθ 

Αντίρρθςθ κα μποροφςε να ςτθριχκεί ςτο ότι θ ρφκμιςθ  αφοροφςε ςε εγκλιματα 

όχι πολιτικά ι όχι αμιγϊσ πολιτικά αλλά του κοινοφ δικαίου. Θ απάντθςθ ςτο 

ενδεχόμενο αυτό επιχείρθμα είναι ότι για τον λόγο αυτόν ακριβϊσ χαρακτθρίηεται 

ωσ «ιδιότυπθ» αμνιςτευςθ.   

 

Εν κατακλείδι:  

Θ Επιτροπι ζχει τθ δυνατότθτα να ειςθγθκεί ότι θ ςυγκεκριμζνθ διάταξθ του 78 

Ρ.4146/13 υπιρξε αντιςυνταγματικι και να προτείνει να γίνει ζλεγχοσ τθσ 

ςυνταγματικότθτάσ τθσ από όργανο ςτο οποίο το Χφνταγμα απονζμει αυτό το 

δικαίωμα. Εφ’ όςον κεωρθκεί ορκι θ πιο πάνω εκτίμθςθ περί τθσ 

αντιςυνταγματικότθτασ τθσ διάταξθσ 78 Ρ.4146/13 οδθγοφμεκα ςε ανάςυρςθ τθσ 

δικογραφίασ και ςε δυνάμει ανατροπι του κακεςτϊτοσ ατιμωρθςίασ που 

επιβλικθκε νομοκετικά ςε άτομα που, ενδεχομζνωσ, είχαν διαπράξει ςθμαντικά 

περιουςιακά αδικιματα. 

    4.-  Εκ παραλλιλου όμωσ και ανεξάρτθτα απ’ αυτό, πρζπει να ερευνθκεί ο τρόποσ 

με τον οποίο υπιχκθςαν ςτο εν λόγω άρκρο οι πράξεισ που θ ποριςματικι 

αναφορά  διαπίςτωνε ωσ τελεςκείςεσ. 

Δεδομζνου ότι -απ‘ ό,τι διαπιςτϊςαμε από το υλικό που ζχει ζλκει και από τισ 

κατακζςεισ- ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ δανειοδότθςθσ υπάρχει το τυπικό ςτοιχείο τθσ 

φπαρξθσ εγκριτικϊν αποφάςεων των κεςμοκετθμζνων οργάνων κάκε τράπεηασ , 

εκείνο που μπορεί να γίνει είναι να ερευνθκεί το εάν τθρικθκαν, κατά τθ χοριγθςθ 

τουσ, οι ςχετικζσ κανονιςτικζσ πράξεισ τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ (ΥΔΨΕ), όπωσ 

ορίηει και το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78. Αυτι ακριβϊσ ιταν και θ προςζγγιςθ 

του Ειςαγγελζα διαφκοράσ Υαναγιϊτθ Ακαναςίου όταν παραγγζλλει ςτον 

Ειςαγγελζα Δραγατςθ να μθν κζςει αμζςωσ τθν υπόκεςθ ςτο αρχείο αλλά να 

διεξαγάγει περαιτζρω ςυμπλθρωματικι εξζταςθ για να διαπιςτωκεί εάν θ 

περίπτωςθ του δανειςμοφ των κομμάτων υπάγεται ι όχι ςτο άρκρο 78.  

 

Ρλθν όμωσ κατά τισ εργαςίεσ τθσ επιτροπισ προζκυψε και μία ακόμθ παράμετροσ 

που πρζπει να ερευνθκεί. Αφορά ςτο το πολφ ενδιαφζρον κζμα εάν τα πολιτικά 

κόμματα ανικουν ι δεν ανικουν ςτον "Ευρφτερο Δθμόςιο Ψομζα". Από τθν 

απάντθςθ ςτο ερϊτθμα αυτό εξαρτάται το εάν καλϊσ ι κακϊσ υπιχκθ ο δανειςμόσ 

προσ τα κόμματα ςτθν απαλλακτικι διάταξθ του άρκρου 78 Ρ. 4146/2013, με το 

οποίο κρίκθκαν ατιμϊρθτα τα κακουργιματα που είχε εντοπίςει το "πόριςμα 

Ξαλοφδθ". 

Χυνεπϊσ αυτό το υποκεφάλαιο, κατά το δεφτερο μζροσ του, υποδιαιρείται ςε δφο  

τμιματα : εκείνο που εξετάηει τθν ορκότθτα τθσ υπαγωγισ των πολιτικϊν κομμάτων 
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ςτθ ςυγκεκριμζνθ ρφκμιςθ (4α) και  εκείνο που αναφζρεται ςτθν τθν ορκότθτα 

εφαρμογισ ςτισ δανειοδοτιςεισ των κομμάτων των κριτθρίων τθσ δεφτερθσ 

περιπτϊςεωσ του άρκρου  78 Ρ. 4146/13 (4β). 

4α.- ΑΝΘΚΟΥΝ Ι ΟΧΛ ΤΑ ΡΟΛΛΤΛΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ "ΕΥΥΤΕΟ ΔΘΜΟΣΛΟ 

ΤΟΜΕΑ"; 

 

Δεν υπάρχει μια μόνο διάταξθ που να κακορίηει το εφροσ του "ευρφτερου δθμόςιου 

τομζα". Χυνικωσ οι περιςτολζσ ι και οι διευρφνςεισ τθσ ζννοιασ αυτισ προζρχονται 

από τα δικαςτιρια και ςχετίςτθκαν είτε με τθ διεκδίκθςθ επιδομάτων από 

εργαηόμενουσ είτε με τισ ανάγκεσ των κατά καιροφσ αποκρατικοποιιςεων. Υρζπει 

να ςθμειωκεί ότι και ο όροσ ζχει αλλάξει ςτθν πάροδο των ετϊν και πλζον από 

"δθμόςιοσ τομζασ", ονομάηεται "ευρφτεροσ δθμόςιοσ τομζασ".  

 Πε το ν. 1256/82 , παράγραφοσ 6 άρκρου 1, ζγινε μια πρϊτθ ςυνολικι οριοκζτθςθ. 

Σ δθμόςιοσ τομζασ επαναπροςδιορίηεται με το ν. 1892/1990 ( νόμοσ Ζβερτ) , που 

όμωσ διευκρινίηει τθν "αλθκι ζννοια" του ν. 1256/82. Χυνεπϊσ ο βαςικόσ νόμοσ 

αναφοράσ είναι ο 1256/82 . Χφμφωνα με αυτόν το νόμο, ςτον δθμόςιο τομζα 

περιλαμβάνονται :  

  α) οι Ξρατικζσ ι Δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, όπωσ εκπροςωποφνται από το νομικό 

πρόςωπο του Δθμοςίου,   

  β) οι Ξρατικοί ι Δθμόςιοι Σργανιςμοί ςαν κρατικά νομικά πρόςωπα δθμοςίου 

δικαίου, και οι οργανιςμοί  τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ". 

  γ) οι Ξρατικζσ ι Δθμόςιεσ και παραχωρθκείςεσ επιχειριςεισ όπωσ θ Δθμόςια 

Επιχείρθςθ Θλεκτριςμοφ, ο Σργανιςμόσ Ψθλεπικοινωνιϊν Ελλάδοσ, θ Ελλθνικι 

Φαδιοφωνία - Ψθλεόραςθ κλπ. 

  δ) Ψα Ξοινωφελι Λδρφματα του Αςτικοφ Ξϊδικα που περιιλκαν ςτο Δθμόςιο και 

χρθματοδοτοφνται ι επιχορθγοφνται απ' αυτό 

  ε) οι Ψραπεηιτικζσ και άλλεσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ ςτισ οποίεσ είτε τα κατά τισ 

προθγοφμενεσ περιπτϊςεισ νομικά πρόςωπα ζχουν το ςφνολο ι τθν πλειοψθφία 

των μετοχϊν του εταιρικοφ κεφαλαίου είτε ζχουν κρατικό προνόμιο ι κρατικι 

επιχοριγθςθ, όπωσ θ Ψράπεηα Ελλάδοσ, θ Αγροτικι Ψράπεηα, θ Εκνικι Ψράπεηα, θ 

Ξτθματικι Ψράπεηα, θ Εμπορικι Ψράπεηα, θ 

Ελλθνικι Ψράπεηα Βιομθχανικισ Αναπτφξεωσ κ.α. 

  ςτ) τα κρατικά νομικά πρόςωπα που ζχουν χαρακτθριςκεί από το νόμο ι τα 

δικαςτιρια ωσ νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου, όπωσ ο 

Σργανιςμόσ Χυγκοινωνιϊν Ελλάδοσ, ο Αυτόνομοσ Χταφιδικόσ Σργανιςμόσ και που 

χρθματοδοτοφνται ι επιχορθγοφνται από οποιοδιποτε των προναφερομζνων 

νομικϊν προςϊπων. 

 η) Σι κυγατρικζσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ των πιο πάνω Ρομικϊν Υροςϊπων των 

εδαφίων α` - ςτ` αυτισ τθσ παραγράφου που ελζγχονται άμεςα ι ζμμεςα από αυτά. 

 Πε τον μεταγενζςτερο  ν. 1892/1990 εξάλλου προςδιορίηεται ότι: 

  "Σ  κατά  τισ  διατάξεισ  του  άρκρου  1  παρ. 6 του ν. 1256/1982 δθμόςιοσ τομζασ 

περιλαμβάνει μόνο: 
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    α. Ψισ κάκε είδουσ υπθρεςίεσ,  που  υπάγονται  ςτο  νομικό  

πρόςωπο του Δθμοςίου και εκπροςωποφνται από αυτό. 

    β.  Ψα κάκε είδουσ ν.π.δ.δ., εξαιρουμζνων των Χρθματιςτθρίων Αξιϊν, είτε  αυτά  

αποτελοφν  οργανιςμοφσ  κατά  τόπο  είτε  κακ φλθν αυτοδιοίκθςθσ. 

    γ.  Ψισ  δθμόςιεσ  ι  παραχωρθκείςεσ κρατικζσ  επιχειριςεισ κάκε  είδουσ  ι  και 

οργανιςμοφσ, κακϊσ και :  

" νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου δθμόςιου χαρακτιρα 

που επιδιϊκουν κοινωφελείσ ι άλλουσ δθμόςιουσ 

ςκοποφσ."  

Αυτι θ τελευταία διατφπωςθ είναι θ μόνθ ςτθν οποία κα μποροφςε να ςτθριχκεί-

από νομοκετικισ απόψεωσ- θ κρίςθ  ότι  και τα κόμματα κατατάςςονται 

ςτον ευρφτερο δθμόςιο τομζα.  

δ. Ψισ τράπεηεσ που ανικουν ςτο νομικό πρόςωπο του  Δθμοςίου,  είτε ςτο ςφνολό 

τουσ.  

 

Από τθν πλευρά τθσ νομολογίασ δεν υπάρχει απόφαςθ πζραν μιασ , που ευνοεί τουσ 

υπαλλιλουσ των κομμάτων ςε μιςκολογικό κζμα, χωρίσ ωςτόςο να γίνεται 

αναφορά ςτον χαρακτθριςμό των κομμάτων ωσ τμιμα του ευρφτερου δθμοςίου 

τομζα.  

 

                               ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ :  

 

Δεν μποροφμε να πάρουμε a priori ωσ ςωςτι ι λάκοσ τθν ερμθνεία του κ. 

Χτουρνάρα. 

 Θ ςυμπερίλθψθ των κομμάτων ωσ ιδιότυπων ενϊςεων που επιδιϊκουν δθμόςιο 

ςκοπό, πάντωσ, ενιςχφει τθν άποψθ ότι είναι μζρθ τθσ δθμόςιασ ςφαίρασ  με τθ 

γενικι ζννοια, άποψθ που βρίςκει ζρειςμα ςτθν προαναφερόμενθ διάταξθ τθσ 1  

παρ. 6 του ν. 1256/1982 .  

Πε δεδομζνο δε ότι από τθν ειςαγγελικι πλευρά ηθτικθκαν ωσ  γνωςτόν τα 

πρακτικά τθσ κατάκεςθσ του κ. Χτουρνάρα προκειμζνου να ερευνθκεί θ νομιμότθτα 

τθσ υπαγωγισ φρόνιμο είναι να αναμζνεται θ επ’ αυτοφ του ερωτιματοσ 

ειςαγγελικι κρίςθ  .  

 

4β.- ΟΚΩΣ ΚΕΩΘΚΘΚΘΚΕ ΟΤΛ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΛΜΕΝΑ ΔΑΝΕΛΑ ΔΟΚΘΚΑΝ ΜΕ 

ΤΘΘΣΘ ΤΟΥ «ΚΑΝΟΝΛΣΤΛΚΟΥ ΡΛΑΛΣΛΟΥ ΤΘΣ ΤτΕ»; 

Θ απάντθςθ Δραγάτςθ υπιρξε μάλλον πρόχειρθ, και υπεκφεφγουςα. Θ ζρευνά του 

μετά τθν παραγγελία του ανωτζρου του διιρκεςε μόλισ μια βδομάδα ςτθν οποία 

εξετάςτθκαν δυο από τουσ τρεισ ελεγκτζσ τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδασ , που με τρόπο 

ςτερεότυπο δεν απαντοφν ευκζωσ ςτο ερϊτθμα που ο κ. Ακαναςίου ϊριςε ότι 

πρζπει να απαντθκεί, αλλά εκκζτουν ότι " δεν υπάρχει κανονιςμόσ τθσ ΨτΕ για τθ 
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δανειοδότθςθ των πολιτικϊν κομμάτων" . Θ απάντθςθ αυτι κρίκθκε επαρκισ από  

τον Δραγατςθ και ο κ. Ακαναςίου, δυςτυχϊσ, δεν κζλθςε ι δεν τόλμθςε να τθν 

αμφιςβθτιςει, αφοφ κάτι τζτοιο κα τον ζφερνε ςε ευκεία ςφγκρουςθ με τθν τότε 

πολιτικι θγεςία.  

 

Ξατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν τθσ Επιτροπισ, ζχουμε εντοπίςει αρκετζσ 

περιπτϊςεισ που οι δανειοδοτιςεισ κομμάτων ιςαν αντίκετεσ προσ τουσ 

κανονιςμοφσ δανειοδότθςθσ των ςυγκεκριμζνων τραπεηϊν, οι οποίοι κανονιςμοί, 

όμωσ ( και εδϊ είναι το κρίςιμο ςθμείο) , όλοι ζχουν εκπονθκεί με βάςθ το 

κανονιςτικό πλαίςιο τθσ ΤτΕ.  Δθλαδι θ μθ ςυμμόρφωςθ με τον κανονιςμό τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ τράπεηασ ςυνιςτά αυτομάτωσ και παράβαςθ του κανονιςτικοφ 

πλαιςίου τθσ κεντρικισ τράπεηασ, αςχζτωσ του ότι για το ςυγκεκριμζνο κζμα τθσ 

δανειοδότθςθσ των πολιτικϊν κομμάτων δεν υπιρχε ειδικόσ κανονιςμόσ τθσ 

τελευταίασ. 

 

Για τθν προςζγγιςθ του ερωτιματοσ εάν ζγινε ι όχι ορκϊσ θ υπαγωγι των 

περιπτϊςεων που εξζταςε ο κ. Ξαλοφδθσ ςτθ διάταξθ του δευτζρου εδαφίου 

Ρ.4146/2013 δεν πρζπει να μείνουμε ςτθν τυπικότθτα τθσ απουςίασ ςυγκεκριμζνου 

κανονιςτικοφ πλαιςίου ειδικά για τα κόμματα. 

 Διότι αναμφιςβιτθτα γενικό δεςμευτικό κανονιςτικό πλαίςιο για τισ 

δανειοδοτιςεισ υπιρχε. (Χχετικζσ οι απαντιςεισ του κ. Υροβόπουλου, τθσ κ. 

Υαππαγιανίδου και, εν μζρει, του κ. Υάςχα ).  

Δεςμευτικό πλαίςιο ςυνιςτά το ςφνολο των υποχρεωτικϊν κανόνων που 

προκφπτουν από τισ εκάςτοτε πράξεισ διοικθτι ΨτΕ, που δεςμεφουν τισ τράπεηεσ. 

Ξατά τθ διάρκεια πολλϊν ςυνεδριάςεων προζκυψε χωρίσ καμιά αμφιβολία  ότι 

υπιρξαν ςυγκεκριμζνεσ (πολλζσ ςτον αρικμό) παραβιάςεισ των κανονιςτικϊν 

πλαιςίων των επί μζρουσ Ψραπεηϊν.  

Κα είναι ςφάλμα να «οχυρωκεί» κάποιοσ πίςω από τθν απουςία «κανονιςτικοφ 

πλαιςίου για τισ δανειοδοτιςεισ των κομμάτων», όχι απλϊσ επειδι θ ειςαγγελικι 

παραγγελία ΔΕΡ ηιτθςε αυτό του πράγμα, αλλά και επειδι ζτςι ο τφποσ κινδυνεφει 

να υπεριςχφςει τθσ ουςίασ, που είναι ότι ςε πολλζσ περιπτϊςεισ δανειοδότθςθσ 

κόμματοσ δεν τθρικθκαν οι κανονιςμοί τθσ δανειοδότριασ τράπεηασ . 

     ***** 

Ρρζπει  λοιπόν να αποτελζςουν εκτίμθςθ τθσ επιτροπισ οι εξισ διαπιςτϊςεισ:  

1.- Θ διάταξθ του άρκρο 78 Ρ. 4146/2013 υπιρξε αντιςυνταγματικι εξ αιτίασ του 

ότι , κατ’ αποτζλεςμα, κρίνεται ωσ ιδιότυπθ αμνιςτευςθ μθ επιτρεπτι από το 

Χφνταγμα κακϊσ και εξαιτίασ του ότι υπιρξε προϊόν αναμίξεωσ τθσ νομοκετικισ 

ςτθν δικαςτικι εξουςία. 

2.- Ττι μθ ορκϊσ υπιχκθςαν τα ςυγκεκριμζνα δάνεια των πολιτικϊν κομμάτων ςτθν 

εν λόγω ρφκμιςθ κακόςον : υπάρχουν μεν εγκριτικζσ αποφάςεισ δεν είναι όμωσ 
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όλεσ και ςτο ςφνολό τουσ ςφμφωνεσ με τουσ κανονιςμοφσ δανειοδότθςθσ των 

ςυγκεκριμζνων ιδρυμάτων. 

Ξατόπιν αυτϊν πρζπει να προτακεί ςτθν ολομζλεια θ ανάςυρςθ τθσ δικογραφίασ 

από το αρχείο και θ ςυνζχιςθ τθσ ποινικισ διαδικαςίασ από το ςθμείο  που  

βριςκόταν τον Απρίλιο 2013, όταν δθμοςιεφτθκε ο Ρ. 4146/2016. 

 

Ε.ΜΑΤΥΛΚΕΣ ΚΑΤΑΚΕΣΕΛΣ ΟΥΣΛΩΔΕΛΣ 

ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΑΡΟΔΕΛΚΤΛΚΟΥ ΥΛΛΚΟΥ ΓΛΑ ΤΛΣ ΤΑΡΕΗΕΣ ΜΕ ΒΑΣΘ ΤΛΣ ΚΑΤΑΚΕΣΕΛΣ 

ΤΑΡΕΗΛΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

 

Tθν 26θ Φεβρουαρίου 2016 ο Ωποδιοικθτισ τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ Κεόδωροσ 

Πθτράκοσ, απευκυνόμενοσ ςτο 6ο Υανελλινιο Επιςτθμονικό Χυνζδριο Ρομικισ 

Ψεκμθρίωςθσ Ξοινωνικοοικονομικϊν Κεμάτων είτε, μεταξφ άλλων και τα εξισ: 

«Πζχρι τον Αφγουςτο του 2007 τίποτα δεν φαινόταν να προοιωνίηεται τι κα 

επακολουκιςει. Θ παγκόςμια οικονομία ανκοφςε, κακϊσ πορευόταν με υψθλι 

ρευςτότθτα και χαλαρζσ πιςτωτικζσ ςυνκικεσ, ενϊ ςτθ χϊρα μασ θ υιοκζτθςθ του 

ευρϊ είχε δθμιουργιςει προςδοκίεσ εκςυγχρονιςμοφ  και μακρόπνοθσ ανάπτυξθσ 

τθσ  ελλθνικισ οικομίασ. Από τθν πλευρά τουσ οι κεντρικζσ τράπεηεσ, μεταξφ 

αυτϊν και θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, με τον ζνα ι τον άλλο τρόπο, 

προειδοποιοφςαν ςτισ εκκζςεισ τουσ για τισ επαπειλοφμενουσ κινδφνουσ. 

Δυςτυχϊσ οι προειδοποιιςεισ αυτζσ δεν ειςακοφςτθκαν, κακϊσ θ περίοδοσ των 

«παχιϊν αγελάδων» είχε δθμιουργιςει τθν ψευδαίςκθςθ τθσ ςυνεχοφσ ανοδικισ 

πορείασ ςτο επίπεδο κατανάλωςθσ, ςτισ τιμζσ μετοχϊν, εμπορευμάτων και 

κατοικιϊν. Αυτι θ υπεραιςιοδοξία οδιγθςε ςε υποεκτίμθςθ του πιςτωτικοφ και 

άλλων κινδφνων, με αποτζλεςμα τθ χαλάρωςθ των κριτθρίων δανειςμοφ και τθ 

δθμιουργία ςφνκετων πιςτωτικϊν εργαλείων και ςχθμάτων, των οποίων ο 

κίνδυνοσ επιμεριηόταν με τρόπουσ που δεν γίνονταν πλιρωσ αντιλθπτοί. 

Ραράλλθλα οι αρχζσ δεν φαίνεται να ζδωςαν  τθν απαραίτθτθ ζμφαςθ ςτθ 

μακρο-προλθπτικι εποπτεία, θ οποία εςτιάηει    ςτουσ ςυςτθμικοφσ κινδφνουσ, 

κακϊσ και τισ διαςυνδζςεισ και αλλθλεξαρτιςεισ μεταξφ χρθματοπιςτωτικϊν 

αγορϊν και πραγματικισ οικονομίασ. Θ κατάρρευςθ τθσ επενδυτικισ τράπεηασ 

Lehman Brothers αποτζλεςε τθν αφορμι για το ξζςπαςμα τθσ χρθματοπιςτωτικισ 

και οικονομικισ κρίςθσ…Θ Ελλθνικι οικονομία άρχιςε να επθρεάηεται αρνθτικά από 

τθν παγκόςμια χρθματοπιςτωτικι κρίςθ ιδίωσ από τον Σκτϊβριο του 2008 και μετά. 

Θ Ψράπεηα τθσ Ελλάδοσ και θ ΕΞΨ χτφπθςαν το καμπανάκι του κινδφνου…Ψα 

δομικά χαρακτθριςτικά τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςε ςυνδυαςμό με τθν 

δθμοςιονομικι χαλάρωςθ που παγίωσ ςυνόδευε περιόδουσ πριν τισ εκλογζσ 

ςυνετζλεςαν να οδθγθκοφμε ςε εκτροχιαςμό των δθμοςιονομικϊν μεγεκϊν και του 

ιςοηυγίου πλθρωμϊν. Υαράλλθλα θ υποχϊρθςθ των επενδφςεων, τθσ ιδιωτικισ 

κατανάλωςθσ και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ ςυνζβαλαν ϊςτε να ειςζλκει θ οικονομία 

το 2009 ςε ςυνκικεσ φφεςθσ. Ψα κεμελιϊδθ μεγζκθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, το 
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χρζοσ, το ζλλειμμα ςτον προχπολογιςμό και ςτο ιςοηφγιο εξωτερικϊν ςυναλλαγϊν 

βρίςκονταν εκτόσ τροχιάσ… Επακόλουκο ιταν οι ςυνεχείσ υποβακμίςεισ τθσ 

πιςτολθπτικισ αξιολόγθςθσ τθσ χϊρασ, οι οποίεσ είχαν ωσ αποτζλεςμα τθν 

εκτόξευςθ του κόςτουσ δανειςμοφ για το ελλθνικό δθμόςιο, αλλά και τον 

περιοριςμό τθσ πρόςβαςθσ των ελλθνικϊν τραπεηϊν ςτισ διεκνείσ αγορζσ χριματοσ 

και κεφαλαίων. Θ κατάςταςθ εξελίχκθκε ςε κρίςθ εμπιςτοςφνθσ ωσ προσ τθν 

ικανότθτα τθσ Ελλάδοσ να επιτφχει τθν απαραίτθτθ δθμοςιονομικι προςαρμογι και 

να ςυμπορευτεί με τισ λοιπζσ χϊρεσ-μζλθ του ευρϊ… Χε αντίκεςθ με ό,τι ςυνζβθ ςε 

άλλεσ χϊρεσ, όπου θ κρίςθ εκδθλϊκθκε ςτισ τράπεηεσ και ςυμπαρζςυρε τθν 

οικονομία, ςτθν Ελλάδα θ πορεία ιταν αντίςτροφθ. Θ δθμοςιονομικι κρίςθ, θ 

υποβάκμιςθ τθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και θ 

προςφυγι ςτθ χρθματοδότθςθ ςτο πλαίςιο των Πνθμονίων ςυμπαρζςυραν και τισ 

τράπεηεσ. Ξαίριο πλιγμα υπζςτθ θ ρευςτότθτα των τραπεηϊν με εκτεταμζνεσ και 

παρατεταμζνεσ  εκροζσ κατακζςεων. Πεγάλο πλιγμα υπζςτθ θ κεφαλαιακι 

επάρκεια των τραπεηϊν και από τθν εκελοντικι ανταλλαγι ομολόγων του 

Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςτο πλαίςιο του PSI, που τθσ υποχρζωςε  ςτθν καταγραφι 

ηθμιϊν φψουσ 40 δισ. ευρϊ. Επιπροςκζτωσ θ κερδοφορία τουσ και θ ποιότθτα του 

χαρτοφυλακίου τουσ επθρεάςτθκε αρνθτικά από τθ βακιά φφεςθ και τισ επιπτϊςεισ 

τθσ εφαρμογισ του προγράμματοσ  προςαρμογισ ςτθν οικονομικι δραςτθριότθτα, 

το διακζςιμο ειςόδθμα των νοικοκυριϊν και τθν απαςχόλθςθ…».    

Αςχζτωσ του μεριδίου των ευκυνϊν που είναι αναγκαίο να αποδοκεί και ςτθν 

Ψράπεηα τθσ Ελλάδοσ ωσ Εποπτεφουςασ Αρχισ για τισ οποίεσ γίνεται λόγοσ ςε ειδικό 

κεφάλαιο πιο κάτω, από τθν πιο πάνω περικοπι του υψθλότατου ςτελζχουσ τθσ 

εξάγονται δφο κφρια ςυμπεράςματα:  

Θ Ψράπεηα τθσ Ελλάδοσ από το ζτοσ 2007 επιςιμανε κινδφνουσ που μζςα ςτθν 

ευφορία του με μεγάλθ ευκολία κυκλοφοροφντοσ χριματοσ και ςτον οίςτρο «τθσ 

ιςχυρισ Ελλάδασ», οφτε οι τράπεηεσ, οφτε, φυςικά, και οι πολιτικζσ δυνάμεισ που 

είχαν τθν ευκφνθ τθσ διακυβζρνθςθσ τθσ χϊρασ το ελλθνικό κράτοσ ζλαβαν υπόψθ 

τουσ. Πάλλον όλοι αδιαφόρθςαν παντελϊσ και ςυνζχιςαν να πορεφονται  ςαν να 

μθν ςυμβαίνει τίποτα. Σπότε γεννάται το ερϊτθμα: οι τότε Διοικθτζσ των τραπεηϊν 

πϊσ αξιολόγθςαν το μινυμα που ζλαβαν; Γιατί δεν ζλαβαν προςτατευτικά μζτρα, 

τόςο για τθν κεφαλαιακι τουσ επάρκεια, όςο, και κυρίωσ, για τθν κακιζρωςθ 

περιοριςτικισ πιςτοδοτικισ πολιτικισ απζναντι, ιδίωσ, ςε εταιρίεσ και πρόςωπα, 

φυςικά και νομικά, που ελάμβαναν δάνεια χωρίσ επαρκείσ εγγυιςεισ και 

εξαςφαλίςεισ; Σι ελλθνικζσ τράπεηεσ χορθγοφςαν αφειδϊσ δάνεια ακόμα και όταν 

ςτθν ευρωπαϊκι, διεκνι και ελλθνικι οικονομία εμφανίηονταν εμφανι τα ςθμάδια 

τθσ χρθματοπιςτωτικισ κρίςθσ. Ψο δεφτερο ςυμπζραςμα που εξάγεται αφορά ςτα 

πολιτικά κόμματα που εναλλάςςονταν τότε ςτθν εξουςία και ςχετίηεται με τθν 

ζλλειψθ αιςκιματοσ ευκφνθσ απζναντι ςτθν επερχόμενθ κρίςθ. Ιταν ακριβϊσ απ’ 

αυτιν τθν περίοδο και μετά, που θ ΡΔ και το ΥΑΧΣΞ υπεράντλθςαν από το 

τραπεηικό ςφςτθμα τα ποςά που ςιμερα οφείλουν.  

               ***** 
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                      ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΤΩΝ ΜΑΤΥΛΚΩΝ ΚΑΤΑΚΕΣΕΩΝ 

Είναι αναγκαίο να αξιολογθκοφν εν ςυντομία μερικζσ χαρακτθριςτικζσ περιπτϊςεισ 

από το πλικοσ των μαρτυρικϊν κατακζςεων , τόςο για τεκμθρίωςθ των 

ςυμπεραςμάτων που ζπονται, όςο και για τθν ζςτω εν περιγράμματι πλθροφόρθςθ 

όςων δεν μποροφν ι δεν επικυμοφν να ανατρζχουν ςτα πολυςζλιδα πρακτικά. 

Α.- Διευκφνοντεσ Σφμβουλοι Τραπεηϊν. Ρρϊθν και νυν Διοικθτζσ τθσ Τράπεηασ τθσ 

Ελλάδοσ. Στελζχθ τθσ Εποπτείασ και Επικεϊρθςθσ τθσ ίδιασ Τράπεηασ 

Από τισ ζνορκεσ κατακζςεισ των Διευκυνόντων Χυμβοφλων των τραπεηϊν, του 

πρϊθν και νυν Διοικθτι τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ και των ςτελεχϊν τθσ Εποπτείασ 

και Επικεϊρθςθσ τθσ ίδιασ Ψράπεηασ, προζκυψαν τα εξισ ειδικότερα : 

1.- Κατάκεςθ του Δ/ντοσ Συμβοφλου τθσ  Εκνικισ Τράπεηασ κ. Λεωνίδα 

Φραγκιαδάκθ. 

 Σ Οεωνίδασ ΦΦΑΓΞΛΑΔΑΞΘΧ Διευκφνων Χφμβουλοσ τθσ  Εκνικισ Ψράπεηασ 

(ΕΨΕ), κατακζτει ςτισ 28.6.2016 (ςελ. 28 Υρακτικϊν) ότι τα δάνεια τθσ ΕΨΕ προσ τισ 

επιχειριςεισ ΠΠΕ ανζρχονται  430.000.000 ευρϊ. Για τα δάνεια αυτά υπάρχουν 

εξαςφαλίςεισ ςε ποςοςτό μόνο 35%. Ψο υπόλοιπο 65% είναι ακάλυπτα. Σι 

προβλζψεισ που ζχουν λθφκεί ανζρχονται ςτο ποςόν των  227.000.000 ευρϊ.  

Χτο ςθμείο αυτό και προσ επεξιγθςθ του όρου «προβλζψεισ» εκκζτονται τα εξισ :  

Σι «προβλζψεισ» ςτθ διαδικαςία χοριγθςθσ δανείων και γενικά ςτθν τραπεηικι 

λειτουργία, αποτελοφν μζροσ τθσ υποχρεωτικισ διαδικαςίασ διαςφαλιςτικισ 

πρόλθψθσ εκ μζρουσ τθσ πιςτϊτριασ τράπεηασ. Θ τράπεηα είναι υποχρεωμζνθ να 

τθρεί ζνα αποκεματικό κεφάλαιο ανάλογο προσ τα πάςθσ φφςεωσ δάνεια τα οποία 

χορθγεί ςτουσ δανειολιπτεσ. Χκοπόσ του είναι να αντιμετωπίςει πικανζσ ηθμίεσ 

ςτθν πορεία τθσ δανειοδότθςθσ να εξιςορροπεί δθλαδι τθν απομείωςθ των 

κεφαλαίων ςε περίπτωςθ κακισ εξζλιξθσ ενόσ δανείου.   Είναι προφανζσ ότι το 

αποκεματικό αυτό κεφάλαιο παραμζνει κακθλωμζνο και δεν μπορεί να αξιοποιθκεί 

, παρά μόνο ςε περίπτωςθ που δεν επαλθκευτοφν οι προβλζψεισ, δεν 

πραγματοποιθκεί δθλαδι θ πικανι ηθμία, οπότε τότε και μόνο ενιςχφει τθν 

κερδοφορία τθν τράπεηασ. Χε αντίκετθ περίπτωςθ καταγράφεται ωσ πακθτικό, δεν 

μπορεί να ςυνυπολογιςτεί ςτον υπολογιςμό των αναγκϊν κεφαλαιοποίθςθσ, εάν 

προκφψει τζτοια περίπτωςθ, οπότε οι τράπεηεσ με μεγάλα ποςά προβλζψεων είναι 

υποχρεωμζνεσ να αναηθτιςουν κεφάλαια εκτόσ των ςυγκεκριμζνων.    

 Υροσ τον ίδιο μάρτυρα ανακοινϊνεται από μζλοσ τθσ Επιτροπισ (βλ. ςελ. 30,31 

Υρακτικϊν) ότι ςτο Υόριςμα τθσ ΨτΕ αναφζρεται «ότι ιδθ από το 2010 και μετά 

άρχιςε ραγδαία επιδείνωςθ των οικονομικϊν αποτελεςμάτων όλων των 

επιχειριςεων ΠΠΕ και οι χρθματοδοτιςεισ τουσ ζπρεπε να αντιμετωπιςτοφν 

αυςτθρότερα». Επίςθσ του υπενκυμίηεται ότι και ο ίδιοσ ο Ξανονιςμόσ  Υιςτωτικισ 

Υολιτικισ τθσ ΕΨΕ αναφζρει ρθτά ότι επιχειριςεισ με αρνθτικά ίδια κεφάλαια είναι 

μθ επικυμθτζσ και μειωμζνου ενδιαφζροντοσ. Ξατόπιν αυτοφ ρωτικθκε: γιατί 
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χρθματοδοτοφνταν το ςφνολο των ΠΠΕ παρά το γεγονόσ ότι είχαν και αρνθτικι 

κακαρι κζςθ και αρνθτικά ίδια κεφάλαια.  

Σ μάρτυρασ ςτθν ουςία δεν απάντθςε, αλλά αρκζςτθκε να πει ότι μόνο τον 

τελευταίο χρόνο βρίςκεται ςτθν ΕΨΕ, όμωσ θ τράπεηα δεν ικελε να «πνίξει» τισ 

επιχειριςεισ και τισ διευκόλυνε δανειοδοτϊντασ τεσ ςτθν πραγματικότθτα κατ’ 

εξαίρεςθ και χωρίσ ι με ελάχιςτεσ, εγγυιςεισ και εξαςφαλίςεισ.  

Είναι βζβαιο ότι οι τράπεηεσ τελικά δεν ζδειξαν ανάλογθ ευαιςκθςία απζναντι ςτθν 

πλειοψθφία των επιχειριςεων πολλϊν άλλων κλάδων. Θ τακτικι τθσ αλόγιςτθσ 

χρθματοδότθςθσ με μειωμζνεσ εξαςφαλίςεισ είναι υπεφκυνθ για τθν χρεωκοπία 

άλλων υγιϊν επιχειριςεων, ενϊ εν μζρει ζπνιξε και τισ ίδιεσ τισ τράπεηεσ, αφοφ τα 

δανεικά τουσ ιταν  και είναι τελικά αγφριςτα. 

  Χε άλλθ ερϊτθςθ (βλ. ςελ. 34 Υρακτικϊν) «εάν θ τράπεηα τθσ ΕΨΕ χρθματοδοτοφςε 

επιχειριςεισ ΠΠΕ για τθν κάλυψθ οφειλϊν από δόςεισ τόκων», απαντά ότι θ 

τράπεηα δεν δίνει δάνεια για εξόφλθςθ δόςεων τόκων. Αυτό όμωσ διαψεφδεται 

περίτρανα και από το Υόριςμα τθσ ΨτΕ και από τα ίδια τα ςτοιχεία των τραπεηϊν, 

που απζςτειλαν τισ ςχετικζσ δανειακζσ τουσ ςυμβάςεισ ςτθν Επιτροπι μασ. Είναι 

ςαφζσ ότι ο κανόνασ ιταν θ χρθματοδότθςθ και δόςεων λθξιπρόκεςμων τόκων, και 

μάλιςτα επίςθσ χωρίσ αξιόχρεεσ εγγυιςεισ και εξαςφαλίςεισ, ϊςτε να καλυφκοφν 

και να εμφανίηονται τα δάνεια των επιχειριςεων ΠΠΕ ωσ ενιμερα και 

εξυπθρετοφμενα(ωσ προσ τουσ τόκουσ μόνο). Είναι βζβαιο με βάςθ τα ςτοιχεία που 

επεξεργάςτθκε θ Επιτροπι ότι οι πιςτϊτριεσ τράπεηεσ προζβαιναν ςυςτθματικά ςε 

χρθματοδότθςθ τόκων δανείων των ΠΠΕ , παρόλο που υπάρχει γενικι 

απαγόρευςθ γιαυτό. Ψθν ίδια τακτικι ακολοφκθςε και θ ΕΨΕ που δανειοδοτεί και 

χρθματοδοτεί  επιχειριςεισ των ΠΠΕ για τθν εξόφλθςθ λθξιπρόκεςμων δόςεων 

τόκων, και με ακόμα μάλιςτα ευνοϊκότερεσ αναδιαρκρϊςεισ, χαμθλό επιτόκιο και 

ςυνεχείσ παρατάςεισ τθσ λιξθσ και των δόςεων και των δανειακϊν  ςυμβάςεων (βλ. 

ςελ. 36,37 Υρακτικϊν). 

Χτο κζμα του μθ ςυμψθφιςμοφ δαπανϊν διαφιμιςθσ τθσ τράπεηασ ςε επιχείρθςθ 

ΠΠΕ θ οποία ζχει οφειλζσ προσ τθν τράπεηα, προζκυψε από τθν κατάκεςθ του ότι 

όςα και αν όφειλε μια επιχείρθςθ ΠΠΕ προσ τθν ΕΨΕ, αυτι κα του κατζβαλλε 

κανονικά όλεσ τισ δαπάνεσ διαφιμιςισ τθσ ς’ αυτό.  

Χτο ςθμείο αυτό πάντοτε ςε ςχζςθ με επιχειριςεισ ΠΠΕ ςθμειϊνεται εκ μζρουσ 

των Διοικιςεων τουσ μια παράβαςθ των κακθκόντων προςταςίασ των 

ςυμφερόντων τθσ Ψράπεηασ που χριηει προςοχισ: Ζχει προκφψει να εξοφλοφνται 

με ρευςτό, φψουσ πολλζσ φορζσ πολλϊν εκατοντάδων χιλιάδων ευρϊ, επιχειριςεισ 

ΠΠΕ που είναι χρεωμζνεσ ςε μια τράπεηα και δεν είναι ςυνεπείσ ςτισ υποχρεϊςεισ 

τουσ. Θ γενικευμζνθ αυτι πρακτικι προκφπτει ότι επαναλαμβάνεται μζχρι  

πρόςφατα και από τισ διοικιςεισ όλων των τραπεηϊν. Εν πολλοίσ κρατικθκε ςτθν 

αφάνεια και ιλκε ςτο φϊσ με τισ αναηθτιςεισ τθσ Επιτροπισ. Ωπιρξε μια ηθμιογόνα 

πρακτικι για τισ καταχωρίςεισ ιδίωσ εν όψει του ότι πολλά ΠΠΕ είχαν ςτερθκεί 

αξιόχρεων περιουςιακϊν ςτοιχείων και ζτςι απομειϊκθκε δραςτικά θ όποια 
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δυνατότθτα υπιρχε να ανακτιςουν οι τράπεηεσ κάποια από τα δανεικά μζςω τθσ 

νόμιμθσ κατακράτθςθσ τ  

Σ μάρτυρασ τθσ ΕΨΕ ερωτάται ακόμα εάν επιτρζπεται θ χοριγθςθ πιςτοδοτιςεων 

προσ τισ επιχειριςεισ ΠΠΕ ςτθν περίπτωςθ που ζχουν λθφκεί προβλζψεισ για 

προθγοφμενα ακάλυπτα δάνειά τουσ, και ουςιαςτικά  ομολογεί ότι κακϊσ δεν 

ελιφκθςαν προςωπικζσ εγγυιςεισ των βαςικϊν μετόχων (βλ. ςελ. 40 πρακτικϊν), 

ενϊ αποδζχεται ότι πράγματι, παρά το γεγονόσ ότι ζχουν λθφκεί προβλζψεισ θ 

τράπεηά του χορθγοφςε δάνεια για αναχρθματοδότθςθ υφιςτάμενων 

λθξιπρόκεςμων δανείων, ενϊ προζβαινε και ςε αναδιαρκρϊςεισ τουσ, ϊςτε να μθν 

καταγγζλλονται και να εμφανίηονται ενιμερα και εξυπθρετοφμενα.  

Ερωτάται από τον πρόεδρο τθσ Επιτροπισ(βλ. ςελ.240,241 πρακτικϊν) «γιατί δεν 

τζκθκαν τα δάνεια των κομμάτων τθσ ΡΔ και του ΥΑΧΣΞ ςε κακυςτζρθςθ που ζχουν 

να καταβάλλουν ζςτω και ζνα ευρϊ από το Φκινόπωρο του 2011», και απαντά ότι 

βρίςκονται ςε ςυηθτιςεισ με τουσ εκπροςϊπουσ τουσ για αναηιτθςθ τρόπου 

πλθρωμισ των δανείων τουσ, όμωσ κανζνασ τρόποσ δεν διαφαίνεται και δεν 

ανευρίςκεται.  

Επίςθσ ςτθν ερϊτθςθ «γιατί δεν ρευςτοποιείται θ ταινιοκικθ του ΠΕΓΞΑ, που 

υποτίκεται ότι όταν τζκθκε ςε ενζχυρο άξιηε 100.000.000 ευρϊ», ενϊ όπωσ 

αποδείχτθκε (ςελίδα ….. των πρακτικϊν) με τισ επανειλθμμζνεσ προβολζσ θ 

ταινιοκικθ υφίςταται απομείωςθ αξίασ και απάντθςθ ουςιαςτικά δεν δίνεται (βλ. 

ςελ.248 πρακτικϊν), όπωσ απάντθςθ  δεν δίνεται και ςτο ερϊτθμα (ςελ. ςελ. 250 

πρακτικϊν) «Αφοφ από τα 430.000.000 ευρϊ που είναι τα δάνεια τθσ ΕΨΕ προσ 

επιχειριςεισ των ΠΠΕ και το 50% τουλάχιςτον είναι μθ ενιμερα, γιατί δεν τα κζτει 

θ τράπεηα ςε κακυςτζρθςθ;».  

Ψο μόνο κετικά που κατακζτει ο μάρτυρασ(ςελ. 252 πρακτικϊν) είναι θ υπόςχεςι 

του να ενιςχυκοφν οι κεςμοί τθσ τράπεηασ και οι μζκοδοι λιψθσ των αποφάςεων 

πιςτοδοτιςεων.   

2ον. Θ κατάκεςθ του Δ/ντοσ  Συμβοφλου τθσ  EUROBANK κ. Φωκίωνα 

ΚΑΑΒΛΑ 

    Θ κατάκεςθ του Φωκίωνα ΞΑΦΑΒΛΑ ζλαβε χϊρα ςτισ 5.7.2016 . Ξατ’ αρχιν 

ερωτάται (βλ. ςελ. 37 πρακτικϊν) αν γνωρίηει για το δάνειο των 5.200.000 ευρϊ που 

χοριγθςε θ τράπεηά του ςτο ΥΑΧΣΞ με μία απλι υποςχετικι επιςτολι του 

διευκυντι του και αν αυτό είναι νόμιμο και επιτρζπεται από τον Ξανονιςμό τθσ 

τράπεηασ. Απαντά ότι αν και αυτό είναι κάτι που ςυνθκίηεται ςτθν τραπεηικι 

πρακτικι, πρζπει να υπάρχουν όμωσ προχποκζςεισ και κριτιρια, όπωσ οι 

χρθματορροζσ του κόμματοσ, το επιχειρθματικό πλάνο, θ ποιότθτα τθσ διοίκθςθσ, 

το πόςο ιςχυρόσ είναι ο ιςολογιςμόσ. Αυτά τα ςτοιχεία και κριτιρια δεν ίςχυαν για 

το κόμμα του ΥΑΧΣΞ και τθσ ΡΔ τα οποία το 2011 ιταν ςε οικονομικι κατάρρευςθ, 

και, δεν κατζβαλαν οφτε ευρϊ από το Φκινόπωρο του ιδίου ζτουσ. Για το 

ςυγκεκριμζνο δάνειο των 5.200.000 € πρζπει να ςθμειωκεί ότι ςτισ 4.11.2016 κατά 

τθν κατάκεςι του ςτθν Επιτροπι, υπιρξε ενθμζρωςθ από τον ΡΛΞΣΟΑΣ 
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ΧΑΟΑΓΛΑΡΡΘ , οικονομικό Δ/ντι του ΥΑΧΣΞ ότι ιδθ από το 2009 το ΥΑΧΣΞ είχε 

τεράςτια οικονομικά προβλιματα, προφανϊσ ζκδθλα και γνωςτά ςτο πανελλινιο. 

Είπε χαρακτθριςτικά τότε ο ΡΛΞΣΟΑΣΧ ΧΑΟΑΓΛΑΡΡΘΧ: «Είναι αλικεια ότι τα 

κόμματα βρζκθκαν με δάνεια ςτο ξζςπαςμα τθσ κρίςθσ, επειδι χρθματοδοτοφςαν –

απερίςκεπτα- τισ υπερβάςεισ των οικονομικϊν τουσ δυνατοτιτων με δανεικά, αντί 

να περιορίςουν τισ δαπάνεσ τουσ. Είναι θ ίδια αυτι λογικι που διαπότιηε και 

ολόκλθρο τον δθμόςιο βίο αυτισ τθσ χϊρασ -εν πολλοίσ και τον ιδιωτικό. Ρα 

δανειηόμαςτε, δθλαδι, για να χρθματοδοτοφμε τισ υπερβολζσ μασ και όχι, αν 

απαιτείται, τισ πραγματικζσ μασ ανάγκεσ ι τα ςχζδιά μασ, για να οργανϊςουμε 

καλφτερα το μζλλον μασ. Ψθ νοοτροπία αυτι τθν τροφοδοτοφςαν και οι ίδιεσ οι 

τράπεηεσ ςτα χρόνια τθσ ευθμερίασ, με τα εφκολα, πολλά και γριγορα δάνεια».  

Ξατά ςυνζπεια θ εκ μζρουσ τθσ διοίκθςθσ τθσ ΕURΣΒΑΡΞ αποδοχι μιασ απλισ 

υποςχετικισ επιςτολισ ωσ «εξαςφάλιςθσ» για τθν χοριγθςθ ςτο ΥΑΧΣΞ δανείου 

5.200.000 € χωρίσ να υπάρχουν οι προχποκζςεισ, ιδίωσ χωρίσ να υπάρχει καλι 

οικονομικι κατάςταςθ του δανειολιπτθ ςυνιςτά προφανι παραβίαςθ των κανόνων 

που θ ίδια θ τράπεηα κζτει, ςυνιςτοφν μια περίπτωςθ που πρζπει να ερευνθκεί 

περαιτζρω, κακϊσ ενδεχομζνωσ υποκρφπτει απιςτία ςε βάροσ των ςυμφερόντων 

του ςυγκεκριμζνου τραπεηικοφ ιδρφματοσ.   

Υεραιτζρω κατακζτει ότι θ τράπεηά του (Eurobank) είχε «ςυντθρθτικι πολιτικι 

πιςτοδοτιςεων απζναντι και ςτα κόμματα και ςτισ επιχειριςεισ ΠΠΕ», γεγονόσ 

όμωσ είναι ότι θ δανειοδότθςι τουσ, ακόμα και μζςα ςτα χρόνια τθσ κρίςθσ  υπιρξε 

ακρόα (βλ. ςελ. 42 πρακτικϊν). 

 Ερωτϊμενοσ εάν θ τράπεηά του χοριγθςε δάνεια για αναχρθματοδότθςθ τόκων, 

απάντθςε ότι κάτι τζτοιο « δεν μποροφςε να γίνει» , γιατί γενικά δεν επιτρζπεται θ 

δανειοδότθςθ για αναχρθματοδότθςθ τόκων, μάλιςτα δεν επιτρζπεται και θ 

αναχρθματοδότθςθ λθξιπρόκεςμων δόςεων δανείων, κάτι όμωσ που ςυςτθματικά 

γινόταν με τισ επιχειριςεισ ΠΠΕ. Ξαι όταν αυτό του επιςθμαίνεται ςυγκεριμζνθ 

περίπτωςθ , δεν βρίςκει κανζναν υπεφκυνο (βλ. ςελ. 44 πρακτικϊν).  

Σμολογεί  ότι θ τράπεηά του πλιρωνε και πλθρϊνει δαπάνεσ διαφιμιςθσ  ςε 

επιχειριςεισ ΠΠΕ ακόμα και αν ζχουν δάνεια που δεν εξυπθρετοφνται (βλ. ςελ. 

136,137 πρακτικϊν).  

Από το μζλοσ τθσ Επιτροπισ Ρ. Ρικολόπουλο του επιςθμαίνεται (ςελ. 190 

πρακτικϊν) ότι χορθγοφςαν δεκάδεσ εκατομμυρίων παρά το γεγονόσ ότι (οι 

δανειολιπτεσ) κακυςτεροφςαν δόςεισ  προθγοφμενων δανείων, ότι κανζνα από τα  

τα δάνεια αυτά δεν τα ζςτειλαν ςτον «Ψειρεςία» . Επίςθσ ότι δεν ζλαβαν υπόψθ τισ 

κζςεισ  των ορκωτϊν λογιςτϊν και τισ εκτιμιςεισ των κατϊτερων κλιμακίων τθσ 

τράπεηάσ τουσ, που ιταν αρνθτικοί  ςε νζα δάνεια ςτισ ςυγκεκριμζνεσ επιχειριςεισ . 

Ψου επιςθμαίνεται (ςελ. 194 πρακτικϊν) ότι τα δάνεια του ΨΘΟΕΨΩΥΣΩ είναι χωρίσ 

εγγυιςεισ και εξαςφαλίςεισ. Ττι (ςελ. 196 πρακτικϊν) για δάνειο του ΑΡΨ1 ποςοφ 

162.000.000 ευρϊ θ διοίκθςθ τθσ Ψράπεηάσ του δζχκθκε ςαν εγγφθςθ άυλο και 

επιςφαλζσ κινθτό πράγμα , ιτοι τθν ταινιοκικθ του ςτακμοφ , θ οποία μάλιςτα  
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εκτιμικθκε ςτισ 31.12.2013 ωσ αξίασ 199.000.000 ευρϊ . Ξαι το ςθμαντικότερο: ότι 

θ διοίκθςθ δεν επεςιμανε, όπωσ είχε υποχρζωςθ ωσ κεματοφφλακασ των 

ςυμφερόντων τθσ Ψράπεηασ, ότι θ ίδια ταινιοκικθ του ΑΡΨ1, ςτισ 30.6.2014 , 

δθλαδι ςτθν απογείωςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ, τθν εφζρετο να ζχει αξία 

444.000.000 ευρϊ !!!!  

Χτο ςθμείο αυτό και χάριν τθσ πλθρότθτασ των παρακζςεων πρζπει να 

ςθμειϊςουμε τα εξισ εν ςχζςει  με τθν εκτίμθςθ τθσ ταινιοκικθσ και γενικότερα 

των κινθτϊν πραγμάτων , όπωσ είναι οι μετοχζσ, το εμπορικό ςιμα , ακόμα και οι 

εκχωριςεισ ειςπράξεων που δινόταν ςε ενζχυρο προσ εξαςφάλιςθ δανείων Πζςων 

Παηικισ Επικοινωνίασ:  Ττι οι εκτιμιςεισ ςχετικά με τθν αξία τουσ ιςαν -ςτθν 

μεγάλθ πλειοψθφία τουσ- αυκαίρετεσ. Ψα άυλα ςτοιχεία παρουςιάηονταν ωσ ζχοντα 

δυςανάλογα υψθλι αξία ακόμα και ςτθν περίπτωςθ που θ ταινιοκικθ , λ.χ., 

ςυγκροτοφνταν από ταινίεσ πεπαλαιωμζνεσ, πολυπαιγμζνεσ, αδιάφορεσ για το 

κοινό, άρα και πολφ δφςκολο να προςελκφςουν διαφθμίςεισ τθν ϊρα τθσ προβολισ 

των. Σι μετοχζσ που δινόντουςαν ωσ ενζχυρο, εξ άλλου , δεν διαςφάλιηαν ςτακερι 

εςωτερικι αξία. Χε όχι  λίγεσ περιπτϊςεισ θ αξία τουσ εξανεμίςτθκε μετά τθν 

ςυνομολόγθςθ του ενεχφρου . Ψο ίδιο ιςχφει και για το εμπορικό Χιμα θ αποτίμθςθ 

του οποίου υπιρξε εντελϊσ αυκαίρετθ. Χτθν Επιτροπι περιιλκε κατάλογοσ 

Ωπθρεςίασ του Ωπουργείου Ανάπτυξθσ, ο οποίοσ περιείχε τισ ενεχυράςεισ του 

εμπορικοφ ςιματοσ επιχειριςεων που είχαν ωσ αντικείμενο δραςτθριοποίθςθσ τθν 

επικοινωνία, κυρίωσ εντφπων. Υροξενεί εντφπωςθ ότι ςτθ ςτιλθ «ποςόν» οι 

αρικμοί ιςαν υπζρογκοι. Εάν με αυτοφσ δθλϊνονταν τα ποςά των δανείων, θ 

«εξαςφάλιςθ» ιταν όντωσ μθδαμινι. Εάν πάλι υποτεκεί ότι αναπαριςτοφςαν τθν 

εκτιμθκείςα αξία του ενεχυραηόμενου ςιματοσ, θ αξία τουσ ιταν προφανζςτατα 

διογκωμζνθ. Υικανότατα ςκοπίμωσ δεν διευκρινίηονταν τι είδουσ ποςόν είναι αυτό. 

Ψο παράδειγμα δίνεται για να ςχθματιςτεί μια εικόνα προχειρότθτασ αλλά και 

ςυγκάλυψθσ του γεγονότοσ ότι δεν υπιρχαν πολλζσ φορζσ αξιόπιςτεσ και 

αντικειμενικζσ αποτιμιςεισ.  

Ακόμα ο …….ΞΑΦΑΒΛΑΧ ερωτάται (ςελ. 199 πρακτικϊν) χωρίσ ωςτόςο να δϊςει 

ικανοποιθτικζσ απαντιςεισ, ποιοσ είναι ο λόγοσ που δεν προχϊρθςε θ τράπεηα ςε 

καταγγελία των δανείων των ΠΠΕ που δεν πλιρωναν ςτουσ ςυμβατικοφσ χρόνουσ 

οφτε τισ δόςεισ κεφαλαίου οφτε τόκουσ δανείων , ειδικά μετά το 2011 όταν όλεσ οι 

επιχειριςεισ του κλάδου είχαν κακοδικι πορεία, ηθμιογόνα αποτελζςματα, 

αρνθτικά κεφάλαια, πτϊςθ κφκλου εργαςιϊν, εκτιμιςεισ ορκωτϊν λογιςτϊν για 

αμφιβολία ςυνζχιςθσ τθσ λειτουργίασ τουσ.  

Ψου επιςθμαίνεται από τον πρόεδρο τθσ Επιτροπισ ότι « δόκθκαν δάνεια, με 

ελάχιςτεσ ζωσ ανφπαρκτεσ εξαςφαλίςεισ, χωρίσ τθ γνϊμθ του Ψομζα Υίςτθσ» (βλ. 

ςελ. 255 πρακτικϊν) κακϊσ και το ότι .  Επίςθσ ςε ερϊτθςθ (ςελ. 243 πρακτικϊν )  

πϊσ εξθγείται το ότι ενϊ ζωσ το 2013 το ςφνολο των δανείων τθσ τράπεηάσ του προσ 

ΠΠΕ ιταν 55.600.000 ευρϊ , το τρζχον ζτοσ (2016), δθλαδι ακόμα και μετά τθν 

ζκκεςθ τθσ ΨτΕ και όλεσ τισ αρνθτικζσ παρατθριςεισ, υπερβαίνει τα 85.000.000 

ευρϊ, δθλαδι 30.000.000 ευρϊ πάνω ενϊ κα ζπρεπε να υπάρξουν πρωτοβουλίεσ 
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και δράςεισ μείωςθσ,  κάτι που αςφαλϊσ διαψεφδει ολοςχερϊσ τον ιςχυριςμό του 

μάρτυρα ότι θ τράπεηά τουσ ιταν ςυντθρθτικι ςτθν πιςτοδοτικι τθσ πολιτικι.  

Πάλιςτα ςτο ςυναφζσ ερϊτθμα αν αυτό ςθμαίνει προςταςία και προφφλαξθ τθσ 

τράπεηασ, των μετόχων και των κατακετϊν τθσ, δεν απαντά, γιατί προφανϊσ δεν 

υπάρχει άλλθ απάντθςθ, από αυτι που αβίαςτα αναδφεται από τα γεγονότα και θ 

οποία είναι  ότι ακόμα και μζςα ςτα χρόνια τθσ κρίςθσ και τθσ υποτικζμενθσ 

περιοριςτικισ πιςτοδοτικισ πολιτικισ τθσ τράπεηασ ςυνεχίςτθκε θ ακρόα 

δανειοδότθςθ των επιχειριςεων των ΠΠΕ, Θ οποία περιοριςτικι πιςτοδοτικι 

πολιτικι μάλλον ίςχυε μόνο για  τισ επιχειριςεισ, μικρζσ και μεςαίεσ ιδίωσ, όλων 

των άλλων κλάδων πλθν των ΠΠΕ. 

 Σ ίδιοσ μάρτυρασ ερωτάται (ςελ. 247 πρακτικϊν) «εάν υπάρχει ζςτω και ζνα 

(αρικμθτικό 1) δάνειο προσ τισ επιχειριςεισ ΠΠΕ το οποίο να μθν ζχει 

αναδιαρκρωκεί με αναχρθματοδότθςθ και δόςεων κεφαλαίου δανείου και τόκων», 

και απαντά ειρωνικά : «δεν μπορεί κάποιο κα υπάρχει»,  αδυνατϊντασ να δϊςει 

ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία ζςτω για ζνα τζτοιο δάνειο. Θ αλαηονικι αυτι απάντθςι του 

αποδεικνφει  ότι ο κανόνασ  αντιμετϊπιςθσ των δανείων προσ ΠΠΕ ιταν θ ςυνεχισ 

αναδιάρκρωςι τουσ, ϊςτε αυτά να εμφανίηονται ενιμερα και εξυπθρετοφμενα, 

αφοφ όταν υπιρχαν κακυςτεριςεισ εξόφλθςθσ λθξιπρόκεςμων δόςεων δανείου και 

τόκων, επιλζγονταν θ αναδιάρκρωςθ ϊςτε να εμφανιςτεί ενιμερο και 

εξυπθρετοφμενο.   

Βριςκόμαςτε ςτο ςθμείο αυτό μπροςτά ςε μια ςυςτθματικι παρατυπία, 

παρανομία: Θ ςυγκάλυψθ των αδυναμιϊν των επιχειριςεων των ΠΠΕ να 

εξοφλιςουν τισ δόςεισ των δανείων  και των δόςεων των τόκων ςτουσ 

προςυμφωνθμζνουσ-ςυμβατικοφσ χρόνουσ αντιμετωπίηεται από τισ τράπεηεσ ωσ 

ανεκτό φαινόμενο. Θ διαπίςτωςθ αυτι είναι  που ϊκθςε τουσ ςυντάκτεσ του 

Υορίςματοσ  τθσ ΨτΕ να κεωριςουν τθν ςυγκεκριμζνθ αντιμετϊπιςθ ωσ προφανι 

ηθμιογόνα πακογζνεια του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ που κα ζπρεπε να 

αντιμετωπιςτεί και να ςυςτιςουν  αυςτθρότερθ αντιμετϊπιςθ των ςυγκεκριμζνων 

δανείων αυτϊν.  

Ψζλοσ  του επιςθμαίνεται ότι χορθγοφςαν δάνεια ςτισ επιχειριςεισ ΠΠΕ όταν αυτζσ 

ι οι βαςικοί τουσ μζτοχοι είχαν ςτθν τράπεηα μεγάλα χρθματικά ποςά κατακζςεων 

(ςελ. 249 πρακτικϊν) . Σ Φωκίων ΞΑΦΑΒΛΑΧ  απαντά ότι «πράγματι πολλζσ φορζσ το 

κάνουμε», αρνείται όμωσ να αξιολογιςει από άποψθ νομιμότθτασ ι κανονικότθτασ 

τθν τακτικι αυτι. Υάντωσ παραδζχεται ότι αυτι ακριβϊσ ιταν θ ςυμπεριφορά τθσ 

τράπεηεσ ςτθν ,   περίπτωςθ του ΔΣΟ (ςελ. 250 πρακτικϊν).   

 

3ον. Θ κατάκεςθ του Δ/ντοσ  Συμβοφλου τθσ  τθσ ALPHA τράπεηασ κ. 

Μαντηοφνθ:  Ρλιρθσ αδυναμία εξθγιςεων 

Χτισ 7.7.2016 εξετάηεται ο Δ/νων  Χφμβουλοσ  τθσ  ALPHA τράπεηασ   ΠΑΡΨΗΣΩΡΘΧ 

……………….. Ερωτάται (ςελ. 48 πρακτικϊν) «ποιο είναι το όριο πιςτοδοτιςεων των 
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ΠΠΕ, δεδομζνου ότι το Υόριςμα τθσ ΨτΕ ρθτά αναφζρει ότι αυτό παραβιάηονταν 

ςυςτθματικά, τόςο για το ςφνολό τουσ, όςο και για το κακζνα χωριςτά», και απαντά 

ότι δεν γνωρίηει ςυγκεκριμζνα, όμωσ κα ςτείλει ςχετικό ζγγραφο. Ζωσ ςιμερα δεν 

ζχει πλθροφορθκεί θ επιτροπι ποιο είναι το όριο πιςτοδοτιςεων τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ τράπεηασ για τα ΠΠΕ  

Ερωτάται (ςελ. 52 πρακτικϊν) για το κοινό ομολογιακό δάνειο  των τριϊν τραπεηϊν 

ALPHA, ΕΨΕ και ΥΕΛΦΑΛΩΧ  φψουσ 96.000.000 ευρϊ προσ τον ΔΣΟ, το οποίο 

χορθγικθκε με τθν κοινι - αβάςιμθ όπωσ αποδείχτθκε αμζςωσ μετά - εκτίμθςθ και 

των τριϊν τραπεηϊν ότι «υπάρχουν αιςιόδοξεσ εκτιμιςεισ και κετικι προοπτικι τθσ 

οικονομικισ κατάςταςθσ του ΔΣΟ». Απαντά ότι αυτζσ οι αιςιόδοξεσ εκτιμιςεισ δεν 

επιβεβαιϊκθκαν. Δεν εξθγεί όμωσ γιατί, με ποιεσ ενδείξεισ υπιρξαν τόςο 

αιςιόδοξεσ εκτιμιςεισ, όταν ακριβϊσ τθ χρονιά διατφπωςισ τουσ, δθλαδι του 2013, 

υπιρχαν τα εξισ δεδομζνα τα οποία τόςο θ ίδια θ δικι του τράπεηα (ALPHA) όςο  

και θ  ΕΨΕ γνϊριηαν πολφ καλά : πτϊςθ του κφκλου εργαςιϊν κατά ποςοςτό 28%, 

ηθμιζσ, αρνθτικά ίδια κεφάλαια και κατάρρευςθ όλων των οικονομικϊν δεικτϊν . 

Ξαι εδϊ δεν υπιρξε ςαφισ απάντθςθ (βλ. ςελ. 53 πρακτικϊν). 

Θ αρμόηουςα λογικι εξιγθςθ είναι ότι κάποιοσ ι κάποιοι απζκρυψαν ι αλλοίωςαν 

ι υποβάκμιςαν τισ εκτιμιςεισ των ιδίων των πιςτωτριϊν τραπεηϊν για τθν 

οικονομικι κατάςταςθ του ΔΣΟ. Ττι ςυγκεκριμζνα άτομα δζχκθκαν να ςυναφκεί το 

ςκανδαλϊδεσ αυτό δάνειο χωρίσ ουςιαςτικζσ εγγυιςεισ και εξαςφαλίςεισ. Υοιοσ ι 

ποιοί πρζπει να γίνει αντικείμενο ζρευνασ Απαντιςεισ δεν δίνονται από τον 

ςυγκεκριμζνο μάρτυρα, προφανϊσ γιατί τα γεγονότα είναι ςυντριπτικά, ενϊ γνωςτι 

είναι θ κατάλθξθ του άλλοτε κραταιοφ ομίλου: ςιμερα ο ΔΣΟ , ιδιοκτθςίασ πλζον 

Χταφρου Ψυχάρθ με χριματα που αντλικθκαν μζςω των πολλαπλϊν ςυχνά 

επιλιψιμων δανείων, όπωσ κα εκτεκοφν ςτο οικείο κεφάλαιο, αδυνατεί να 

εξοφλιςει ακόμα και τισ δόςεισ των τόκων και παραπαίει από τθν άποψθ τθσ 

κυκλοφορίασ, των οικονομικϊν αποτελεςμάτων, τθσ απιχθςθσ που διακζτει ςτο 

κοινό.  

Θ περίπτωςθ Ψυχάρθ-ΔΣΟ αποδεικνφει περίτρανα ζνα και μόνο: 

Ττι ο φερόμενοσ κολοςςόσ είχε πιλινα πόδια. Θ πορεία του επί διευκφνςεωσ 

Χταφρου Ψυχάρθ κατζλθξε καταςτροφικι αφ’ ενόσ  διότι, για μια ακόμα φορά ςτθν 

ιςτορία του, αποςτράφθκε τα ςυμφζροντα του λαοφ και ςυντάχκθκε με τα 

ςυμφζροντα των ξζνων δανειςτϊν, δυςφιμθςε και πολζμθςε κάκε λαϊκι 

αντίδραςθ ςτθν καταςτροφικι πολιτικι των μνθμονίων, υπονόμευςε όςο μπόρεςε 

κάκε προςπάκεια αντίδραςθσ ς’ αυτιν  ακόμα και όταν ο λαόσ επζλεξε μια 

κυβζρνθςθ με εντολι να παλζψει για τθν αντιμετϊπιςθ των μνθμονιακϊν 

ςυνεπειϊν. Εξ’ ίςου αποδεικνφεται ότι ωσ μία από τισ «βαρωνείεσ» τθσ ενθμζρωςθσ 

ο ΔΣΟ είχε εκιςτεί ςτο εφκολο χριμα.  Δεν είναι τυχαίο ότι δια ςτόματοσ υιοφ 

Ψυχάρθ ακοφςτθκε ςτθν Επιτροπι θ κυνικι ομολογία ότι ζπαιρναν δάνεια με 

εγγφθςθ «αζρα». Πόλισ άλλαξαν οι όροι , μόλισ - με λαϊκι απόφαςθ αλλαγισ 

διακυβζρνθςθσ και κακολικότερθ επιδοκιμαςία - εκδθλϊκθκε πολιτικι βοφλθςθ να 

τεκεί τζρμα ςτθν αδιαφάνεια, τθν ευνοιοκρατία τον θμετεριςμό, τα εφκολα δανεικά 
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και αγφριςτα που εξαςφάλιηαν οι περαςμζνεσ κυβερνιςεισ, φάνθκε θ οικονομικι 

γφμνια του. Χωρίσ τον μανδφα των καλαςςοδανείων το μζλλον του Σμίλου ζγινε 

κολό, άρχιςαν οι περικοπζσ , οι απολφςεισ ,οι κακυςτεριςεισ μιςκϊν. 

Δθμοςιοποιικθκε θ ςυηιτθςθ για αλλαγι ςτο ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ. Θ κοινι 

γνϊμθ δεν ενδιαφζρεται τόςο ςτο ποιοσ ι ποιοι κα είναι , αν υπάρξουν, οι νζοι 

ιδιοκτιτεσ. Ενδιαφζρεται  να απαγορευτεί επιτζλουσ ςε εξωκεςμικά κζντρα να 

αςκοφν πολιτικζσ παρεμβάςεισ, να επιχειροφν αλλοίωςθ τθσ κρίςθσ του ελλθνικοφ 

λαοφ, παραβιάηοντασ μάλιςτα τθ νομιμότθτα, να διαπλζκονται, να εκμεταλλεφονται 

τθ δεςπόηουςα κζςθ τουσ για να παράγουν, ν’ αναπαράγουν να διαδίδουν 

αναλικειεσ, να υιοκετοφν ςυκοφαντίεσ εναντίον των πολιτικϊν τουσ αντιπάλων, να 

διαςτρζφουν τθν πραγματικότθτα φοβίηοντασ και απογοθτεφοντασ το λαό.   

Σ Δνων Χφμβουλοσ τθσ ΑLΦΘΑ …………..ΠΑΡΨΗΣΩΡΘΧ ερωτάται επίμονα για το 

δάνειο των 3.500.000 ευρϊ που χορθγικθκε προσ τθν προςωπικι εταιρία του 

Χταφρου Ψυχάρθ BRIONTE LTD  το ζτοσ 2006 με ςκοπό τθν ανζγερςθ κτιςμάτων ςε 

ιδιόκτθτο ακίνθτο ςτο Υόρτο-Χζλι (ςελ. 54 πρακτικϊν). Ψου αναγιγνϊςκεται τμιμα 

του Υορίςματοσ τθσ ζκκεςθσ τθσ ΨτΕ όπου αναφζρει ότι «θ χοριγθςθ του δανείου 

αυτοφ ζγινε χωρίσ να παρακολουκείται αν υλοποιείται  ο ςκοπόσ χοριγθςισ του, 

χωρίσ να εγγράφεται προςθμείωςθ ςτο ακίνθτο για τθ διαςφάλιςθ του δανείου, 

ενϊ ποτζ δεν προςκομίςκθκαν ςτοιχεία που να αποδεικνφουν τθν  εκτζλεςθ του 

ζργου για το οποίο χορθγικθκε το δάνειο». Απαντά ότι από ό,τι γνωρίηει 

εκτελζςτθκε το ζργο, δεν μπορεί να βεβαιϊςει όμωσ αν για το ςκοπόν αυτό 

χρθςιμοποιικθκαν χριματα του δανείου ι εάν αυτά πιγαν ςε αλλότριο ςκοπό, ενϊ 

για τθν παράλειψθ εγγραφισ προςθμείωςθσ παραδζχεται ότι τελικά ζχει εγγραφεί 

τζτοια προςθμείωςθ μόλισ το τρζχον ζτοσ δευτζρασ τάξεωσ όμωσ, διότι ιδθ ζχει 

προλάβει να εγγράψει πρϊτθ προςθμείωςθ άλλθ τράπεηα για άλλο δάνειο του 

ιδίου δανειολιπτθ επωφελοφμενθσ προφανϊσ τθσ ολιγωρίασ τθσ διοίκθςθσ τθσ 

τράπεηασ που ο ίδιοσ διεφκυνε. Για τουσ λόγουσ αυτισ τθσ όχι ακϊασ, βεβαίωσ, 

παράλειψθσ, οφτε κουβζντα.  

Ερωτάται (ςελ. 57 πρακτικϊν) γιατί όπωσ του επιςθμαίνει ο ερωτϊν Ειςθγθτισ του 

ΧΩΦΛΗΑ  ότι ςθμειϊνει το Υόριςμα τθσ ΨτΕ (ςελ.60) χορθγοφνταν ςυνεχείσ 

παρατάςεισ τθσ διάρκειασ των δανείων του ΔΣΟ και γιατί ελάμβαναν χϊρα 

ανακεφαλαιοποιιςεισ τόκων, που οι δόςεισ τουσ δεν εξοφλοφνταν ςτουσ 

προςυμφωνθμζνουσ-ςυμβατικοφσ χρόνουσ, με αποτζλεςμα να εμφανίηονται τα 

δάνεια ενιμερα και εξυπθρετοφμενα.  Σφτε ςτο ςθμείο αυτό δίνει ουςιαςτικζσ 

απαντιςεισ ο μάρτυρασ. Ερωτάται από τον πρόεδρο τθσ Επιτροπισ ΧΩΞΦΑΨΘ 

ΦΑΠΕΟΣ (ςελ. 208 πρακτικϊν)  ςχετικά με τθν ενδιάμεςθ χρθματοδότθςθ του ΔΣΟ, 

και ςυγκεκριμζνα ερωτάται: «θ ενδιάμεςθ χρθματοδότθςθ 3.000.000 ευρϊ γίνεται 

μιπωσ πριν τθν ζγκριςθ του ΞΣΔ, ςτο οποίο υπιρχε όροσ εξόφλθςθσ όλων των 

λθξιπρόκεςμων τόκων μζχρι 31.12.2016, ϊςτε να λάβει ο ΔΣΟ το ποςό τθσ ζμμεςθσ 

χρθματοδότθςθσ και με αυτό να εξοφλιςει όλεσ τισ κακυςτεροφμενεσ δόςεισ και 

ζτςι να φαίνεται ότι πλθροφται ο όροσ του ΞΣΔ για προθγοφμενθ εξόφλθςθ όλων 

των κακυςτεροφμενων δόςεων; Αυτό δεν είναι μία μεκόδευςθ, αφοφ ο δικαιοφχοσ 

του ΞΣΔ δεν καταβάλει ουςιαςτικά οφτε ευρϊ από τθν τςζπθ του, αλλά μόνο και 
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αποκλειςτικά από τθν τραπεηικι χρθματοδότθςθ; Αυτό είναι νόμιμο; Eίναι θκικό; Σ 

μάρτυρασ δεν απαντά και επιφυλάςςεται να το δει και κα ςτείλει ςχετικό ζγγραφο. 

Εννοείται ότι ζγγραφθ εξιγθςθ δεν δόκθκε ….  Ερωτάται από τον Υρόεδρο τθσ 

Επιτροπισ πϊσ γίνεται να χορθγοφνται ςυνεχϊσ δάνεια προσ τον Χταφρο Ψυχάρθ 

μζχρι να αποκτιςει το 100%. των μετοχϊν των εταιριϊν ςτισ οποίεσ ιδθ ςυμμετζχει 

και άν αυτό ςυνάδει με τον Ξανονιςμό Υιςτοδοτιςεων τθσ τράπεηασ, και εν πάςθ 

περιπτϊςει αν είναι ςφννομο και αντιςτοιχεί ςε μία χρθςτι και ζντιμθ διοίκθςθ και 

διαχείριςθ των υποκζςεων τθσ τράπεηασ.  

Θ απάντθςθ είναι ενδεικτικι τθσ πλιρουσ αδυναμίασ να εξθγθκοφν τζτοια και άλλα 

νοςθρά φαινόμενα χωρίσ να γίνει παραπομπι ςτο αυτονόθτο: εφνοια και 

μερολθψία ! Θ ίδια απάντθςθ αρμόηει και όταν (ςελ. 214 πρακτικϊν) ο μάρτυρασ 

δεν μπορεί να εξθγιςει γιατί ςτισ ςυνεχείσ, παράνομεσ βεβαίωσ, παρατάςεισ 

καταβολισ λθξιπρόκεςμων δόςεων τόκων, δεν ζμπαινε τόκοσ.  

Ψζλοσ, ο ………..ΠΑΡΨΗΣΩΡΘΧ παραδζχεται ότι θ εκ μζρουσ τθσ ΑLPΘΑ Ψράπεηασ 

αποδοχι ωσ ενεχφρου μετοχϊν τθσ ΨΘΟΕΨΩΥΣΧ τθν ϊρα που θ μετοχι τθσ ιταν 

γνωςτό ότι είχε αρχίςει να κατακρθμνίηεται και , κυρίωσ, όταν θ διαφθμιςτικι 

δαπάνθ κατρακυλοφςε φτάνοντασ ςε ςχετικι απαξίωςθ, ιταν μθ ορκι. 

Υαραδζχτθκε ακόμθ ότι δεν είχε αναπτυχκεί κανζνασ μθχανιςμόσ ςυμπλιρωςθσ 

των αςφαλιςμάτων ςε περίπτωςθ μείωςθσ τθσ αξίασ των άυλων τίτλων. 

4ον. Θ κατάκεςθ του Δ/ντοσ  Συμβοφλου τθσ  τράπεηασ ΡΕΛΑΛΩΣ κ. 

ΡΟΥΛΟΡΟΥΛΟΥ ………………..:   

Χτισ 12.7.2016 εξετάηεται ο Δ/νων  Χφμβουλοσ  τθσ  τράπεηασ ΥΕΛΦΑΛΩΧ κ. 

Υουλόπουλοσ Ερωτάται από τον Ειςθγθτι του Χφριηα (ςελ. 18 πρακτικϊν) «ςε ποια 

κλίμακα πιςτολθπτικοφ ικανότθτασ κατατάςςει θ τράπεηά του τισ επιχειριςεισ των 

ΠΠΕ»; Απαντά: «μζχρι και ςτθν κλίμακα 19 είναι ικανοποιθτικά, και τα 

περιςςότερα ΠΠΕ είναι μεταξφ 14 και 17». Σ ερωτϊν  του υπενκυμίηει ζγγραφο 

τθσ ίδιασ τθσ τράπεηάσ του με  πίνακα πιςτολθπτικισ διαβάκμιςθσ και όπου 

αναφζρεται ότι ςτθν  κλίμακα 16 είναι αναγκαίεσ διαςφαλίςεισ και ρευςτοποίθςθ 

όλων των καλυμμάτων ενϊ ςτθν κλίμακα 17 επζρχεται «Υαφςθ ςυνεργαςίασ με τον 

δανειολιπτθ» (και αςφαλϊσ καταγγελία τθσ δανειακισ ςφμβαςθσ και κιρυξθ ωσ 

απαιτθτοφ ολόκλθρου του ποςοφ του δανείου).Ψο ερϊτθμα που του απευκφνεται 

είναι : «Υωσ ομιλεί για «ικανοποιθτικι κλίμακα ςτο 19, όταν ςτθν κλίμακα 16 και 17 

αναφζρονται τα αμζςωσ παραπάνω, και γιατί θ τράπεηά του δεν προςζφυγε ςτισ 

λφςεισ και τισ ενζργειεσ που προβλζπονται ςτισ κλίμακεσ 16 και 17 που αναφζρει θ 

ίδια ωσ επιβεβλθμζνα; Δθλαδι γιατί δεν προζβθ ςε «ρευςτοποιιςεισ ΣΟΩΡ των 

καλυμμάτων και παφςθ ςυνεργαςίασ με τον δανειολιπτθ;  Συςιαςτικι απάντθςθ 

ουδεμία. 

Εδϊ αναφφεται το εφλογο ερϊτθμα γιατί θ τράπεηα δεν προζβθ ςτισ νόμιμεσ και 

επιβαλλόμενεσ από τον ίδιο τον Ξανονιςμό Υιςτοδοτιςεων τθσ τράπεηασ ενζργειεσ. 

 Ψι ι ποιοσ τθν εμπόδιηε;  
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Γιατί με τθν παράλειψι τουσ διευκόλυναν  ζναν αςυνεπι δανειολιπτθ, που 

«τυχαίνει» να είναι επιχείρθςθ ΠΠΕ;  

Ξαι γιατί οι παραλείψεισ αυτϊν των νομίμων ενεργειϊν, που αςφαλϊσ ωφζλθςαν 

τον δανειολιπτθ χωρίσ να ζχει τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ, δεν ζγιναν αντιλθπτζσ 

αμζςωσ από τα εποπτικά όργανα και τθσ τράπεηασ ΥΕΛΦΑΛΩΧ και τθσ Ψράπεηασ τθσ 

Ελλάδοσ;  

ϋΘ μιπωσ ζγιναν αντιλθπτζσ και απεκρφβθςαν;  

Δεν ευκφνεται κανζνασ για τθν πακογζνεια αυτι που γζννθςε τόςουσ αςυνεπείσ 

(είναι θ ευγενζςτερθ ζκφραςθ που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί) δανειολιπτεσ ςτον 

κλάδο των επιχειριςεων ΠΠΕ; Είναι βζβαιο ότι εδϊ γεννϊνται ςοβαρζσ υπόνοιεσ 

τζλεςθσ του αδικιματοσ τθσ απιςτίασ εκ μζρουσ των τραπεηικϊν ςτελεχϊν τθσ 

τράπεηασ, κάτι που αςφαλϊσ πρζπει να ερευνθκεί περιςςότερο ενδελεχϊσ. 

Χτον ίδιο μάρτυρα επιςθμαίνεται ότι ςτο δάνειο που χοριγθςε θ τράπεηά του 

(ΥΕΛΦΑΛΩΧ) μαηί με τθν ALPHA ςτισ 16.10.2009 προσ τθν ΨΘΟΕΨΩΥΣΧ ποςοφ 

50.000.000 ευρϊ, ςυμμετζχοντασ κατά 50% θ κάκε μία, και ςτο ζγγραφο χοριγθςθσ 

αναγράφεται τα εξισ εκπλθκτικά:  «Άνευ» (εξαςφαλίςεων») και ότι τα 

χρθματοοικονομικά καλφμματα κα οριςτοφν ςτο μζλλον»(!!!),  και ςυγκεκριμζνα 

ερωτάται (ςελ. 19,20 πρακτικϊν) «πωσ και γιατί χορθγοφνται 50.000.000 ευρϊ 

χωρίσ καμία εξαςφάλιςθ, όταν ςε ίδιο ζγγραφο τθσ τράπεηασ ΥΕΛΦΑΛΩΧ αναφζρεται 

ότι ιδθ από το 2008 προσ 2009 θ δανειολιπτρια επιχείρθςθ ΠΠΕ είχε μείωςθ του 

κφκλου εργαςιϊν κατά 30.000.000 ευρϊ (!!!), θ οποία μάλιςτα ςυνεχίςτθκε μζχρι 

και το 2014;  

Επιςθμαίνεται ςτον μάρτυρα ενϊ ζτςι ζχουν τα πράγματα για τθν ΨΘΟΕΨΩΥΣΧ και 

ενϊ οφείλεται από το προθγοφμενο δάνειο ποςό 34.570.000 ευρϊ,  από το οποίο 

τα 34.000.000 ευρϊ είναι παντελϊσ ακάλυπτα, αφοφ καλφπτεται μόνο το ποςό των 

500.000 ευρϊ(!!!), χορθγείται και νζο δάνειο το 2012 ποςοφ 30.000.000 ευρϊ για 

αναχρθματοδότθςθ του υπολοίπου του προθγουμζνου δανείου, μάλιςτα το νζο 

αυτό δάνειο είναι ολόκλθρο ακάλυπτο από εγγυιςεισ και εξαςφαλίςεισ, παρά το 

γεγονόσ ότι θ εταιρία αυτι ΠΠΕ ςυνεχίηει να εμφανίηει ΣΟΣΩΧ του οικονομικοφσ 

τθσ δείκτεσ αρνθτικοφσ με ςυνεχι κατεδάφιςθ ιδθ από το 2008 προσ 2009.  

Ξαι ερωτάται γιατί χορθγείται το νζο αυτό δάνειο, αφοφ οφτε ζνασ δείκτθσ, καμία 

προχπόκεςθ, κανζνα κριτιριο τραπεηικοφ ι οικονομικοφ χαρακτιρα δεν ςυνάδει 

και δεν δικαιολογεί τθ χοριγθςθ αυτι; Συςιαςτικά ο μάρτυρασ δεν ζχει καμία 

απάντθςθ, ενόψει των ςυντριπτικϊν αυτϊν ςτοιχείων και δεδομζνων (βλ. ςελ. 21 

πρακτικϊν).  

Χε κάκε περίπτωςθ και εδϊ γεννάται αςφαλϊσ ηιτθμα παράνομθσ δανειοδότθςθσ 

και πικανισ ευκφνθσ των τραπεηικϊν ςτελεχϊν για το αδίκθμα τθσ απιςτίασ . 

Λδιαίτερθ κατθγορία ερωτιςεων αποτζλεςαν οι ερωτιςεισ προσ τον 

……..ΥΣΩΟΣΥΣΩΟΣ που αναφζρονταν ςτθν ΑΨΕ, τθν οποία, μάλιςτα, ο ερωτϊν 

μζλοσ τθσ Επιτροπισ χαρακτιριςε μια «οιονεί κομματικι τράπεηα». Επιςθμάνκθκε 
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ότι τα ςχζδια αναδιάρκρωςθσ των δανείων των κομμάτων πριν από τθ λιψθ νζων 

δανείων, ιςαν εικονικά και γίνονταν μόνο για το κεακιναι και εν γνϊςει ότι ιταν 

αδφνατον να τθρθκοφν , όπωσ και δεν τθρικθκαν . Ωσ παράδειγμα αναφζρκθκε το 

ΥΑΧΣΞ για το οποίο , προκειμζνου να λάβει νζο δάνειο το ζτοσ 2010 εκτιμικθκε 

καταφανϊσ αβάςιμε ότι κα μποροφςε να επιςτρζφει υπερβολικά ψθλά ποςά, και 

πιο ειδικά, 8 εκατομμφρια το 2011, 10 εκατομμφρια το 2013, 11 εκατομμφρια το 

2014, ενϊ για το λιγον (2016) ζτοσ εκτιμάτο ότι το ςυνολικό χρζοσ του κόμματοσ 

αυτοφ προσ τθν Υειραιϊσ κα ιταν 40.000. φυςικά αυτό δεν επαλθκεφτθκε. Ψο χρζοσ 

του ΥΑΧΣΞ μόνο ςτθν Υειραιϊσ ςτισ 31-10-2016 ιταν 162,5 εκατομμφρια € , 

αποδεικνφοντασ ότι οι αρικμοί παρατίκονταν μόνο για να δικαιολογιςουν το νζο 

δανειςμό παρά το ιδθ υπάρχον ψθλό και μθ εξυπθρετοφμενο χρζοσ του ΥΑΧΣΞ . 

 

5ον. Θ κατάκεςθ του Δ/ντοσ  Συμβοφλου τθσ  τράπεηασ ATTICA κ. 

Αντωνόπουλου.    

Χτισ 14.7.2016 εξετάηεται ο  Δ/νων Χφμβουλοσ τθσ  τράπεηασ ATTICA ………………….. 

ΑΡΨΩΡΣΥΣΩΟΣΧ. Επιςθμαίνεται ςτον μάρτυρα (ςελ. 22,23 πρακτικϊν) ότι  «είναι 

δεδομζνο από τα ζγγραφά ςασ ότι από το Φκινόπωρο του 2011 το κόμμα τθσ ΡΔ  

δεν κατζβαλε οφτε ζνα (αρικμθτικά 1) ευρϊ για τθν δανειακι τθσ οφειλι των 

2.400.000 ευρϊ, δθλαδι από τθ λιψθ του δανείου, τι ενζργειεσ κάνατε για τθν 

είςπραξθ των οφειλόμενων»; Απαντά: «ςτείλαμε εξϊδικεσ οχλιςεισ τα ζτθ 2012, 

2013 και 2014, ενϊ το ζτοσ 2015 ξεκίνθςαν οι δικαςτικζσ ενζργειεσ» χωρίσ όμωσ 

κάτι το ςυγκεκριμζνο μζχρι ςιμερα. Ερωτάται (ςελ. 26,27 πρακτικϊν) «ζναντι του 

δανείου τθσ θ ΡΔ τισ εκχωριςεισ ποίων ετϊν τθν κρατικι χρθματοδότθςθ ζκανε 

προσ τθν τράπεηά ςασ»; Απαντά τισ εκχωριςεισ των ετϊν 2013 και 2014, και όταν 

του επιςθμαίνεται από τον ερωτϊντα κ. Οάππα  ότι θ κρατικι χρθματοδότθςθ των 

ετϊν αυτϊν είχαν ιδθ εκχωρθκεί προσ τθν ΑΨΕ ζνα (1)χρόνο πριν τθ ςφναψθ τθσ 

δανειακισ ςφμβαςθσ τθσ ΡΔ με τθν ΑTTICA  δθλϊνει πλιρθ άγνοια!!!  Απλά απαντά 

(ςελ. 28 πρακτικϊν) ότι «δεν το γνωρίηω, όμωσ θ ςφμβαςθ εκχϊρθςθσ προσ τθν 

τράπεηά μασ τθσ κρατικισ χρθματοδότθςθσ των ετϊν 2013 και 2014 αναφζρει ρθτά 

ότι το κόμμα τθσ ΡΔ μασ διαβεβαιϊνει ότι των ετϊν αυτϊν θ κρατικι 

χρθματοδότθςθ δεν ζχει εκχωρθκεί ςε άλλθ τράπεηα!!!! Χε επιμονι του ερωτϊντοσ 

αν είναι ψευδισ αυτι θ διαβεβαίωςθ, πράγμα δεδομζνο ενόψει όλων των 

παραπάνω, αρνείται να απαντιςει. Αμζςωσ μετά του επιςθμαίνεται το ανάλογο 

φαινόμενο που ζγινε με το κόμμα του ΥΑΧΣΞ (ςελ. 29 πρακτικϊν), το οποίο ζλαβε 

δάνειο 5.000.000 ευρϊ το 2010 και ςιμερα οφείλει 6.500.000 ευρϊ. Ερωτάται «Ψι 

προβλζψεισ ζλαβε θ τράπεηά του για το δάνειο του ΥΑΧΣΞ και απαντά ότι οι 

προβλζψεισ ανζρχονται ςτο ποςό των 5.711.000 ευρϊ, δθλαδι ςε ποςό μεγαλφτερο 

του κεφαλαίου του δανείου!!! Σμολογεί ςτθ ςυνζχεια ότι και το κόμμα του ΥΑΧΣΞ 

δεν κατζβαλε οφτε ευρϊ από το Φκινόπωρο του 2011(ςελ. 31 πρακτικϊν).  

Ερωτάται (ςελ. 36, 37 πρακτικϊν) «θ ζγγραφθ διαβεβαίωςθ που ζδιναν ΡΔ και 

ΥΑΧΣΞ ότι οφτε ζχουν εκχωριςει ςε άλλθ τράπεηα οφτε πρόκειται να εκχωριςουν 

τθν κρατικι χρθματοδότθςθ που εκχωροφν προσ τθν ATTICA  εάν δεν τθρθκεί, 
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οπότε θ περί του αντικζτου διαβεβαίωςθ είναι ψευδισ, ζχει κανζνασ ςυνζπειεσ και  

ευκφνθ»; Πετά από ιςχυρι πίεςθ ο μάρτυρασ απαντά: «Θ διλωςθ-διαβεβαίωςθ 

αυτι είναι ιςχυρι και όταν είναι ψευδισ υπάρχουν ποινικζσ και αςτικζσ 

ευκφνεσ»(!!!).   Ρα ςθμειωκεί ότι εδϊ ανακφπτει ευκζωσ ηιτθμα ποινικϊν ευκυνϊν 

για τουσ οικονομικοφσ υπευκφνουσ των κομμάτων ΡΔ και ΥΑΧΣΞ, αφοφ υπάρχουν 

ιςχυρζσ ενδείξεισ για τθν τζλεςθ του αδικιματοσ τθσ κακουργθματικισ ψευδοφσ 

βεβαιϊςεωσ και  τθσ απάτθσ, όμωσ γι αυτό κα αναλυκεί παρακάτω ςτο κεφάλαιο 

για τισ ευκφνεσ των δφο αυτϊν κομμάτων. Άλλωςτε οι ευκφνεσ αυτζσ, ποινικζσ και 

αςτικζσ, όπωσ ρθτά κατακζτει ο μάρτυρασ, υπάρχουν και ςε βάροσ ΣΟΩΡ των 

τραπεηϊν (ίςωσ και ςε βάροσ του ελλθνικοφ δθμοςίου με τισ διατάξεισ περί 

καταχραςτϊν του ελλθνικοφ δθμοςίου), προσ τισ οποίεσ χορθγικθκαν ανάλογεσ 

ψευδείσ δθλϊςεισ-διαβεβαιϊςεισ περί μθ εκχϊρθςθσ τθσ κρατικισ χρθματοδότθςθσ 

ςε άλλεσ ταυτόχρονα τράπεηεσ, όπωσ παρακάτω κα αναλυκεί ςε ειδικό κεφάλαιο.  

Ερωτάται (ςελ. 37 πρακτικϊν) το εξισ: «Αναφζρατε ο ίδιοσ ότι ΡΔ και ΥΑΧΣΞ δεν 

κατζβαλαν από το 2011 οφτε ευρϊ ζναντι των δανείων τουσ, ενϊ ςε ζγγραφο τθσ 

τράπεηάσ ςασ αναφζρεται ότι: Χε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ δόςθσ τόκου ι φόρου ι 

προμικειασ εξόδων τθσ τράπεηασ αυτι ζχει το δικαίωμα από τθ δανειακι ςφμβαςθ 

να καταγγείλει το δάνειο και να καταςτεί αυτό ολόκλθρο απαιτθτό. Γιατί για 

πζντε(5) χρόνια δεν προβικατε ςε καταγγελία τθσ δανειακισ ςφμβαςθσ των δφο 

αυτϊν κομμάτων»;  Aπαντά ότι «ςτείλαμε τα ζτθ 2012, 2013 και 2014  εξϊδικεσ 

οχλιςεισ και κάναμε και ζρευνα ςτα υποκθκοφυλακεία για ανεφρεςθ ακίνθτθσ 

περιουςίασ θ οποία όμωσ απζβθ άκαρπθ, κακυςτεριςαμε γιατί κζλαμε να 

εξαντλιςουμε κάκε δυνατότθτα εξόφλθςθσ που τυχόν υπιρχε». Τμωσ ποια 

δυνατότθτα υπιρχε ότι για πζντε (5)χρόνια δεν καταβάλλεται οφτε ευρϊ, 

κοινοποιοφνται εξϊδικεσ οχλιςεισ για τρία ςυνεχόμενα χρόνια, πλθν εισ μάτθν. Ψι 

αναμζνουν; Υοια ιταν θ αιτία ι θ πθγι βουλιςεων να μθν καταγγελκοφν τα δάνεια 

των δφο αυτϊν κομμάτων, που ςιμερα οφείλουν ςτο τραπεηικό ςφςτθμα 

401.000.000 ευρϊ και δεν ζχουν καταβάλλει ςε καμία τράπεηα οφτε ζνα ευρϊ από 

το Φκινόπωρο του 2011; Υοιεσ δυνάμεισ προςτατεφουν τα δφο αυτά κόμματα, ι 

υπό άλλθ εκδοχι ποιεσ δυνάμεισ εμποδίηουν να γίνουν τα νόμιμα, όπωσ γίνονταν 

και γίνονται για όλα τα φυςικά πρόςωπα και  όλεσ τισ επιχειριςεισ όλων των 

κλάδων, πλθν ΠΠΕ;  

Ερωτάται ο μάρτυρασ από τον πρόεδρο τθσ Επιτροπισ κ. Φάμελλο (ςελ. 175 

πρακτικϊν) «εάν θ εξαςφάλιςθ τθσ πλθρωμισ του δανείου από τθν κρατικι 

χρθματοδότθςθ μελλοντικϊν ετϊν ενζχει βακμό αβεβαιότθτασ, και παραδζχεται ότι 

πράγματι υπάρχει βακμόσ αβεβαιότθτασ, αυτό είναι ςαφζσ, αβεβαιότθτα και ωσ 

προσ το φψοσ τθσ κρατικισ χρθματοδότθςθσ και ωσ προσ το μελλοντικό ποςοςτό 

των κομμάτων που ζλαβαν δάνεια και τα οφείλουν».  Χτθ ςυνζχεια ο ίδιοσ ερωτϊν 

κζτει το εξισ ερϊτθμα ςτον μάρτυρα: «εδϊ ζχουμε παρατθριςει ότι όλεσ οι 

καταγγελίεσ των δανειακϊν ςυμβάςεων και των κομμάτων και των ΠΠΕ ζχουν 

γίνει, όςεσ ζχουν γίνει, μετά τθν ανάλθψθ τθσ διακυβζρνθςθσ τθσ χϊρασ από τον 

Χφριηα, ςυνζβαλε ι όχι θ πολιτικι και κυβερνθτικι αυτι αλλαγι»;  Δεν απαντά και 

φαίνεται να το αποδζχεται, αφοφ δεν πρόκειται για κρίςθ ι αξιολόγθςθ αλλά για 
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γεγονότα που δεν επιδζχονται καμία απολφτωσ αμφιςβιτθςθ. Ξαι ςυνεχίηει ο ίδιοσ 

ερωτϊν (ςελ. 184 πρακτικϊν): «Ψον Σκτϊβριο του 2011 χορθγιςατε δάνειο ςτθ ΡΔ 

παρά το γεγονόσ ότι υπιρχε «καμπανάκι» από το Ειςθγθτικό τθσ ίδιασ τθσ τράπεηασ 

περί μθ χοριγθςθσ, γιατί το ξεπεράςατε τόςο εφκολα αυτό και χορθγιςατε το 

δάνειο ςαν να μθν ςυμβαίνει τίποτα; Απαντά ωσ εξισ: «πράγματι υπιρχαν για το 

δάνειο αυτό εςωτερικζσ διαφωνίεσ, αλλά θ τράπεηά μασ δεν ζχει ευκφνθ αφοφ 

ελζγχκθκε από τθν BLACKROCK και ….όλα καλά!!! « Σ ίδιοσ ερωτϊν ςυνεχίηει (ςελ. 

187): «Ππορεί να δοκεί δάνειο με μόνθ εγγφθςθ τισ μελλοντικζσ πωλιςεισ εντφπου 

ι υπθρεςιϊν μίασ επιχείρθςθσ, και απαντά: είναι δυνατόν αλλά δεν είναι εφικτό, 

εάν δεν αξιολογθκεί κατάλλθλα θ διάρκρωςθ του δανείου και θ πιςτολθπτικι 

ικανότθτα τθσ επιχείρθςθσ. (Ψϊρα ποια διάρκρωςθ δανείου και ποια πιςτολθπτικι 

ικανότθτα των κομμάτων και των ΠΠΕ επζτρεψαν τθν ακρόα δανειοδότθςι τουσ … 

«ψυχι βακιά». Ψζλοσ ο ίδιοσ ερωτϊν, ο πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ κ, Φάμελλοσ κάνει 

τθν τελευταία του ερϊτθςθ: «Ψι γνϊμθ ζχει για το φαινόμενο «Ππάμπουςκα», και 

γενικά εάν επιτρζπεται θ χοριγθςθ δανείου αποκλειςτικά για τθν αγορά μετοχϊν 

εταιρίασ τθν οποία ιδθ κατζχει, και απαντά ότι δεν επιτρζπεται θ χοριγθςθ τζτοιων 

δανείων ςε πρόςωπα για αγορά μετοχϊν εταιρίασ που ιδθ κατζχουν.  

Εδϊ προκφπτουν ςαφείσ ευκφνεσ αφοφ πολλζσ τράπεηεσ ζχουν χορθγιςει δάνεια 

που χρθςιμοποιικθκαν αποκλειςτικά για τθν αγορά μετοχϊν, ϊςτε να ελζγξουν το 

100%, μιασ επιχείρθςθσ ςτθν οποία ιδθ ςυμμετείχαν , όπωσ ζγινε ςτθν περίπτωςθ 

Χταφρου Ψυχάρθ και Κζμου Αναςταςιάδθ, περιπτϊςεισ όμωσ που κα αναλυκοφν 

ιδιαίτερα παρακάτω.  

Από τθν κατάκεςθ του ίδιο μάρτυρα ςθμειϊνονται ακόμα και τα εξισ : τζκθκαν υπ’ 

όψιν του δφο δανειακζσ ςυμβάςεισ του ΥΑΧΣΞ με φερόμενεσ θμερομθνίεσ θ πρϊτθ 

ςτισ 31-12-2011 και θ άλλθ ςτισ 31-12-2012 φψουσ τριϊν και δφο εκατομμυρίων και 

του ηθτικθκε να ςχολιάςει εάν κατ’ ουςίαν επρόκειτο για δάνεια που χορθγικθκαν 

εντόσ του 2012. Σ μάρτυρασ χαρακτιριςε τα δάνεια αυτά ωσ δόςεισ εξόφλθςθσ του 

δανείου του 2010. Χτθ ςυνζχεια όμωσ απαντϊντασ ςε ερϊτθςθ του ίδιου μζλουσ 

τθσ Επιτροπισ παραδζχκθκε ό τι θ εξόφλθςθ του δανείου του 2010 είχε γίνει εκείνο 

το ίδιο ζτοσ 2010. Εκτιμάται ότι θ πρϊτθ απάντθςθ δόκθκε ςκόπιμα ανακριβισ, 

επειδι του επιςθμάνκθκε ότι τα δφο ςυγκεκριμζνα δάνεια δόκθκαν εν μζςω τθσ 

κρίςεωσ και αφοφ είχε οριςτικοποιθκεί θ πτωτικι πορεία αυτοφ του κόμματοσ, 

πράγμα που κακιςτοφςε τθν αποπλθρωμι του προφανϊσ αδφνατθ εν όψει του 

πολφ χαμθλότερου ποςοφ κρατικισ χοριγθςθσ άλλα και των εκχωριςεων τθσ 

κρατικισ χοριγθςθσ που είχαν ιδθ προθγθκεί. 

 

6ον. Κατάκεςθ του Δ/ντοσ Συμβοφλου τθσ ΑΓΟΤΛΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑΤΕ) 

ΔΘΜΘΤΛΟΥ ΜΘΛΛΑΚΟΥ . 

Χτισ 19.7.2016 κατζκεςε ο Δνων Χφμβουλοσ τθσ ΑΓΦΣΨΛΞΘΧ ΨΦΑΥΕΗΑΧ ΕΟΟΑΔΣΧ 

(ΑΨΕ) ΔΘΠΘΨΦΛΣΧ ΠΘΟΛΑΞΣΧ. 



384 

 

Ξατακζτει (ςελ. 12 πρακτικϊν) ότι θ χρθματοδότθςθ των κομμάτων από τθν 

τράπεηα αυτι κεωροφνταν μθδενικοφ ρίςκου, και προςκζτει ότι (ςελ. 18 πρακτικϊν) 

«απαίτθςαν ςτισ δανειακζσ ςυμβάςεισ των κομμάτων να υπάρχει ρθτι δζςμευςθ 

για μθ εκχϊρθςθ τθσ κρατικισ χρθματοδότθςθσ, των ετϊν που τθσ εκχωροφνταν, 

ταυτόχρονα και ςε άλλεσ τράπεηεσ, και ζλαβαν ρθτι ζγγραφθ τζτοια διαβεβαίωςθ».  

Τταν του επιςθμαίνεται ότι αυτό όχι μόνο δεν τθρικθκε, αλλά αντίκετα ο κανόνασ 

ιταν θ πολλαπλι ταυτόχρονθ εκχϊρθςθ των ιδίων ετϊν κρατικισ χρθματοδότθςθσ 

ςε περιςςότερεσ τράπεηεσ, διλωςε ότι θ τράπεηα δεν μποροφςε να ζχει γνϊςθ γι 

αυτό και άλλοι ευκφνονται, αυτοί που παρείχαν τθν ζγγραφθ διαβεβαίωςθ περί του 

αντικζτου. Πάλιςτα πιεηόμενοσ για το ηιτθμα αυτό κατζκεςε (ςελ. 26,27 

πρακτικϊν) ότι αυτό «δεν ιταν δεοντολογικά ορκό».   

Ξατακζτει (ςελ. 20 πρακτικϊν) ότι ςτθν πραγματικότθτα εξαπατικθκε θ τράπεηα 

από τα κόμματα τθσ ΡΔ και του ΥΑΧΣΞ, διότι είχαν διαβεβαίωςι τουσ ότι κα 

εκχωροφνταν ςτθν τράπεηα ζναντι των μεγάλων ποςϊν δανείων τουσ το 100% τθσ 

κρατικισ τουσ χρθματοδότθςθσ, και ζγινε ακριβϊσ το αντίκετο, δθλαδι ψθφίςτθκε 

νόμοσ για το ανεκχϊρθτο.  

Ερωτάται (ςελ. 27 πρακτικϊν) εάν μετά τθ διλωςθ του τότε πρωκυπουργοφ 

Γιϊργου Υαπανδρζου, τον Απρίλιο 2010 για ειςαγωγι τθσ χϊρασ ςε μνθμόνιο, 

ζπρεπε να υπάρξει περιοριςτικι πιςτοδοτικι πολιτικι απζναντι ςτα κόμματα και 

γιατί μετά τθν ειςαγωγι ςε μνθμόνιο θ τράπεηά του όχι μόνο δεν περιόριςε τθ 

χρθματοδότθςθ των δφο αυτϊν κομμάτων, αλλά αντίκετα τουσ χοριγθςε 

μεγαλφτερα δάνεια χωρίσ μάλιςτα κανζνα ζλεγχο για το εάν οι εκχωριςεισ τθσ 

κρατικισ χρθματοδότθςθσ ςυγκεκριμζνων ετϊν ζχουν εκχωρθκεί και ςε άλλεσ 

τράπεηεσ.  Απαντά ότι θ ερϊτθςθ περιζχει πολιτικι κρίςθ και αξιολόγθςθ και δεν 

δίνει καμία απάντθςθ, γιατί οι τράπεηεσ δεν κάνουν πολιτικι. Χυναφϊσ ερωτάται 

(ςελ. 29 πρακτικϊν) «γιατί μετά τθν ειςαγωγι τθσ χϊρασ ςε μνθμόνιο, με ό,τι αυτό 

ςυνεπάγεται ςε οικονομικό και χρθματοπιςτωτικό επίπεδο, μετά τθ διλωςθ του 

ζλλθνα πρωκυπουργοφ τον Απρίλιο του 2010, θ ΑΨΕ  κάνει δεκτζσ δφο επιςτολζσ 

των δφο οικονομικϊν υπευκφνων των κομμάτων τθσ ΡΔ και του ΥΑΧΣΞ κκ. 

Δαςκαλάκθ και Χπυρόπουλου που ζγιναν ςτισ 22.6.2010 και 29.7.2010 αντίςτοιχα, 

με τισ οποίεσ ηθτοφςαν αφξθςθ τθσ χρθματοδότθςθσ διότι, όπωσ ζγραφαν, 

αναμζνεται και αφξθςθ των κρατικϊν εςόδων και αφξθςθ τθσ κρατικισ 

χρθματοδότθςθσ ςτο μζλλον. Πε βάςθ ποια αντικειμενικά ςτοιχεία ζκαναν δεκτζσ 

αυτζσ τισ δφο εξωφρενικζσ επιςτολζσ, ςτισ οποίεσ ςτθρίχκθκε, αποδεδειγμζνα, θ 

αποδοχι τουσ;  

Απαντά και πάλι ότι «αυτό είναι πολιτικι αξιολόγθςθ και τζτοιεσ αξιολογιςεισ δεν 

κάνει ο ίδιοσ, ωσ τραπεηίτθσ που είναι !!!  

Πάλιςτα!! Υροςκζτει μόνο κάτι ακατανόθτα περί το ότι ςτθν πραγματικότθτα θ 

τράπεηα δεν ζκανε δεκτζσ τισ επιςτολζσ αυτζσ και δεν αφξθςε τθ χρθματοδότθςθ, 

παρά τα ςυντριπτικά ςτοιχεία περί του αντικζτου Επιςθμαίνει ο πρόεδροσ τθσ 

Επιτροπισ κ. Φάμελλοσ(ςελ. 260,261, 262 πρακτικϊν) ότι « ενϊ ΡΔ και ΥΑΧΣΞ 
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οφείλουν και τθσ Πιχαλοφσ από δάνεια προσ τθν ΑΨΕ, το 2012 ζχουμε μείωςθ τθσ 

κρατικισ χρθματοδότθςθσ κατά ποςοςτό 67%, ενϊ λίγο πριν ο επιςτολζσ των 

Δαςκαλάκθ-Χπυρόπουλου μιλοφςαν για αφξθςθ που ….ζρχεται(!!!) Ψθν ίδια ςτιγμι 

ψθφίηονταν οι μειϊςεισ και το ανεκχϊρθτο δόςεων και, τελικά, του 40% τθσ 

κρατικισ επιχοριγθςθσ !!! 

Ερωτάται ο μάρτυρασ από τον κ. Ξαρακαναςόπουλο ότι «από ό,τι βλζπουμε επί  τθσ 

ουςίασ το κεφάλαιο των δανείων δεν εξοφλείται ΥΣΨΕ!». Απαντά ο μάρτυρασ: «το 

κεφάλαιο ΥΣΨΕ δεν εξοφλείται»!!! Ξαι τον ρωτά επίςθσ : «δανείηατε τα κόμματα με 

επιτόκιο 1,9%, καλφτερο από το αντίςτοιχο των μεγάλων επιχειριςεων». Απαντά: 

«Ξαλφτερο, Ακριβϊσ».  Επιμζνει ο ερωτϊν: «Υολφ καλφτερο και από αυτό με το 

οποίο δανείηατε τουσ αγρότεσ». Απαντά: «Βεβαίωσ».!!!!    

Εδϊ υπάρχει ςοβαρό κζμα για αξιολόγθςθ, δεδομζνου ότι τραπεηίτθσ δθμόςια 

ομολογεί ότι το κεφάλαιο των δανείων δεν κα τα ειςπράξει ΥΣΨΕ!!! Ξαι γι αυτό δεν 

ζχει κανζνασ ευκφνθ, οφτε τραπεηίτθσ, οφτε πολιτικόσ;  

Ρα ςθμειωκεί ότι ενϊ παραπάνω ο μάρτυρασ κάκε αναφορά ςε δθλϊςεισ 

πολιτικϊν, ακόμα και του τότε πρωκυπουργοφ τθσ χϊρασ, αρνικθκε να τθν 

ςχολιάςει, ιςχυριηόμενοσ ότι ζνασ τραπεηίτθσ δεν κάνει ποτζ πολιτικζσ κρίςθσ και 

αξιολογιςεισ, παρακάτω (βλ. ςελ. 86) κζλοντασ να δικαιολογιςει τθν πολιτικι  τθσ 

ΑΨΕ απζναντι ςτα κόμματα, τα οποία και μετά τθν είςοδο τθσ χϊρασ ςτο μνθμόνιο 

χρθματοδότθςε, επικαλείται τθ διλωςθ του Ωπουργοφ Σικονομικϊν, ο οποίοσ τον 

Λοφλιο του 2010 διλωςε ότι ςε λίγουσ μινεσ θ χϊρα κα είναι ςτισ αγορζσ, και 

επομζνωσ ποιοσ ζχει το δικαίωμα να αμφιςβθτεί ζναν υπουργό των οικονομικϊν;  

Εδϊ γίνεται προςπάκεια να «κρυφτεί» πίςω από δθλϊςεισ πολιτικϊν, που 

παραπάνω αρνοφνταν ακόμα και να τισ αξιολογιςει, προφανϊσ για τθν απαλλαγι 

του από κάκε ευκφνθ. ϋΣμωσ οι τράπεηεσ δεν είναι «μαγαηιά» τθσ πολιτικισ και των 

πολιτικϊν, και πρζπει να διερευνοφν ενδελεχϊσ τισ εξελίξεισ ςτθν Ευρϊπθ και τον 

Ξόςμο ολόκλθρο, ϊςτε θ πιςτοδοτικι τουσ πολιτικι να είναι αξιόπιςτθ και 

αποτελεςματικι, και, κυρίωσ, να προαςπίηει τα ςυμφζροντα των μετόχων, των 

κατακετϊν και τθσ χϊρασ. Αυτό ακριβϊσ από ό,τι φαίνεται δεν ζκαναν ςε καμία 

τράπεηα ςτθν Ελλάδα, γιατί όλεσ είχαν βακιά και άλυτθ εξάρτθςθ από τθν πολιτικι 

εξουςία, τθν οποία εξυπθρετοφςαν διαρκϊσ και τυφλά, χωρίσ καμία απολφτωσ 

αντίρρθςθ.  

Σ μάρτυρασ κατακζτει ότι «θ εντφπωςθ που προςπακοφςε να δϊςει θ κυβζρνθςθ 

το ζτοσ 2010 ότι γριγορα κα επιςτρζφαμε ςτισ αγορζσ,  ότι θ κατάςταςθ είναι 

προςωρινι και ότι τα μζτρα που λαμβάνονται κα επανζφεραν τθν οικονομία ςτθν 

προθγοφμενθ κατάςταςθ οδιγθςε τθν οικονομία ςε αποτυχία, και ακριβϊσ αυτό 

πλθρϊνουμε ςιμερα».  

Από το μζλοσ τθσ Επιτροπισ κ. Ππαλλι του επιςθμαίνεται να ςχολιάςει διλωςθ του 

αρχθγοφ τθσ αξιωματικισ αντιπολίτευςθσ Ξυριάκου Πθτςοτάκθ ότι «οφείλουμε μία 

ςυγνϊμθ ςτον ελλθνικό λαό για τον τρόπο με τον οποίο τα κόμματα ελάμβαναν τα 

δάνεια από τισ τράπεηεσ», πλθν όμωσ αρνείται να το κάνει, δεν τον αφορά.  
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Υρζπει να τονιςτεί ότι θ ΑΨΕ ιταν θ βαςικι τροφόσ των κομμάτων με δάνεια, που 

ςιμερα είναι δανεικά και αγφριςτα, αφοφ μόνο ΡΔ και ΥΑΧΣΞ οφείλουν 

401.000.000 ευρϊ, ενϊ ζχουν να καταβάλλουν ζςτω και ζνα(1) ευρϊ από το 

Φκινόπωρο του 2011, και εν τω μεταξφ το φψοσ των δανείων τουσ αυξάνεται 

ςυνεχϊσ λόγω τθσ τοκοφορίασ τουσ. ϋΕτςι με τα ςθμερινά δεδομζνα και με το ποςό 

τθσ κρατικισ χρθματοδότθςθσ που δικαιοφνται τα δάνειά τουσ κα εξοφλθκοφν ςε 

μερικζσ εκατοντάδεσ χρόνια. Είναι μία βακφτατθ πακογζνεια, μία αςκζνεια και του 

τραπεηικοφ και του πολιτικοφ ςυςτιματοσ, που μεκοδικά, αςφςτολα και 

ανενδοίαςτα καταςπατάλθςαν (το ομολογεί ο ίδιοσ ο ςθμερινόσ οικονομικόσ Δ/τισ 

του ΥΑΧΣΞ κ. Χαλαγιάννθσ ςτθ δικι του κατάκεςθ, όπωσ προαναφζρεται ςχετικά) 

πόρουσ, αναγκαίουσ για τθν οικονομία, προςζβαλαν βάναυςα το ςτοιχείο τθσ 

δικαιοςφνθσ και τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ, αφοφ δανειολιπτεσ πολίτεσ και μικρζσ και 

μεςαίεσ επιχειριςεισ ςτενάηουν ςε ςυνκικεσ λιτότθτασ και μνθμονίων και 

κρατοφνται ςτθ ηωι με νφχια και με δόντια, και υπό γενικι διατφπωςθ αυτι θ 

αμαρτωλι ςχζςθ τραπεηικοφ και πολιτικοφ ςυςτιματοσ είναι μία βαςικι αιτία 

κακοδαιμονίασ τθσ γενικισ κατάςταςθσ τθσ χϊρασ, που πρζπει να αρκεί το 

ςυντομότερο.  

6ον. Κατάκεςθ του επίςθσ Δ/ντοσ Συμβοφλου τθσ ΑΓΟΤΛΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

(ΑΤΕ) ………….. ΛΑΜΡΟΥ . 

Χτισ 21.7.2016 κατζκεςε ο επίςθσ Δνων Χφμβουλοσ τθσ ΑΓΦΣΨΛΞΘΧ ΨΦΑΥΕΗΑΧ 

ΕΟΟΑΔΣΧ (ΑΨΕ) …………………..ΟΑΠΥΦΣΩ. 

 Ερωτάται (ςελ. 88,91 πρακτικϊν) χωρίσ να δίνει ουςιαςτικζσ απαντιςεισ «για ποιο 

λόγο από το 2001 μζχρι το 2004 αυξικθκε θ δανειακι χρθματοδότθςθ από τα 

30.000.000 ευρϊ ςτα 61.000.0000 ευρϊ; Αυτό δεν ςυνιςτά μία μορφι ζμμεςθσ 

προεκλογικισ χρθματοδότθςθσ (μάλιςτα ςε μία εποχι κατά τθν οποία θ κρατικι 

χρθματοδότθςθ των κομμάτων ιταν πλοφςια); Δεν μπορεί να εκφζρει γνϊςθ, θ 

τράπεηα , λζει, είχε χριματα και τα ζδινε όταν ηθτοφνταν.  

Ερωτάται ακόμθ «Πε δεδομζνο ότι για το ΥΑΧΣΞ είχαμε αφξθςθ τθσ δανειοδότθςθσ 

από τθν ΑΨΕ από 3.000.000 ευρϊ το ζτοσ 2000 ςτα 52.000.000 ευρϊ το 2004, αυτό 

δεν ςυνιςτά μία ζμμεςθ χρθματοδότθςθ του κόμματοσ αυτοφ, όταν μάλιςτα γίνεται 

ενόψει ι λόγω εκλογϊν; Αυτι θ γενναία και ακρόα δανειακι χρθματοδότθςθ, που 

κατά τθν άποψθ τθσ GRECO ςυνιςτά ζμμεςθ χρθματοδότθςθ, δεν κακίςταται όπλο 

και μζςο επθρεαςμοφ τθσ εκλογικισ ςυνείδθςθσ και ςυμπεριφοράσ του εκλογικοφ 

ςϊματοσ, αφοφ παραβιάηεται, ζςτω και εμμζςωσ θ ςυνταγματικι πρόβλεψθ του 

άρκρου 29 του Χυντάγματοσ που επιτάςςει τον με ίςουσ όρουσ ανταγωνιςμό των 

κομμάτων;». (βλ. ςελ. 103-107).  

Σ μάρτυρασ κζλοντασ να ερμθνεφςει το φαινόμενο τθσ ακρόασ τραπεηικισ 

δανειοδότθςθσ των κομμάτων κατακζτει (ςελ. 257 πρακτικϊν) με προφανι 

αντίφαςθ των λόγων του μεταξφ τουσ και προσ το ερϊτθμα ότι «..θ λογικι και 

τακτικι που τθροφνταν αρχικά κάποια ςτιγμι ςπάει…βυκίηεται το πλοίο, να μαηζψω 

το ναυάγιο, ό,τι μπορϊ…να ςωκϊ κι εγϊ, να πάρω κι εγϊ κάτι.., αυτό ςυνζβθ το 
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2012. Βυκίςτθκε το πλοίο και πάμε να μαηζψουμε τα ναυάγια. Ξαι το ονομάηουμε 

«υπζρβαςθ τθσ χρθματοδότθςθσ», όπωσ κζλετε πείτε το».   

Σ μάρτυρασ για το ίδιο ηιτθμα ςυμπλθρϊνει κατακζτοντασ (ςελ.260 πρακτικϊν) ότι 

«υπάρχουν νόμοι-να μθν ποφμε για χρθματοδότθςθ κομμάτων-που εφαρμόςτθκαν 

ςτραβά».  

Ερωτάται (ςελ.279 πρακτικϊν) «γιατί ςτισ εκλογικζσ χρονιζσ-2004, 2007, 2009-

διπλαςιάηονταν θ τραπεηικι δανειοδότθςθ των κομμάτων ΡΔ και ΥΑΧΣΞ, αυτό δεν 

ςυνιςτοφςε ζμμεςθ χρθματοδότθςθ, που αναιροφςε τθ ςυνταγματικι επιταγι του 

άρκρου 29 του Χυντάγματοσ για τον με ίςουσ όρουσ ανταγωνιςμό των κομμάτων και 

δεν αςκοφςε ανεπίτρεπτθ επιρροι ςτθν εκλογικι ςυμπεριφορά του εκλογικοφ 

ςϊματοσ;».  Σ μάρτυρασ δεν απαντά και υπεκφεφγει. (να δοφμε τι ακριβϊσ απαντά, 

και να δοφμε ςτθ ςελίδα 281 όπου γίνεται αναφορά ςτθ GRECO).  

Ξορωνίδα τθσ κατάκεςθσ του …………..ΟΑΠΥΦΣΩ υπιρξε αςφαλϊσ θ παραδοχι του 

ότι , ωσ ςθμαίνον ςτζλεχοσ του κόμματοσ ΥΑΧΣΞ (μζλοσ τθσ Ξ.Ε.)ενϊ αρνικθκε ότι 

υπιρχε κάποιοσ πιο ψθλά απ αυτόν ςτο κόμμα ικανόσ να τον πιζςει να 

δανειοδοτιςει, κακότι όπωσ είπε το ΥΑΧΣΞ ιμουν εγϊ (!!), παραδζχκθκε εν τοφτοισ 

ότι τελοφςε υπό κακεςτϊσ εξάρτθςθσ από το κόμμα.  

     **** 

ΕΔΩ ΠΥΑΛΡΣΩΡ ΑΧΦΑΟΩΧ ΞΑΛ ΣΛ ΟΣΛΥΕΧ ΥΦΣΧ ΑΛΟΣΓΘΧΘ ΞΑΨΑΚΕΧΕΛΧ……….. 

    ***** 

Από τισ παραπάνω μαρτυρικζσ κατακζςεισ των νομίμων εκπροςϊπων των 

τραπεηϊν, ςε ςυνδυαςμό με τα ζγγραφα που είναι ςτθ διάκεςι μασ, των οποίων το 

περιεχόμενο αποτζλεςε εν πολλοίσ αντικείμενο ςχολιαςμοφ και από τα μζλθ τθσ 

Επιτροπισ μασ και από το ςφνολο των μαρτφρων, προκφπτουν ςοβαρζσ πολιτικζσ 

ευκφνεσ για το πολιτικό ςφςτθμα και ςοβαρότερεσ ακόμα διοικθτικζσ για τα 

τραπεηικά ςτελζχθ(ενϊ υπάρχουν βάςιμεσ υπόνοιεσ για τθν τζλεςθ του αδικιματοσ 

τθσ  κακουργθματικισ απιςτίασ, όπωσ παρακάτω αναλυτικά κα λεχκεί), τα οποία 

χωρίσ τιρθςθ των προχποκζςεων, όρων και κριτθρίων που οι ίδιεσ οι πιςτοφχεσ 

ράπεηεσ ζκεταν ςτουσ ςχετικοφσ Ξανονιςμοφσ τουσ, πάντοτε βεβαίωσ ςε ςυνδυαςμό 

με το Υόριςμα τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, και ειδικότερα: 

  

 1ον. Χχετικά με τθ δανειοδότθςθ και των κομμάτων και του ςυνόλου των 

επιχειριςεων των ΠΠΕ ακολουκικθκε μία πρακτικι που, δυςτυχϊσ, ενζπλεξε και 

τράπεηεσ και κόμματα και επιχειριςεισ  ΠΠΕ, με αποτζλεςμα να αποκαλυφκοφν 

πακογζνειεσ και «αμαρτίεσ» που εν πολλοίσ ςυνζβαλαν ςτθ ςθμερινι κατάςταςθ 

τθσ χϊρασ μασ, δθλαδι τθν είςοδό τθσ ςε Πνθμόνια, ςε κακεςτϊσ Επιτροπείασ από 

τουσ δανειςτζσ μασ και τθν εφαρμογι προγραμμάτων ςκλθρισ λιτότθτασ ςε βάροσ 

του ελλθνικοφ λαοφ και τθσ χϊρασ. Από τισ κατακζςεισ των παραπάνω μαρτφρων 

δεν υπολείπεται καμία απολφτωσ αμφιβολία ότι τα κόμματα 
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υπερδανειοδοτικθκαν, ιδίωσ πριν και ενόψει εκλογικϊν αναμετριςεων, και αυτό 

που ςυνζβθ ςυςτθματικά από το ζτοσ 2000 μζχρι και το 2009, ςυνιςτοφςε ζμμεςθ 

χρθματοδότθςι τουσ, κάτι που ρθτά απαγορεφεται από τθ διάταξθ του άρκρου 29 

του Χυντάγματοσ, θ οποία επιτάςςει τον με ίςουσ όρουσ ανταγωνιςμό των 

κομμάτων, όμωσ θ ακρόα δανειοδότθςθ μόνο δφο κομμάτων, τθσ ΡΔ και του 

ΥΑΧΣΞ, θ οποία ςτισ εκλογικζσ αναμετριςεισ των ετϊν 2004, 2007  και 2009 

απογειϊκθκε ςτον …ουρανό, κακιςτοφςε τθν ςυνταγματικι πρόβλεψθ για με ίςουσ 

όρουσ ανταγωνιςμό των κομμάτων γράμμα κενό. Ψαυτόχρονα με τθν ακρόα αυτι 

υπερχρθματοδότθςθ των κομμάτων τθσ ΡΔ και του ΥΑΧΣΞ, που ςαφϊσ ςυνιςτοφςε 

ζμμεςθ χρθματοδότθςθ που απαγορεφεται, όπωσ άλλωςτε το επιςιμανε και θ 

GRECO, αςκοφςε και μία ιδιόμορφθ επιρροι ςτθν κοινωνία και διαμόρφωνε 

πολιτικζ ςυνειδιςεισ και κατθφκυνε τθν εκλογικι  ςυμπεριφορά του εκλογικοφ 

ςϊματοσ υπζρ τουσ. Ξαι όταν ςταμάτθςε θ τραπεηικι τροφόσ να «ταίηει» τα δφο 

αυτά, πρϊθν μεγάλα πολιτικά κόμματα λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ που τα ίδια 

δθμιοφργθςαν, άρχιςε να «πζφτει» και θ εκλογικι τουσ δφναμθ, κάτι που 

καταδεικνφει ότι, τουλάχιςτον μζχρι και το ζτοσ 2009, όταν το χριμα ρζει άφκονο 

ςτα ταμεία ενόσ κόμματοσ, αυτό μπορεί να διεξάγει εκλογικζσ μάχεσ με επιτυχία.  

 

 2ον. Επίςθσ προζκυψε χωρίσ καμία απολφτωσ αμφιβολία ότι οι τράπεηεσ 

χορθγοφςαν δάνεια προσ τισ επιχειριςεισ των ΠΠΕ χωρίσ εξαςφαλίςεισ και 

εγγυιςεισ, για τισ οποίεσ αγωνίηονται να επιτφχουν μόνο μετά τον Λανουάριο του 

2015 και τθν πολιτικι και κυβερνθτικι αλλαγι ςτθ χϊρα μασ. Δάνεια δεκάδων, 

ακόμα και εκατοντάδων, εκατομμυρίων χορθγοφνταν χωρίσ καμία εξαςφάλιςθ, 

ακόμα και με «αζρα»κ όπωσ χαρακτθριςτικά κατζκεςε ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του 

μεγαλφτερου ομίλου ΠΠΕ ςτθ χϊρα μασ, καταδεικνφοντασ το ςακρό και 

εξαρτθμζνο από τθν πολιτικι και οικονομικι εξουςία τραπεηικό ςφςτθμα. Ξανζνασ 

από τουσ παραπάνω μάρτυρεσ δεν κατόρκωςε να δϊςει μία, όχι πειςτικι, αλλά 

απλι εξιγθςθ, «γιατί δανειοδοτοφςαν οι τράπεηζσ τουσ τισ επιχειριςεισ των ΠΠΕ 

μζςα ςτα χρόνια τθσ κρίςθσ, όταν ιταν γνωςτό ςε όλουσ ότι από το 2008 ι το 2009 

είχαν μεγάλθ πτϊςθ του κφκλου εργαςιϊν, είχαν ηθμιζσ, αρνθτικι κακαρι κζςθ, το 

κεφάλαιό τουσ ζπεςε κάτω από το 50% του μετοχικοφ κεφαλαίου(οπότε ςφμφωνα 

με το νόμο είναι ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ είτε να επιλεγεί θ λφςθ και εκκακάριςθ τθσ εταιρίασ 

είτε να γίνει άμεςα αφξθςθ του Πετοχικοφ Ξεφαλαίου), χρθματοδοτοφςαν με νζα 

δάνεια για να πλθρωκοφν λθξιπρόκεςμεσ δόςεισ τόκων(ςθμ. υπάρχει ρθτι 

νομοκετικι απαγόρευςθ χρθματοδότθςθσ για τθν εξόφλθςθ δόςεων τόκων), κάτι 

που είχε επιλεγεί ωσ ςφςτθμα και κανόνασ από το ςφνολο των τραπεηϊν χωρίσ 

καμία ςυνζπεια για τθν παρανομία αυτι. Επίςθσ δεν υπιρξε οφτε ζνα δάνειο των 

επιχειριςεων αυτϊν που να μθν ζχει αναδιαρκρωκεί τουλάχιςτον μία φορά, κάτι 

που γινόταν με ςκοπό τθ νζα χρθματοδότθςθ για τθν κάλυψθ δόςεων κεφαλαίου 

δανείου και δόςεων τόκων προθγοφμενων δανείων, δινόταν με απίςτευτθ ευκολία 

ςυνεχείσ παρατάςεισ τθσ διάρκειασ των δανειακϊν τουσ ςυμβάςεων, και το 

κυριότερο: όλα τα δάνεια που δόκθκαν ςτα χρόνια τθσ κρίςθσ είχαν ζνα και 

μοναδικό ςκοπό: να αναχρθματοδοτιςουν προθγοφμενα δάνεια που αδυνατοφςαν 
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επί χρόνια να εξοφλιςουν και με τθ μζκοδο αυτι πλθρϊνονταν οι λθξιπρόκεςμεσ 

δόςεισ των δανείων και αυτά εμφανίηονταν ενιμερα και εξυπθρετοφμενα. Χτθν 

πραγματικότθτα όλα αυτά γινόταν ΠΣΡΣ και ΑΥΣΞΟΕΛΧΨΛΞΑ με τραπεηικό 

δανειςμό, ενϊ ο κανόνασ ιταν κανζνασ επιχειρθματίασ των ΠΠΕ να μθν βάηει το 

χζρι «ςτθν τςζπθ», δθλαδι είχαν και ζχουν επιχειριςεισ ΠΠΕ με δανεικό χριμα, 

που ςε τελικι ανάλυςθ δεν μποροφςαν και να το εξυπθρετιςουν. Πάλιςτα ο 

μάρτυρασ τθσ ΕΨΕ κ. Φραγκιαδάκθσ και τθσ EUROBANK κ. Ξαρραβίασ ρωτικθκαν 

ςυγκεκριμζνα εάν οι τράπεηζσ τουσ επιτρζπουν τθν αναχρθματοδότθςθ δόςεων 

τόκων, και απάντθςαν και οι δφο ότι «ΣΧΛ ΑΩΨΣ ΔΕΡ ΕΥΛΨΦΕΥΕΨΑΛ», και τθν ίδια 

ςτιγμι αυτό ιταν ο κανόνασ για όλεσ τισ επιχειριςεισ των ΠΠΕ, ςε μερικζσ μάλιςτα 

περιπτϊςεισ αυτό ανζκυπτε από τα ίδια τα Ειςθγθτικά κείμενα των πιςτοφχων 

τραπεηϊν!!!!!  Σ κ. Φραγκιαδάκθσ ρωτικθκε «γιατί, ενϊ ο Ξανονιςμόσ Υιςτωτικισ 

Υολιτικισ τθσ ίδιασ τθσ τράπεηάσ του, ΕΨΕ, αναφζρει ρθτά ότι επιχειριςεισ με 

αρνθτικά ίδια κεφάλαια είναι μθ επικυμθτζσ και μειωμζνου ενδιαφζροντοσ 

επιχειριςεισ, όχι μόνο επιλζχκθκαν ςυςτθματικά ωσ «πελάτεσ» τθσ, αλλά και 

χρθματοδοτικθκαν ακρόα κατά παράβαςθ πάγιων τραπεηικϊν κανόνων και όρων», 

χωρίσ όμωσ να δϊςει πειςτικι απάντθςθ.  

 

 3ον. Ακόμα όλοι οι παραπάνω μάρτυρεσ ρωτικθκαν για τα ευριματοσ του 

Υορίςματοσ τθσ ΨτΕ και ςυγκεκριμζνα ρωτικθκαν «Αναφζρει το Ρόριςμα ότι οι 

ίδιεσ οι πιςτοφχεσ τράπεηεσ ςε δικά τουσ κείμενα κατόπιν ερευνάσ του ιδθ από το 

2010 ενϊ υποβίβαηαν ςυνεχϊσ μζχρι ςιμερα τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα των 

εταιριϊν ΜΜΕ και οι οικονομικοί τουσ δείκτεσ κατζρρεαν-μάλιςτα εκκζςεισ 

ορκωτϊν ελεγκτϊν μιλοφςαν για αμφιβολία ςυνζχιςθσ τθσ εμπορικισ τουσ 

δραςτθριότθτασ-μζςα ςτθν καρδιά τθσ οικονομικισ κρίςθσ και τθσ 

χρθματοπιςτωτικισ αςφυξίασ ταυτόχρονα  προζβαιναν ςε αφξθςθ τθσ δανειακισ 

τουσ χρθματοδότθςθσ ΧΩΛΣ ΕΞΑΣΦΑΛΛΣΕΛΣ ΚΑΛ ΧΩΛΣ ΑΞΛΟΧΕΕΣ ΕΓΓΥΘΣΕΛΣ. 

Πάλιςτα υπιρξε περίπτωςθ χοριγθςθσ δανείου μαμοφκ για αναχρθματοδότθςθ 

προχφιςτάμενων δανείων, των οποίων οι δόςεισ και κεφαλαίο και τόκων ιταν 

λθξιπρόκεςμεσ, και ςτο Ειςθγθτικό τθσ πιςτοφχου τράπεηασ ρθτά αναφζρεται ότι 

από άποψθ εξαςφαλίςεων χορθγείται το δάνειο «ΑΝΕΥ»(εξαςφαλίςεων δθλαδι), 

ενϊ για τα τυχόν αναγκαία καλφμματα αυτά κα λθφκοφν ςτιο ….μζλλον!!!!!! 

Επίςθσ κανζνασ μάρτυρασ δεν ζδωςε καμία πειςτικι εξιγθςθ γιατί, ενϊ δεν 

λαμβάνονταν αξιόχρεεσ εγγυιςεισ και εξαςφαλίςεισ, δεν αξιϊνονταν πριν τθν 

εκταμίευςι τουσ θ λιψθ προςωπικϊν εγγυιςεων από τουσ βαςικοφσ μετόχουσ, οι 

οποίοι μόνο …φτωχοί δεν ιταν και δεν είναι και ςιμερα. Ξαι τρζχουν ςιμερα, μετά 

τθ ςφςταςθ και λειτουργία τθσ Επιτροπισ μασ να λάβουν τζτοιεσ προςωπικζσ 

εγγυιςεισ. Ερωτικθκαν όλοι οι μάρτυρεσ γιατί οι τράπεηζσ τουσ δεν ρευςτοποιοφν 

τισ ταινιοκικεσ των οφειλετϊν τουσ εταιριϊν ΠΠΕ, αφοφ μάλιςτα όπωσ 

ιςχυρίηονται ζχουν αξία πάνω από 100.000.000 ευρϊ, πλθν όμωσ τθν απάντθςι 

τουσ ακόμα τθν αναμζνουμε. Ωσ απάντθςθ ςτθν ερϊτθςθ αυτι μόνο ο κ. 

Φραγκιαδάκθσ ομολόγθςε ότι ιταν λάκοσ θ μθ λιψθ προςωπικϊν εγγυιςεων από 

τουσ βαςικοφσ μετόχουσ(βλ. ςελ. 40 των από 28.6.2016 πρακτικϊν).  
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Α. ΜΑΤΥΛΚΕΣ ΚΑΤΑΚΕΣΕΛΣ. …………………… 

1. Κατάκεςθ Λωάννθ Αλαφοφηου ςτα από 27-7-2016 πρακτικά.  

Ερωτάται κατ’ αρχιν από τον Ειςθγθτι του Χφριηα κ. Οάππα για τθν αποτυχθμζνθ 

ανάμειξι του ςε επιχείρθςθ ΠΠΕ τθ δεκαετία του 90, για ποιο λόγο αναμείχκθκε 

αφοφ θ οικογζνειά του ιταν επιτυχθμζνθ ςε άλλουσ επιχειρθματικοφσ κλάδουσ, 

μάλιςτα είχε και περιπζτειεσ με τθ δικαιοςφνθ,  και απαντά ότι «Δεν ιταν 

αποτυχθμζνθ εκείνθ θ προςπάκεια, δεν ζχω καμία καταδίκθ, ακωϊκθκε ςε 2ο 

βακμό, εκείνθ θ δραςτθριότθτα δεν ιταν επιτυχθμζνθ διότι θ Ελλθνικι Υολιτεία και 

οι τράπεηεσ χρθματοδότθςαν πζραν πάςθσ λογικισ τουσ ανταγωνιςτζσ μασ. 

Ανταγωνιηόμουν οργανιςμοφσ (εννοεί ΠΠΕ)οι οποίοι δεν είχαν ςαν ςκοπό να 

επιχειροφν και να βγαίνουν(οικονομικά εννοεί), αλλά είχαν ςαν ςκοπό να 

δανείηονται και να κυριαρχοφν ςτο τθλεοπτικό τοπίο… Κεωρϊ ότι τα ΠΠΕ δεν 

είναι θ πιο χαρακτθριςτικι κερδοςκοπικι επιχείρθςθ….Ψα ΠΠΕ δεν ζχουν 

αποκλειςτικό ςκοπό τθν κερδοςκοπία, Ρομίηω ότι προςφζρουν υπθρεςίεσ ςτο 

κοινωνικό ςφνολο και επίςθσ δίνουν μία ικανοποίθςθ δθμιουργίασ. Επειδι θ δικι 

μου δραςτθριότθτα είναι αποκλειςτικά ςτο εξωτερικό, ζνα μζροσ των κερδϊν τθσ 

ναυτιλιακισ μου επιχείρθςθσ διοχζτευςα ςτα μζςα ενθμζρωςθσ… ϋΕχουν κερδίςει 

οι τράπεηεσ πάρα πολλά λεφτά, γιατί τα επιτόκια ςτθν Ελλάδα ιταν και είναι 

λθςτρικά, τουλάχιςτον απζναντι ςτισ επιχειριςεισ  που πλθρϊνουν τισ δόςεισ 

τουσ. Διότι οι τράπεηεσ ζχουν τθ ςυνικεια ςτισ επιχειριςεισ που δεν πλθρϊνουν 

τισ δόςεισ τουσ να δίνουν μθδενικά επιτόκια και παρατάςεισ…και καινοφργια 

δάνεια».  Ερωτάται (ςελ. 20,21 πρακτικϊν) «πωσ εξθγείται τθν χρονικι περίοδο  

2010-2014, ςτθν καρδιά τθσ οικονομικισ κρίςθσ, με αρνθτικά κεφάλαια να 

αυξάνεται ο ςυνολικόσ δανειςμόσ του από 55.000.000 ευρϊ ςε 60.000.000 ευρϊ; Σ 

μάρτυρασ δεν απαντά και δθλϊνει ότι δεν κυμάται ακριβϊσ!!! Λςχυρίηεται μόνο ότι 

το factoring, δικεν, δεν είναι δανειςμόσ, κάτι που δεν είναι ορκό, όπωσ μασ 

εξιγθςαν όλα τα τραπεηικά ςτελζχθ που εξετάςτθκαν ςτθν Επιτροπι μασ, απλά το 

ιςχυρίηεται για να δικαιολογιςει τθν αυκαίρετθ και αδικαιολόγθτθ αφξθςθ του 

τραπεηικοφ του δανειςμοφ, τθν ϊρα που καταγγζλλει όλουσ τουσ άλλουσ πλθν του 

εαυτοφ του. Σ ερωτϊν βουλευτισ επιμζνει και τον ρωτά (ςελ. 24 πρακτικϊν) «τα 

ζτθ 2013 και 2014 θ επιχείρθςι ςασ είχε ι όχι αρνθτικά ίδια κεφάλαια, είχατε ι όχι 

ηθμιζσ; Απαντά πιεηόμενοσ ότι «πράγματι είχαμε αρνθτικά κεφάλαια και 

εμφανίςαμε ηθμιζσ», ο ερωτϊν τον πιζηει ακόμα περιςςότερο και τον ρωτά: «Αφοφ 

ιταν αρνθτικι θ κακαρι κζςθ τθσ εταιρίασ ςασ πωσ δικαιολογείται θ αφξθςθ του 

τραπεηικοφ δανειςμοφ»;  Απαντά ότι «Αυξάνονταν ο τηίροσ, όμωσ από το 2008 μζχρι 

ςιμερα  είχαμε πράγματι ηθμιζσ, είχαμε μία μικρι κερδοφορία το 2014, αλλά όχι 

ικανι να καλφψει τισ δανειακζσ μασ, και τισ άλλεσ τισ λειτουργικζσ  υποχρεϊςεισ». 

Σπότε ανακφπτει το ερϊτθμα, πωσ και γιατί με αυτά τα δεδομζνα οι τράπεηεσ του 

χοριγθςαν ζνα δάνεια, κάτι που αςφαλϊσ γεννά ευκφνεσ και των τραπεηικϊν 

ςτελεχϊν και του ιδίου του δανειολιπτθ, όπωσ παρακάτω ςτθν αξιολόγθςθ του 

αποδεικτικοφ υλικοφ ςυνολικά για τα ΠΠΕ κα λεχκεί.  Ερωτάται(ςελ. 24 

πρακτικϊν): «Ψελικά ζνασ τθλεοπτικόσ ςτακμόσ επιβιϊςει αποκλειςτικά και μόνο με 

τραπεηικι δανειοδότθςθ»; Απαντά: «Ξαι με αφξθςθ κεφαλαίου από τον ιδιοκτιτθ», 



391 

 

κάτι όμωσ που δφςκολα βλζπουμε να ςυμβαίνει από το ςφνολο των ΠΠΕ, ενϊ ο 

μάρτυρασ αναφζρει γενικά με αφξθςθ του Πετοχικοφ Ξεφαλαίου τθσ εταιρίασ, 

χωρίσ όμωσ να προςδιορίηει ποια είναι θ πθγι του κεφαλαίου που πθγαίνει ςτθν 

αφξθςθ του Πετοχικοφ Ξεφαλαίου. Γι αυτό ςτθν επόμενθ ςυναφι ερϊτθςθ «θ 

αφξθςθ γίνεται με δικά ςασ χριματα ι με δανειοδότθςθ» επιλζγει τθ ςιωπι. Χτθ 

ςυνζχεια ερωτάται, πάντοτε από τον ίδιο βουλευτι-Ειςθγθτι (ςελ. 25, 26 

πρακτικϊν) «για ζνα δάνειο που ζλαβε προςωπικά ο ίδιοσ τθν 23.12.2013, και όμωσ 

ολόκλθρο το ποςό του δανείου διοχετεφκθκε ςτον τθλεοπτικό ςτακμό του ΧΞΑΛ, 

πωσ είναι δυνατόν άλλο(φυςικό) πρόςωπο να είναι ο αιτϊν και ο δανειολιπτθσ και 

άλλο (νομικό) πρόςωπο να είναι αυτό που ειςπράττει και κεφαλαιοποιεί το ποςό 

αυτό του δανείου»; Απαντά ότι «δεν βλζπει κάτι το παράτυπο ι το παράδοξο, αυτό 

που ενδιαφζρει τθν τράπεηα είναι αν πράγματι καταβάλλονται οι δόςεισ και 

εξυπθρετείται το δάνειο».  Διαφεφγει όμωσ του μάρτυρα το γεγονόσ τθσ ευκφνθσ, 

αφοφ ναι μεν το φυςικό πρόςωπο που ηθτά και λαμβάνει, τυπικά τουλάχιςτον, το 

δάνειο είναι ι μπορεί να είναι φερζγγυο, ενϊ το νομικό πρόςωπο τθσ εταιρίασ 

ΠΠΕ είναι ι μπορεί να είναι αφερζγγυο, να μθν ζχει τα δάνειά του ενιμερα και 

εξυπθρετοφμενα, να αδυνατεί το ίδιο να προςφφγει ςε νζο δανειςμό, και ζτςι 

επιλζγεται θ μεκόδευςθ  λιψθσ δανείου από το φυςικό πρόςωπο και να το 

χρθςιμοποιεί και να το εκμεταλλεφεται το νομικό πρόςωπο για τισ ανάγκεσ τθσ 

εταιρίασ του. Ερωτάται (ςελ. 27 πρακτικϊν) «για το δάνειο τθσ 14.6.2013 ποςοφ 

2.500.000 ευρϊ που ελιφκθ με τθν αιτιολογία «για επενδυτικοφσ ςκοποφσ», όμωσ 

που πιγε αυτό το δάνειο, που επενδφκθκε, για ποιο πραγματικό ςκοπό ελιφκθ»; 

Απαντά ότι «δεν κυμάται γιατί ζχει πάρει τόςο δάνεια που δεν μπορεί να κυμάται 

χωριςτά για το κακζνα», απάντθςθ που διαψεφδει τον ίδιο τον μάρτυρα που 

παραπάνω ιςχυρίςτθκε ότι δικεν ο ίδιοσ και ο ςτακμόσ του ΧΞΑΛ δεν ζλαβε εφκολο 

ι πολλά δάνεια, όπωσ οι ανταγωνιςτζσ του. Ψϊρα δεν κυμάται για το δάνειο που 

ρωτάται γιατί είναι τόςα τα δάνεια που πιρε, ϊςτε είναι φυςικό(!!!)να μθν 

κυμάται.  

Χωρίσ να το επιδιϊκει ο ίδιοσ αυτόσ μάρτυρασ Λωάννθσ ΑΟΑΦΣΩΗΣΧ αποκαλφπτει 

ότι επί τόςο καιρό διατθροφςε προνομιακι ςχζςθ με μια τουλάχιςτον τράπεηα τθν 

ΕΚΡΛΞΘ. Ερωτϊμενοσ εάν ο λόγοσ για τον οποίον ζφυγε από τθ ςυγκεκριμζνθ 

τράπεηα ιταν ότι τϊρα, ςε αντίκεςθ με το παρελκόν, θ τράπεηα άρχιςε να τον πιζηει 

για εξαςφαλίςεισ, εκτίμθςε ότι αυτι θ ςυμπεριφορά τθσ (που φυςικά δεν είναι 

τίποτ’ άλλο παρά θ εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων τθσ αςχζτωσ ότι παλιότερα δεν 

ζδειχνε κάποιο ιδιαίτερο ηιλο να τισ τθρεί) αποδεικνφει ότι , κατά τθ γνϊμθ του θ 

τράπεηα ζγινε παράρτθμα απολιτικό, εννοϊντασ προφανϊσ ότι ο ίδιοσ προτιμοφςε 

το πιο πριν κακεςτϊσ των χαλαρϊν ζωσ και ανφπαρκτων εγγυιςεων.  

 

 

ΣΤ. ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ 

ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΣ ΞΕΦΑΟΑΛΣ: ΨΦΛΓΩΡΣ ΔΛΑΥΟΣΞΘΧ  
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Σι ςχζςεισ τθσ απελκοφςασ και επί μακρότατο χρονικό διάςτθμα κυρίαρχθσ 
πολιτικισ Εξουςίασ με τισ διοικιςεισ των τραπεηϊν και τουσ ιδιοκτιτεσ των 
Πζςων κακϊσ και των τελευταίων με τισ Ψράπεηεσ, ςχθμάτιηαν ζνα τρίγωνο 
με πλευρζσ εμφανείσ, λιγότερο εμφανείσ ι και αφανείσ.  
Αποτελεί πολιτικι αφζλεια να  περιμζνει κάποιοσ ότι οι περιπτϊςεισ 
εμφανϊν ςχζςεων  που κα μποροφςε να αποκαλφψει θ ζρευνα τθσ 
εξεταςτικισ επιτροπισ κα ιςαν πολλζσ ςτον αρικμό .  
Θ απαίτθςθ να υπάρξουν μαηικζσ εξομολογιςεισ ικανζσ ενδεχομζνωσ να 
οδθγιςουν ςε παραδοχζσ που κα ενοχοποιοφςαν όςουσ προβαίνανε ς’ 
αυτζσ, δεν αξιολογείται ωσ ρεαλιςτικι. 
Κα ιταν όμωσ και πολιτικι υποκριςία, καταςτρατιγθςθ τθσ εντολισ που 
ζλαβε θ Επιτροπι από τθν Σλομζλεια, εάν από τθν απουςία πλθκϊρασ 
αποδείξεων, επιχειροφςε κάποιοσ να ςυμπεράνει ότι διαπλοκι δεν υπιρξε. 
 Τςοι ςυμμετζχουν ςε μθχανιςμοφσ πολιτικισ και οικονομικισ επιρροισ από 
οποιαδιποτε πλευρά και αν δρουν, είτε εκείνθ που επθρεάηει είτε εκείνθ 
που δζχεται επθρεαςμό, κινοφνται ςτο παραςκινιο. Υολλζσ φορζσ ςτα όρια 
τθσ νομιμότθτασ. Σι ςυμμετζχοντεσ ςτουσ μθχανιςμοφσ επιρροισ δεν ζχουν 
λόγο να δθμοςιοποιιςουν τθ δραςτθριότθτά τουσ,  μάλλον το αντίκετο 
είδαμε να γίνεται και μάλιςτα ςυντονιςμζνα και επίμονα, να καταβάλλεται 
δθλαδι προςπάκεια παραςιϊπθςθσ και ςυςκότιςθσ προκειμζνου να μθν 
πλθροφορθκεί ο ελλθνικόσ λαόσ ςε όλθ τθν ζκταςι του το φαινόμενο τθσ 
διαπλοκισ.  
Υαρ’ όλ’ αυτά καταγράφθκαν μαρτυρίεσ με τισ οποίεσ , όπωσ κάλεγε κανείσ, 
«θ κουρτίνα ςθκϊκθκε», ιλκαν ςτο φϊσ ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ που  
αποκαλφπτουν τθν φπαρξθ αλλά και τθν ζκταςθ του φαινομζνου τθσ  
διαπλοκισ ςτθν Ελλάδα. Σ ςυνδυαςμόσ των μαρτυριϊν αυτϊν με τθν ψυχρι 
και αμείλικτθ λογικι των αρικμϊν και των από άλλεσ πθγζσ, κυρίωσ τισ 
ζγγραφεσ, αποδεδειγμζνων γεγονότων , φωτίηει, είμαςτε ςίγουροι, 
επαρκζςτατα αυτι τθ δυςάρεςτθ όςο και διαχρονικά επιηιμια πλευρά του 
δθμόςιου βίου τθσ Ελλάδασ .  
Δεν διαφεφγει ότι ενδεχομζνωσ τα κίνθτρα αυτϊν των αποκαλφψεων ιςαν 
προςωπικά, ανταγωνιςτικότθτασ, εκδίκθςθσ ι και υπολογιςμοφ. Εκείνο που 
ενδιαφζρει όμωσ είναι θ ςυνολικι εικόνα. Ψο ότι για πρϊτθ φορά ςτθ 
νεότερθ ιςτορία τθσ χϊρασ υπιρξαν τόςεσ μαηεμζνεσ δθμόςιεσ  
παραδοχζσ για τθν φπαρξθ και τθ δραςτθριότθτα αυτοφ τριγϊνου 
διαπλοκισ.  
 

Θ επιεικϊσ προβλθματικι ,χρονίηουςα, πρακτικι με τισ πολλζσ αδιαφανισ 

πλευρζσ που επικράτθςε ςτο πολιτικό ςφςτθμα     είχε ςαν αποτζλεςμα να πλθγοφν  

τρεισ ςθμαντικοί πυλϊνεσ τθσ πολιτικισ, κοινωνικισ και οικονομικισ ηωισ τθσ 

χϊρασ.  

Σ  πρϊτοσ πυλϊνασ είναι ο τραπεηικόσ. Θ ακρόα δανειοδότθςθ ςε κόμματα 

και μιντιακά ςυγκροτιματα, οριςμζνα από τα οποία ιςαν ιδθ βουτθγμζνα ςτθ 

χρεοκοπία, βφκιςε ακόμα περιςςότερο το πακθτικό των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων,  
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που διογκϊκθκε λόγω τθσ χρθματοπιςτωτικισ κρίςθσ από το 2008 και μετά. Ψα 

ιδρφματα κάλυψαν αυτι τθ ηθμιά τελικά, μζςω των ανακεφαλαιοποιιςεων, με 

χριματα των φορολογουμζνων. Ψθν ίδια ςτιγμι που οι τράπεηεσ  «ζκλειναν τθν 

κάνουλα» των δανείων ςε πολίτεσ και ςε μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ, ςυνζχιηαν τθν 

παροχι ακρόων δανείων προσ τα κόμματα και τα ΠΠΕ τα οποία δεν 

αποπλθρϊκθκαν, και, όπωσ φαίνεται, δεν είναι ςε κζςθ να αποπλθρωκοφν με τα 

ςθμερινά  οικονομικά δεδομζνα των κομμάτων αυτϊν.  

Πάλιςτα οι ακρόεσ δανειοδοτιςεισ προσ ΠΕ και –βεβαίωσ- τα κόμματα 

ςυνεχίςτθκαν και εντάκθκαν παρόλο  που  ςτθν περίοδο μετά το 2008, που ςυνζβθ 

θ παγκόςμια χρθματοπιςτωτικι κρίςθ, είχε υπάρξει ανάγκθ για περιοριςτικι  

πιςτωτικι πολιτικι κρατϊν και τραπεηϊν παγκοςμίωσ, οι ελλθνικζσ τράπεηεσ αντί να 

προςαρμοςτοφν ςτθν κρίςθ αυτι, αντικζτωσ ςυνζχιςαν, και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ 

αφξθςαν, τθν επεκτατικι πιςτωτικι πολιτικι τουσ χωρίσ χρθματοπιςτωτικά και 

τραπεηικά κριτιρια και προχποκζςεισ.   

Σ δεφτεροσ πυλϊνασ που επλιγθ ιταν αυτόσ τθσ ενθμζρωςθσ , βαςικισ 

λειτουργίασ ςτο δθμοκρατικό πολίτευμα. Ψα ςυγκεκριμζνα μιντιακά ςυγκροτιματα 

που πζτυχαν να ζχουν αυτιν τθν προνομιακι μεταχείριςθ εκ μζρουσ των τραπεηϊν, 

κατζλθξαν, από φορείσ  τθσ ανεξάρτθτθσ ενθμζρωςθσ και τθσ αδζςμευτθσ 

δθμοςιογραφίασ που ϊφειλαν αν είναι , να γίνουν περιςςότερο απροκάλυπτα 

όργανα τθσ πολιτικισ που χάραηαν οι ελίτ. ϋΕτςι θ ενθμζρωςθ-φυςικά όχι ςτο 

ςφνολό τθσ-ζγινε χειραγωγοφμενθ, κακοδθγοφμενθ και απολφτωσ 

ευκυγραμμιςμζνθ από τθν  πολιτικι και επιχειρθματικι ελίτ, τισ οποίεσ, από κζςθ 

αρχισ, οφείλει να ελζγχει.  

Σ τρίτοσ πυλϊνασ που επλιγθ ιταν ο πυλϊνασ του πολιτικοφ ςυςτιματοσ. 

Ψο οποίο από κζςθ εξουςίασ υπερκεμάτιηε για τθν αναγκαιότθτα λιτότθτασ και των 

περικοπϊν από τθν κοινωνικι πλειοψθφία, και τθν ίδια ςτιγμι μετατρζπονταν ςε 

χρεοκοπθμζνο οργανιςμό με εκατομμφρια ευρϊ ςε εκκρεμότθτεσ από δάνεια, που 

ελάμβανε χωρίσ καμία ουςιαςτικι διαςφάλιςθ και εγγφθςθ.  

Αυτι θ πρακτικι δυςτυχϊσ αποτελεί κθλίδα για το πολιτικό ςφςτθμα, που 

απαξιϊκθκε ςτο ςφνολό του ςτθ ςυνείδθςθ του ςυνόλου τθσ κοινωνίασ. Αυτι θ 

κθλίδα δεν μπορεί να ςυνεχιςτεί να ςτιγματίηει το πολιτικό ςφςτθμα τθσ χϊρασ και 

να αποτελεί το βολικότερο υπόςτρωμα για να κερδίηουν ζδαφοσ ακραίεσ φωνζσ 

που ςτοχεφουν ευκζωσ τα πολιτικά κόμματα, τον κοινοβουλευτιςμό και τθν ίδια τθ 

δθμοκρατία.  

ϋΑλλωςτε  είναι πλζον πανκομολογοφμενο ότι θ πρακτικι αυτι βάλλει εν 

τζλει εναντίον του πολιτικοφ ςυςτιματοσ, του δθμόςιου ςυμφζροντοσ και τθσ 

ομαλισ λειτουργίασ μίασ ευνομοφμενθσ και δθμοκρατικισ πολιτείασ. 

Ψελικά αλικεια το πολιτικό ςφςτθμα με τισ πρακτικζσ του τι κατάφερε; Ξατάφερε 

πραγματικά αρκετά πράγματα: 1ον. Ρα άρει τισ ποινικζσ ευκφνεσ των διοικιςεων 

των τραπεηϊν και των υπευκφνων των κομμάτων, 2ον. Ψα κόμματα να μθν 

εξοφλιςουν τα  δάνειά τουσ,  μάλιςτα τα κόμματα τθσ ΡΔ και του ΥΑΧΣΞ δεν 
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κατζβαλων οφτε ευρϊ από το Φκινόπωρο του 2001 μζχρι ςιμερα ζναντι τθσ 

οφειλισ τουσ των 401 εκατομμυρίων ευρϊ, με αποτζλεςμα ςιμερα να είναι ςε 

κατάςταςθ χρεοκοπίασ,  και 3ον. (το κυριότερο)Ρα φκάςει ςτο ναδίρ τθν τιμι και 

τθν αξιοπιςτία του πολιτικοφ ςυςτιματοσ και των κομμάτων. Ξαι όλα αυτά κα 

εγγραφοφν ςτθν ςυλλογικι κοινωνικι και πολιτικι ςυνείδθςθ, αλλά και ςτθ νομικι 

και κεςμικι μνιμθ.  

Κα  πρζπει να δοφμε τθν προςπάκεια τθσ Επιτροπισ μασ ςαν μία απόπειρα 

καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ. ϋΕτςι κα ςυμβάλλουμε ςτθν αποκατάςταςθ τθσ 

τιμισ και τθσ αξιοπιςτίασ των κομμάτων και του πολιτικοφ μασ ςυςτιματοσ, δθλαδι 

τθσ δθμοκρατίασ.   

 

ΣΤ. ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ 

  

ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΣ ΞΕΦΑΟΑΛΣ: ΨΦΛΓΩΡΣ ΔΛΑΥΟΣΞΘΧ  

 

  Σι ςχζςεισ τθσ απελκοφςασ και επί μακρότατο χρονικό διάςτθμα κυρίαρχθσ 

πολιτικισ Εξουςίασ με τισ διοικιςεισ των τραπεηϊν και τουσ ιδιοκτιτεσ των Πζςων 

κακϊσ και των τελευταίων με τισ Ψράπεηεσ, ςχθμάτιηαν ζνα τρίγωνο με πλευρζσ 

εμφανείσ, λιγότερο εμφανείσ ι και αφανείσ.  

 Αποτελεί πολιτικι αφζλεια να περιμζνει κάποιοσ ότι οι περιπτϊςεισ 

εμφανϊν ςχζςεων που κα μποροφςε να αποκαλφψει θ ζρευνα τθσ εξεταςτικισ 

επιτροπισ κα ιςαν πολλζσ ςτον αρικμό.  

 Θ απαίτθςθ να υπάρξουν μαηικζσ εξομολογιςεισ ικανζσ ενδεχομζνωσ να 

οδθγιςουν ςε παραδοχζσ που κα ενοχοποιοφςαν όςουσ προβαίνανε ς’ αυτζσ, δεν 

αξιολογείται ωσ ρεαλιςτικι. 

 Κα ιταν όμωσ και πολιτικι υποκριςία, καταςτρατιγθςθ τθσ εντολισ που 

ζλαβε θ Επιτροπι από τθν Σλομζλεια, εάν από τθν απουςία πλθκϊρασ αποδείξεων, 

επιχειροφςε κάποιοσ να ςυμπεράνει ότι διαπλοκι δεν υπιρξε. 

 Τςοι ςυμμετζχουν ςε μθχανιςμοφσ πολιτικισ και οικονομικισ επιρροισ από 

οποιαδιποτε πλευρά και αν δρουν, είτε εκείνθ που επθρεάηει είτε εκείνθ που 

δζχεται επθρεαςμό, κινοφνται ςτο παραςκινιο. Υολλζσ φορζσ ςτα όρια τθσ 

νομιμότθτασ, πολλζσ φορζσ πζραν αυτισ. Σι ςυμμετζχοντεσ ςτουσ μθχανιςμοφσ 
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επιρροισ δεν ζχουν λόγο να δθμοςιοποιιςουν τθ δραςτθριότθτά τουσ, μάλλον το 

αντίκετο είδαμε να γίνεται και μάλιςτα ςυντονιςμζνα και επίμονα, να καταβάλλεται 

δθλαδι προςπάκεια παραςιϊπθςθσ και ςυςκότιςθσ προκειμζνου να μθν 

πλθροφορθκεί ο ελλθνικόσ λαόσ ςε όλθ τθν ζκταςι του το φαινόμενο τθσ 

διαπλοκισ.  

 Υαρ’ όλ’ αυτά καταγράφθκαν μαρτυρίεσ με τισ οποίεσ, όπωσ κα ζλεγε κανείσ, 

«θ κουρτίνα ςθκϊκθκε», ιλκαν ςτο φωσ ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ που 

αποκαλφπτουν τθν φπαρξθ αλλά και τθν ζκταςθ του φαινομζνου τθσ  διαπλοκισ 

ςτθν Ελλάδα. Σ ςυνδυαςμόσ των μαρτυριϊν αυτϊν με τθν ψυχρι και αμείλικτθ 

λογικι των αρικμϊν και των από άλλεσ πθγζσ, κυρίωσ τισ ζγγραφεσ, 

αποδεδειγμζνων γεγονότων, φωτίηει, είμαςτε ςίγουροι, επαρκζςτατα αυτι τθ 

δυςάρεςτθ όςο και διαχρονικά επιηιμια πλευρά του δθμόςιου βίου τθσ Ελλάδασ.  

 Δεν διαφεφγει ότι ενδεχομζνωσ τα κίνθτρα αυτϊν των αποκαλφψεων ιςαν 

προςωπικά, ανταγωνιςτικότθτασ, εκδίκθςθσ ι και υπολογιςμοφ. Εκείνο που 

ενδιαφζρει όμωσ είναι θ ςυνολικι εικόνα. Ψο ότι για πρϊτθ φορά ςτθ νεότερθ 

ιςτορία τθσ χϊρασ υπιρξαν τόςεσ μαηεμζνεσ δθμόςιεσ παραδοχζσ για τθν φπαρξθ 

και τθ δραςτθριότθτα αυτοφ τριγϊνου διαπλοκισ.  

 ΑΥΣΔΕΛΞΨΛΞΑ ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΕΦΛ ΩΥΑΦΘΧ ΞΑΛ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑΧ ΨΣΩ “ΨΦΛΓΩΡΣΩ ΨΘΧ 

ΔΛΑΥΟΣΞΘΧ”: 

 1. ΠΑΦΨΩΦΛΞΕΧ ΞΑΨΑΚΕΧΕΛΧ: 

 Πποροφμε να ςταχυολογιςουμε μερικζσ από τισ μαρτυρικζσ ενϊπιον τθσ 

Επιτροπισ μασ κατακζςεισ, οι οποίεσ με τρόπο ευκφ είτε αμζςωσ είτε ‘εμμζςωσ πλθν 

ςαφϊσ’ παραδζχονται ότι υπιρχε διαπλοκι μεταξφ των πολιτικϊν κομμάτων - 

τραπεηϊν - ΠΠΕ. 

 Υολφ περιςςότερεσ είναι οι όχι τόςο ευκείεσ αναφορζσ ςε μαρτυρικζσ 

κατακζςεισ, οι οποίεσ π.χ. όταν ρωτικθκαν ευκζωσ εάν “λειτοφργθςε το τρίγωνο τθσ 

διαπλοκισ”, απάντθςαν “δεν μπορϊ να αποκλείςω κάτι τζτοιο”. Απαντιςεισ αυτοφ 

του είδουσ, όταν δίδονται π.χ. από τθν κυρία Υαπαγιαννίδου, ανϊτερο ςτζλεχοσ τθσ 

ΨτΕ, αποκτοφν ιδιαίτερθ ςθμαςία.  



396 

 

 Χκόπιμο, όμωσ, είναι να αναφερκοφμε ςτισ ευκείεσ αναφορζσ ςτισ 

μαρτυρικζσ κατακζςεισ, οι πιο ςθμαντικζσ από τισ οποίεσ είναι οι εξισ: 

 α. Θ κατάκεςθ του ΛΩΑΡΡΘ ΑΟΑΦΣΩΗΣΩ ςτισ 27.7.2016, κατά τθν οποία 

αποδζχκθκε τθν ςυμμετοχι τθσ πολιτικισ ςτθ διαπλοκι, λζγοντασ “Ξοιτάξτε 

πικανότατα ςτο παρελκόν –ςτθν ίδια χϊρα ηοφμε- μπορεί να υπιρξαν τζτοιεσ 

περιπτϊςεισ. Ξαι μπορεί να υπάρχουν και ςτο μζλλον. Ππορεί να υπάρχουν και 

ςιμερα. Ρομίηω ότι πρόβλθμα ςιμερα είναι περιςςότερο γενικοφ φόβου των 

τραπεηϊν, παρά ςυγκεκριμζνθ πολιτικι”. Επίςθσ, αναφζρκθκε ςτθ διλωςι του ςτισ 

14.12.2011 ςτο REUTERS, με τίτλο “Ψο ελλθνικό τρίγωνο τθσ εξουςίασ” ςφμφωνα με 

τθν οποία “οριςμζνα ελλθνικά μζςα ενθμζρωςθσ είναι ςτθν πράξθ γραφεία τφπου 

επιχειρθματικϊν ομίλων. Ζχει εξελιχκεί ςε μια εντελϊσ μθ υγιι κατάςταςθ. Σ λόγοσ 

φπαρξθσ των εν λόγω μζςων ενθμζρωςθσ είναι ςε μεγάλο βακμό να εξυπθρετοφν 

ςυγκεκριμζνεσ αποςτολζσ των ιδιοκτθτϊν τουσ”. Αναφζρκθκε δε ςυγκεκριμζνα, ςτο 

MEGA, ςφμφωνα με τον οποίο εκτελοφςε αποςτολζσ με εντολζσ των μετόχων του. 

Ειδικότερα, ανζφερε ότι “ο πιο χαρακτθριςτικόσ μζτοχοσ ιταν ο κ. Ππόμπολασ, ο 

οποίοσ λόγω του ότι είναι εργολιπτθσ δθμοςίων ζργων, εδϊ νομίηω ότι υπάρχει και 

μια ςφγκρουςθ κακθκόντων. Εγϊ νομίηω ότι δεν κα ζπρεπε να μποροφν εργολάβοι 

να ζχουν μζςα ενθμζρωςθσ. Είναι θ γνϊμθ μου. Πε ςυγχωρείτε”. Σ ΛΩΑΡΡΘΧ 

ΑΟΑΦΣΩΗΣΧ αναφζρκθκε και ςτουσ κ.κ. Ξόκκαλθ, Ξυριακοφ και Βαρδινογιάννθ 

λζγοντασ ότι “τα μζςα που είχε ο κ. Ξόκκαλθσ επίςθσ ιταν όπλα για να παίρνει 

κανείσ δθμόςια ζργα. Σ κ. Ξυριακοφ δεν ζχει δραςτθριότθτεσ ςτθν Ελλάδα. Σ κ. 

Βαρδινογιάννθσ ζχει ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ. Δεν νομίηω να τισ επεκτείνει”. 

Τμωσ εμφαντικά κατζκεςε τα εξισ ςχετικά με το ηιτθμα τθσ φπαρξθσ ςτθ χϊρα μασ 

του φαινομζνου τθσ διαπλοκισ: «Αυτό που μπορϊ να πω και το επαναλαμβάνω 

είναι ότι ο δανειςμόσ που ζγινε ςε μζςα ενθμζρωςθσ ιταν ακρότατοσ, πζραν 

λογικισ και όχι φυςιολογικόσ…Υπιρξε χρθματιςμόσ υπουργοφ τθσ ΔΕΘ από τον 

Κόκκαλθ. Δθλαδι ζχουμε και ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ που είδαμε ςχζςεισ 

Κράτουσ με επιχειρθματίεσ και μζςα ενθμζρωςθσ…τα κανάλια ςτθν Ελλάδα 

χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για εξυπθρζτθςθ επιχειρθματικϊν 

ςυμφερόντων…όλα τα κανάλια δεν πλθρϊνουν δόςεισ. Χε επιςιμανςθ  μζλουσ τθσ 

Επιτροπισ(ςελ. 487 των από 27-7-2016 πρακτικϊν) για το ότι «υπιρξε διαπλοκι 
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ςχετικά με τισ δανειοδοτιςεισ των ΠΠΕ, τα δθμόςια ζργα και τισ διαφθμίςεισ», 

κατακζτει ότι «Ναι ιςχφει το είπα και πριν κφριε Βουλευτά». Χε άλλθ επιςιμανςθ 

άλλου μζλουσ τθσ Επιτροπισ (ςελ. 519, 529 πρακτικϊν) ότι «με παρρθςία ο 

μάρτυρασ ζκεςε το ηιτθμα τθσ διαπλοκισ και ςτρεβλισ, παράνομθ ι παράτυπθσ 

λειτουργίασ των τραπεηϊν και των ΠΠΕ» απαντά ότι «Ναι με τα άλλα ΜΜΕ,ζτςι;», 

και ςε επιμονι το ιδίου ερωτϊντα ότι «θ διαπλοκι τραπεηϊν και ΠΠΕ δεν κα 

υπιρχε αν δεν ςυμμετείχε και ο τρίτοσ πόλοσ εξουςίασ που είναι θ πολιτικι εξουςία, 

και αυτό δεν εντάςςεται  ςτο πωσ λειτουργεί γενικά το πολιτικό ςφςτθμα ςτθ 

χϊρα;», και απαντά(ςελ. 525 πρακτικϊν).  «ΒΕΒΑΛΩΣ!!», και προςκζτει ότι «ςτθν 

Ελλάδα γενικϊσ λειτουργοφςαν οι πολιτικζσ γνωριμίεσ» και χαρακτθρίηει τθν 

κατάςταςθ που επικρατοφςε ωσ «άρρωςτθ».  

 β. Ξατά τθν εξζταςθ του ΥΑΡΑΓΛΩΨΘ ΨΩΧΑΦΘ ςτισ 31.08.2016 παρατζκθκαν 

από τον Βουλευτι ΑΡΨΩΡΛΣ ΠΥΑΟΩΠΕΡΑΞΘ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ θ 

πολιτικι γραμμι των εφθμερίδων του Σμίλου ΔΣΟ, “ΨΣ ΒΘΠΑ” και “ΨΑ ΡΕΑ” άλλαηε 

αναλόγωσ τθσ προγενζςτερθσ ι μεταγενζςτερθσ δανειοδότθςθσ. Επίςθσ, αναφορικά 

με τθν εγγφθςθ των 15.000.000 ευρϊ, που ζδωςε ο Υ. Ψυχάρθσ, χαρακτθριςτικι 

είναι θ απάντθςι του ότι τα ζβαλε με αζρα, χωρίσ να διακζτει ςε μετρθτά το ποςό.  

 γ. Σ ΛΩΑΡΡΘΧ ΞΣΩΦΨΑΞΘΧ, κατά τθν κατάκεςι του ςτισ 07.09.2016 

αναφζρκθκε ςτο τθλεφϊνθμα που δζχκθκε από τον πρϊθν Υρωκυπουργό, Αντϊνθ 

Χαμαρά, για το κατζβαςμα τθσ ανάρτθςθσ ενόσ θχθτικοφ αποςπάςματοσ ςτο site 

parapolitika.gr, ςχετικά με το παραδικαςτικό κφκλωμα. Επίςθσ, δζχκθκε ότι υπάρχει 

διαπλοκι ςτθν Ελλάδα.     Πάλιςτα κατακζτει (ςελ. 176,177 πρακτικϊν) ότι «πολλζσ 

φορζσ παίηει ρόλο θ φιλικι ςχζςθ για ζναν τραπεηικό δανειςμό», και ςε 

επιςιμανςθ μζλουσ τθσ Επιτροπισ ότι «είναι τελικά τόςο εφκολο να αναπτυχκοφν 

αυτζσ οι υπόγειεσ ςχζςεισ διαπλοκισ και ςχζςεων μεταξφ ΠΠΕ-τραπεηϊν-

πολιτικϊν; To αναφζρατε τρεισ φορζσ ωσ τϊρα με μεγάλθ ευκολία», και απαντά 

«Ναι ςασ λζω από τθν εικόνα τθν οποία βλζπω…Ππωσ αποδείχκθκε  από το 

παρελκόν ΝΑΛ, και υπάρχουν και με τουσ δικαςτζσ, Δεν υπάρχουν;  Υπάρχουν».  

 δ.  Επίςθσ ςθμαντικά αποκαλφψεισ γίνονται από τον μάρτυρα ΓΕΩΦΓΛΣ 

ΞΣΩΦΘ, ο οποίοσ ςτα από 15-9-2016 πρακτικά κατακζτει ότι: «Χωρίσ ςυηιτθςθ . 

Εβαηαν το κράτοσ και πλιρωνε. Ξζρετε γιατί; ΥΡΘXE ΔΛΑΡΛΟΚΘ..ΥΡΘΧΕ 
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ΔΛΑΡΛΟΚΘ. ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ; Δθλαδι οι εκδότεσ βοθκοφςαν τουσ πολιτικοφσ, οι 

πολιτικοί είχαν κάποιουσ φίλουσ, τουσ  δίνανε κάποια ζργα και γινόταν..Επίςθσ 

μθν ξεχνάτε ότι οι εκδότεσ είχαν τεράςτια δφναμθ. Στα γραφεία τουσ 

ςχθματίηονταν κυβερνιςεισ, ςτα γραφεία τουσ ιδρφονταν κόμματα. Μποροφςε να 

ιδρυκεί κόμμα χωρίσ τθν ζγκριςθ τθσ Βλάχου ι του Λαμπράκθ ι του Ράνου 

Κόκκα;…(οι διαπλεκόμενοι των προθγουμζνων χρόνων και ςιμερα )Οι ίδιοι 

είναι».  

 Υολφ ςθμαντικό ςτθν ζρευνα αυτοφ του Ξεφαλαίου του Υορίςματοσ, 

κρίνεται ζνα περιςτατικό ςε ανϊτατο πολιτικό επίπεδο, με πρϊθν εν ενεργεία 

Υρωκυπουργό και τον Χταφρο Ψυχάρθ. 

 Χυγκεκριμζνα, ο Γιϊργοσ Υαπανδρζου, ςφμφωνα με τθν άτυπθ ενθμζρωςθ 

που ζκανε ο κ. Ππεγλίτθσ ςτουσ δθμοςιογράφουσ, είπε ότι τον χτφπθςαν τα 

ςυμφζροντα. Σ Ψυχάρθσ παλιότερα ηιτθςε ζνα δάνειο από τθν Εκνικι Ψράπεηα 

φψουσ 10.000.000 ευρϊ και ο τότε Διευκφνων Χφμβουλοσ τθσ Εκνικισ Ψράπεηασ 

επικοινϊνθςε με τον τότε Υρωκυπουργό και του είπε εάν πρζπει να δϊςει το 

δάνειο. Εκείνοσ του απάντθςε ότι, εάν πλθροί τισ προχποκζςεισ, να το δϊςει. 

Επειδι δεν πλθροφςε τισ προχποκζςεισ, το δάνειο δεν δόκθκε. Από τότε άρχιςε θ 

ςφγκρουςθ και θ ευκεία υπονόμευςθ για τθν ςυγχϊνευςθ τθσ Εκνικισ και τθσ Alpha 

Bank.  

 Θ ανακοίνωςθ Ψυχάρθ: «Είναι αλθκζσ ότι ο ΔΣΟ εηιτθςε δάνειο από τθν 

Εκνικι Ψράπεηα τθσ οποίασ είναι πελάτθσ τα τελευταία 90 χρόνια. Θ Εκνικι είπε όχι 

επιςιμωσ. Ανεπιςιμωσ μασ είπαν ότι δεν το ενζκρινε το Παξίμου. Είναι προφανζσ 

ότι παρεμβάςεισ ςτισ τράπεηεσ εναντίον εφθμερίδων, που δεν ικανοποιοφν τισ 

επικυμίεσ των κυβερνϊντων, μαρτυροφν φαςίηουςα νοοτροπία. Είναι αυτονόθτο 

ότι μαηί με τθν εξουςία χάνεται και θ μνιμθ, ακόμθ και για εντελϊσ πρόςφατα 

γεγονότα. Σ υπό αποχϊρθςθ πρόεδροσ του ΥαΧοΞ παρακαλείται να δθλϊςει υπό 

ποιεσ ςυνκικεσ ςυναντθκικαμε τελευταία φορά ςτο Πζγαρο Παξίμου και γιατί 

ηθτικθκε να πάμε από τθν πίςω πόρτα του κτιρίου. Ξαι ποιοσ ηιτθςε κάτι από τον 

άλλο!» 

 εκάκαρα, λοιπόν, και ςε ανϊτατο επίπεδο υπιρξε ομολογία και από 

κορυφαίουσ τότε εκπροςϊπουσ του πολιτικοφ ςυςτιματοσ (τότε Υρωκυπουργόσ) 
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και από τον εκπρόςωπο ενόσ από τα μεγαλφτερα δθμοςιογραφικά ςυγκροτιματα 

(ΔΣΟ - Ψυχάρθσ) ότι υπάρχει και λειτουργεί το τρίγωνο τθσ διαπλοκισ, δθλ. δίδεται 

‘εντολι’ ι ζςτω ‘ζγκριςθ’ από τα πολιτικά κόμματα ςτισ τράπεηεσ για να δϊςουν 

δάνεια ςτα δθμοςιογραφικά ςυγκροτιματα, τα οποία με τθ ςειρά τουσ ςτθρίηουν 

τθν πολιτικι εξουςία. 

 Χθμείωςθ: τα ωσ άνω περιςτατικά και ανακοινϊςεισ δεν διαψεφςτθκαν από 

κανζναν. 

 

 2. ΕΡΔΕΛΕΛΧ, ΨΕΞΠΘΦΛΑ ΞΑΛ ΑΥΣΔΕΛΞΨΛΞΣ ΩΟΛΞΣ ΑΥΣ ΨΑ ΥΦΣΧΞΣΠΛΧΚΕΡΨΑ 

ΕΓΓΦΑΦΑ. 

 Χτα προςκομιςκζντα από τουσ εμπλεκόμενουσ (τράπεηεσ - ΠΠΕ - κόμματα) 

ζγγραφα, ςίγουρα δεν περιμζνει κανείσ να βρει ευκεία αναφορά ςτο τρίγωνο τθσ 

διαπλοκλισ. 

 Τμωσ, θ απορρζουςα από τισ δανειακζσ ςυμβάςεισ γενίκευςθ ενόσ 

φαινομζνου απουςίασ: 

 - ουςιαςτικϊν κανόνων ςτθ δανειοδότθςθ των ΠΠΕ και των κομμάτων  και 

 -

 αποτελεςματικισ εποπτείασ τθσ δανειοδότθςθσ αυτισ, 

3. ςε ςυνδυαςμό με τισ εντεινόμενεσ χορθγιςεισ από τισ τράπεηεσ δανείων 

προσ τα ΠΠΕ και τα κόμματα, των οποίων οι ςυμβάςεισ βρίκουν από παραβάςεισ 

κανόνων: τυπικϊν νόμων, κανονιςμϊν τραπεηϊν, τραπεηικισ πρακτικισ και κοινισ 

λογικισ (βλ. αναλυτικά παραπάνω για κάκε ΠΠΕ, ιδίωσ δε για ΔΣΟ, ΥΘΓΑΧΣ, 

ΥΦΩΨΣ ΚΕΠΑ, ΨΘΟΕΨΩΥΣ κτλ κακϊσ και για τα κόμματα Ρ.Δ. και ΥΑΧΣΞ), 

αλλά και (ςε ςυνδυαςμό) με τθν κατεφκυνςθ των ΠΠΕ προσ τθ ςτιριξθ των δφο 

αυτϊν πολιτικϊν κομμάτων (ΡΔ και ΥΑΧΣΞ) και γενικότερα ενόσ πολιτικοφ 

ςυςτιματοσ που εξαρτάτο και ίςωσ ζφταςε να αντλεί τθ δφναμθ και τθν ουςία του 

από το ‘τρίγωνο’ αυτό, αποδεικνφει τθν φπαρξθ του φαινομζνου που ερευνοφμε 

(του τριγϊνου τθσ διαπλοκισ), κακϊσ τα παραπάνω φαινόμενα (απουςία κανόνων, 

χορθγιςεισ δανείων με ςωρεία παραβάςεων, ςτιριξθ του παλιοφ πολιτικοφ 
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ςυςτιματοσ από τα ΠΠΕ) αποδεικνφονται γενικευμζνα, ςτακερά και εντεινόμενα 

ςτα προςκομιςκζντα ζγγραφα. 

 Θ λειτουργία του τριγϊνου τθσ διαπλοκισ με το πζραςμα των ετϊν 

επεκτάκθκε και γενικεφτθκε, κακϊσ οι πρακτικζσ του κεωροφνταν προφανϊσ 

‘επιτυχθμζνεσ’ ςτθν αγορά και επικρατοφςε, πλθν ελαχίςτων εξαιρζςεων (που κι 

αυτζσ δεν τελεςφόρθςαν), γενικι ατιμωρθςία (γεγονόσ που οδθγεί κάποιουσ, ίςωσ 

όχι αδίκωσ, να ομιλοφν όχι για ‘τρίγωνο, αλλά για ‘τετράγωνο’ τθσ διαπλοκισ και τθσ 

διαφκοράσ).  

 Θ επιεικϊσ προβλθματικι, χρονίηουςα, πρακτικι με τισ πολλζσ αδιαφανείσ 

πλευρζσ που επικράτθςε ςτο πολιτικό ςφςτθμα είχε ςαν αποτζλεςμα να πλθγοφν  

τρεισ ςθμαντικοί πυλϊνεσ τθσ πολιτικισ, κοινωνικισ και οικονομικισ ηωισ τθσ 

χϊρασ.  

 Σ πρϊτοσ πυλϊνασ είναι ο τραπεηικόσ. Θ ακρόα δανειοδότθςθ ςε κόμματα 

και μιντιακά ςυγκροτιματα, οριςμζνα από τα οποία ιςαν ιδθ βουτθγμζνα ςτθ 

χρεοκοπία, βφκιςε ακόμα περιςςότερο το πακθτικό των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, 

που διογκϊκθκε λόγω τθσ χρθματοπιςτωτικισ κρίςθσ από το 2008 και μετά. Ψα 

ιδρφματα κάλυψαν αυτι τθ ηθμιά τελικά, μζςω των ανακεφαλαιοποιιςεων, με 

χριματα των φορολογουμζνων. Ψθν ίδια ςτιγμι που οι τράπεηεσ  «ζκλειναν τθν 

κάνουλα» των δανείων ςε πολίτεσ και ςε μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ, ςυνζχιηαν τθν 

παροχι ακρόων δανείων προσ τα κόμματα και τα ΠΠΕ τα οποία δεν 

αποπλθρϊκθκαν, και, όπωσ φαίνεται, δεν είναι ςε κζςθ να αποπλθρωκοφν με τα 

ςθμερινά  οικονομικά δεδομζνα των κομμάτων αυτϊν.  

 Πάλιςτα οι ακρόεσ δανειοδοτιςεισ προσ ΠΕ και –βεβαίωσ- τα κόμματα 

ςυνεχίςτθκαν και εντάκθκαν παρόλο  που  ςτθν περίοδο μετά το 2008, που ςυνζβθ 

θ παγκόςμια χρθματοπιςτωτικι κρίςθ, είχε υπάρξει ανάγκθ για περιοριςτικι  

πιςτωτικι πολιτικι κρατϊν και τραπεηϊν παγκοςμίωσ, οι ελλθνικζσ τράπεηεσ αντί να 

προςαρμοςτοφν ςτθν κρίςθ αυτι, αντικζτωσ ςυνζχιςαν, και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ 

αφξθςαν, τθν επεκτατικι πιςτωτικι πολιτικι τουσ χωρίσ χρθματοπιςτωτικά και 

τραπεηικά κριτιρια και προχποκζςεισ.   
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 Σ δεφτεροσ πυλϊνασ που επλιγθ ιταν αυτόσ τθσ ενθμζρωςθσ, βαςικισ 

λειτουργίασ ςτο δθμοκρατικό πολίτευμα. Ψα ςυγκεκριμζνα μιντιακά ςυγκροτιματα 

που πζτυχαν να ζχουν αυτιν τθν προνομιακι μεταχείριςθ εκ μζρουσ των τραπεηϊν, 

κατζλθξαν, από φορείσ  τθσ ανεξάρτθτθσ ενθμζρωςθσ και τθσ αδζςμευτθσ 

δθμοςιογραφίασ που ϊφειλαν να είναι, να γίνουν περιςςότερο απροκάλυπτα 

όργανα τθσ πολιτικισ που χάραηαν οι ελίτ. ϋΕτςι θ ενθμζρωςθ-φυςικά όχι ςτο 

ςφνολό τθσ-ζγινε χειραγωγοφμενθ, κακοδθγοφμενθ και απολφτωσ 

ευκυγραμμιςμζνθ από τθν  πολιτικι και επιχειρθματικι ελίτ, τισ οποίεσ, από κζςθ 

αρχισ, οφείλει να ελζγχει.  

 Σ τρίτοσ πυλϊνασ που επλιγθ ιταν ο πυλϊνασ του πολιτικοφ ςυςτιματοσ. 

Ψο οποίο από κζςθ εξουςίασ υπερκεμάτιηε για τθν αναγκαιότθτα λιτότθτασ και των 

περικοπϊν από τθν κοινωνικι πλειοψθφία, και τθν ίδια ςτιγμι μετατρζπονταν ςε 

χρεοκοπθμζνο οργανιςμό με εκατομμφρια ευρϊ ςε εκκρεμότθτεσ από δάνεια, που 

ελάμβανε χωρίσ καμία ουςιαςτικι διαςφάλιςθ και εγγφθςθ.  

 Αυτι θ πρακτικι δυςτυχϊσ αποτελεί κθλίδα για το πολιτικό ςφςτθμα, που 

απαξιϊκθκε ςτο ςφνολό του ςτθ ςυνείδθςθ του ςυνόλου τθσ κοινωνίασ. Αυτι θ 

κθλίδα δεν μπορεί να ςυνεχιςτεί να ςτιγματίηει το πολιτικό ςφςτθμα τθσ χϊρασ και 

να αποτελεί το βολικότερο υπόςτρωμα για να κερδίηουν ζδαφοσ ακραίεσ φωνζσ 

που ςτοχεφουν ευκζωσ τα πολιτικά κόμματα, τον κοινοβουλευτιςμό και τθν ίδια τθ 

δθμοκρατία.  

 Άλλωςτε,  είναι πλζον πανκομολογοφμενο ότι θ πρακτικι αυτι βάλλει εν 

τζλει εναντίον του πολιτικοφ ςυςτιματοσ, του δθμόςιου ςυμφζροντοσ και τθσ 

ομαλισ λειτουργίασ μίασ ευνομοφμενθσ και δθμοκρατικισ πολιτείασ. 

 Ψελικά, αλικεια το πολιτικό ςφςτθμα με τισ πρακτικζσ του τι κατάφερε; 

Ξατάφερε πραγματικά αρκετά πράγματα: 1ον. Ρα άρει τισ ποινικζσ ευκφνεσ των 

διοικιςεων των τραπεηϊν και των υπευκφνων των κομμάτων, 2ον. Ψα κόμματα να 

μθν εξοφλιςουν τα  δάνειά τουσ,  μάλιςτα τα κόμματα τθσ ΡΔ και του ΥΑΧΣΞ δεν 

κατζβαλαν οφτε ευρϊ από το Φκινόπωρο του 2001 μζχρι ςιμερα ζναντι τθσ 

οφειλισ τουσ των 401 εκατομμυρίων ευρϊ, με αποτζλεςμα ςιμερα να είναι ςε 

κατάςταςθ χρεοκοπίασ,  και 3ον. (το κυριότερο) Ρα φκάςει ςτο ναδίρ τθν τιμι και 
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τθν αξιοπιςτία του πολιτικοφ ςυςτιματοσ και των κομμάτων. Ξαι όλα αυτά κα 

εγγραφοφν ςτθν ςυλλογικι κοινωνικι και πολιτικι ςυνείδθςθ, αλλά και ςτθ νομικι 

και κεςμικι μνιμθ.  

 Κα πρζπει να δοφμε τθν προςπάκεια τθσ Επιτροπισ μασ ςαν μία απόπειρα 

καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ. ϋΕτςι κα ςυμβάλλουμε ςτθν αποκατάςταςθ τθσ 

τιμισ και τθσ αξιοπιςτίασ των κομμάτων και του πολιτικοφ μασ ςυςτιματοσ, δθλαδι 

τθσ δθμοκρατίασ.   

 

 

 

 

 

ΕΓΟ ΕΡΛΤΟΡΘΣ (ενζργειεσ που ζγιναν μετά τθν πρόταςθ για τθν ςφςταςθ 

εξεταςτικισ επιτροπισ και κατά τθν διάρκεια τθσ από τισ Ψράπεηεσ για τθν 

διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων τθσ Ψράπεηασ ςε βάροσ πολιτικϊν κομμάτων και 

ΠΠΕ) 

Χρονοδιάγραμμα για τθν Χφςταςθ τθσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ 

-31.3.2016 κατατζκθκε θ πρόταςθ από τθν Ξυβζρνθςθ για τθν ςφςταςθ Εξεταςτικισ 

Επιτροπισ «για τθ διερεφνθςθ τθσ νομιμότθτασ τθσ δανειοδότθςθσ των πολιτικϊν 

κομμάτων, κακϊσ και των ιδιοκτθτριϊν εταιρειϊν μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ από 

τα τραπεηικά ιδρφματα τθσ χϊρασ» 

-15.4.2016  Ειδικι Θμεριςια Διάταξθ τθσ Σλομζλειασ τθσ Βουλισ για τθν ςυηιτθςθ 

και λιψθ απόφαςθσ για τθν πρόταςθ ςφςταςθσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ 

-19.4.2016 Χφςταςθ και Χυγκρότθςθ τθσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ  

 

Ενζργειεσ των Ψραπεηϊν μετά τθν πρόταςθ για ςφςταςθ Εξεταςτικισ Επιτροπισ 

1) ΤΑΡΕΗΑ ΡΕΛΑΛΩΣ  

        Α. ΡΟΛΛΤΛΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ 

-1.4.2016  θ Ψράπεηα Υειραιϊσ κατιγγειλε τισ δανειακζσ ςυμβάςεισ των πολιτικϊν 

κομμάτων τθσ Ρζασ Δθμοκρατίασ και του ΥΑΧΣΞ. 

Χφμφωνα με τα ειςθγθτικά τθσ Ψράπεηασ Υειραιϊσ (όςο και των Ψραπεηϊν των 

οποίων κατζςτθ ειδικι διάδοχοσ (ΑΨΕ, Marfin ) αναφζρεται ότι οφείλονται τόκοι τθσ 

περιόδου 31.12.2011 δθλαδι από τισ αρχζσ του 2012.  
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-10.2016 θ Ψράπεηα Υειραιϊσ αςκεί αγωγι ενϊπιον του Υολυμελοφσ Υρωτοδικείου 

Ακθνϊν κατά τθσ Ρζασ Δθμοκρατίασ και του ΥΑΧΣΞ με τθν οποία αιτείται τθν 

καταβολι των οφειλόμενων από τισ δανειακζσ ςυμβάςεισ ποςϊν 

     Β.ΜΜΕ 

α) Κιρυκασ Χανίων 

-12.7.2016 Ψο κζμα του Ξιρυκα Χανίων αναδεικνφεται ςτθν ςυνεδρίαςθ τθσ 

Εξεταςτικισ Επιτροπισ κατά τθν εξζταςθ του Διευκφνοντα Χυμβοφλου τθσ Ψράπεηασ 

Υειραιϊσ κυρίου Υουλόπουλου μετά από ερϊτθςθ του βουλευτι του ΧΩΦΛΗΑ 

Ρεκτάριου Χαντορινιοφ 

-18.10.2016 ο Υρόεδροσ τθσ Επιτροπισ  ζςτειλε επιςτολι ςτθν Ψράπεηα Υειραιϊσ με 

τθν οποία αιτικθκε τθν χοριγθςθ, το αργότερο μζχρι τθν 10.11.2016, τθσ ςχετικισ 

αλλθλογραφίασ  τθσ Ψράπεηασ με τουσ εκπροςϊπουσ τθσ εταιρείασ Ξιρυκασ Χανίων 

ιτοι: τθσ ζγγραφθσ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ και κάκε άλλθσ ζγγραφθσ 

επικοινωνίασ μεταξφ τθσ Ψράπεηασ και τθσ δανειολιπτριασ εταιρείασ για το 

ανωτζρω κζμα. 

- Χτισ 22-4-2016 θ Ψράπεηα Υειραιϊσ κατιγγειλε τθν ςφμβαςθ χρεολυτικοφ δανείου 

με αρικμό 1317/25.05.2005  που είχε ςυνάψει με τθν εταιρεία  με τθν επωνυμία 

«Ξιρυξ-Δθμοςιογραφικαι Εκδοτικαι & Ψυπογραφικζσ Εκμεταλλεφςεισ Ανϊνυμθ 

Εταιρία» όμωσ θ καταγγελία επιδόκθκε ςτισ 2.11.2016 και όπωσ αναφζρεται ςτθν 

επιςτολι που ςυνοδεφει τισ εξϊδικεσ καταγγελίεσ και τθν ρφκμιςθ οφειλϊν που 

ζςτειλε ςτθν Εξεταςτικι Επιτροπι, θ Ψράπεηα Υειραιϊσ, μετά από ςχετικό αίτθμα  : 

«Θ καταγγελία είχε γνωςτοποιθκεί, ιδθ από τον Πάιο και μζχρι τθν οριςτικι 

ρφκμιςθ τθσ οφειλισ ςτισ 2/11/2016 θ Ψράπεηα επεξεργαηόταν τουσ όρουσ τθσ 

ρφκμιςθσ. Χτο πλαίςιο αυτό προχϊρθςε ςε επίδοςθ τθσ καταγγελίασ ϊςτε να 

ολοκλθρωκεί τυπικά θ καταγγελία και να είναι δυνατι θ ρφκμιςθ τθσ οφειλισ». 

-2.11.2016  υπογράφεται ςυμφωνθτικό αναγνϊριςθσ και ρφκμιςθσ οφειλισ ςτο 

οποίο ςυμβάλλονται θ εταιρεία  με τθν επωνυμία «Ξιρυξ-Δθμοςιογραφικαι 

Εκδοτικαι & Ψυπογραφικζσ Εκμεταλλεφςεισ Ανϊνυμθ Εταιρία» ωσ οφειλζτθσ και ο 

κφριοσ Ξωνςταντίνοσ Πθτςοτάκθσ του Ξυριάκου ωσ εγγυθτισ 

β) MEGA – ΤΘΛΕΤΥΡΟΣ ΑΕ 

-15.4.2016 Ξαταγγελία δανείου 

2) ATTICA BANK  

Α. ΡΟΛΛΤΛΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ 

α) ΝΕΑ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ 

27/2/2013, 04/04/2013, 4/7/2013, 07/01/2014, 14/2/2014: ταχυδρομικζσ επιςτολζσ 

ΑΨΨΛCA προσ ΡΔ ότι εκκρεμεί θ εξόφλθςθ του δανείου . Ακολουκοφν και άλλεσ 

επιςτολζσ με τισ οποίεσ ενθμερϊνεται το πολιτικό κόμμα για τισ ανεξόφλθτεσ 

οφειλζσ 
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-17/10/2016 Ξλείςιμο του λογαριαςμοφ που εξυπθρετοφςε τθν δανειακι ςφμβαςθ. 

β) ΡΑΣΟΚ 

12/12/2011: Θ ATTICA ςτζλνει επιςτολι για τθν καταβολι του ποςοφ των 2.205.875 

ευρϊ (κεφάλαιο: 2.000.00, τόκοι: 205.875). Ακολουκοφν και άλλεσ επιςτολζσ με τισ 

οποίεσ ενθμερϊνεται το πολιτικό κόμμα για τισ ανεξόφλθτεσ οφειλζσ. 

-17/10/2016 Ξλείςιμο του λογαριαςμοφ που εξυπθρετοφςε τθν δανειακι ςφμβαςθ. 

   Β.ΜΜΕ 

5)ALPHA BANK 

ΜΜΕ 

α) ΔΣΟ 

-από τισ 31.5.2016 φαίνεται ότι οι ςυμβάςεισ τθσ εταιρείασ ΔΣΟ ΑΕ εμφανίηουν 

ακάλυπτουσ κινδφνουσ ποςοφ 58.367.790,00€ 

-31.10.2016 , οι ακάλυπτοι κίνδυνοι τθσ εταιρείασ ζχουν μειωκεί ςε πολφ μεγάλο 

βακμό και ανζρχονται ςε 11.060€ , αυτό ςθμαίνει ότι θ Ψράπεηα κατά τθν διάρκεια 

τθσ λειτουργίασ τθσ Επιτροπισ ανζλαβε πρωτοβουλίεσ για να διαςφαλίςει τα 

ςυμφζροντά τθσ ςτθν εν λόγω δανειοδότθςθ 

 

Θ ΤΥΧΘ ΤΩΝ ΔΑΝΕΛΩΝ Ν.Δ. ΚΑΛ ΡΑΣΟΚ. ΡΟΟΡΤΛΚΕΣ ΚΑΛ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ 

Εφλογεσ απορίεσ γεννικθκαν κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν τθσ επιτροπισ 

αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίοι είναι δυνατόν να αποπλθρωκοφν τα 

υπζρογκα δάνεια των δφο κομμάτων ΡΔ και ΥΑΧΣΞ . Σι υπολογιςμοί λαμβάνοντασ, 

όπωσ προαναφζρεται, ςαν δεδομζνα τισ ςθμερινζσ νομικζσ ρυκμίςεισ και τα μεγζκθ  

(ςυνολικό φψοσ τθσ κρατικισ χρθματοδότθςθσ ςε όλα τα κόμματα, απαγόρευςθ 

εκχϊρθςθσ του 100% , εκλογικά ποςοςτά του ςυγκεκριμζνου κόμματοσ) είναι 

αποκαρδιωτικοί και οι κατά καιροφσ διαβεβαιϊςεισ, ενίοτε και από επίςθμα χείλθ 

υπευκφνων των κομμάτων αυτϊν, ότι «κα καταβλθκεί προςπάκεια κλπ» δεν 

ακοφγονται διόλου πειςτικζσ ςτον μζςο πολίτθ. 

Αναφζρκθκαν πολλά ενδεχόμενα.  

Από τθν ακραία και καταφανϊσ προκλθτικι εκδοχι τθσ αλλαγισ ΑΦΠ ιτοι μιασ 

επίςθμθσ λακροχειρίασ , που, εκτόσ των άλλων, κα «νομιμοποιοφςε» ςειρά 

παρανομιϊν τζτοιου τφπου ςτο επίπεδο τθσ κοινωνίασ , ζωσ και τθν ουτοπικι 

εξαγγελία τθσ ςυλλογισ των ποςϊν αυτϊν με μθνιαίεσ μικρζσ ςυνδρομζσ των μελϊν 

του κόμματοσ  .  

Σ ενδεχομζνωσ όχι και τόςο «ακϊοσ» προβλθματιςμόσ που ακοφςτθκε κατά τθν 

εξζταςθ του κ. Χτουρνάρα, εάν δθλαδι τα κόμματα ανικουν ι όχι ςτθ ςφαίρα του 

ευρφτερου δθμοςίου τομζα, κα μποροφςε να ανοίξει τθ κφρα μιασ νομικισ 
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καταςκευισ, ςφμφωνα με τθν οποία και τα χρζθ τουσ ανικουν ςτα χρζθ τθσ 

«γενικισ Ξυβζρνθςθσ». Φυςικά και αυτι θ άποψθ , εκτόσ από απολφτωσ 

εςφαλμζνθ, κα ιταν αποκρουςτζα ωσ ενοχλθτικά προκλθτικι, βακιά 

αντιδθμοκρατικι και επιηιμια όχι μόνο από οικονομικι αλλά κυρίωσ από κεςμικι 

άποψθ. Τποια Ξυβζρνθςθ το αποτολμοφςε κα ζδινε ζνα θχθρό ράπιςμα όχι απλϊσ 

ςτθ δθμοκρατικι ευαιςκθςία του ελλθνικοφ λαοφ αλλά ςτθν υπόςταςθ των 

ςυγκριμζνων  κομμάτων, του κομματικοφ ςυςτιματοσ γενικότερα. 

 Ενδιάμεςεσ ςκζψεισ για μεταβολι του ςχιματοσ-οφειλζτθ ςε πολυκομματικό , ωσ 

ςφμπραξθ με ι χωρίσ αυτοκατάργθςθ δεν μπορεί επίςθσ να αποτελεί δθμοκρατικά 

ανεκτι λφςθ. Ππορεί μεν να ιςχυριςτεί κανείσ ότι το δικαίωμα του 

αυτοπροςδιοριςμοφ το διακζτουν ,κατ’ εξοχιν, οι πολιτικοί ςχθματιςμοί και ότι ωσ 

υπζρτερο ςυνταγματικό δικαίωμα δεν μπορεί να τελεί υπό τθν αίρεςθ τθσ μθ 

φπαρξθσ χρεϊν ςτα ςχιματα που προςχωροφν. Πια τζτοια εξζλιξθ όμωσ επίςθσ κα 

προςκροφςει με πάταγο ςτθν κοινι ευαιςκθςία. Κα αποτελοφςε μζγιςτθ κοροϊδία 

ειδικά ςτουσ πολίτεσ εκείνουσ που ςτεροφμενοι αγωνίηονται να είναι ςυνεπείσ προσ 

τισ δανειακζσ τουσ υποχρεϊςεισ. Ψουσ ίδιουσ που εν ςυνεχεία κα καλεί το νζο αυτό 

ςχιμα να το ψθφίςουν…  

Ψα παραπάνω πρζπει να εκλθφκοφν ωσ προειδοποίθςθ προσ αποφυγιν ακόμα και 

ςκζψεων για μια τζτοιου είδουσ κατάπτυςτεσ «λφςεισ». 

Θ ζντιμθ και δθμοκρατικά ορκι λφςθ, θ οποία εκτόσ των άλλων κα είχε και 

διδακτικό χαρακτιρα για τισ μζλλουςεσ γενιζσ και κα χρθςίμευςε για τθν αποφυγι 

παρόμοιων καταςτάςεων ςτο μζλλον είναι μία και μόνθ: Ωποβολι επιςιμωσ 

αιτθμάτων ρφκμιςθσ των χρεϊν όπωσ καλοφνται να κάνουν ςιμερα όλοι οι 

δανειολιπτεσ που για κάποιουσ λόγουσ δεν μπόρεςαν να είναι ςυνεπείσ. Δζςμευςθ 

δθμόςια απζναντι ςτον ελλθνικό λαό για τον τρόπο εξυπθρζτθςθσ και 

αποπλθρωμισ των δανείων από τα δφο μεγάλα κόμματα, με όρουσ διαφάνειασ, 

ςυμμετοχισ και , εννοείται, τιρθςθ των δεςμεφςεων αυτϊν. Εάν επιλεγοφν 

μελλοντικά ςυμμαχικά ςχιματα μζςω ςυγχωνεφςεων να υπάρχει από τϊρα 

δζςμευςθ ότι τα τραπεηικά χρζθ κα αποτελοφν παρακολοφκθμα των βεβαρθμζνων 

κομμάτων . Χε οποιαδιποτε  άλλθ περίπτωςθ κα πρόκειται για προςπάκεια 

εξαπάτθςθσ.  
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