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ANAKOINΩΗ 
 

Με αφορμι τθν απόφαςθ 2343/2016 του Μονομελοφσ  Πρωτοδικείου Ακθνϊν και τισ 
ςυνοδεφουςεσ αυτισ πολλαπλζσ εξωφρενικζσ ειδιςεισ και τα ιδιαίτερα ανερμάτιςτα 
ςχόλια που ζτυχαν μεγάλθσ δθμοςιότθτασ κατά τισ τελευταίεσ θμζρεσ, το EIXE ανακοι-
νϊνει τα εξισ:  

Tο να παίηει κανείσ με τθν ψυχολογία των πολιτϊν, τον φόβο, τον ενδεχόμενο πανικό, 
τθν ελπίδα ι τον απελπιςμό τουσ, το να τολμάει τζτοιον ςαδιςμό από καιροςκοπικό 
ςυμφζρον ι από ανεφκυνθ επιπολαιότθτα, είναι αδίκθμα ποινικό. Tο προβλζπει ο 
Ποινικόσ Kϊδικασ (άρκρο 191) και το προςδιορίηει ωσ «διαςπορά ψευδϊν ειδιςεων». 
Σο τιμωρεί με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν και με χρθματικι ποινι. Tο αδίκθ-
μα, με τθ νομικι του διατφπωςθ, αφορά ςε όποιον «διαςπείρει με οποιονδιποτε τρό-
πο ψευδείσ ειδιςεισ ι φιμεσ ικανζσ να επιφζρουν ανθςυχίεσ ι φόβο ςτουσ πολίτεσ ι 
να ταράξουν τθ δθμόςια πίςτθ ι να κλονίςουν τθν εμπιςτοςφνθ του κοινοφ». 

1. Η ςυγκεκριμζνθ απόφαςθ ακφρωςε μια διαταγι πλθρωμισ ποςοφ € 30.901,98  
που ιταν χρεωςτικό υπόλοιπο από ςφμβαςθ αλλθλόχρεου λογαριαςμοφ κι α-
φορά μόνο τθν ανακόπτουςα εταιρεία, τουσ εταίρουσ  και  εγγυθτζσ ανακόπτο-
ντεσ. υνεπϊσ δεν ιςχφουν τα διαδιδόμενα  «Κανείσ δανειολιπτθσ δεν οφείλει 
τίποτα και ςε καμιά τράπεηα». Πρόκειται περί απίςτευτθσ γενίκευςθσ, παντελϊσ 
αναλθκοφσ. 

2. Η διαταγι πλθρωμισ ακυρϊκθκε γιατί  ζγινε δεκτόσ λόγοσ ανακοπισ που αφο-
ροφςε ςτθν καταχρθςτικι ςυμπεριφορά από τθν τράπεηα, ςυνιςτάμενθ ςτο ότι 
αυτι (θ τράπεηα) ιταν υπαίτια τθσ πρόκλθςθσ τθσ οικονομικισ αδυναμίασ τθσ 
εταιρείασ (κακ’ θσ θ διαταγι πλθρωμισ). Δθλαδι  θ μθ πλθρωμι του χρεωςτι-
κοφ κατάλοιπου των € 30.901,98 τθσ ςφμβαςθσ αλλθλόχρεου λογαριαςμοφ που 
ςφνθψε θ ανακόπτουςα ετερόρρυκμθ εταιρεία οφείλετο ςτο ότι από αποκλει-
ςτικι υπαιτιότθτα τθσ τράπεηασ, και ςυγκεκριμζνα από αδικαιολόγθτθ κωλυςι-
εργία αρμοδίου υπαλλιλου τθσ,  δεν εγκρίκθκε ςτθν εταιρεία να υπαχκεί ςτο 
πρόγραμμα νζου χαμθλότοκου δανειςμοφ του ΣΕΜΠΕ με εγγφθςθ του ελλθνι-
κοφ δθμοςίου, με αποτζλεςμα θ εταιρεία να καταςτραφεί οικονομικά κι ζτςι να 
μθ μπορεί να εξυπθρετιςει το επίδικο δάνειο με υπόλοιπο €  
30.901,98 το οποίο ζςπευςε θ τράπεηα να το εξοπλίςει με διαταγι πλθρωμισ. 
Σο Δικαςτιριο δζχκθκε ότι θ οικονομικι ηθμία τθσ εταιρείασ φψουσ € 
135.838,14 από απϊλεια παραγγελιϊν λόγω αδυναμίασ προμικειασ πρϊτων 
υλϊν,  κα μποροφςε να είχε αποφευχκεί εάν θ τράπεηα δια του αρμοδίου υ-
παλλιλου τθσ είχε εγκαίρωσ ειςθγθκεί κετικά να λάβει θ ανακόπτουςα εταιρεί-
α μζςω ΣΕΜΠΕ νζο χαμθλότοκο δάνειο για αγορά πρϊτων υλϊν κι εκτζλεςθ τθσ 
παραγγελίασ τθσ, για  να ειςπράξει το τίμθμα τθσ παραγγελίασ, ϊςτε  να μπορζ-
ςει να εξυπθρετιςει το επίδικο δάνειο. Κρίκθκε επομζνωσ θ ςυμπεριφορά τθσ 
τραπζηθσ καταχρθςτικι και γιϋαυτό είναι άκυρθ θ διαταγι πλθρωμισ λόγω κα-
τάχρθςθσ δικαιϊματοσ τθσ τράπεηασ. 

 
NATIONAL INSTITUTE OF CREDIT RESEARCH 

 
 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΧΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ (ΕΛΛΑ) 
 

 
 

Ελληνική μη κερδοζκοπική εηαιρία έρεσνας, ενημέρωζης και προζηαζίας καηαναλωηών από ηράπεζες 



2 

  

 

       

Επομζνωσ, όλα όςα διαδόκθκαν ότι «Από τθν ςτιγμι που θ δανειακι ςφμβαςθ κεωρεί-
ται αδικοπραξία, διαγράφεται οριςτικά, ενϊ ςφμφωνα με τθν απόφαςθ, αν θ τράπεηα 
ςυνεχίςει να απαιτεί τθν αποπλθρωμι του «υποτικζμενου» δάνειου, τότε διαπράττει 
και απάτθ» ι «απόπειρα να νομιμοποιιςει ζςοδα από εγκλθματικζσ πράξεισ» κρίνο-
νται αναλθκι και όλωσ παραπλανθτικά. 

3. Από τθν παραπάνω απόφαςθ επίςθσ δεν ςτοιχειοκετοφνται τα διαδοκζντα ότι δεν α-
ςκικθκε ζφεςθ ι αναίρεςθ διότι τότε, «ο δικθγόροσ τουσ κα πιγαινε φυλακι, παρα-
βιάηοντασ το κακικον τθσ Αλικειασ, του άρκρου 116 ΚΠολΔ», τα οποία είναι απολφτωσ 
ανακριβι και παραπλανθτικά. 

4. Επίςθσ, ανακριβϊσ αναφζρεται ότι «επιπροςκζτωσ ζκρινε ότι θ τράπεηα οφείλει ςτον 
δανειολιπτθ τουλάχιςτον το ποςό των € 140.000 !». Δεν ζκρινε ευκζωσ το Δικαςτιριο 
ότι ενζχεται να καταβάλλει  θ τράπεηα το ποςό αυτό. Η εδϊ παρεμπίπτουςα κρίςθ του 
Δικαςτθρίου ότι θ τράπεηα προκάλεςε τθν απϊλεια εςόδων ςτθν ανακόπτουςα μπορεί 
να ςτθρίξει μεταγενζςτερα άςκθςθ αγωγισ αποηθμίωςθσ κατά τθσ τράπεηασ από τθν 
ανακόπτουςα  εταιρεία.  Κι αυτό είναι το μόνο ορκό από τθν παραπάνω απόφαςθ κι 
όχι ότι θ απόφαςθ ζκρινε  (δθλαδι επιδίκαςε) το ποςό των € 140.000. 

5.  Επίςθσ, δεν είναι αλθκζσ οφτε βάςιμο ότι μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ αυτισ «Οι 
Πολίτεσ δικαιοφνται με αγωγζσ να διαγράψουν οριςτικά τα δάνειά τουσ από τισ τράπε-
ηεσ αυτζσ και να απαιτιςουν και μια ςοβαρότατθ αποηθμίωςθ ζκαςτοσ, γιατί οι τράπε-
ηεσ ζχουν ευκφνθ για τθν φτωχοποίθςθ του ελλθνικοφ λαοφ!» ι «καμιά από αυτζσ 
(τράπεηεσ) δεν μπορεί να ηθτά τθν εξόφλθςθ δανείων από τουσ Πολίτεσ, όταν αυτζσ 
είναι υπεφκυνεσ για τθν οικονομικι αδυναμία αποπλθρωμισ των δανείων, μια και με 
τθν παράνομθ ςυμπεριφορά τουσ ζχουν φτωχοποιιςει τουσ πάντεσ!»  ι «κανείσ δα-
νειολιπτθσ δεν οφείλει τίποτα και ςε καμιά τράπεηα, όταν αποδεικνφεται ότι θ τράπε-
ηα είναι θ υπεφκυνθ τθσ οικονομικισ αδυναμίασ του δανειολιπτθ». Αυτζσ οι διαδόςεισ 
είναι ανιςτόρθτεσ γενικότθτεσ και δθμιουργοφν παραπλάνθςθ ςτο αναγνωςτικό κοι-
νό. 

6.  Δεν κα πρζπει να παραπλανάται το αναγνωςτικό κοινό ότι μετά τθν ζκδοςθ τθσ από-
φαςθσ αυτισ: 

«Όποιοσ δικθγόροσ αρνθκεί τθ νομικι υποςτιριξθ του πολίτθ, βάςει τθσ τραπεηικισ 
απάτθσ και τθσ απόφαςθσ 2343/2016, κα πρζπει τουλάχιςτον να καταγγζλλεται από 
τον πολίτθ ςτον ςφλλογο του και να αναηθτοφνται από αυτόν οι ςχετικζσ ποινικζσ και 
οι αςτικζσ ευκφνεσ, δθλαδι, ςε ότι ηθμιωκεί ο Πολίτθσ από τθν άρνθςθ του Δικθγόρου 
κα πρζπει να παρκεί από τθν προςωπικι περιουςία του ςυγκεκριμζνου Δικθγόρου ι 
και Δικαςτι, αναλόγωσ ποιοσ προκάλεςε τθ ηθμία ςτον πολίτθ!» 

Όλα τα ανωτζρω δεν ζχουν καμιά ςχζςθ με τθν εν λόγω απόφαςθ, θ οποία αφορά μια 
και μόνθ περίπτωςθ, που  δεν μπορεί να γενικευτεί, οφτε επζχει κζςθ νόμου, οφτε τα 
περιςτατικά τθσ ταιριάηουν με τθν πλειονότθτα των περιπτϊςεων των «κόκκινων» δα-
νείων, οφτε μπορεί να εφαρμοςτεί αμζςωσ και αυτομάτωσ (αυτοδικαίωσ) για το ςφνο-
λο των δανειολθπτϊν τθσ χϊρασ, όπωσ «ελαφρά τθ καρδία» και εντελϊσ παραπλανθ-
τικά διαδίδει θ ςυγκεκριμζνθ ειδθςεογραφία. 

7.  Κάκε περίπτωςθ δανειολιπτθ ζχει τα δικά τθσ χαρακτθριςτικά, που χριηουν εξειδι-
κευμζνθσ αντιμετϊπιςθσ. 

8.  Δεν προκφπτει εάν θ απόφαςθ αυτι ζχει τελεςιδικιςει ι ζχει καταςτεί αμετάκλθτθ. 
Δεν μπορεί να το πει κανείσ αυτό με βεβαιότθτασ, εάν δεν επιδειχκοφν οι εκκζςεισ ε-
πίδοςθσ αντιγράφου τθσ απόφαςθσ ςτθν κακθσ θ ανακοπι τράπεηα κακϊσ και το πι-
ςτοποιθτικό μθ άςκθςθσ ενδίκων μζςων. 

υμπεραςματικά, κάκε απόφαςθ πρϊτιςτα αφορά τθν κατϋιδίαν περίπτωςθ. Ζχει θ ςκζ-
ψθ του Δικαςτθρίου χρθςιμότθτα για άλλεσ περιπτϊςεισ με χαρακτθριςτικά, όμωσ,  που 
προςιδιάηουν ςτθν κρικείςα περίπτωςθ. Αυτό ςε κάκε περίπτωςθ γίνεται με επιςταμζνθ 
μελζτθ και από επαΐοντεσ και γνϊςτεσ του αντικειμζνου.  
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Είναι κλιβερό το φαινόμενο μερικοί επιτιδειοι, με τθν παραμικρι αφορμι και με πλεό-
ναςμα ανευκυνότθτασ, απεριςκεψίασ και λαϊκιςμοφ ςε βάροσ των δανειοδοτθκζντων και 
καταλθςτευκζντων από τισ τράπεηεσ Ελλινων ςπεφδουν να εκμεταλλευτοφν τα προβλι-
ματα που είναι ανίκανθ να λφςει θ Πολιτεία και θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

Ιδιαίτερα ανθςυχθτικι είναι θ διαπίςτωςθ ότι, δθμοςιογράφοι –μζλθ τθσ ΕΗΕΑ ι μθ– 
ςπεφδουν να δθμοςιοποιιςουν ανεφκυνα «ρεπορτάη-βόμβεσ» που οφτε ρεπορτάη είναι 
ενϊ θ μόνθ «βόμβα» που υπάρχει είναι αυτι κατά τθσ ζγκυρθσ και υπεφκυνθσ δθμοςιο-
γραφίασ. Ιδιαίτερα ςθμειϊνουμε ότι θ «είδθςθ» και τα ανερμάτιςτα ςχόλια παρουςιά-
ςτθκαν αυτοφςια ςε μεγάλο αρικμό ιςτοςελίδων, blogs, ακόμα και ςε ενθμερωτικι τθλε-
οπτικι εκπομπι («ΚΟΝΣRA 24» του κ. Αιμίλιου Λιάτςου, KONTRA CHANNEL, ςτισ 28 Δε-
κεμβρίου 2016). 

ε περίπτωςθ μελλοντικϊν επαναλιψεων, τα Μζλθ μασ κα πρζπει να ηθτοφνε τθν αξιο-
λόγθςθ του EIXE και των νομικϊν μασ ςυμβοφλων. Σα Μζλθ ςτθ Βόρεια Ελλάδα εξυπθρε-
τοφνται από το Γραφείο  μασ ςτισ ζρρεσ. Εφόςον κα υπάρξουν και νζα τζτοια κροφςμα-
τα διαςποράσ ψευδϊν ειδιςεων ενδιαφζροντοσ δανειολθπτϊν, κα προχωριςουμε ςε 
μθνφςεισ εναντίον κάκε υπεφκυνου. 

Σο EIXE είναι ζνασ ζγκυροσ εξειδικευμζνοσ Οργανιςμόσ ζρευνασ και προςταςίασ των κα-
ταναλωτϊν από τράπεηεσ, με πρωτοποριακι δράςθ και εξαιρετικά αποτελζςματα ςτθν 
Ελλάδα από το 1999. 

Η ςυμβολι του EIXE ςτθν ανάδειξθ και ςτθν κεςμικι αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ τθσ 
τραπεηικισ παρανομίασ ςε βάροσ δανειολθπτϊν υπιρξε κακοριςτικι και ξεκίνθςε με το 
βιβλίο «Οι Σράπεηεσ ςτο Μικροςκόπιο» (ζκδοςθ 1999). τθ ςυνζχεια, ςυντονίςτθκε θ 
ζκδοςθ περιςςοτζρων των 2.000 δικαςτικϊν αποφάςεων ςε βάροσ των τοκογλυφικϊν 
απαιτιςεων των τραπεηϊν, επίτευγμα που οφείλεται ςτθν πετυχθμζνθ ςφηευξθ των ει-
δικϊν τραπεηικϊν γνϊςεων τθσ θγετικισ ομάδασ του EIXE με τισ ειδικζσ νομικζσ γνϊςεισ 
ςυνεργατϊν μασ δικθγόρων που αξιοποιικθκαν με τθν επιμονι και τθν υπομονι όλων 
μασ. Σο EIXE ζχει απευκφνει γραπτι προειδοποίθςθ προσ τισ τράπεηεσ, το Κράτοσ και τισ 
Ευρωπαϊκζσ Αρχζσ ότι θ εμμονι των τραπεηιτϊν ςτθν διεκδίκθςθ τοκογλυφικϊν απαιτι-
ςεων από τα Μζλθ του κα καταλιξει αναπόφευκτα ςτθ μετωπικι ςφγκρουςθ με κατά-
κεςθ από πλευράσ EIXE πακζτου βαρφτατων μθνφςεων, αγωγϊν και αιτθμάτων ανάκλθ-
ςθσ των αδειϊν λειτουργίασ όλων των Ελλθνικϊν τραπεηϊν. Λόγω τθσ πάγιασ αδιαφορί-
ασ των ςτθ τιρθςθ τθσ νομιμότθτασ και των υποχρεϊςεϊν τουσ, οι διαδικαςίεσ από 
πλευράσ EIXE ζχουν ιδθ δρομολογθκεί. 

υγκροτθμζνθ, υπεφκυνθ και πλιρθσ πλθροφόρθςθ κάκε ενδιαφερόμενου παρζχεται 
ελεφκερα από τον Δικτυακό Σόπο του EIXE ςτθ διεφκυνςθ «www.eixe.org». 

__________________________________ 

TΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ           
     ΑΘΗΝΑ  

   ταδίου 3, 3οσ όρ. (ϊρεσ 1-5 μμ, επιςκζψεισ μόνο μετά από προςυνεννόθςθ)     

   Με e-mail:  eixe@otenet.gr 

   Tθλ.:  210-9813634 (κακθμερινά, μόνο 1—5 μμ) 

     ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: 

 Ηφαίςτου 3, ΕΡΡΕ (2οσ όροφοσ, ϊρεσ 11-2 μμ, επιςκζψεισ μόνο μετά από  
προςυνεννόθςθ) 

 Με e-mail:   eixe.serres@gmail.com 

 Tθλ.:  23210-23000 (κακθμερινά, μόνο 11-2 μμ) 


