Επιστολές «μαϊμού» στους αγρότες από την πρώην ΑΤΕ

Στέλνονται στους οφειλέτες της υπό εκκαθάριση Αγροτικής Τράπεζας

ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ: «Μην φοβάστε, όλα είναι ψέματα για να σας φοβίσουν»

Εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, αλλά ιδίως το τελευταίο, αγρότες ανά την επικράτεια
δέχονται επιστολές-τελεσίγραφα, που δίνουν μέχρι δέκα μέρες προθεσμία σε αγρότες
δανειολήπτες της πρώην ΑΤΕ, η οποία βρίσκεται υπό εκκαθάριση για να εξοφλήσουν
ληξιπρόθεσμα («κόκκινα») δάνεια, με υπογραφή του Ειδικού Εκκαθαριστή της τράπεζας κ. Ν
ίκο Μαράντο.

Μάλιστα στις εν λόγω επιστολές-ειδοποιητήρια, γίνεται λόγος πως αν δεν προσέλθουν οι
αγρότες να εξοφλήσουν τις οφειλές τους, η ΑΤΕ θα δώσει τα στοιχεία τους σε
εισπρακτικές εταιρείες.

Αυτές οι επιστολές, όπως φαίνονται τα πράγματα, είναι «μαϊμού» που μόνο σκοπό έχουν να
εκφοβίσουν τον αγροτικό κόσμο.

Ας δούμε τι γράφει μια τέτοια επιστολή:
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«Σας ενημερώνουμε ότι η οφειλή σας από τη σύμβαση 526-2004-00060-ΧΧΧ (Αριθμός
Λογαριασμού Κάρτας…..) παρουσιάζει καθυστέρηση πλέον των 1798 ημερών για το ποσό
των …. ευρώ, το οποίο εξακολουθεί να εκτοκίζεται με επιτόκιο υπερημερίας.
Καθώς ο λογαριασμός σας παραμένει σε ληξιθπρόθεσμη κατάσταση άνω των 10 ημερών,
σας ενημερώνουμε ότι η ΑΤΕ υπό ειδική εκκαθάριση θα διαβιβάσει τα δεδομένα σας σε μία
από τις ακόλουθες εταιρείες ενημέρωσης, δηλαδή είτε την First call, είτε τη Mellon, είτε την
Cycle Credit είτε την Matrix.
Οι εταιρείες αυτές λειτουργούν σύμφωνα με το Ν 3758/2009, όπως εκάστοτε ισχύει, και
είναι εγγεγραμμένες στο οικείο μητρώο όπως ο νόμος ορίζει.
Η εταιρεία που θα επιλέξει η ΑΤΕ υπό ειδική εκκαθάριση θα αναλάβει την περαιτέρω
ενημέρωσή σας και τη διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων
αποπληρωμής της ληξιπρόθεσμης οφειλής σας.
Σε περίπτωση που έχετε ήδη καταβάλλει το παραπάνω ποσό, αγνοείστε την υπενθύμιση
αυτή και σας ζητούμε συγγνώμη για την ενόχληση».

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Για το παραπάνω θέμα αλλά και για τις λεγόμενες «εισπρακτικές» εταιρείες ο κ.
Δημήτρης Αντωνίου ανέφερε στη «Α.ε»:

1) Το έγγραφο αυτό δήθεν από την ΑΤΕ με την υπογραφή δήθεν του εκκαθαριστή Νίκου
Μαράντου, είναι πλαστό, διότι είναι ΠΑΡΑΝΟΜΟ να φανερώνει ο εκκαθαριστής τα
προσωπικά τραπεζικά απόρρητα δεδομένα του καθενός σε "εισπρακτικές" εταιρείες και να
στέλνει ο εκκαθαριστής τους οφειλέτες αγρότες να πληρώνουν τα δάνειά των σε
εισπρακτικές εταιρείες που αναφέρονται μέσα στο έγγραφο αυτό, διότι αυτό απαγορεύεται
ρητά από τον ν.3758/2009. Και δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο εκκαθαριστής είναι τόσο
ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ, αλλά και βλάκας να βάζει τον εαυτό του σε τέτοιο μεγάλο κίνδυνο ποινικής
του δίωξης για παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, απειλή, εκβιασμό και
απάτη. Ήδη, η "εισπρακτική" εταιρεία EOS-MATRIX (η μεγαλύτερη του είδους) είναι
κατηγορούμενη, μαζί με την Eurobank, μετά από δική μου μήνυση, επειδή με ενοχλούσαν
στο τηλέφωνο, για παραβίαση των προσωπικών μου τραπεζικών δεδομένων. Το δικαστήριο
θα γίνει την άνοιξη του 2014 στην Αθήνα. Γι αυτό όποιος πάρει τέτοια έγγραφα δήθεν από
την ΑΤΕ, ή να τα πετάξει, ή να τα πάει στον Εισαγγελέα. ΜΗΝ ΔΙΝΕΤΕ ΣΗΜΑΣΙΑ.

Αναλύοντας περαιτέρω την κατάσταση με τις «εισπρακτικές εταιρείες, ο κ.
Αντωνίου μας επεσήμανε:
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Α) Σύμφωνα με τον ν. 3758/2009 οι εισπρακτικές ΔΕΝ μπορούν: α) να αγοράσουν (ΑΚ 513
επ.)ή να αναδεχτούν (ΑΚ 471 επ.) ή να διαχειριστούν (ΑΚ 876 επ.)! δάνεια από τις τράπεζες
ή να χορηγήσουν οι ίδιες δάνεια (διότι δεν είναι πιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές
εταιρείες κλπ),
β) δεν
μπορούν να προβούν σε ΚΑΜΙΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ πράξη εναντίον οφειλέτη που ασκείται
αποκλειστικά από δικηγόρους ή δικαστικούς επιμελητές, όπως εξώδικα, διαταγές
πληρωμής, κατασχέσεις και πλειστηριασμούς ! ή την συμμετοχή των σε πλειστηριασμούς!.
Β) Σύμφωνα με τον ν. 3758/2009 οι εισπρακτικές μπορούν ΜΟΝΟ: Να ενημερώνουν
ΕΞΩΔΙΚΩΣ τους οφειλέτες για ληξιπρόθεσμα δάνεια (που έχουν καταγγελθεί από την
τράπεζα)
Γ) Απαγορεύεται από τράπεζα η εκχώρηση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων προς είσπραξη,
είτε προς τις Εισπρακτικές είτε προς άλλους τρίτους (ΑΚ 455 επ.).

2) Σας φοβίζουν τα προδοτικά κανάλια, ότι δήθεν οι τράπεζες θα πουλήσουν τα δάνειά σας
σε ξένες τράπεζες οι οποίες δήθεν θα σας πάρουν τα σπίτια. Αυτά είναι ΨΕΜΜΑΤΑ και
σκοπό έχουν να σας φοβίσουν για να πληρώσετε τις πρόστυχες τράπεζες. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
να πουλήσουν οι τράπεζες τα δάνειά σας σε ξένες τράπεζες,. ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ την
δική σας!....άρα αυτό είναι αδύνατον να γίνει. Σήμερα! ο Δ/τής της Εθνικής Τράπεζας Του
ρκολιάς
δήλωσε στην ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΉ, ακριβώς αυτό: Ότι δηλ. απαγορεύεται να πουλήσουν οι
τράπεζες τα δάνεια σε ξένες τράπεζες χωρίς την συναίνεση του δανειολήπτη.

Και τέλος. Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο λέει ότι "σε κανένα
δικαστήριο της χώρας δεν υπάρχει καμία διαταγή πληρωμής, κατάσχεση ή πρόγραμμα
πλειστηριασμού κατά ακινήτων ελλήνων πολιτών από ξένες τράπεζες και funds". ΜΗΝ
ΦΟΒΑΣΤΕ, είναι ΟΛΑ ΨΕΜΜΑΤΑ...είμαστε σε εμφύλιο με τους τραπεζίτες, τα κανάλια,
εφημερίδες κλπ...όλοι αυτοί ζουν από τις σάρκες σας και από τα προδοτικά χρήματα της
Τρόικας και των εδώ οργάνων των.

Η Eurobank στέλνει ένα έγγραφο που λέει ότι δήθεν έδωσε το δάνειό σας σε μια ξένη
εταιρεία ANAΠΤYΞΗ με έδρα το Λονδίνο κλπ.κλπ. κι ότι η εταιρεία αυτή επέστρεψε το
δάνειό σας και πάλι στην Eurobank!!...είναι ΟΛΑ παραμύθια της χαλιμάς για να σας φοβίσει.
Ας μου πει ένας ότι έχασε κάποιος το σπίτι στου σε ξένη τράπεζα κι εγώ θα πνιγώ στον
Πηνειό.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 23-11-2013
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