
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
 

 

του Συλλόγου Φυσικών Προσώπων Ο.Ε.Δ. 

Κάνιγγος 27, 10682, Αθήνα 

Α.Φ.Μ.  997704026, Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου 

 

προς: 

 

Υπουργείο Οικονομικών, Nίκης 5-7, 105 63 Αθήνα 

Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Ομήρου 8, 105 64 Αθήνα 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 105 62 Αθήνα 

Τράπεζα της Ελλάδος, Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 102 50 Αθήνα  

Μεσολαβητής Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών, Μασσαλίας 1, 106 80 Αθήνα 

Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Αμερικής 21Α, 106 72 Αθήνα 

Συνήγορο του Καταναλωτή, Λ.Αλεξάνδρας 144, 114 71 Αθήνα 

 

 

Με την απόφαση του αναπληρωτή ΥΠΟΙΚ, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 

3995/15.11.2017 καλούνται οι ομολογιούχοι να δηλώσουν αν θέλουν να συμμετέχουν στην 

ανταλλαγή των ομολόγων που αναγκαστικά τους έχουν δοθεί μετά το PSI+ του 2012. Στο πλαίσιο 

αυτό, ορισμένες Τράπεζες υποχρέωσαν τους ομολογιούχους να υπογράψουν κείμενο το 

οποίο περιέχει, ως μη έδει, καταχρηστικούς όρους  και συμβατικές ρήτρες που  δεν αφορούν μόνον 

την προαναφερθείσα ανταλλαγή, αλλά γενικότερα αποσκοπούν να «καλύψουν» τις υφιστάμενες 

πλημμέλειες των Τραπεζών που διέθεσαν στο παρελθόν (πριν το «κούρεμα») τα ομόλογα σε σχέση 

με την συμβατική σχέση εκάστου ομολογιούχου ή/και τη διαμόρφωση του "επενδυτικού του 

προφίλ". 

Επίσης τα εν λόγω τραπεζικά ιδρύματα δεν αποδέχονται την αυτονόητη επιφύλαξη που 

διατυπώνουν οι ομολογιούχοι σχετικά με τα νόμιμα και συμβατικά δικαιώματά τους από την προς 

αυτούς διάθεση Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου και την αναγκαστική ανταλλαγή αυτών που έλαβε 

χώρα στις 12.03.2012.  

Θεωρούμε ότι η εν λόγω πρακτική είναι απαράδεκτη και αποστερεί από τους ομολογιούχους το 

δικαίωμα να μετάσχουν στην προκείμενη ανταλλαγή, διό  και καλούμε κάθε αρμόδιο κρατικό 

φορέα να πάρει άμεσα τα κατάλληλα μέτρα ώστε: 

  

Να απαγορευτεί στις Τράπεζες και τις εν γένει εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών να 

χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε έγγραφο / συμβατικό κείμενο που υπογράφεται στο πλαίσιο 

της προκείμενης διαδικασίας ανταλλαγής και αφορά σκοπό μη σχετιζόμενο άμεσα με την 

προαναφερθείσα διαδικασία, 

Να απαγορευτεί στις Τράπεζες και τις ΕΠΕΥ να μην επιτρέπουν στους ομολογιούχους να 

διατυπώνουν στην δήλωση αποδοχής της προκείμενης ανταλλαγής επιφύλαξη των 

δικαιωμάτων τους σχετικά με προγενέστερα (της προκείμενης αγωγής) γεγονότα. 

 

 

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτούς 

που απευθύνεται προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. 

 

Αθήνα 24.11.2017 

 

 

 

 

Γεώργιος Κλαυδιανός 

Γραμματέας ΣΥ.Φ.Π.Ο.Ε.Δ. 

https://www.google.gr/maps/place/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82+7,+%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1+105+63/@37.9754483,23.7315304,582m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x14a1bd3c290b538d:0xda10e550b548aba1!8m2!3d37.9754448!4d23.7333245
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwpLOJoNfXAhVGlxoKHd2rAXMQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pdma.gr%2Fel%2F&usg=AOvVaw2JBtNNIfS-RWDPeyfZE_C7

