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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1480/2012, του O. K. H. K., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
υποχρεωτική υποτίμηση της αξίας των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου 
που έχουν στην κατοχή τους μικροεπενδυτές

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι μικροεπενδυτές που είναι 
κάτοχοι ομολόγων του ελληνικού δημοσίου υποχρεούνται να αποδεχτούν μείωση της 
ονομαστικής αξίας των ομολόγων τους και καθώς μη ευνοϊκούς όρους για τους τόκους 
αποπληρωμής. Διατείνεται ότι οι επενδυτές δικαιολογημένα αναμένουν πλήρη απόδοση 
κεφαλαίου, τονίζοντας ότι τα υποχρεωτικά κουρέματα συζητήθηκαν μόνο με τις μεγάλες 
τράπεζες και τα ιδρύματα και ότι η άποψη των μικροεπενδυτών δεν ζητήθηκε. Επιπλέον, δεν 
έχουν στη διάθεσή τους μέσα προσφυγής ή ένδικα μέσα ώστε να προσβάλουν τα μέτρα που 
έλαβε η ελληνική κυβέρνηση, δεδομένου ότι κανένα δικηγορικό γραφείο δεν θα δεχόταν να 
αναλάβει την υπόθεση, ενώ οι ασφαλιστικές εταιρείες ισχυρίζονται ότι οι διαδικασίες δεν θα 
μπορούσαν να καλυφθούν από τις πολιτικές τους για το ευεργέτημα πενίας. Ο αναφέρων 
διερωτάται εάν παρέχεται ασφάλεια δικαίου στην ΕΕ, όταν είναι δυνατή η με αναδρομική 
ισχύ μετατροπή συμβολαίων εν μία νυκτί και χωρίς τη διενέργεια διαβουλεύσεων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Απριλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2014

Η Επιτροπή έχει πλήρη επίγνωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν πολλοί 
μικροεπενδυτές που χρειάστηκε να υποστούν μειώσεις στην ονομαστική αξία των 
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επενδύσεών τους και δυσμενείς όρους αποπληρωμής.. 

Θα έπρεπε ωστόσο να τονιστεί ότι σύμφωνα με τα συμπεράσματα των διασκέψεων κορυφής 
των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ζώνης ευρώ που πραγματοποιήθηκαν στις 21 
Ιουλίου και 26 Οκτωβρίου 2011, η χρησιμοποίηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στη 
χρηματοδότηση του δευτέρου ελληνικού προγράμματος οικονομικής προσαρμογής ενέπιπτε 
στην πρωταρχική ευθύνη των ελληνικών αρχών. Εναπόκειται επομένως να κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν την τήρηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, 
όπως αυτές απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες και την εθνική τους νομοθεσία.


