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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ουδεμία λύση για τις απώλειες που υπέστησαν τα φυσικά πρόσωπα 

κάτοχοι Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, παρά τις προεκλογικές 

εξαγγελίες  

 

Την άμεση και δίκαιη εξεύρεση λύσης για τις απώλειες που υπέστησαν 

τα φυσικά πρόσωπα κάτοχοι Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, ζητά με την 

κατάθεση επίκαιρης ερώτησης ο βουλευτής Κοζάνης κ. Γ. Κασαπίδης. 

Παρά τις σχετικές προεκλογικές εξαγγελίες, έως και σήμερα ουδεμία 

λύση δρομολογήθηκε στο μείζον αυτό πρόβλημα για τους πολίτες που 

εμπιστεύθηκαν και στήριξαν το Ελληνικό Κράτος και το τραπεζικό σύστημα 

όταν τους ζητήθηκε. 

Παρακάτω ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επίκαιρης ερώτησης: 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς τον Υπουργό:  Οικονομικών 

                                                              κ. Ιωάννη Στουρνάρα 

 

Θέμα: Ουδεμία λύση για τις απώλειες που υπέστησαν τα φυσικά πρόσωπα 

κάτοχοι Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, παρά τις προεκλογικές εξαγγελίες. 

 

Έλληνες πολίτες που εμπιστεύτηκαν το Ελληνικό Κράτος και το 

τραπεζικό σύστημα, στήριξαν το ελληνικό δημόσιο, κατόπιν έκκλησης της 

Πολιτείας και επένδυσαν σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου(ΟΕΔ), παρά τις 

δυσοίωνες προβλέψεις από το 2009. 

Μετά τη συμμετοχή των ΟΕΔ στη διαδικασία του PSI, οι τίτλοι τους 

υπέστησαν μείωση στην ονομαστική τους αξία κατά 53,5% και στη 

σημερινή πραγματική τους αξία κατά 80%, λόγω της αντικατάστασής τους 

με νέα 30ετους διάρκειας. 



Η σημερινή Κυβέρνηση προεκλογικά δεσμεύτηκε για εξεύρεση λύσης 

σε αυτή τη μείωση της περιουσίας πολιτών, ανάλογης με αυτή που 

δρομολόγησε για τις τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταμεία. 

Όμως, σχεδόν δύο χρόνια μετά την εκλογή της, ούτε λύση 

δρομολογήθηκε, ούτε απάντηση δόθηκε όταν το ζήτημα ανακινήθηκε κατά 

τη διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου. 

 

 Επειδή η σημερινή ηγεσία της χώρας δεσμεύτηκε προεκλογικά για τη 

δίκαιη αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, 

Επειδή η τοποθέτηση των φυσικών προσώπων σε ΟΕΔ έχει 

αποταμιευτικό χαρακτήρα, όπως άλλωστε αναφέρεται και στις 

ανακοινώσεις για τη διάθεση ομολόγων από τον ΟΔΔΗΧ, 

Επειδή τα φυσικά πρόσωπα κάτοχοι ομολόγων δεν είναι ούτε 

τράπεζες, ούτε θεσμικοί επενδυτές που καλούνται να κάνουν διασπορά 

επενδύσεων για να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο των χαρτοφυλακίων 

τους, 

 Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Πόσο ειλικρινείς είναι οι προθέσεις σας για άμεση και δίκαιη 

επίλυση του προβλήματος; Υπάρχει σχέδιο από την Κυβέρνηση; 

Ποιο το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών σας;  

2. Θα υπάρξει πλήρης ή μερική αποζημίωση; Η αποδέσμευση του 

ποσού θα γίνει στη λήξη των αρχικών ΟΕΔ ή θα μετατεθεί στο 

μέλλον; 

  

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 


