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Οµολογιούχος οµολόγων εκδόσεως 2/2010 µε λήξη τον 8/2015, µε
πρωτογενή αγορά από την Τρ. Πειραιώς. Ήδη έχω κινηθεί νοµικά κατά
της Τρ. Πειραιώς, το πρωτόδικο δικαστήριο δεν δέχθηκε την αγωγή,
εκκρεµεί το εφετείο.
Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει αποκατάσταση των οµολογιούχων
βάσει της αξίας αγοράς των οµολόγων για όσους θεωρούνται
αποταµιευτές και όχι για τους επενδυτές που αγόρασαν σε πολύ
χαµηλότερη αξία στην δευτερογενή αγορά εκµεταλλευόµενοι τις χαµηλές
τιµές των οµολόγων. Επίσης η αξία αποζηµίωσης πρέπει να αφορά
τουλάχιστον έως του ποσού των 100.000 ευρώ, αντίστοιχη δηλαδή µε τις
τραπεζικές καταθέσεις-αποταµιεύσεις.
Πρέπει άµεσα να ενεργοποιηθεί ο Σύλλογος στην παρούσα
συγκυρία της οικονοµικής ανάτασης, καθώς πλέον υπάρχει η οικονοµική
δυνατότητα εν µέρει αποκατάστασης των χρηµάτων µας, καθώς είµαστε
οι µόνοι που πληρώσαµε την κρίση µε τις περιουσίες µας ενώ οι
υπόλοιποι Έλληνες - κακοπληρωτές επωφελήθηκαν της κρίσης και τους
χαρίστηκαν δάνεια, επιδοτήσεις, εγγυήσεις και σπίτια (δάνεια ΟΕΚ,
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δάνεια πρώτης κατοικίας κλπ) τα οποία στην ουσία προήλθαν από τα
δικά µας χρήµατα.
Είµαι µέλος της Νέας ∆ηµοκρατίας και διατηρώ επαφές µε λοιπά
µέλη του κόµµατος.
Πιστεύω ότι πρέπει να κινηθούµε µε ενεργές διαµαρτυρίες
έµπροσθεν της βουλής, που να αφορούν γενικότερα την προδοσία που
συντελέστηκε µε το PSI, όχι µόνο µε οµολογιούχους, ώστε να πιεστεί η
µελλοντική κυβέρνηση να ενδώσει σε κάποια αιτήµατά µας και να
ενεργοποιηθεί το θέµα µας. Επίσης πρέπει να γίνει ενηµέρωση των
πολιτών µε έντυπο υλικό για να αντίληφθεί το µέγεθος της απάτης του
PSI και της καταστροφής που προκάλεσε στην χώρα, την ίδια στιγµή που
σε κάποιους, µοιράζονται αφειδώς επιδόµατα, χαρίζονται δάνεια και
διαγράφονται οι οφειλές τους προς το δηµόσιο.
1. ΣΠΟΥ∆ΕΣ
2002 Απολυτήριο µετ΄ επαίνου από το Κολλέγιο Αθηνών.
2002 – 2006 Πτυχίο Νοµικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών.
2006-2008 Άσκηση στο δικηγορικό γραφείο του Χρήστου Ντονά, σε
πληθώρα υποθέσεων Αστικού ∆ικαίου και Πολιτικής ∆ικονοµίας
2. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Αγγλικά:
Γερµανικά:

Άριστη γνώση
Βασική επικοινωνία

4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1.10.2008 – 31.1.2012 Αυτοαπασχόληση στο γραφείο µου επί της οδού
Ευελπίδων 85, σε συνεργασία µε τον δικηγόρο Χρήστο Ντονά,
ενασχόληση µε πάσης φύσεως υποθέσεων αστικού και εµπορικού
δικαίου.
1.2.2012 -13.2.2015: Εργασία µε έµµισθη εντολή στην δικηγορική
εταιρεία Ανδρέας Πάτσης και συνεργάτες.
Από το έτος 2012 εργάσθηκα ως υπεύθυνος τµήµατος τραπεζικού
δικαίου και αναγκαστικής εκτέλεσης, οργάνωσα το τµήµα για την
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εκδίκαση των υποθέσεων του Ν. 3869/2010 και εν συνεχεία προήχθην σε
στέλεχος της εταιρείας.
Κατά το έτος 2014 ήµουν υπεύθυνος του τµήµατος των
αυτοκινήτων, που χειριζόταν το σύνολο των υποθέσεων της εταιρείας
ΟΛΥΜΠΙΚ Α.Ε. (AVIS), µε αντικείµενο κυρίως τις χρηµατοδοτικές
µισθώσεις.
14.2.2015 - : Αυτοαπασχόληση στο ιδιόκτητο γραφείο µου στην οδό
Ευελπίδων 85, ίδρυση της συνένωσης δικηγορικών γραφείων D & K
LAW OFFICES (donaskitsos.com), µε πρόσθετο αντικείµενο τις
υποθέσεις συµβάσεων δηµοσίων έργων.
9.2016 έως σήµερα: ∆ιορισµένος ως νοµικός στην Ανεξάρτητη Αρχή
δηµοσίων εσόδων.
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