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ΕΡΩΤΗΣΗ  

 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 

 

Θέμα: «Οι μικροομολογιούχοι υπέστησαν μεγάλη ζημιά» 
 

 

Οι μικρο -ομολογιούχοι  που υπέστησαν «κούρεμα» των ομολόγων τους,  ελέω PSI ,  
ετοιμάζονται  να στραφούν κατά των ελληνικών τραπεζών.  Οι  σχετικές αγωγές στα 
πολιτικά δικαστήρια όπως μας ενημέρωσαν πολίτες απευθυνόμενοι  στο 
Χριστιανοδημοκρατικό της Ανατροπής, πρόκειται  να κατατεθούν το αμέσως επόμενο 
διάστημα, ενώ θα ακολουθήσουν αντίστ οιχες αγωγές και  κατά του Ελληνικού Δημοσίου 
προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.    
 
Οι εκτιμήσεις του «Συλλόγου Φυσικών Προσώπων Ομολογιούχων Ελληνικού Δημοσίου» 
είναι  ότι  οι  αγωγές θα ξεπεράσουν τ ις 1.000 μόνο κατά των τραπεζών, ενώ μπορεί να 
φτάσουν έως και  τ ι ς  6 .000 στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο .    
 
Οι ομολογιούχοι  στρέφονται πια κατά των τραπεζών, με το αιτιολογικό ότι  ευθύνονται  
που δεν τους ενημέρωσαν για το γεγονός ότι  τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου 
μετατράπηκαν από επένδυση χαμηλού σε επένδυση μεσαίου ή ακό μα και  υψηλού 
ρίσκου.   
 
 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:  
 

1.  Είχαν ή όχι  οι  μικρο -ομολογιούχοι  υποχρέωση να λάβουν τέτοια ενημέρωση;  

 

2.  Μήπως η εν λόγω ενημέρωση αποφεύχθηκε,  επειδή εάν συνέβαινε, η εν λόγω 

πληροφορία θα οδηγούσε αρκετούς από τους μικρο -ομολογιούχους να επιλέξουν 

άλλου είδους εργαλείο επένδυσης των κεφαλαίων τους για να γλιτώσουν  

απώλειες  (που ξεπέρασαν το 80% σε κάποιες  επιχειρήσεις);  

 

 

 



 

 

 

3.  Γιατί  επιτρέψατε, έχοντας πρότερη γνώση της υποβάθμισης της επενδυτικής 

αξίας των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, να μην έχουν οι  μικρο -

ομολογιούχοι  την παραμικρή ενημέρωση από τις τράπεζες, ώστε να 

εγκλωβιστούν στις διαδικασίες του PSI  προς ζημία τους, την ώρα που 

συνταγματικά το κράτος οφείλει  να δρα επ’ ωφελεία των πολιτών;  

 

4.  Εάν τα πολιτικά δικαστήρια δεν δικαιώσουν τους μικρο -ομολογιούχους, όταν 

εκείνοι ,  με την ελπίδα να πάρουν πίσω τα λεφτά τους, αποφασίσουν τη συνέχεια 

της δικαστικής διεκδίκησης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου σε επίπεδο  

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, δεν θα συντελέσουν στον διεθνή διασυρμό της χώρας 

μας για μια ακόμα φορά;   

 

5.  Πόσες υπολογίζεται  ότι  είναι  οι  οικογένειες, που έχασαν το κεφάλαιό τους από 

την εφαρμογή του P SI;  

 

6.  Η επένδυση που είχαν πραγματοποιήσει  οι  μικρο -ομολογιούχοι ,  αφενός, σε ποιο 

ύψος ανέρχεται  κατά μέσο όρο και  αφετέρου, στα πόσα δις  ευρώ συνολικά;  
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