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ηελ πόιε ησλ ΔΡΡΩΝ ιεηηνπξγεί από ην 2012 ην επηηειείν 
ησλ ΓΑΝΔΙΟΛΗΠΤΩΝ γηα ηνλ αγώλα καο θαη ζηελ Βόξεηα 
Διιάδα ελάληηα ζηελ δηαρξνληθή ΠΑΡΑΝΟΜΗΑ θαη ΣΟΚΟ-

ΓΛΤΦΗΑ ηωλ ΣΡΑΠΔΕΩΝ. Τνλ αγώλα απηόλ αξρίζακε ην 1999 
κε ηελ έθδνζε ηνπ βηβιίνπ «ΟΗ Σξάπεδεο ζην Μηθξνζθόπην» 

πνπ έγξαςε ν Πξόεδξνο ηνπ EIXE θ. Τάθεο Χξηζηνδνπιόπνπ-
ινο, Οηθνλνκνιόγνο θαη πξώελ αλώηαην ζηέιερνο ειιεληθώλ 
θαη μέλσλ ηξαπεδώλ. Οη εηδηθέο ηξαπεδηθέο γλώζεηο ησλ ζηειε-

ρώλ ηνπ EIXE πνπ απνθηήζεθαλ ΜΔΑ ζηηο ηξάπεδεο, επέηξε-
ςαλ ηελ επηηπρή δηθαζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο ηξαπεδηθήο πα-
ξαλνκίαο, κε θεληξηθό ζηόρν ηελ νξηζηηθή εμάιεηςή ηεο. Με 

ηελ ηερλνγλωζία ηνπ EIXE, έρνπλ εθδνζεί πεξηζζόηε-

ξεο από 2.000 δηθαζηηθέο απνθάζεηο ζε βάξνο 
όιωλ ηωλ ηξαπεδώλ (πάξα πνιιέο θαη ζηηο έξξεο) 
κε ηηο νπνίεο ηεθκεξηώζεθαλ νη ζαηαληθέο κεζνδεύζεηο κε ηηο 
νπνίεο νη ηξάπεδεο απνθηνύλ παξάλνκα σθειήκαηα ζε βάξνο 
ησλ δαλεηνιεπηώλ, θύξηα ηόθνπο κε ππέξκεηξα επηηόθηα, πα-
ξάλνκνπο αλαηνθηζκνύο θαη ινηπέο αζέκηηεο επηβαξύλζεηο 
πέξαλ ησλ λνκίκσλ. Τηο ιεζηξηθέο απηέο ρξεώζεηο ησλ ηξαπε-
δώλ ελαξκνλίδεη ην ΚΑΡΣΔΛ ηνπ ηξαπεδηθνύ θιάδνπ πνπ ιεη-
ηνπξγεί παξάλνκα από ηελ δεθαεηία ηνπ 1920. Σα παξάλνκα 
πνζά ζε θάζε ηξαπεδηθή απαίηεζε, θαηά κέζν όξν, είλαη ηεο 
ηάμεωο ηνπ 30%.  Οη απνθάζεηο απηέο αθνξνύλ θύξηα ζε ζαξσ-
ηηθέο αθπξώζεηο δηαηαγώλ πιεξσκήο ησλ ηξαπεδώλ ζε βάξνο 
θαηαλαισηώλ θαη επηρεηξεκαηηώλ θαζώο θαη ζηελ επηηπρή δη-
θαζηηθή απαγόξεπζε θαηαζρέζεσλ θαη πιεηζηεξηαζκώλ αθηλή-
ησλ. Όιεο εθδόζεθαλ ζε ζπλεξγαζία κε εηδηθά εθπαηδεπκέλνπο 

από ην EIXE δηθεγόξνπο, κόληκνπο ζπλεξγάηεο καο, νη νπνίνη 

πέξαζαλ κέζα ζηα Γηθαζηήξηα ηηο εηδηθέο θαη απνθαιππηηθέο 
ηξαπεδηθέο γλώζεηο θαη ηελ κεγάιε πείξα καο ζην ζέκα. Ήδε 
μεθίλεζε λένο γύξνο αγσγώλ θαηά ηξαπεδώλ γηα ηελ δηεθδίθε-
ζε από ηα κέιε καο θαη απνδεκηώζεσλ ιόγσ εζηθήο βιάβεο. 
  

Τνλ Ννέκβξην 2015 ην EIXE επέδσζε ζηνπο Πξνέδξνπο ησλ 
ηξαπεδώλ, ζην Κξάηνο θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε βαξύηαηε 
θαηαγγειία γηα ηηο ζπλερηδόκελεο θαθνπξγεκαηηθέο θαη εζληθά 
βιαπηηθέο γηα ηνλ Διιεληθό Λαό δξαζηεξηόηεηεο ησλ ηξαπεδη-
ηώλ, κε ηελ αλνρή ηνπ Κξάηνπο, ηελ ζπλδξνκή ηνπ ηξαπεδν- 
δηθεγνξηθνύ θαηεζηεκέλνπ θαη κε ηελ κόληκε θίκσζή καο από 
ηα ΜΜΔ. Δπηά (7) κήλεο κεηά, ε εμώδηθε απηή θαηαγγειία παξα-

κέλεη ΑΝΑΠΑΝΣΖΣΖ. Σην θείκελό ηεο, πεξηιακβάλεηαη θαη απ-

ζηεξή πξνεηδνπνίεζε ηνπ EIXE όηη, εθεμήο, θάζε δηθαζηηθή 
επίζεζε θαηά δαλεηνιήπηε-κέινπο καο, ζα απαληάηαη κε παθέην 
βαξύηαησλ κελύζεσλ θαη αγσγώλ, θαζώο θαη αηηεκάησλ ζηελ 
Δπξσπατθή Κεληξηθή Τξάπεδα γηα ηελ άκεζε ΑΝΑΚΛΖΖ ηωλ 
ΑΓΔΗΩΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ηωλ ηξαπεδώλ  πνπ, αληί λα ιεηηνπξγνύλ 
ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ηηο δηαηάμεηο θαη απνθάζεηο 
γηα ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα, ιεηηνπξγνύλ ΔΚΣΟ ησλ νξίσλ ησλ 
λόκσλ θαη ηεο λνκηκόηεηαο. Μεηά από 17 ρξόληα, ν θεληξηθόο 
καο ζηόρνο παξακέλεη αλαιινίσηνο: Ζ δηάιπζε ηνπ θαξηέι ηωλ 
ηξαπεδηηώλ θαη ν ηεξκαηηζκόο θάζε παξάλνκεο θαη αλήζηθεο 
ζπκπεξηθνξάο θαη έληερλα αδηαθαλνύο κεζόδεπζεο. 
 

ΚΑΛΟΤΜΔ ΚAΘΔ ΔΛΛΖΝΑ ΠΟΛΗΣΖ λα επσθειεζεί από ηα εμαη-

ξεηηθά ζεηηθά απνηειέζκαηα ησλ δξάζεσλ ηνπ EIXE ελάληηα 
ζηελ ηξαπεδηθή παξαλνκία, όπσο πινπνηνύληαη γηα όινπο κε ην 
ΠΑΚΔΣΟ ΝΔΜΔΗ 2 πνπ, από ην 2008, εμαζθαιίδεη ηελ πξν-
ζηαζία ηεο αμηνπξέπεηαο θάζε δαλεηνιήπηε, ηελ αθύξσζε δηα-
ηαγώλ πιεξσκήο ηξαπεδώλ θαη θαηαζρέζεσλ/πιεηζηεξηαζκώλ 
αθηλήησλ θαη, ηώξα, ηελ δηεθδίθεζε δηθαζηηθώλ απνδεκηώζεσλ 
γηα αδηθνπξαμίεο θαη ηελ αληηκεηώπηζε ησλ μέλσλ FUNDS        
 

 

To EIXE – ΔΘΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΩΝ ΔΡΔΤ-
ΝΩΝ είλαη κηα εμαηξεηηθά εμεηδηθεπκέλε ΜΖ ΚΔΡΓΟΚΟΠΗΚΖ 
αζηηθή εηαηξεία έξεπλαο θαη πξνζηαζίαο θαηαλαισηώλ από ηηο 
παξαλνκίεο ησλ ηξαπεδώλ. Σν έξγν καο είλαη πξωηνπνξηαθό 
θαη άλνημε λένπο δξόκνπο ζηελ πξνζηαζία ηωλ θαηαλαιωηώλ 
από ηξάπεδεο, όρη κόλν ζηελ Διιάδα αιιά θαη δηεζλώο. 
 

 

Τα ηξαπεδηθά πξντόληα θαη νη παξάλνκνη θαη θαηαρξεζηηθνί 
όξνη κε ηνπο νπνίνπο πξνζθέξνληαη ραξαθηεξίδνληαη από κε-
γάιε πνιππινθόηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζή ηνπο 

απαηηεί ηελ ζπλδξνκή εηδηθώλ, όπσο ην EIXE. Σε θάζε πεξίπησ-

ζε, ηέηνηα πξνβιήκαηα ΓΔΝ κπνξνύλ λα αληηκεησπηζζνύλ από 
ηνλ θαζέλα, όρη κόλν απνηειεζκαηηθά αιιά νύηε θαηά θαληαζία. 
Τα Γξαθεία καο είλαη δηαζέζηκα γηα ηελ αλαιπηηθή ζαο ελεκέξσ-
ζε, θαζνδήγεζε θαη νιηθή ζηήξημε. Ζ ζπλνιηθή ζηήξημε ζε  θάζε  
κέινο καο απνηειεί κηα θνξπθαίαο ρξεζηκόηεηαο θνηλωληθή 
παξνρή βαζηζκέλε ζηηο εηδηθέο καο γλώζεηο,  κε ζεβαζκό, π-
πεπζπλόηεηα θαη ζπλέπεηα γηα θάζε Έιιελα δαλεηνιήπηε, ζύκα 
ησλ Διιεληθώλ ηξαπεδώλ πνπ αλππνςίαζηνο εκπηζηεύζεθε...   

ΣΟΚΟΓΛΤΦΙΚΕ ΕΙΝΑΙ ΟΛΕ ΟΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΣΩΝ ΣΡΑΠΕΖΩΝ  
ΑΚΤΡΩΝΟΝΣΑΙ ΜΟΝΙΜΑ ΟΙ ΔΙΑΣΑΓΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΩΝ ΜΕ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΕΧΝΟΓΝΩΙΑ ΣΟΤ EIXE 

ΠΔΡΗΟΣΔΡΔ ΑΠO 70 (!!) ΑΠΟΦΑΔΗ Δ ΒΑΡΟ ΣΡΑΠΔΕΩΝ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΣΑ ΓΗΚΑΣΖΡΗΑ ΣΩΝ ΔΡΡΩΝ 

 ΙΣΟΕΛΙΔΑ - www.eixe.gr :  Πλοφςια ενθμζρωςθ για τθν τραπεηικι παρανομία με περιςςότερεσ από 130 κεματικζσ 

ενότθτεσ. Αναλυτικά κείμενα, αιχμθρι κριτικι, δικαςτικζσ αποφάςεισ και αποκαλυπτικά βίντεο. ΕΠΙΚΕΤΘΕΙΣΕ ΣΗΝ….. 

 ΠΑΚΕΣΟ ΝΕΜΕΙ 2 :  Η δομθμζνθ ςυνολικι λφςθ μασ από το 2008 ςτα προβλιματα υπερχρζωςθσ ςτισ τράπεηεσ, θ δια-

κοπι πλθρωμϊν, θ ακφρωςθ διαταγϊν πλθρωμισ και πλειςτθριαςμϊν και αγωγζσ για τθν διεκδίκθςθ αποηθμιϊςεων . 
Η λφςθ μασ αυτι ΤΠΕΡΣΑΙΡΕΙ αςφγκριτα του προβλθματικοφ «Νόμου Κατςζλθ» (βλ. ςφγκριςθ ςτθν Ιςτοςελίδα μασ)  

 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «» :  Πλθροφόρθςθ αιχμισ, αποκαλφψεισ και κριτικι ενάντια ςτθν παρανομία 

 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ «MONEY CLUB»: Γσξεάλ βαζηθή νηθνλνκηθή επηκόξθσζε ησλ θίισλ ηνπ EIXE θαη άιιεο παξνρέο 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 

Ζθαίζηνπ 3, 2νο όξνθνο (θεληξηθόο πεδόδξνκνο), 62123 ΔΡΡΔ 

E-mail: eixe.serres@gmail.com -  ΦΑΞ:  23210-22280 

Σειέθωλν:  23210-23000 θαζεκεξηλά 11-2 κκ. 

θαη Σεηάξηε 6 - 9 κκ. 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ηαδίνπ 3, 3νο όξνθνο, ύληαγκα , 10562 Αζήλα 

E-mail: eixe@otenet.gr,  ΦΑΞ: 210-9813609 

Σειέθωλα:  210-9813634 θαη 210-9813666   

κόλν 11-2 κκ θαζεκεξηλά εθηόο Παξαζθεπήο  


