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ΑΗΣΖΖ ΘΑΣΑΘΔΖ ΔΓΓΡΑΦΩΛ 

(Άρθρο 133 ηοσ Θανονιζμού ηης Βοσλής) 

Προς ηον 

κ. ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΩΛ 

 

 

Ανηικείμενο: Πίνακας ηων, διαδοτικώς, καηότων ομολόγων ηοσ Δλληνικού 

  Γημοζίοσ καηά ηην ηελεσηαία ηεηραεηία 

 

 Από ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2011, δηα ηεο νδνύ ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνύ ειέγρνπ, 

δεηώ από ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ ζηνηρεία σο πξνο ηνπο θαηόρνπο ησλ 

νκνιόγσλ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ, ζε δηάθνξα θξίζηκα ρξνληθά δηαζηήκαηα, από 

ηελ 31/12/2008 έσο θαη ηελ 31/12/2011.  

 

I. Τελ πξώηε Αίηεζε Καηάζεζεο Δγγξάθσλ ζρεηηθώο κε ην σο άλσ δήηεκα ηελ 

ππέβαια ηελ 2/11/2011, δίρσο όκσο ζηελ απάληεζή ηνπ ν ηόηε Αλαπιεξσηήο 

Υπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ θ. Φίιηππνο Σαρηλίδεο λα κνπ γλσζηνπνηήζεη θαη λα κνπ 

θαηαζέζεη ζην αθέξαην ηα αηηνύκελα ζηνηρεία.  Δπαλήιζα κε λέα Αίηεζε 

Καηάζεζεο Δγγξάθσλ, ηελ 6/8/2012, θαη δήηεζα λα κνπ θνηλνπνηεζνύλ ηα ίδηα 

ζηνηρεία. 

 

 Α. Σηελ απάληεζή ηνπ ν Αλαπιεξσηήο Υπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ, αλ θαη 

δηεπθξηλίδεη όηη δελ είλαη εθηθηή ε νκαδνπνίεζε ησλ θαηόρσλ νκνιόγσλ ηνπ 

Διιεληθνύ Γεκνζίνπ γηα ηηο ηξάπεδεο ηεο αιινδαπήο κε βάζε ηε ρώξα πξνέιεπζήο 

ηνπο, παξαζέηεη ζπλνπηηθό πίλαθα ησλ θαηόρσλ ησλ νκνιόγσλ ηνπ Διιεληθνύ 

Γεκνζίνπ, από ηνλ νπνίν εμάγνληαη ηα εμήο εμαηξεηηθά ρξήζηκα θαη θξίζηκα 

ζπκπεξάζκαηα: 

 

1. Πρώηον, κέζα ζε δύν, κόιηο, ρξόληα, δειαδή από ηελ 31/12/2009 έσο ηελ 

31/12/2011, νη Διιεληθέο Τξάπεδεο αύμεζαλ ηελ έθζεζή ηνπο ζε νκόινγα ηνπ 

Διιεληθνύ Γεκνζίνπ θαηά 133,7% (από 20,1 δηζ. επξώ ζε 46,9 δηζ. επξώ). 
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2. Γεύηερον, ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, αύμεζε ηελ 

έθζεζή ηεο θαηά 110% (από 3,5 ζε 7,5 δηζ. επξώ), ελώ νη Έιιελεο ηδηώηεο –

θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα- θαηά 120% (από 2,2 ζε 4,5 δηζ.  επξώ). 

 

3. Σρίηον, θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν νη μέλνη θάηνρνη νκνιόγσλ ηνπ Διιεληθνύ 

Γεκνζίνπ, πνπ δηαηεξνύλ ην ραξηνθπιάθηό ηνπο ζ’ Έιιελεο ζεκαηνθύιαθεο, 

κείσζαλ ηελ έθζεζή ηνπο ζηα σο άλσ νκόινγα εληππσζηαθώο.  

 

Β. Από η’ αλσηέξσ ζηνηρεία ζπλάγεηαη αβηάζησο όηη ζπζηεκαηηθά, θαηά ηε 

δηεηία 2010-2011, νη μέλνη παξάγνληεο ησλ αγνξώλ θαη ηδίσο νη μέλεο ηξάπεδεο, 

πξσηίζησο δε νη Γεξκαληθέο, νη Γαιιηθέο θαη νη Αγγιηθέο –θπζηθά κε ηε ζηήξημε ησλ 

Κπβεξλήζεώλ ηνπο, νη νπνίεο ζπληεινύζαλ ζηελ θαζπζηέξεζε αλαδηάξζξσζεο ηνπ 

δεκόζηνπ ρξένπο ηεο Διιάδαο πξνθεηκέλνπ λα θεξδεζεί ρξόλνο-  πσινύζαλ καδηθά 

νκόινγα ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ πνπ θαηείραλ ζηα ραξηνθπιάθηά ηνπο, ελώ 

αγόξαδαλ, κεηαμύ άιισλ, θαη νη Διιεληθέο Τξάπεδεο, ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, νη 

Έιιελεο ηδηώηεο –θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα- θαη, απηνλνήησο, ε Δπξσπατθή 

Κεληξηθή Τξάπεδα.  Τν πεξαηηέξσ ζπκπέξαζκα πνπ, επίζεο αβηάζησο, πξνθύπηεη 

είλαη όηη νη μέλνη παξάγνληεο ησλ αγνξώλ, νη νπνίνη γλώξηδαλ, πσινύζαλ.  Δλώ 

αγόξαδαλ νη Έιιελεο, θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, πηζηεύνληαο θαη ηηο 

θαηεγνξεκαηηθέο δειώζεηο ηνπ νηθνλνκηθνύ επηηειείνπ ηεο Κπβέξλεζεο Γ. 

Παπαλδξένπ όηη δελ πξόθεηηαη λα γίλεη αλαδηάξζξσζε ηνπ δεκόζηνπ ρξένπο θαη, 

άξα, «θνύξεκα» ησλ νκνιόγσλ.  

Υπελζπκίδσ ελδεηθηηθώο νξηζκέλεο δειώζεηο ηνπ ηόηε Υπνπξγνύ 

Οηθνλνκηθώλ θ. Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ.  Δηδηθόηεξα ηελ 13/4/2011, κηιώληαο ζε 

ζπλέδξην ησλ «Financial Times», δήισλε, urbi et orbi, όηη δεν πρόκειηαι να γίνει 

αναδιάρθρωζη ηοσ τρέοσς.  Τα ίδηα επαλέιαβε, κε αθόκε πην θαηεγνξεκαηηθό 

ηξόπν, ζε ηειενπηηθή ηνπ εκθάληζε ηελ 3/5/2011, κε ηελ επηζήκαλζε όηη θάηη 

ηέηνην «θα ήηαν ηεράζηιο λάθος για ηη Χώρα, γιαηί θα ζημιωθούν οι Τράπεζες και η’ 

Αζθαλιζηικά ηαμεία». 

 

II. Όπσο είλαη επλόεην, θαζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα δηεξσηάηαη εάλ ν θ. Γ. 

Παπαλδξένπ θαη ν θ. Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ ηεινύζαλ ελ γλώζεη απηήο ηεο 

εμέιημεο ή δελ γλώξηδαλ, νύηε απηνί, ηη επξόθεηην λα ζπκθσλεζεί ζηε Σύλνδν 

Κνξπθήο, ειάρηζηνπο κόιηο κήλεο αξγόηεξα!  Δλ πάζε πεξηπηώζεη ην πνηνί έραζαλ 

θαη πνηνί σθειήζεθαλ απ’ όινλ απηό ηνλ νξπκαγδό δειώζεσλ θαη παξεκβάζεσλ 

είλαη πιένλ παζηθαλέο: 
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Α. Κέξδηζαλ νη μέλνη πνπ γλώξηδαλ. Καη έραζαλ, κεηαμύ άιισλ θαη θαηά 

θύξην ιόγν, νη Διιεληθέο Τξάπεδεο, ηα Διιεληθά Αζθαιηζηηθά Τακεία, νη Έιιελεο 

ηδηώηεο –θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα- θαη ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο.  Τν Υπνπξγείν 

Οηθνλνκηθώλ –θαη ε ζρεηηθή επζύλε βαξύλεη απνθιεηζηηθώο ηνπο ππεξεζηαθνύο 

παξάγνληεο θαη όρη ηε ζεκεξηλή πνιηηηθή εγεζία- εμαθνινπζεί λα ππνζηεξίδεη όηη 

δελ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ηνπο μέλνπο θαηόρνπο νκνιόγσλ ηνπ Διιεληθνύ 

Γεκνζίνπ κε βάζε ηε ρώξα πξνέιεπζήο ηνπο.  Πξνθαλώο ηε ζέζε απηή έρεη θαη ε 

Τξάπεδα ηεο Διιάδνο.  

 

Β. Όκσο κηα ηέηνηα δηαρξνληθή άγλνηα ησλ ππεξεζηαθώλ παξαγόλησλ ηνπ 

Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ σο πξνο ηνπο θαηόρνπο ησλ νκνιόγσλ ηνπ Διιεληθνύ 

Γεκνζίνπ δεκηνπξγεί, όπσο είλαη επλόεην, εξσηεκαηηθά. Καζώο θαη’ επαλάιεςε 

έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηνηρεία ηεο Τξάπεδαο Γηεζλώλ Γηαθαλνληζκώλ (Bank for 

International Settlements (BIS), από ηα νπνία πξνθύπηνπλ, αλαιπηηθά, αδηάζεηζηα 

ηεθκήξηα γηα ηνπο θαηόρνπο νκνιόγσλ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ αλά ρώξα 

πξνέιεπζεο.  Πώο είλαη δπλαηόλ λα κελ γλσξίδνπλ νη ππεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθώλ θαη ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο απηά πνπ γλσξίδεη θαη δεκνζηνπνηεί π.ρ. 

ε B.I.S.; 

 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, 

ΕΖΣΩ 

 

 Τελ θαηάζεζε ησλ αθόινπζσλ εγγξάθσλ κε η’ αληίζηνηρα ζηνηρεία, ελ 

αλάγθε θαη κε ζπλδξνκή ζεζκηθώλ παξαγόλησλ εθηόο Διιάδνο, όπσο ε B.I.S., από 

ηα νπνία πξνθύπηεη: 

 

1. Πρώηον, πόζεο εθδόζεηο νκνιόγσλ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ έγηλαλ κεηά ηελ 

1/1/2009, πόηε, πνηά ηα πνζά θαη πνηνί αγόξαζαλ ηα νκόινγα θαηά θαηεγνξία 

(Διιεληθέο Τξάπεδεο, Διιεληθά Αζθαιηζηηθά Τακεία, Έιιελεο ηδηώηεο –θπζηθά 

θαη λνκηθά πξόζσπα-, μέλεο ηξάπεδεο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνί νξγαληζκνί θιπ). 

2. Γεύηερον, πόζεο πσιήζεηο νκνιόγσλ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ έγηλαλ ζηε 

δεπηεξνγελή αγνξά ην 2010 θαη ην 2011.  Πνηνί πσινύζαλ θαη πνηνί αγόξαδαλ. 

3. Σρίηον, Πνηεο εθδόζεηο νκνιόγσλ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ έιεμαλ ην 2010 θαη 

ην 2011 θαη, αλαιπηηθώο, πνηά πνζά απνπιεξώζεθαλ. Πόζα απ’ απηά 

θαηαβιήζεθαλ ζ’ Διιεληθέο Τξάπεδεο, ζηα Διιεληθά Αζθαιηζηηθά Τακεία, ζε 

Έιιελεο ηδηώηεο –θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα- θαη πόζα ζε μέλεο ηξάπεδεο. 

4. Σέηαρηον, ζύκθσλα κ’ επηζηνιή πνπ κνπ έζηεηιε ηελ 30/9/2012 ν Γηεπζπληήο 

ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο θ. Μηραιόπνπινο, θαηά ηε δηεηία 2009-2011 ην 75% 
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ησλ νκνιόγσλ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ πνπ απέθηεζαλ η’ Αζθαιηζηηθά Τακεία 

πξνήιζε από ηελ πξσηνγελή αγνξά.  Πόζα ηέηνηα νκόινγα αγόξαζαλ ηα μέλα 

αζθαιηζηηθά ηακεία ην 2010 θαη ην 2011 από ηελ πξσηνγελή θαη ηε 

δεπηεξνγελή αγνξά.  Δπηπιένλ, πόζα νκόινγα εθπνηήζεθαλ από ηα σο άλσ 

αζθαιηζηηθά ηακεία θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν. 

5. Πέμπηον, Πόζα νκόινγα ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ αγόξαζαλ από ηε 

δεπηεξνγελή αγνξά ην 2010 θαη ην 2011 ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Τξάπεδα θαη νη 

θεληξηθέο ηξάπεδεο ησλ ρσξώλ ηεο Δπξσδώλεο. 

6. Έκηον, Πόηε πξόθεηηαη λα νινθιεξσζεί ην πξόγξακκα αλαθεθαιαηνπνίεζεο 

ησλ Διιεληθώλ Τξαπεδώλ θαη ην πξόγξακκα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηόηεηαο 

ησλ Αζθαιηζηηθώλ καο Τακείσλ, ησλ νπνίσλ η’ απνζεκαηηθά απνδεθαηίζζεθαλ.  

Καη πσο ζ’ απνδεκησζνύλ νη Έιιελεο ηδηώηεο –θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα- 

θάηνρνη νκνιόγσλ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ. 

 

 

Αζήλα, 29  Οθησβξίνπ  2012 

Ο αηηώλ Βνπιεπηήο 

 

 

 

Προκόπης ΠΑΤΙΟΠΟΤΙΟ 


