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ΘΕΜΑ: Σχετικά µε αίτηµα του Συλλόγου Φυσικών Προσώπων Οµολογιούχων
Ελληνικού ∆ηµοσίου για την απόδοση των οµολόγων τους στην τιµή
κτήσης.
Στις Σέρρες και στο ∆ιοικητήριο, σήµερα την 22α του µηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του
έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθµ. 2/16-01-2014 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους ∆ηµοτικούς
Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/76-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδοµένου ότι σε σύνολο 41 ∆ηµοτικών
Συµβούλων, παρόντες ήταν 36, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος ∆.Σ.)
Καλαϊτζίδης Βασίλειος
∆ινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος ∆.Σ.)
Κατιρτζόγλου Βασίλειος
Μερετούδης ∆ηµήτριος
Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραµµατέας ∆.Σ.)
Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα
Μηλίδης Θεόδωρος
Αγοραστός Αγοραστός
Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία
Αναστασιάδης Ηλίας
Μπόικος Αθανάσιος
Αραµπατζής Θεόδωρος
Μυστακίδης Παύλος
Αρναούτογλου Φωτεινή
Νιζάµης ∆ηµήτριος
Γαλάνης Στέργιος
Γάτσιος Αθανάσιος
Σαραντίδου Ερµοφύλη
Γκότσης Ηλίας
Σούζας Ζαχαρίας
Γρηγοριάδης Παναγιώτης
Σταυρόπουλος Χριστόδουλος
∆ηµητρίου Ευστράτιος
Στεργίου Νικόλαος
∆ήµου Ιωάννης
Φωτιάδης Στέφανος
∆ούκας Γεώργιος
Χασαπίδης Κων/νος
∆ρίγκα Χρυσούλα
Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης
Ηλιοπούλου Σταλακτή
Χράπας Παντελής
Θεοχάρης Μιχαήλ
Χρυσανθίδης Βασίλειος
Ίντος ∆ηµήτριος
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αναστασιάδης Αντώνιος, 2. Βαλτσάνης ∆ηµήτριος, 3. Μοσχολιός
Ζωγράφος, 4. Νεράντζης Βασίλειος, 5. Παπαδοπούλου Φωτεινή.
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Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες
ήταν οι κ.κ. Γασπαρίδης ∆ηµήτριος και Τσίµας Θωµάς.
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ., µετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος,
που κλήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ.:
• Αγοραστός Αγοραστός, αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση του 2ου θέµατος της
ηµερήσιας διάταξης.
• Κατιρτζόγλου Βασίλειος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 7ου θέµατος
της ηµερήσιας διάταξης.
• ∆ήµου Ιωάννης, αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση του 14ου θέµατος της
ηµερήσιας διάταξης.
• Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης, αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση του 25ου
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
• Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα και Σαραντίδου Ερµοφύλη, αποχώρησαν µετά την
ολοκλήρωση του 26ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
Στην παραπάνω συνεδρίαση, πριν από τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ο κ.
Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πριν τη συζήτηση των θεµάτων της
ηµερήσιας διάταξης, µε τη διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 να
συζητήσει το εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα «Σχετικά µε αίτηµα του Συλλόγου
Φυσικών Προσώπων Οµολογιούχων Ελληνικού ∆ηµοσίου για την απόδοση των
οµολόγων τους στην τιµή κτήσης».
Το ∆.Σ. αφού είδε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,
δέχτηκε να συζητηθεί το θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης και αφού έλαβε υπ’ όψιν και
σχετικό έγγραφο της Συντονιστικής Επιτροπής Ν. Σερρών του Συλλόγου Φυσικών
Προσώπων Οµολογιούχων Ελληνικού ∆ηµοσίου, που έχει ως εξής:
« Κύριε ∆ήµαρχε,
Ως πολίτες της πόλης των Σερρών και της ευρύτερης περιφέρειας αυτής όπου
διαβιούµε µε τις οικογένειές µας, θα θέλαµε να σας παρουσιάσουµε το τεράστιο
πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε, πρόβληµα επιβίωσης για περισσότερες από τις
περίπου 200 οικογένειες Σερραίων πολιτών, ήτοι 1.000 περίπου συµπολιτών µας,
πρόβληµα που καθηµερινά βαίνει διογκούµενο και µας οδηγεί στην απελπισία.
Άλλωστε το δικό µας πρόβληµα, είναι πρόβληµα που σε πανελλήνιο επίπεδο
αντιµετωπίζουν 15.000 ελληνικές οικογένειες και σε απόλυτα µεγέθη 100.000 άτοµα.
Έχουν περάσει περίπου δύο χρόνια (Μάρτιος 2012) από τότε που την αρχική
έκπληξή µας, τη διαδέχθηκε η απελπισία, όταν συνειδητοποιήσαµε ότι ξαφνικά,
αναίτια και χωρίς καν να ερωτηθούµε µε την εφαρµογή του PSI, χάσαµε
ολοκληρωτικά το 53,5% των αποταµιεύσεών µας και θα πρέπει να περιµένουµε 30
χρόνια για να πάρουµε το υπόλοιπο 47,5%.
Να πάµε λίγο πίσω, όταν ο Ο∆∆ΗΧ (Οργανισµός ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους),
καλούσε το αποταµιευτικό κοινό, τους ιδιώτες αποταµιευτές, δηλαδή εµάς, να
αποκτήσουµε τα Ελληνικά οµόλογα και µας οδηγούσε στην καταστροφή.
Τόσο ο Πρωθυπουργός Α. Σαµαράς, όσο και ο Αντιπρόεδρος Ευάγγελος Βενιζέλος,
έχουν δηµόσια εκφράσει τη συµπαράστασή τους, στα Φυσικά Πρόσωπα που έχουν
χάσει τις οικονοµίες τους.

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩ10-43Κ

Έλεγε ο τότε υποψήφιος και νυν πρωθυπουργός στις 22-4-2012 από το «Ζάπειο»
«Ακόµα για τους οµολογιούχος που έχασαν αποταµιεύσεις µιας ζωής µε το κούρεµα.
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΟΥΝ. ∆εν θα µιλήσουµε τώρα γι’ αυτό. Αλλά υπάρχει
τρόπος να γίνει. Κυρίως µε φορολογικές διευκολύνσεις µελλοντικών ετών». Να το
θυµάστε.
Προηγουµένως από τον Ιούλιο του 2011 µε συνεχόµενες δηλώσεις του, ο τότε
υπουργός οικονοµικών Ευάγγελος Βενιζέλος, µας διαβεβαίωνε σε όλους τους τόνους,
ότι οι όποιες συζητήσεις περί οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου, ∆ΕΝ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ.
Και συµπλήρωνε µε τις δικές του δηλώσεις λίγο µετά την ολοκλήρωση του PSI,
ο νυν Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης:
«Γιατί µε ρωτάτε και µε ξαναρωτάτε για τα οµόλογα των Φυσικών προσώπων,
δηλαδή των συµπολιτών µας που έχουν ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ σε τίτλους του Ελληνικού
∆ηµοσίου τις οικονοµίες τους; Έχω πει κατ’ επανάληψη, το είπα τελευταία φορά
χθες, προτελευταία φορά προχθές, ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες πολίτες που έχουν
ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙ µέσω τίτλων του Ελληνικού ∆ηµοσίου, θα βρεθεί τρόπος να
καλυφθούν ΑΠΟΛΥΤΩΣ. ∆εν πρέπει να πούµε τον τρόπο αυτό τώρα, δεν πρέπει να
διαχωρίσουµε τους οµολογιούχος και τα οµόλογα για λόγους που αφορούν τη διεθνή
οικονοµική ευθύνη του κράτους και τη συµφωνία που έχει επιτευχθεί µε τον επίσηµο
και τον ιδιωτικό τοµέα.
Εσείς λέτε µία κουβέντα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι που θέτετε το θέµα αυτό.
Εµείς νύχτα και µέρα ψάχνουµε να βρούµε λύσεις, πρακτικές λύσεις, ώστε να
καλυφθούν απολύτως οι Έλληνες αποταµιευτές και να µην δηµιουργηθούν
δυσεπίλυτα νοµικά και οικονοµικά προβλήµατα για την Ελληνική ∆ηµοκρατία. Και
θα µας πιστέψουν οι Έλληνες πολίτες, οι 11.000 αποταµιευτές µέσω τίτλων του
Ελληνικού ∆ηµοσίου, γιατί ξέρουν ότι µπορούµε να βρούµε τη λύση αυτή. Λίγη
υποµονή χρειάζεται να ολοκληρώσουµε αυτή την πολύ δύσκολη διαδικασία, να
φτάσουµε στην ανταλλαγή των οµολόγων, να φτάσουµε στην έγκριση της δανειακής
σύµβασης, να βγούµε σε µια άλλη δηµοσιονοµική και χρηµατοοικονοµική
κατάσταση».
Τελευταίο «χτύπηµα», η δήλωση Βενιζέλου από την ∆ιεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης τον Σεπτέµβριο του 2013:
«Και όσες εκκρεµότητες έχουµε µε µικροοµολογιούχους, έχουµε ΗΘΙΚΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ να τις τακτοποιήσουµε, δεν το έχουµε ξεχάσει ποτέ αυτό ως
υποχρέωση. Είναι όµως τελείως λάθος αυτή η συζήτηση να ανοίγει µε λάθος τρόπο,
λάθος ώρα και να αναπαράγει αβεβαιότητα για την ευρωζώνη».
Λάθος τρόπος και λάθος ώρα ∆ΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΛΟΠΗ. Τι να πει
κανείς…
Η κοροϊδία τους ξεκίνησε και συνεχίστηκε ασύστολα εις βάρος µας, χωρίς κανένα
ενδοιασµό, µε αποτέλεσµα σήµερα να είµαστε απελπισµένοι, προδοµένοι και
οικονοµικά κατεστραµµένοι.
Σαν Έλληνες πολίτες υφιστάµεθα τα βάρβαρα µέτρα για την αντιµετώπιση της
κρίσης, µε απολύσεις, µειώσεις µισθών, µειώσεις συντάξεων, χαράτσια, ανεργία
τόσο δική µας όσο και των παιδιών µας, όπως άλλωστε όλοι οι υπόλοιποι
συµπολίτες µας και επιπρόσθετα, εµείς υποβληθήκαµε και στη βάρβαρη
δήµευση των αποταµιεύσεών µας. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει συνολικά δέκα
τέσσερις (14) Έλληνες οµολογιούχους µέχρι στιγµής, σε ακραίες αποφάσεις και
συγκεκριµένα να βάλουν τέλος στη ζωή τους, µη αντέχοντας την κατάντια στην
οποία τους οδήγησαν.
Κύριε ∆ήµαρχε,
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Ζητάµε τη βοήθειά σας ώστε να αναδειχθεί το πρόβληµά µας και να δοθεί µία τίµια
λύση σ’ αυτό. Με τις ενέργειές τους κατάφεραν να κλονίσουν την εµπιστοσύνη µας,
τόσο στο θεσµό της αποταµίευσης, όσο και στην ίδια µας τη χώρα. ∆εν ζητάµε ούτε
επιδοτήσεις, ούτε αποζηµιώσεις, ούτε οικονοµικές ενισχύσεις. Απλά ζητάµε να µας
επιστρέψουν τα χρήµατα που µας έκλεψαν.
Σας ζητάµε να προσθέσετε και τη δική σας φωνή, µέσα από το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο, έτσι ώστε να µας δεχτεί ο πρωθυπουργός για να του θέσουµε το
δίκαιο αίτηµά µας, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά Η ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΩΝ
ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ.
Με τη σηµαντικότατη αυτή βοήθειά σας θα µπορέσουµε να ξεπεράσουµε την
τραγική κατάσταση στην οποία έχουµε περιέλθει, χάνοντας όλες µας τις
αποταµιεύσεις. Ήδη πολλοί συµπολίτες µας αδυνατούν να καλύψουν τις καθηµερινές
ανάγκες διαβίωσής τους. Άνθρωποι αξιοπρεπείς, νοικοκυραίοι, έχουν καταλήξει να
µην έχουν ένα κατάλυµα να µείνουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους, να σιτίζονται στα
συσσίτια της εκκλησίας και να γνωρίζουν ότι γι’ αυτούς ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΡΙΟ.
Με τις θερµότερες ευχαριστίες µας για τις ενέργειές σας »,
και σχετική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. ∆ιαπιστώνει ότι το θέµα «Σχετικά µε αίτηµα του Συλλόγου Φυσικών Προσώπων
Οµολογιούχων Ελληνικού ∆ηµοσίου για την απόδοση των οµολόγων τους στην τιµή
κτήσης», έχει όντως τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος.
Β. Ζητά από την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό της χώρας την αποκατάσταση
των αποταµιεύσεων των φυσικών προσώπων οµολογιούχων του Ελληνικού ∆ηµοσίου
στην τιµή κτήσης των οµολόγων τους.
Γ. Θέτει το θέµα στην ΚΕ∆Ε προκειµένου να υπάρξει κεντρικό ψήφισµα αναλόγου
περιεχοµένου για τους οµολογιούχους όλης της Ελλάδος.

Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΟΥΡΟΥΖΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Όπως υπογράφουν στο πρακτικό
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Σέρρες 04-02-2014
Πιστό Αντίγραφο
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ
Μ. Ε. ∆.
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ

