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Σα παλσηόθηα θαη νη πξνζηάηεο ησλ ηξαπεδώλ 

 

 
 
 
 
 

Α.   Η δημιοςπγία ηος πποβλήμαηορ 
 

Γηα κία αθόκε θνξά ην 1980, νη ηξάπεδεο δήηεζαλ θαη πήξαλ από ηελ ηόηε Κπβέξλεζε Ράιιε έλα πξνλόκην 
πνπ κεηαθξάζζεθε ζε πξόζζεηα θέξδε εθαηνληάδσλ δηζεθαηνκκπξίσλ ζε βάξνο ησλ δαλεηνιεπηώλ θαη κε δεκία ηεο 
αλαπηπμηαθήο πξνζπάζεηαο ηνπ ηόπνπ. Σν πξνλόκην απηό πνπ έγηλε γλσζηό ζαλ «παλσηόθηα» ην αμηνπνίεζαλ κέρξη 
ην 1998 πνπ ην θαζεζηώο άιιαμε κε απόθαζε ηνπ Αξεηνπ Πάγνπ. 

Καηά πάγηα πξαθηηθή, νη ηξάπεδεο ππνινγίδνπλ ηόθνπο ζηνπο θαηαζέηεο ηνπο θάζε εκεξνινγηαθό εμάκελν. Οη 
ηόθνη ηνπ εμακήλνπ πξνζηίζεληαη ζην ππόινηπν ηνπ ινγαξηαζκνύ ζηηο 15 ή 30 Ηνπλίνπ θαη 15 ή 31 Γεθεκβξίνπ θαη ην 
άζξνηζκα γίλεηαη ην λέν ππόινηπν επί ηνπ νπνίνπ ζα ππνινγηζζνύλ νη ηόθνη ηνπ επόκελνπ εμακήλνπ. Αληίζηνηρα, ην 
ίδην γηλόηαλ κε ηνπο ινγαξηαζκνύο ησλ δαλείσλ.  

Σν 1980, κε ηελ απόθαζε 289 ηεο Ννκηζκαηηθήο Δπηηξνπήο, δόζεθε ζηηο ηξάπεδεο ε δπλαηόηεηα λα 
ππνινγίδνπλ ηνπο ηόθνπο ησλ δαλείσλ θαηά δηαζηήκαηα θαη κηθξόηεξα ηνπ εμακήλνπ ελώ ε πεξίνδνο εθηνθηζκνύ ησλ 
θαηαζέζεσλ παξέκεηλε εμάκελε. Οιεο νη ηξάπεδεο έζπεπζαλ λα αμηνπνηήζνπλ ηελ επθαηξία θαη θαζηέξσζαλ ηνλ 
ηξίκελν αλαηνθηζκό ησλ δαλείσλ ελώ θάπνηεο από απηέο έθαλαλ αλαηνθηζκό θαη ζε αθόκε κηθξόηεξεο πεξηόδνπο. Ο 
αλαηνθηζκόο γηα θαζπζηεξεκέλεο νθεηιέο από πηζησηηθέο θάξηεο έθζαζε λα γίλεηαη θάζε κήλα. Οη ηόθνη δύν ηξηκήλσλ 
ελόο δαλείνπ είλαη κεγαιύηεξνη από εθείλνπο ηνπ εμακήλνπ γηαηί, θαηά ην δεύηεξν ηξίκελν, ηνθίδνληαη θαη νη ηόθνη ηνπ 
πξώηνπ ηξηκήλνπ. Σν απνηέιεζκα ήηαλ ε επηβάξπλζε ησλ δαλεηνιεπηώλ πνπ κεηαθξάζηεθε ζε θέξδε γηα ηηο 
ηξάπεδεο δηόηη δελ είραλ θακία αληίζηνηρε αύμεζε ησλ ηόθσλ πνπ πιήξσλαλ πξνο ηνπο θαηαζέηεο. 

εκεηώλνπκε εδώ ηελ δηζηαθηηθόηεηα ησλ εκπλεπζηώλ ηεο απόθαζεο απηήο πνπ αληηθαηνπηξίδεη ε δηαηύπσζε 
όηη νη «ηξάπεδεο δύλαληαη λα αλαηνθίδνπλ…», θάηη πνπ πηζαλνινγείηαη όηη δήηεζαλ θαη πέηπραλ ηόηε νη ηξάπεδεο από 
ηελ πνιηηηθή εμνπζία.   

Ηζηνξηθά είλαη γλσζηό όηη ν αλαηνθηζκόο, δειαδή ν ππνινγηζκόο ηόθνπ επί ηόθνπ, είρε πάληα θαηαζηξνθηθά 
απνηειέζκαηα θαη γηα ηνλ νθεηιέηε αιιά θαη, ηειηθά, θαη γηα ηνλ δαλεηζηή θαζώο θαη ηελ νηθνλνκία θαη ην θνηλσληθό 
ζύλνιν. Γηα ηνλ ιόγν απηό, νη λνκνζέηεο από ηα πνιύ παιηά ρξόληα απαγόξεπζαλ κε λόκνπο ηνλ αλαηνθηζκό.  Ο 
κεγάινο Διιελαο λνκηθόο Γεώξγηνο Μπαιήο παξαηεξεί όηη «ν αλαηνθηζκόο είλαη νιέζξηνο δηα ηνλ νθεηιέηε, δηόηη 
πνιιαπιαζηάδεη ξαγδαίσο ην ρξένο, παξαιύεη ην εζηθόλ ηνπ νθεηιέηνπ, απνλεθξώλεη ηαο παξαγσγηθάο απηνύ 
δπλάκεηο θαη θέξεη ηνύηνλ εηο απόγλσζηλ». 

Παξάιιεια, ν ξαγδαίνο πνιιαπιαζηαζκόο ηνπ ρξένπο ιόγσ ηνπ αλαηνθηζκνύ είλαη καθξνπξόζεζκα νιέζξηνο 
θαη γηα ηνλ δαλεηζηή δηόηη: 
1. Γπζρεξαίλεη ηελ είζπξαμε ηνπ ρξένπο θαη πνιιέο θνξέο ηελ θάλεη αδύλαηε 
2. Καηαζηξέθεη νηθνλνκηθά ηνλ νθεηιέηε θαη έηζη ν δαλεηζηήο ηνλ ράλεη από πειάηε 
3. Καηαζηξέθεη ηηο παξαγσγηθέο ηάμεηο ηεο θνηλσλίαο θαη ηαπηόρξνλα θαηαζηξέθνληαη θαη νη ηξάπεδεο νη νπνίεο, θαηά 

θαλόλα, επεκεξνύλ κέζα ζε κία θνηλσλία πνπ θαη απηή επεκεξεί νηθνλνκηθά. 
 

Οη ζύγρξνλεο λνκνζεζίεο, παξόιν πνπ δηέπνληαη από ηελ αξρή ηεο ειεπζεξίαο ησλ ζπκβάζεσλ, απαγνξεύνπλ 
ηνλ αλαηνθηζκό θαη ηνλ επηηξέπνπλ ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο κόλν θαη θάησ από πξνθαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο θαη 
πεξηνξηζκνύο, γηαηί ηνλ ζεσξνύλ επηθίλδπλν γηα ην θνηλσληθό ζύλνιν (Γαιιηθόο Κώδηθαο άξζξν 1154, Ηηαιηθόο άξζν 
1283, Γεξκαληθόο άξζξα 289, 248, Διιεληθόο Α.Κ. άξζξν 296). 

Κάησ από ηα δεδνκέλα ηεο ζύγρξνλεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο, νη ηξάπεδεο δηεζλώο έρνπλ αληηιεθζεί όηη θάζε 
ππεξβνιηθή επηβάξπλζε ηνπ πειάηε ηνπο κέζσ ηόθσλ καθξνπξόζεζκα δελ ηνπο σθειεί γηαηί κηα ηέηνηα επηβάξπλζε 
βάδεη ζε θίλδπλν νηθνλνκηθήο θαηαζηξνθήο ηελ πειαηεία ηνπο. Αλαγλσξίδεηαη δειαδή όηη θακία ηξάπεδα δελ κπνξεί 
λα επηβηώζεη εάλ εμνλησζνύλ νη πειάηεο ηεο.   



Οη Διιεληθέο ηξάπεδεο αθνινύζεζαλ θαη απηέο απηή δηεζλή ινγηθή θαη κέρξη ην 1980 δελ αλαηόθηδαλ ηηο 
θαζπζηεξεκέλεο νθεηιέο ησλ πειαηώλ ηνπο αιιά ηηο επηβάξπλαλ κόλν κε ηόθνπο ππεξεκεξίαο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό 
όηη, ελώ κε ην άξζξν 296 Α.Κ. δηλόηαλ θαη πξνο ηνπ έηνπο 1980 ε επρέξεηα ζηηο ηξάπεδεο λα αλαηνθίδνπλ θάησ από 
νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνύο ηηο θαζπζηεξεκέλεο νθεηιέο ησλ πειαηώλ ηνπο, απηέο δελ έθαλαλ ρξήζε απηήο ηεο 
επρέξεηαο. 

Γπζηπρώο όκσο, ην 1980 ν Διιελαο λνκνζέηεο έθαλε ηε λεθξαλάζηαζε ηνπ αλαηνθηζκνύ θαη κε ηελ παξ. 6 ηνπ 
άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1083/1980 έδσζε λνκνζεηηθή εμνπζηνδόηεζε ζηε Ννκηζκαηηθή Δπηηξνπή λα θαηαξγήζεη ηνπο 
πεξηνξηζκνύο ηνπ αλαηνθηζκνύ πνπ έβαδε ην άξζξν 296 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα. Μεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λόκνπ απηνύ, 
εθδόζεθε ε απόθαζε 289/1980 ηεο Ννκηζκαηηθήο Δπηηξνπήο θαη έηζη, παξά ηελ επηθαλεηαθή δπλεηηθή δηαηύπσζε, ε 
Πνιηηεία νπζηαζηηθά ππνρξέσλε ηηο ηξάπεδεο, αθόκε θαη εάλ δελ ην ήζειαλ, λα θάλνπλ αλαηνθηζκνύο θαη λα 
εθαξκόζνπλ πξαθηηθέο πνπ, γηα ηειεπηαία θνξά, είρε θαηαξγήζεη ν Ηνπζηηληαλόο. Απηό πινπνηήζεθε όρη κόλν γηαηί 
ήηαλ ε θηλεηήξηα πξόζεζε ηνπ πλδηθάηνπ ησλ  Σξαπεδώλ αιιά θαη γηαηί νη Γηνηθεηέο ησλ ηξαπεδώλ ηνπ επξύηεξνπ 
δεκόζηνπ ηνκέα ζα δηέπξαηηαλ ην πνηληθό αδίθεκα ηεο παξάβαζεο θαζήθνληνο εάλ δελ ηεξνύζαλ ηελ απόθαζε απηή 
289/1980 πνπ επέβαιε ηνλ αλαηνθηζκό θαηά πεξηόδνπο ζπρλόηεξεο ηνπ εμακήλνπ θαη εμαζθάιηδε απμεκέλα θέξδε. 

Ζ αιιαγή ζην πνιηηηθό ζθεληθό πνπ αθνινύζεζε κε ηελ επηθξάηεζε ηνπ ΠΑΟΚ δελ άιιαμε ηίπνηα ζην ζέκα ηνπ 
αλαηνθηζκνύ, ε εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ άξρηζε λα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηνπο δαλεηνιήπηεο πνπ έγηλαλ αμεπέξαζηα 
γηα πνιινύο από απηνύο θαηά ηελ πεξίνδν 1989-1995 πνπ επηθξάηεζαλ πνιύ πςειά επηηόθηα ηξαπεδηθνύ δαλεηζκνύ. 
Οπσο ήηαλ αλακελόκελν αιιά ρσξίο λα ην ζπλεηδεηνπνηήζνπλ, κεγάιν πιήγκα άξρηζαλ λα πθίζηαληαη θαη νη ίδηεο 
ηξάπεδεο πνπ άξρηζαλ λα ράλνπλ ηνπο κόληκνπο πειάηεο ηνπο πνπ, όζνη δελ θαηαζηξάθεθαλ, θαηέθπγαλ ζην 
Υξεκαηηζηήξην, εμαγνξάζζεθαλ από μέλνπο ελώ νη κεγάιε αγνξά ησλ κηθξνκεζαίσλ έρεη ζπξξηθλσζεί ζεκαληηθά. 

 
Γηα λα γίλεη θαηαλνεηό ην ζέκα, παξαζέηνπκε ην παξαθάησ παξάδεηγκα: 
 

ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ  ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ  ΓΑΝΔΗΜΟΤ 
ΤΝΟΛΟ 
ΥΡΔΟΤ 

1. ΣΡΑΠΔΕΑ (ηξίκελνο αλαηνθηζκόο πξό λ. 2601/98) 
Δάλ θάπνηνο δαλεηζηεί από ηξάπεδα Γξρ 1.000.000 θαη 
θαζπζηεξήζεη λα ην εμνθιήζεη γηα 12 ρξόληα, ε ηξάπεδα ζα 
εηζπξάμεη ηειηθά κε βάζε ην ηζρύνλ επηηόθην ππεξεκεξίαο 
27% θαη κε ηξίκελν αλαηνθηζκό 

22.996.324 

2. ΣΡΑΠΔΕΑ (εμάκελνο αλαηνθηζκόο κεηά  λ. 2601/98) 
Δάλ θάπνηνο δαλεηζηεί από ηξάπεδα Γξρ 1.000.000 θαη 
θαζπζηεξήζεη λα ην εμνθιήζεη γηα 12 ρξόληα, ε ηξάπεδα ζα 
εηζπξάμεη ηειηθά κε βάζε ην ηζρύνλ επηηόθην ππεξεκεξίαο 
27% θαη κε εμάκελν  αλαηνθηζκό 

20.888.184 

3.  ΣΡΑΠΔΕΑ (εηήζηνο αλαηνθηζκόο) 
Δάλ θάπνηνο δαλεηζηεί από ηξάπεδα Γξρ 1.000.000 θαη 
θαζπζηεξήζεη λα ην εμνθιήζεη γηα 12 ρξόληα, ε ηξάπεδα ζα 
εηζπξάμεη ηειηθά κε βάζε ην ηζρύνλ επηηόθην ππεξεκεξίαο 
27% θαη κε εηήζην αλαηνθηζκό 

17.605.349 

4.  ΣΟΚΟΓΛΤΦΟ 
Δάλ θάπνηνο δαλεηζηεί από ηνθνγιύθν Γξρ 1.000.000 κε 
ηόθν 100% θαη θαζπζηεξήζεη λα ην εμνθιήζεη επίζεο γηα 
12 ρξόληα, ηειηθά ζα πιεξώζεη 

13.000.000 

5.  ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ 
Δάλ θάπνηνο ρξσζηάεη ζην Γεκόζην Γξρ 1.000.000 ζα 
πιεξώζεη κεηά 12 ρξόληα βάζεη ηνπ κέγηζηνπ νξίνπ 
πξνζαύμεζεο 300% (άξζξ. 22 λ. 2523/1997) 

4.000.000 

 
Από ην αξηζκεηηθό απηό παξάδεηγκα γίλεηαη πξνθαλέο όηη, κεηαμύ ηνπ παιαηνύ θαζεζηώηνο ηνπ ηξίκελνπ 

αλαηνθηζκνύ θαη ηεο λέαο ξύζκηζεο ηνπ εμάκελνπ, ππάξρεη κόλν κία κηθξή δηαθνξά ππέξ ησλ δαλεηνιεπηώλ. Ζ 
δηαθνξά απηή δελ είλαη αξθεηή λα εμαιείςεη ηηο θαηαζηξεπηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ αλαηνθηζκνύ ζε βάξνο ησλ 
δαλεηνιεπηώλ αιιά θαη γεληθόηεξα ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. 



 
 
Β.  Η απόθαζη ηος Απείος Πάγος και η νομοθεηική ηηρ εξοςδεηέπωζη 
 

Ζ Διιεληθή Γηθαηνζύλε αληέδξαζε θαη απηή θαη εθδόζεθε ε αξηζ. 8-1998 απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Αξείνπ 
Πάγνπ ε νπνία θαηέθεξε έλα ηζρπξό πιήγκα θαηά ηνπο αλαρξνληζηηθνύ απηνύ ζεζκνύ. Ζ δηθαζηηθή δηαπίζησζε όηη 
θαθώο ίζρπζε ε απόθαζε 289/1908 γηα 17 ρξόληα θαη όηη λνκηθά πξέπεη λα ζεσξεζεί αλύπαξθηε θαη όηη δελ ίζρπζε 
πνηέ, δεκηνύξγεζε μεζεθσκό ησλ δαλεηνιεπηώλ γηα ηελ έληνθε επηζηξνθή ησλ αζέκηηα εηζπξαρζέλησλ. 

Γπζηπρώο, ε Κπβέξλεζε εκίηε κε ηνλ Τπνπξγό Δζληθήο Οηθνλνκίαο Γηάλλν Παπαλησλίνπ έζπεπζαλ λα 
πξνζηαηεύζνπλ κόλν ηηο ηξάπεδεο θαί έθεξαλ ζηε Βνπιή γηα ςήθηζε ην άξζξν 12 ηνπ λ. 2601/98 κε ην νπνίν 
πξνβιέπεηαη όηη νη δαλεηνιήπηεο δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα δηεθδηθήζνπλ θαη λα πάξνπλ πίζσ από ηηο ηξάπεδεο ηα 
αλαδξνκηθά πνζά ησλ παλσηνθίσλ. αλ αληηζηάζκηζκα γηα ηε δεκία απηή ζε βάξνο ησλ δαλεηνιεπηώλ, δεζκεύηεθε 
λα εθδώζεη εγθύθιην πξνο ηηο ηξάπεδεο κε νδεγίεο λα θάλνπλ επλντθέο ξπζκίζεηο ησλ θαζπζηεξεκέλσλ δαλείσλ κε 
δηαγξαθέο εμσινγηζηηθώλ ηόθσλ θαη ίζσο θαη κέξνπο ησλ ζπκβαηηθώλ.  Ζ εγθύθιηνο απηή βγήθε ηνλ Απξίιην 1998 
αιιά, εθηόο ειαρίζησλ πεξηπηώζεσλ, δελ πινπνηήζεθε πνηέ από ηηο ηξάπεδεο αθνύ είρε ηε κνξθή επρνινγίνπ θαη δελ 
ήηαλ δεζκεπηηθή. 

Σν ηειηθό απνηέιεζκα ήηαλ κία δηπιή λίθε γηα ηηο ηξάπεδεο. Απαιιάρζεθαλ από ηελ ππνρξέσζε λα επηζηξέςνπλ 
έληνθα ηα παλσηόθηα ζηνπο δηθαηνύρνπο, πνιινί από ηνπο νπνίνπο είλαη ήδε θαηεζηξακέλνη νηθνλνκηθά, αιιά, θαη ην 
ζπνπδαηόηεξν, θαηάθεξαλ λα γίλεη ν αλαηνθηζκόο ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ δηα λόκνπ, γηα πξώηε θνξά κεηά από ηελ επνρή 
πνπ ηνλ είρε θαηαξγήζεη ν Ηνπζηηληαλόο.  

Δπεηδή ε αδηθία θαη ε απεηιή γηα ηελ Διιεληθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία είλαη εμαηξεηηθά κεγάιε, ην ζέκα δελ 
ηειεηώλεη εδώ αιιά ζα έρεη ζπλέρεηα. Ζδε, ην άξζξν 12 ηνπ λ. 2601/98 θξίζεθε αληηζπληαγκαηηθό κε γλσκν-δόηεζε 
ησλ παλεπηζηεκηαθώλ θαζεγεηώλ Γ. Σζάηζνπ, Δ. ηεθάλνπ θαη Α. Λνβέξδνπ. Ζ γλσκνδόηεζε απηή θπξηνιεθηηθά 
άλνημε ηνπο «αζθνύο ηνπ Αηόινπ» ελώ ην όιν ζέκα ζα απνηειέζεη θξίζηκν πνιηηηθό δήηεκα θαηά ηηο επόκελεο 
βνπιεπηηθέο εθινγέο. 

 
 

Γ.   Η λίζηα ηων βοςλεςηών πος ψήθιζαν ηα πανωηόκια  
 
Σε ζπδήηεζε ζηε Βνπιή γηα ην επίκαρν άξζξν 12 ηνπ λ. 2601/98 αθνινύζεζε νλνκαζηηθή ςεθνθνξία ζηελ νπνία 

ςήθηζαλ 244 βνπιεπηέο. Τπέξ ηνπ άξζξνπ ηάρζεθαλ 138 βνπιεπηέο ηνπ ΠΑΟΚ, έλαο εδήισζε «παξώλ» ελώ όινη νη 
βνπιεπηέο ηεο αληηπνιίηεπζεο ην θαηαςήθηζαλ. ηε ζπλεδξίαζε απηή απνπζίαζαλ 23 βνπιεπηέο ηεο ζπκπνιίηεπζεο. 
Σνπο βνπιεπηέο ηνπ ΠΑΟΚ πνπ έδσζαλ ζεηηθή ςήθν ζην άξζξν 12, νη δαλεηνιήπηεο ηνπο έρνπλ θαηαγξάςεη θαη ζα 
ηνπο ζπκνύληαη γηα πνιιά ρξόληα. Σα νλόκαηά ηνπο πεξηέρνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. ε μερσξηζηό πίλαθα πνπ 
αθνινπζεί, δίλνπκε ηα νλόκαηα ησλ βνπιεπηώλ ηνπ ΠΑΟΚ πνπ απνπζίαζαλ. Με αλαθνηλώζεηο ηνπο νη νξγαλώζεηο 
ησλ δαλεηνιεπηώλ έρνπλ θαιέζεη ηνπο πνιίηεο λα δείμνπλ ζηνπο βνπιεπηέο απηνύο ηελ απνδνθηκαζία ηνπο γηα ηελ 
εμαηξεηηθά θαηαζηξεπηηθή ςήθν πνπ έδσζαλ ζηα παλσηόθηα, σο εθπξόζσπνη ηνπ Δζλνπο.  

Αληίζεηα, νη δαλεηνιήπηεο μερσξίδνπλ θαη ηηκνύλ ηνπο θπβεξλεηηθνύο βνπιεπηέο πνπ αςήθηζαλ ηελ εληνιή γηα ηελ 
απζηεξή ηήξεζε ηεο «θνκκαηηθήο πεηζαξρίαο» θαη ελήξγεζαλ θαηά ζπλείδεζε.    

 

ΠΙΝΑΚΑ  ΣΩΝ  ΒΟΤΛΔΤΣΩΝ  ΣΟΤ  ΠΑΟΚ 
ΠΟΤ  ΨΗΦΙΑΝ  «ΝΑΙ»  ΣΑ  ΠΑΝΩΣΟΚΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΔΓΡΔ ΒΟΤΛΔΤΣΗ Α/Α 

Δπηθξαηείαο 12 
ηεθαλήο Κσλ/λνο 
Παληεξκαιήο Γεκήηξηνο 
Μαληέιεο Αλαζηάζηνο 

1 
2 
3 



Α’ Αζελώλ 19 

Παπαλδξένπ Γεώξγηνο 
Αξζέλεο Γεξάζηκνο 
Παπαλησλίνπ Ησάλλεο 
Οηθνλόκνπ Παληειήο 
Σζνύξαο Αζαλάζηνο 
Πεπνλήο Αλαζηάζηνο 
Αλνπζάθε Διέλε 
Ρσκαίνο Γεώξγηνο 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Β’ Αζελώλ 38 

Παπαλδξένπ Βαζηιηθή 
Καθιακάλεο Απόζηνινο 
Γείηνλαο Κσλζηαληίλνο 
Καηζαλέβαο Θεόδσξνο 
Παπατσάλλνπ Μηιηηάδεο 
Κνπινύξεο Κίκσλ 
Καλειιόπνπινο Λάκπξνο 
Αλσκεξίηεο Γεώξγηνο 
Πξσηόπαπαο Υξήζηνο 
Υπηήξεο Σειέκαρνο 
Βεξπβάθεο Διεπζέξηνο 
Υαξαιάκπνπο Ησάλλεο 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

Αηησιναθ/λίαο 8 

Κνπξνπκπιήο Παλαγηώηεο 
κπξιήο-Ληαθαηάο Υξήζηνο 
Μπαιηάο Αιέμαλδξνο 
Καξαθώζηαο Ησάλλεο 

24 
25 
26 
27 

Αξγνιίδνο 3 Θσκόπνπινο Ησάλλεο 28 

Αξθαδίαο 4 
Ρέππαο Γεκήηξηνο 
ππξόπνπινο Ρνβέξηνο 

29 
30 

Αξηεο 3 
Κνιηνπάλνο Θεόδσξνο 
Κνζζπβάθεο Γεκήηξηνο 

31 
32 

Πεξηθέξεηα 
Ννκνύ Αηηηθήο 

9 

Πάγθαινο Θεόδσξνο 
Βξεηηόο Κσλ/λνο 
Παπαειίαο Ζιίαο 
Γηαλλάθεο Ησάλλεο 
Φσηηάδεο Παλαγηώηεο 

33 
34 
35 
36 
37 

Αραταο 9 

Φνύξαο Αλδξέαο 
Γεσξγόπνπινο Γεκήηξηνο 
Καηζηθόπνπινο Γεκήηξηνο 
Κνπηζόγησξγαο Γεκήηξηνο 
Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο 

38 
39 
40 
41 
42 

Βνησηίαο 4 
Απνζηνιίδεο Λνπθάο 
Αθξηβάθεο Αιέμαλδξνο 
Καηζηκπάξδεο Γεώξγηνο 

43 
44 
45 

Γξεβελώλ 1 Κσλζηαληηλίδεο Ησάλλεο 46 

Γξάκαο 3 ααηζόγινπ Αλέζηεο 47 

Γσδεθαλήζνπ 4 
θπξίνπ Κνζκάο 
Παπαληθόιαο Βαζίιεηνο 

48 
49 

Δβξνπ 4 Εακπνπλίδεο Νηθόιανο 50 

Δπβνίαο 6 

Καιακαθίδεο Ησάλλεο 
Θενδώξνπ Υξήζηνο 
Κεδίθνγινπ Βαζίιεηνο 
Πηπεξγηάο Γεκήηξηνο 

51 
52 
53 
54 

Εαθύλζνπ 1 Παπαδάηνο Ησάλλεο 55 



Ζιείαο 5 
Γεσξγαθόπνπινο Γεκήηξηνο 
θνπιαξίθεο Ησάλλεο 
Πεηξαιηάο Απγεξηλόο-Ρέλνο 

56 
57 
58 

Ζκαζίαο 4 
Υξπζνρντδεο Μηραήι 
Γηθόλνγινπ Μόζρνο 
Υαηδετσαλλίδεο Βαζίιεηνο 

59 
60 
61 

Ζξαθιείνπ 8 

Κνπξάθεο Ησάλλεο 
Φξαγθηαδνπιάθεο Δκκαλνπήι 
αξξήο Γεκήηξηνο 
Απνζηνιάθεο Γεκήηξηνο 
Μπαληνπβάο Κσλ/λνο 

62 
63 
64 
65 
66 

Θεζπξσηίαο 2 Παπαδόπνπινο Αιέμαλδξνο 67 

Α’ Θεζ/λίθεο 14 

Βεληδέινο Δπάγγεινο 
Καζηαλίδεο Υαξάιακπνο 
Παπαζεκειήο ηπιηαλόο-Αγγεινο 
Αθξηηίδεο Νηθόιανο 
Μαγθξηώηεο Ησάλλεο 
Γθεζνύιεο Νηθόιανο 

68 
69 
70 
71 
72 
73 

Β’ Θεζ/λίθεο 7 
Γεξαλίδεο Βαζίιεηνο 
Σζηόθαο Θενράξεο 

74 
75 

Ησαλλίλσλ 5 
Μαιέζηνο Δπάγγεινο 
Παπνύιηαο Κάξνινο 

76 
77 

Καβάιαο 4 
Σζαθιίδεο Ησάλλεο 
Παπαδόπνπινο Ζιίαο 

78 
79 

Καξδίηζεο 5 
αιαγηάλλεο Νηθόιανο 
Σζηιίθαο Βαζίιεηνο 
σηεξιήο Γεκήηξηνο 

80 
81 
82 

Κεξθύξαο 3 
Γξύο Γεώξγηνο 
Κνληνκάξεο Δπηύρηνο 

83 
84 

Κεθαιιελίαο 1 Καιαθάηεο Αιέμαλδξνο 85 

Κνδάλεο 5 
Γηακαληνπνύινπ Αλλα 
Λσηίδεο Λάδαξνο 
Βιαρόπνπινο Ζιίαο 

86 
87 
88 

Κνξηλζίαο 4 
Κνηζώλεο Θεόδσξνο 
Πνηηάθεο Ησάλλεο 

89 
90 

Κπθιάδσλ 3 
Παπαδώε Διηζάβεη 
Λεβνγηάλλεο Νηθόιανο 

91 
92 

Λαθσλίαο 3 Φνπληάο Παξαζθεπάο 93 

Λαξίζεο 8 

Φαξκάθεο Νηθόιανο 
Υαηδεκηράιεο Φώηηνο 
Αδακόπνπινο Γεώξγηνο 
ηάζεο Θεόδσξνο 

94 
95 
96 
97 

Λαζεζίνπ 2 
Ησαλλίδεο Φνίβνο 
Κνθθίλεο Νηθόιανο 

98 
99 

Λέζβνπ 3 
Παπαδέιιεο Φξαγθιίλνο 
εθνπλάθεο Νηθόιανο 

100 
101 

Λεπθάδνο 1 Βιαζζόπνπινο Δπάγγεινο 102 

Μαγλεζίαο 6 
Βνύιγαξεο Αιέμαλδξνο 
Σδαλήο Λεσλίδαο 

103 
104 

Μεζζελίαο 6 
Μπέλνο Ησάλλεο-ηαύξνο 
Καηζηιηέξεο Πέηξνο 
Γηαλλαθόπνπινο Ησάλλεο 

105 
106 
107 



Ξάλζεο 3 
γνπξίδεο Παλαγηώηεο 
Λακπαδάξεο Νηθόιανο 

108 
109 

Α’ Πεηξαηώο 7 
εκίηεο Κσλ/λνο 
Μπεληεληώηεο Δκκαλνπήι 

110 
111 

Β’ Πεηξαηώο 8 

Λαιηώηεο Κσλζηαληίλνο 
Νηώηεο Γξεγόξηνο 
Γηακαληίδεο Ησάλλεο 
Κξεηηθόο Παλαγηώηεο 
Καςήο Ησάλλεο 
Λάινο Καλέιινο 

112 
113 
114 
115 
116 
117 

Πέιιεο 5 
Παζραιίδεο Γεώξγηνο 
Γεσξγηάδεο Θεόδσξνο 

118 
119 

Πηεξίαο 4 
Σζεξηηθίδεο Παληειήο 
Αξζέλε Μαξία 

120 
121 

Πξεβέδεο 2 Νηνύζθαο Γεκήηξηνο 122 

Ρεζύκλεο 2 Λνπθάθεο Δκκαλνπήι 123 

Ρνδόπεο 3 
Σζεηηλέο Γεκήηξηνο 
Γθαιήπ Γθαιήπ 

124 
125 

εξξώλ 7 
Ζιηάδεο Νηθόιανο 
Γακηαλίδεο Αιέμαλδξνο 

126 
127 

Σξηθάισλ  5 
Οηθνλόκνπ Υξήζηνο 
Μάηεο Αζαλάζηνο 

128 
129 

Φζηώηηδνο 6 
Παπαδήκαο Λάκπξνο 
ηάτθνο Δπάγγεινο 
Αιακπάλνο Γεκήηξηνο 

130 
131 
132 

Φσθίδνο 2 Θάλνο Γεκήηξηνο 133 

Υαιθηδηθήο 3 Πάρηαο Υξήζηνο 134 

Υαλίσλ 4 
θνπιάθεο Δκκαλνπήι 
Βαιπξάθεο Ησζήθ 
Μηρεινγηάλλεο Ησζήθ 

135 
136 
137 

Υίνπ 2 Κνηζαθάο Αληώληνο 138 

 
Παξαθάησ παξαηίζεληαη ηα νλόκαηα ησλ βνπιεπηώλ ηνπ ΠΑΟΚ πνπ δελ ςήθηζαλ ην άξζξν 12. 
 

 
ΠΙΝΑΚΑ ΒΟΤΛΔΤΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΟΚ ΠΟΤ 

ΓΔΝ 
ΨΗΦΙΑΝ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΣΟΤ Ν. 2601/98 

 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΒΟΤΛΔΤΣΖ 

Δπηθξαηείαο Μαλίθαο ηέθαλνο 
νπιαδάθεο Γηάλλεο 
Παξαζθεπόπνπινο Παξαζθεπάο 

Α’ Αζελώλ Αιεπξάο Αζαλάζηνο 

Β’ Αζελώλ Γηαλλόπνπινο Δπάγγεινο 
Καηζέιε Νόξα 
Υαξαιακπόπνπινο Ησάλλεο 
Σδνπκάθαο ηέθαλνο 

Αηησι/λίαο Ρνθόθπιινο Υξήζηνο 

Γσδεθαλήζνπ θαλδαιίδεο Κσλζηαληίλνο 

Δβξνπ Κεπνπξόο Υξήζηνο (παξώλ) 

Ζιείαο Εαθεηξόπνπινο Ησάλλεο 



Ζξαθιείνπ ηαπξαθάθεο Μελάο 

Α’ Θεζ/λίθεο Σζνραηδόπνπινο Απόζηνινο 
ππξηνύλεο Κπξηάθνο 

Β’ Θεζ/λίθεο Κίξθνο Γεώξγηνο 

Ησαλλίλσλ Αξγύξεο Δπάγγεινο 

Καζηνξηάο Πεηζάιληθνο Φίιηππνο 

Κηιθίο Φισξίδεο Γεώξγηνο 

Μαγλεζίαο Εήζε Ρνδνύια 

Α’ Πεηξαηώο  νπκάθεο ηαύξνο 

εξξώλ Αλζόπνπινο Ησάλλεο 

Φισξίλεο Ληάλεο Γεώξγηνο 

 
 

Γ.  Σο εςπύηεπο ππόβλημα ηηρ ζηάζηρ ηος βοςλεςηή ζηη Βοςλή 
 

Ζ εθηξνπή από ηε λνκηκόηεηα πνπ επηρεηξήζεθε ράξηλ ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ ηξαπεδώλ θαη ζε βάξνο ηνπ Λανύ 
είλαη θαη πξνθαλήο θαη κεγάιε. Γηα λα κήλ κείλεη, όκσο, θακία ακθηβνιία ζε θαλέλα γηα ηηο πνιηηηθέο επζύλεο θαη ηνπ 
ΠΑΟΚ θαη ησλ 138 βνπιεπηώλ ηνπ πνπ ςήθηζαλ  «ΝΑΗ» ζηα παλσηόθηα, παξαζέηνπκε ηη αθξηβώο πξνβιέπεη ην 
Διιεληθό ύληαγκα, αθνύ πξώηα ζεκεηώζνπκε όηη, νη πεξηζζόηεξνη, δηαβεβαίσλαλ ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ 
δαλεηνιεπηώλ πνπ ήηαλ ζπλέρεηα ζηε Βνπιή θαηά ηηο παξακνλέο ηεο ςήθηζεο ηεο πεξίθεκεο ηξνπνινγίαο κε ην 
άξζξν 12, όηη έβιεπαλ ηελ αδηθία θαη ζα ππνζηήξηδαλ ην δίθην ησλ ζπκάησλ ησλ ηξαπεδώλ. Με ηελ γλσζηή θνκκαηηθή 
εληνιή, όκσο, νη ίδηνη απηνί «εθιεθηνί ηνπ Λανύ» ιίγεο ώξεο αξγόηεξα ζηήξηδαλ ην δίθην ηνπ ..ζύηε, δειαδή ησλ 
ηξαπεδώλ, θαη θαζηέξσλαλ πιένλ ηνλ ππνρξεσηηθό αλαηνθηζκό γηα ην κέιινλ.  

 Σν άξζ. 59 νξίδεη όηη «πξηλ αλαιάβνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο, νη βνπιεπηέο δίλνπλ ζηε Βνπιή θαη ζε δεκόζηα 
ζπλεδξίαζε ηνλ αθόινπζν όξθν: «Οξθίδνκαη ζην όλνκα ηεο Αγίαο θαη Οκννύζηαο θαη Αδηαίξεηεο Σξηάδαο λα 
είκαη πηζηόο ζηελ Παηξίδα θαη ην δεκνθξαηηθό πνιίηεπκα, λα ππαθνύσ ζην ύληαγκα θαη ηνπο λόκνπο θαη λα 
εθπιεξώλσ επζπλέηδεηα ηα θαζήθνληά κνπ». 

 Οη βνπιεπηέο αληηπξνζσπεύνπλ ην Δζλνο  (άξζ. 51, παξ.1) 

 Οη βνπιεπηέο έρνπλ απεξηόξηζην ην δηθαίσκα ηεο γλώκεο θαη ςήθνπ θαηά ζπλείδεζε (άξζ. 60) 

 Ο βνπιεπηήο δελ θαηαδηώθεηαη νύηε εμεηάδεηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν γηα γλώκε ή ςήθν πνπ έδσζε θαηά 
ηελ άζθεζε ησλ βνπιεπηηθώλ θαζεθόλησλ (άξζ. 61) 

 Ζ ειεύζεξε θαη αλόζεπηε εθδήισζε ηεο ιατθήο ζέιεζεο, σο έθθξαζε ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο, ηειεί ππό ηελ 
εγγύεζε όισλ ησλ ιεηηνπξγώλ ηεο Πνιηηείαο, πνπ έρνπλ ππνρξέσζε λα ηε δηαζθαιίδνπλ ζε θάζε πεξίπησζε. 
(άξζ. 52) 

 Θεκέιην ηνπ πνιηηεύκαηνο είλαη ε ιατθή θπξηαξρία (άξζ. 1, παξ.2) 

 Οιεο νη εμνπζίεο πεγάδνπλ από ην Λαό, ππάξρνπλ ππέξ απηνύ θαη ηνπ Δζλνύο θαη αζθνύληαη όπσο νξίδεη ην 
ύληαγκα. (άξζ. 1, παξ.2) 

 

Από ηνλ απιό πνιίηε, γίλεηαη πνιύ εύθνια αληηιεπηό όηη: 

 Δληνιέαο ησλ βνπιεπηώλ είλαη ην Δζλνο θαη όρη ην θόκκα ην νπνίν, όρη κόλν δελ έρεη απνιύησο θαλέλα 
δηθαίσκα αιιά απαγνξεύεηαη λα απεηιεί θπξώζεηο θαη δηαγξαθέο βνπιεπηώλ εθόζνλ ςεθίζνπλ δηαθνξεηηθά 
από ηε δηαηεηαγκέλε θνκκαηηθή γξακκή.  

 Σα θόκκαηα πνπ ζέηνπλ δήηεκα θνκκαηηθήο πεηζαξρίαο, παξαβηάδνπλ επζέσο ηελ ππνρξέσζή ηνπο γηα ηε 
δηαζθάιηζε ηεο ειεύζεξεο θαη αλόζεπηεο εθδήισζεο ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο πνπ εθθξάδεηαη κέζσ ησλ 
βνπιεπηώλ 

 Οη βνπιεπηέο έρνπλ νξθηζηεί ππαθνή ζην ύληαγκα. Φήθνο όρη θαηά ζπλείδεζε αιιά θαζ’ ππαγόξεπζε ή θαη’ 
εμαλαγθαζκό απνηειεί παξαβίαζε ηνπ όξθνπ. 

 Σα θόκκαηα παξαβηάδνπλ επζέσο ην ύληαγκα όηαλ εμεηάδνπλ, θαηαδηώθνπλ θαη δηαγξάθνπλ ηνπο βνπιεπηέο 
ηνπο γηα γλώκε ή ςήθν πνπ έδσζαλ θαηά παξέθθιηζε ησλ θνκκαηηθώλ εληνιώλ.  

 
 
 



 
 
 


