
 

Αριθ. Φύλλου 199 
Σ/Κ 25-26/09/2021 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: 
Θοδωρής Ζούμπος 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ :  
Κυριάκος Τόμπρας 

 

Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ     ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΡΒΑΣΗ    ΤΗΛ. 210 5200452-62 
ΕΔΩ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΟΛΑ ΟΣΑ ΔΕΝ ΣΟΥ ΛΕΝΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΣΕ ΧΡΕΩΣΑΝΕ                      Email : ypervasi.gr@gmail.com  

 



 

ΕΚΔΟΤΗΣ : ΥΠΕΡΒΑΣΗ – ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο * Αγίου Κωνσταντίνου 2  
10431 Αθήνα * ΑΦΜ 997277532 * Δ.Ο.Υ. Α’ ΑΘΗΝΩΝ 
ΕιρΑθηνών 431/2013 (ΕΔ) * ΑΒΣ ΠρωτΑθηνών 29909/2014 
ΤΗΛ. 210 5200452 – 62  * Email : ypervasi.gr@gmail.com 

 Σ/Κ 25-26 Σεπτεμβρίου 2021 | Αριθμός Φύλλου 199 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 2 

 

γνωστός ποινικολόγος Παύλος 
Σαράκης θεωρεί επιτακτική την 
ανάγκη αυστηροποίησης του 

νομικού πλαισίου για τους δράστες 
που επιχειρούν να βλάψουν εφ΄  
όρου ζωής τα θύματα τους, όπως οι 
επιθέσεις με βιτριόλι, προκειμένου να 
λειτουργήσει αποτρεπτικά σε μιμητές 
τέτοιου τύπου επιθέσεων. 

 
Να τονίσουμε πως ο γνωστός δικηγόρος των Αθηνών 
υπήρξε θύμα και ο ίδιος επίθεσης με καυστικό υγρό το 2007. 
Ο ίδιος μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί 
Τύποι» αναφέρθηκε και στη συνάντηση που είχε με την 
Ιωάννα Παλιοσπύρου, η δίκη της οποίας για την επίθεση 
που δέχθηκε με βιτριόλι ξεκίνησε προ ημερών, αλλά και για 
την προσωπική του εμπειρία προ ετών. «Τα εγκλήματα 

βίας που τελούνται μέσω χημικών μέσων, όπως το θειικό 
οξύ ή και άλλα παρόμοια καυστικά υγρά, είναι χτυπήματα 
που επιφέρουν βάρβαρες βλάβες εφ όρου ζωής στα 
θύματα», σημείωση ο Παύλος Σαράκης και τόνισε πως «το 
ζητούμενο είναι να αυστηροποιηθεί το νομικό πλαίσιο, 
ώστε να λειτουργεί αποτρεπτικά στους μιμητές τέτοιων 
βάρβαρων πράξεων. 

α πρέπει να γίνεται καταγραφή 
των χημικών μέσων που 
διακινούνται στην αγορά. 

Όπως αποκάλυψε συνάντησε την Ιωάννα, για να της 
εκφράσει τη συμπαράστασή του, έχοντας και ο ίδιος 
υπάρξει στο παρελθόν θύμα επίθεσης με καυστικό υγρό. 
«Την Ιωάννα τη συνάντησα, της έδειξα τον σεβασμό και την 
αγάπη μου. Και την ενθάρρυνα να συνεχίσει τον αγώνα 
που κάνει και σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση της υγείας 
της, αλλά και τον αγώνα που κάνει για να μπορέσει να 
διεκδικήσει τη δικαστική της λύτρωση, τιμωρώντας τη 
δράστιδα αυτής της βάρβαρης και άθλιας επίθεσης εις 
βάρος της». Ερωτηθείς τι θα έλεγε στην δράστιδα της 
επίθεσης, απάντησε χαρακτηριστικά ότι θα τη ρωτούσε 
«Γιατί είχε χάσει την ψυχή της;». Όπως είπε ο κ. Παύλος 
Σαράκης «όλοι μας μπορούμε να αντιληφθούμε τον πόνο 
και τη δυστυχία που έχει προκαλέσει στην Ιωάννα αυτό το 
βάρβαρο χτύπημα βίας. Και για εμένα πολύ περισσότερο, 
γιατί είμαι κι εγώ θύμα παρόμοιας βάρβαρης επίθεσης, τον 
Δεκέμβριο του 2007. Μπορώ και καταλαβαίνω και 
συμπάσχω για την Ιωάννα». Αναφερόμενος στην επίθεση 
με καυστικό υγρό που είχε δεχθεί ο ίδιος το 2007, είπε πως 
χρειάστηκε μεγάλη δύναμη ψυχής για να διαχειριστεί την 
κατάσταση και συμπλήρωσε πως έχει λυτρωθεί, αφού τα 
δύο πρόσωπα που ενεπλάκησαν, σχεδίασαν και εκτέλεσαν 
την επίθεση, είναι νεκρά, ενώ το τρίτο είναι στη φυλακή. 

Ο 

Θ 



 

ΕΚΔΟΤΗΣ : ΥΠΕΡΒΑΣΗ – ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο * Αγίου Κωνσταντίνου 2  
10431 Αθήνα * ΑΦΜ 997277532 * Δ.Ο.Υ. Α’ ΑΘΗΝΩΝ 
ΕιρΑθηνών 431/2013 (ΕΔ) * ΑΒΣ ΠρωτΑθηνών 29909/2014 
ΤΗΛ. 210 5200452 – 62  * Email : ypervasi.gr@gmail.com 

 Σ/Κ 25-26 Σεπτεμβρίου 2021 | Αριθμός Φύλλου 199 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 3 

o βιτριόλι έχει 
μετατραπεί από ένα 
απλό καθαριστικό 

σε εγκληματικό 
εργαλείο στα χέρια 
ανθρώπων που θέλουν 
να προκαλέσουν κακό. 

 
Η δεύτερη επίθεση με βιτριόλι σε 
διάστημα ενός χρόνου έχει 
προβληματίσει έντονα τις αρχές της 
χώρας, οι οποίες διαπιστώνουν ότι 
μια χημική ουσία, η οποία 
χρησιμοποιείται συνήθως ως απλό 
καθαριστικό έχει μετατραπεί σε 
εγκληματικό εργαλείο στα χέρια 
ανθρώπων που θέλουν να 
προκαλέσουν κακό. Τι είναι όμως το 
θειικό οξύ; «Πρόκειται για μία ισχυρά 
διαβρωτική ένωση η οποία μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί στη 
μεταλλουργία αλλά και στη γεωργία. 
Φυσικά δεν είναι η μοναδική ουσία 
που μπορεί να προκαλέσει 
πρόβλημα εάν σε έρθει σε επαφή με 
το ανθρώπινο δέρμα, υπάρχουν και 
άλλα παρόμοια προϊόντα, ελεύθερα 
στην αγορά. Δεν μπορείς να τα 
περιορίσεις ή να απαγορεύσεις τη 
χρήση τους. Δεν φταίει η πέτρα, 
αλλά το χέρι που την πετάει» 
σημείωσε στο GRTimes ο πρόεδρος 
της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, 
Νάσος Παπαδόπουλος. Προσθέτει 
δε, ότι το θειικό οξύ χρησιμοποιείται 
και ως πρόδρομη ουσία για την 
παρασκευή ναρκωτικών ουσιών. 
«Ανήκει στην κατηγορία 3 των 
ουσιών αυτών και υπάρχει έλεγχος 
των ποσοτήτων που εισέρχονται ή 
εξέρχονται είτε από κράτη - μέλη, είτε 
από τρίτες χώρες» τονίζει 
χαρακτηριστικά και συμπληρώνει 
πως όταν έρχεται σε επαφή με το 

ανθρώπινο δέρμα ουσιαστικά 
απορροφά το νερό από τους ιστούς. 
Προκαλεί έγκαυμα και τρομερό 
πόνο. Αναφερόμενος στους 
τρόπους με τους οποίους το κράτος 
μπορεί να θεσπίσει ασφαλιστικές 
δικλίδες και να ελέγξει την διάθεση 
του θειικού οξέος, ο πρόεδρος της 
Ένωσης Ελλήνων Χημικών τονίζει 
ότι «Εάν εγώ αγοράσω δύο λίτρα θα 
έπρεπε να υπάρχει μια διαδικασία 
ταυτοποίησης του ατόμου που 
προχωρά σε μια τέτοια αγορά, η 
οποία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει». 
Ενώ για τη διάθεση μέσω ίντερνετ, 
όπως φέρεται να προμηθεύτηκε την 
ουσία ο δράστης στην επίθεση στην 
Μονή Πετράκη, ο κ. Παπαδόπουλος 
σημείωσε ότι πριν από το 
περιστατικό με την Ιωάννα υπήρχαν 
αρκετές ιστοσελίδες που παρείχαν 
το θειικό οξύ on-line. Μετά το συμβάν 
και τον ντόρο οι περισσότερες 
κατέβασαν αυτά τα προϊόντα, χωρίς 
αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν 
άλλα, που προκαλούν ανάλογες 
βλάβες όταν έρθουν σε επαφή με το 
δέρμα. Για να θέσω κι εδώ με ένα 
παράδειγμα, όταν για κάποιο λόγο 
χρειάστηκε να προμηθευτώ καφεΐνη, 
υπέγραψα ένα χαρτί προς την 
εταιρεία με την ένδειξη "end user" 
(μετ. Τελευταίος χρήστης). Εξήγησα 
ότι είμαι καθηγητής στο 
Πανεπιστήμιο και την χρήση της 
ουσίας. Αυτό μπορεί εύκολα να γίνει 
με μια πλατφόρμα την οποία μπορεί 
να φτιάξει το αρμόδιο υπουργείο».  

Αρκετές είναι οι περιπτώσεις 
επιθέσεων με θειικό οξύ που έχουν 
γίνει στην Ελλάδα. Οι πιο 
αξιοσημείωτες από αυτές είναι:  
*Στις 20 Μαΐου του 2020 η 34χρονη 
Ιωάννα Παλιοσπύρου δέχεται 
επίθεση με βιτριόλι από 35χρονη 
γυναίκα, την ώρα που πήγαινε στον 
χώρο εργασίας της. Η Ιωάννα μέχρι 
σήμερα έχει προχωρήσει σε εννέα 
χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ η 
δράστιδα περιμένει να δικαστεί με 
την κατηγορία της απόπειρας 
ανθρωποκτονίας.  
*Τον Δεκέμβριο του 2008 η 
Κωνσταντίνα Κούνεβα, δέχεται 

επίθεση με βιτριόλι την ώρα που 
επέστρεφε στο σπίτι της μετά τη 
δουλειά της. Οι δράστες την 
περιέλουσαν με το καυστικό υγρό 
και την υποχρέωσαν να το καταπιεί, 
προκαλώντας απώλεια της όρασης 
από το ένα μάτι και πολλές βλάβες 
σε εσωτερικά όργανα. Οι δράστες 
δεν βρέθηκαν ποτέ. 
*Τον Δεκέμβριο του 2007 ο 
δικηγόρος, Παύλος Σαράκης υπήρξε 
θύμα απόπειρας δολοφονίας με 
καυστικό υγρό στο Ν. Κόσμο, όπου 
τραυματίστηκε σοβαρά στο 
πρόσωπο. Η εις βάρος του 
εγκληματική ενέργεια, μετά από 
πολύχρονη αστυνομική και 
δικαστική έρευνα, ανέδειξε ως 
ηθικούς αυτουργούς επίορκους 
αστυνομικούς και ως φυσικούς 
αυτουργούς άτομα του 
οργανωμένου εγκλήματος.  

 
*Σε τρία χρόνια φυλακή, από τα 
οποία εξέτισε έξι μήνες, 
καταδικάστηκε πριν από πολλά 
χρόνια η γνωστή ρεμπέτισσα 
τραγουδίστρια Σωτηρία Μπέλλου. Ο 
σύζυγός της τελευταίας ήταν 
μέθυσος και συχνά την 
ξυλοκοπούσε. Κατά την διάρκεια 
μιας τέτοιας πράξης, η Σωτηρία 
Μπέλλου του έριξε βιτριόλι. 

 

Τ 
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Μέρος 5.2 : Οι Νταβατζήδες των Όπλων  
και της Εξωτερικής Πολιτικής 

τις εθνικές εκλογές 
του Μαρτίου του 
2004 οι Έλληνες 

αναθέτουν την ευθύνη 
για τη διακυβέρνηση 
του τόπου στον Κώστα 
Καραμανλή. 

 
Ήταν ο νεότερος Πρωθυπουργός 
της σύγχρονης ιστορίας μας και 
σίγουρα ο πιο ελπιδοφόρος μετά 
τον Ανδρέα Παπανδρέου το ’81. 
Δυστυχώς, σε αντίθεση με τον 
Ανδρέα, που δεν είχε καμία μεγάλη 
πρόκληση στο ξεκίνημα της θητείας 
του και μπόρεσε να αφεθεί 
απερίσπαστα στο έργο του, ο Κ. 
Καραμανλής έπρεπε να 
υπερκεράσει δύο μεγάλα εμπόδια: 
το πρώτο αφορούσε την εξωτερική 
πολιτική, ήταν το Σχέδιο Ανάν και η 

στάση που θα κρατούσε η Ελλάδα 
στο Κυπριακό. Το δεύτερο ήταν οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες. 

 
Στο Σχέδιο Ανάν θα σταθούμε πρώτα 
μια και η στάση του Κ. Καραμανλή 
στο Μπούργκενστοκ «Η Κύπρος 
αποφασίζει, η Ελλάδα 
συμπαρίσταται», έδωσε στον 
Κύπριο Πρόεδρο Τάσο 
Παπαδόπουλο τον χρόνο και την 
εθνική νομιμοποίηση που 
επιζητούσε προκειμένου να χτίσει 
την επιχειρηματολογία υπέρ του ΟΧΙ 
και να κερδίσει το δημοψήφισμα με 
το καθοριστικό 75,83%. Αυτό, οι 
ξένοι νταβατζήδες που βιάζονταν να 
κλείσει το Κυπριακό με μια μη 
εφαρμόσιμη λύση που μόνο υπέρ 
της Άγκυρας και του Λονδίνου 
μπορούσε να λειτουργήσει δεν θα το 
συγχωρέσουν ποτέ, ούτε στον Τάσο, 
αλλά ούτε και στον Κώστα… Στο 
Σχέδιο Ανάν διαμορφώθηκαν και 
ενδοκυβερνητικά δύο πόλοι που αν 
τους αναλύσει κανείς διαχρονικά 
στα πεντέμισι χρόνια που 
κυβέρνησε ο Κ. Καραμανλής, 
συγκρούστηκαν κατ’ επανάληψη, τις 
περισσότερες φορές σιωπηρά, αλλά 
και κάποιες φορές πιο ηχηρά. 
Ηγετική φυσιογνωμία στον πρώτο 
πόλο ήταν ο μέντορας της 
εξωτερικής πολιτικής του Καραμαν- 

 
λισμού, ο Πέτρος Μολυβιάτης. Σε 
νεότερη ηλικία υπήρξε σύμβουλος 
του Κωνσταντίνου Καραμανλή και 
το 2004 πιο ώριμος από ποτέ έγινε 
Υπουργός Εξωτερικών του 
νεώτερου Κ. Καραμανλή. Στη σχολή 
αυτή που ήταν και είναι βαθύτατα 
προσηλωμένη στον ευρωπαϊκό 
προσανατολισμό της χώρας και στο 
δόγμα «Ανήκομεν εις την Δύσιν», ο 
Κώστας Καραμανλής ήρθε να δώσει 
συνέχεια στα ανοίγματα του θείου 
του στα Βαλκάνια. Τη φιλία και την 
εμπιστοσύνη που έχτισε σταδιακά 
και ουσιαστικά ο Κωνσταντίνος με 
τον Βούλγαρο Πρόεδρο Τεοντόρ 
Ζίβκοφ στα τέλη της δεκαετίας του 
’70, την προχώρησε ο Κώστας ένα  

 

Σ 
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βήμα πιο βόρεια… Τα Βαλκάνια με την πτώση του Τείχους 
είχαν ήδη μπει σε τροχιά ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Σε αυτή την προσπάθεια ο Καραμανλής -πριν ακόμη γίνει 
Πρωθυπουργός- είχε παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Η 
«Πρωτοβουλία για τα Δυτικά Βαλκάνια» (την οποία έτρεξε 
με επιτυχία ο μετέπειτα Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης 
Βαληνάκης), έφερε τις χώρες αυτές (Κροατία, Βοσνία, 
Σλοβενία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Αλβανία), πιο κοντά στις 
Βρυξέλλες. 

μως, ο Καραμανλής δεν 
περιορίστηκε μόνο εκεί. 
Προχώρησε αποφασιστικά  

προς τη Μόσχα. 
Το άνοιγμά του στη Ρωσία ήταν και συμβολικό -με δύο 
επίσημες επισκέψεις δικές του στη Μόσχα και άλλες τόσες 
του Ρώσου ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ελλάδα-, ήταν και 
πολιτικό, ήταν και στρατιωτικό, αφού η μοναδική 
ουσιαστικά μεγάλη προμήθεια οπλικών συστημάτων που 
έγινε ήταν η παραγγελία 400 αρμάτων μεταφοράς 
προσωπικού (TOMB) από τη Ρωσία. Ήταν και ουσιαστικό 
με τις ενεργειακές συμφωνίες των αγωγών πετρελαίου και 
αερίου. Τελικά, όμως, ήταν και καταστροφικό, αφού οι 
αγωγοί ήταν casus belli για διεθνείς δυνάμεις, που 
προσπάθησαν και τελικά κατάφεραν, πρώτα να ρίξουν τον 
Καραμανλή και μετά να τις ακυρώσουν.  

 

Το άνοιγμα αυτό είχε σημαντικό οικονομικό όφελος για τη 
χώρα, αφού οι Κινέζοι της COSCO έκαναν την πρώτη 
μεγάλη ξένη επένδυση της δεκαετίας του 2000 στο λιμάνι 
του Πειραιά, αξίας 600 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ. Στη 
σχολή των ισορροπιών με τη Δύση και των ανοιγμάτων 
προς την Ανατολή συμπαρατάχθηκε το σύνολο της 
Καραμανλικής πτέρυγας και της λαϊκής δεξιάς. Ακόμη και η 
φιλελεύθερη πτέρυγα, που εξέφραζε το νούμερο δύο της 
Παράταξης, η Ντόρα Μπακογιάννη, συντάχθηκε με αυτή τη 
στρατηγική -έστω και αν έβαζε κάποιους «αστερίσκους». Γι’ 
αυτό και ο Κ. Καραμανλής της εμπιστεύτηκε το Υπουργείο 
Εξωτερικών το 2006 με την αποχώρηση του Πέτρου 
Μολυβιάτη από την κεντρική πολιτική σκηνή. Την ίδια 
στάση κράτησε και ο κομματικός μηχανισμός της Νέας 
Δημοκρατίας με τον Γραμματέα του κόμματος Βαγγέλη 
Μεϊμαράκη να οργανώνει το 2004 την πρώτη επίσημη 
επίσκεψη συντηρητικού κόμματος στην Κίνα και να 
αναλαμβάνει το 2006 με τη σειρά του το υπουργείο Αμύνης. 
 

 

Ό 
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νάμεσα στους Νταβατζήδες 
περίοπτη θέση κατέχουν  
οι μεσάζοντες όπλων! 

Λίγοι οι ίδιοι, αλλά πολλά τα γιουσουφάκια που τους 
υπηρετούν. Η δύναμή τους είναι πιο εκρηκτική από το 
σύνολο των πυρομαχικών που έχουν πουλήσει στη 
δύσμοιρη Ελλάδα (για να είναι «ετοιμοπόλεμη», όπως 
ισχυρίζονται). Όχι ότι δεν πρέπει να είναι, ούτε εμείς λέμε 
το αντίθετο. Αλλά το πώς το εννοεί καθένας το 
«ετοιμοπόλεμη» απέχει πολύ και σε άποψη και σε κόστος. 
Μια διαφορά που όταν μιλάμε για σύγχρονα οπλικά 
συστήματα είναι μια διαφορά εκατοντάδων εκατομμυρίων 
ευρώ. Από τις πολλές σκιώδεις «μάχες» που δόθηκαν στο 
χώρο των εξοπλισμών επιλέγουμε να αναφερθούμε σε δύο 
που έχουν υψηλή αξία και ιδιαίτερο συμβολισμό. Η πρώτη 
αφορούσε τη νέα Αγορά του Αιώνα. Θυμίζουμε ότι η πρώτη 
«αγορά του αιώνα» έγινε επί Ανδρέα Παπανδρέου και 
αφορούσε στην προμήθεια 100 μαχητικών αεροπλάνων 
F16 από τις ΗΠΑ και Γαλλικών Mirage. Υπουργός Αμύνης 
εκείνης της εποχής ήταν ο Άκης Τσοχατζόπουλος. Την 
κατάληξη της ιστορίας του πανίσχυρου μακαρίτη Άκη τη 
γνωρίζουμε πλέον όλοι. Ήταν μέχρι σήμερα ο μοναδικός 
(δυστυχώς) τόσο ισχυρός Έλληνας πολιτικός που έκανε 
όλη τη διαδρομή από το κόμμα στη Βουλή και από εκεί -
μέσω Four Seasons στο Παρίσι- στον Κορυδαλλό. 
Μετωπικά αντίθετος στη διαδρομή αυτή στάθηκε ο 
μετέπειτα υπουργός Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Γι’ αυτό, όταν 
από πανίσχυρος -ο πιο ισχυρός που είχε ποτέ η ΝΔ- 
Γραμματέας του Κόμματος ανηφόρισε από τη Ρηγίλλης στη 
Μεσογείων, έδωσε μια και μοναδική εντολή στους 
συνεργάτες του και ειδικά στον σκληρό και έντιμο 
Γραμματέα Εξοπλισμών Βαγγέλη Βασιλάκο: «καμία 
υπογραφή, καμία επαφή με τους οπλάδες, επανεξέταση 
όλων των συμβάσεων προμηθειών». 

απόφαση Καραμανλή να 
τοποθετήσει τον Μεϊμαράκη  
στο Πεντάγωνο ήταν  

στρατηγικής σημασίας. 

 
Ο Πρωθυπουργός γνώριζε ότι ο πιστός του συνεργάτης δεν 
είχε εξαρτήσεις, γι΄ αυτό και ήταν από τους λίγους που θα 
μπορούσε να αντισταθεί στις αφόρητες πιέσεις του 

παντοδύναμου lobby των εξοπλισμών. Γνώριζε επίσης ότι 
αν η Ελλάδα υπέκυπτε στις πιέσεις των Ευρωπαίων για την 
αγορά μαχητικών αξίας πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, 
τότε θα οδηγείτο γρήγορα στη χρεοκοπία. Αυτό βέβαια 
ουδόλως ένοιαζε τους εν Ελλάδι εκπροσώπους των F18 
Block C+D, των Raphalle και κυρίως των Eurofighters. Η 
επιμονή -ειδικά για τα τελευταία που δεν είχαν βγει καν σε 
μαζική παραγωγή εκείνη την εποχή- ήταν τόσο μεγάλη, 
που κάθε εβδομάδα υπήρχαν σελίδες επί σελίδων για την 
αναγκαιότητά τους στις εφημερίδες του Σαββατοκύριακου. 
Τι «κινδύνους εξ Ανατολών» επικαλούντο; Τι αναλύσεις 
διεθνοπολιτικές; Τί αδυναμίες στην ελληνική αμυντική 
θωράκιση εφεύρισκαν την τριετία 2006-2009!!! Όποιος 
διάβαζε τα άρθρα των συντακτών Άμυνας της εποχής θα 
νόμιζε ότι η Τουρκική Αεροπορία και το Τουρκικό Ναυτικό 
βρίσκονται ante portas και ο ελληνικός Στρατός είναι τάχα 
μια ανυπεράσπιστη παιδική χαρά.  

εριττό να σημειώσουμε ότι τις 
επιθέσεις διά του Τύπου για την 
προώθηση των πωλήσεων, που 

γινόταν κατά ριπάς, τις είχε αναλάβει 
η διαπλοκή με κανονική εργολαβία 
και στόχευαν όποιον αντιδρούσε  
στη νέα αγορά του αιώνα. 
Άντεξαν όμως, και ο Καραμανλής και ο Μεϊμαράκης και η 
αγορά δεν έγινε ποτέ. Γιατί αν είχε γίνει, θα είχαμε οδηγηθεί 
στο ΔΝΤ τρία χρόνια νωρίτερα. Και μη βιαστεί κανείς να  

 

Α 

Η 
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πει: «καλά μωρέ, δεν είχαν λεφτά, γι’ αυτό δεν αγόρασαν», 
γιατί το επιχείρημα αυτό δεν ισχύει. Όντως, οι αμυντικές 
δαπάνες ήταν πολύ πιο περιορισμένες σε σχέση με το 
παρελθόν, αλλά πότε δεν υπήρχαν λεφτά για εξοπλισμούς; 
Ποτέ, ίσως όσα απαιτούσαν οι Νταβατζήδες των όπλων, 
αλλά πάντα ως αίφνης βρισκόντουσαν αρκετά -με τη 
μορφή δανεισμού- και εν τέλει δημοσίου χρέους. Για τα 
εκατομμύρια των αχρείαστων υλικών που ακόμη και 
σήμερα σκουριάζουν στις αποθήκες του Στρατού, του 
Ναυτικού και της Αεροπορίας μας. Ρωτήστε, για όλα αυτά, 
τον πρώτο Γραμματέα Εξοπλισμών της Κυβέρνησης 
Καραμανλή, τον αδέκαστο Εισαγγελέα Γιώργο Ζορμπά. 
Γιατί αν εμείς εδώ περιγράφουμε σε λίγες αράδες ένα 
τεράστιο πρόβλημα, αυτός έχει δεκάδες τόμους με 
αμαρτωλές συμβάσεις στο γραφείο του που εξιστορούν με 
ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τη «μεγάλη ληστεία των 
όπλων». Οι οσφυοκάμπτες πολιτικοί έκαναν το χατίρι των 
αφανών αφεντικών τους; 

 

Η πιο συμβολική από τις παραπάνω είναι η ιστορία του 
«υποβρυχίου που έγερνε». Είναι το περιβόητο πλέον 
υποβρύχιο Παπανικολής.  Η γερμανική εταιρία Ferrostaal 
είχε αναλάβει να κατασκευάσει στα ναυπηγεία του Κίελου 
τέσσερα υποβρύχια τύπου 214 αξίας 2,8 δισ. ευρώ. 

 

Εκτός όμως από τα εξοπλιστικά η Πρωθυπουργία 
Καραμανλή είχε να επιδείξει δύο ακόμη «ανεξέλεγκτες» 
πρωτοβουλίες. Η πρώτη αφορούσε την προσπάθειά του να 
καταστήσει την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο. Αποφάσισε, 
λοιπόν, να υλοποιήσει μια ιδέα του 1993 και μέσα από μια 
σειρά συμφωνιών και μνημονίων που ανέλαβαν να φέρουν 
διαδοχικά σε πέρας οι υπουργοί Ανάπτυξης Δημήτρης 
Σιούφας και Χρήστος Φώλιας, να ενώσει με τον αγωγό 
αργού πετρελαίου Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη την 
Ελλάδα με την Βουλγαρία και την τελευταία μέσω της 
Μαύρης θάλασσας με τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες της 
πρώην ΕΣΣΔ. 

ο «καλό» Μνημόνιο Συνεργασίας 
μεταξύ του Ρώσου Προέδρου 
Βλαντιμίρ Πούτιν, του Βούλγαρου 

ομολόγου του Γκεόργκι Παρβάνοφ  
και του Έλληνα Πρωθυπουργού 
υπεγράφη στη Σόφια τον Απρίλιο  
του 2005 και μονογράφτηκε ως 
Διακρατική Συμφωνία στο Μπουργκάς 
στις 7 Φεβρουαρίου του 2007. 
Σε αυτή την τελετή εμφανίστηκε και πήρε το λόγο για να 
εκφράσει την έντονη διαφωνία της υπερδύναμης με το 
ενεργειακό άνοιγμα της Ελλάδας ο Αμερικανός 
υφυπουργός για θέματα Ενέργειας, Μπράϊζα. Δεν αποτελεί  
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έκπληξη ότι σε λιγότερο από 9 μήνες 
από την πτώση του Καραμανλή από 
την εξουσία, η Βουλγαρία (11 Ιουνίου 
2010) πάγωσε το σχέδιο 
επικαλούμενη περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις στο λιμάνι του 
Μπουργκάς. Το γεγονός ότι, 
αργότερα το Νοέμβριο του 2011, νέα 
μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων το «ξεσκάλωσε» 
μάλλον δε λέει τίποτα. Ο 
Καραμανλής είχε πάρει πλέον μέσα 
σε 3 χρόνια από τους Νταβατζήδες 
της εξωτερικής πολιτικής μια 
παρατήρηση για «καθυστέρηση» 
στο Σχέδιο Ανάν και 2 κίτρινες 
κάρτες, μία για τον Παπανικολή και 
τα οπλικά από Γερμανούς και 
λοιπούς Ευρωπαίους, και μία από 
τους Αμερικανούς για τους αγωγούς. 
Αν η πολιτική ήταν ποδοσφαιρικό 
παιχνίδι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, 
θα είχε ήδη αποβληθεί από τον τρίτο 
κιόλας χρόνο της θητείας του.  
Όμως, οι εκλογές που μεσολάβησαν 
το Σεπτέμβριο του 2007 οδήγησαν το 
«ανεξέλεγκτο παιχνίδι του 
Καραμανλή στην παράταση». Με μία 
κυριολεκτικά «πύρρεια νίκη», εν 
μέσω των καταστροφικότερων 
πυρκαγιών -σε 17 ημέρες ξέσπασαν 
1.452 φωτιές- που είχε ζήσει ποτέ η 
χώρα, ο Καραμανλής κατάφερε να 
νικήσει και τον «Στρατηγό Άνεμο» 
και τις πρωτοφανείς προεκλογικές 
συνθήκες και με την καλύτερη 
διαχείριση κρίσης που έχει γίνει 
ποτέ, να επικρατήσει άνετα με 3,7 
μονάδες διαφορά από το ΠΑΣΟΚ 
(ΝΔ 41,8%, ΠΑΣΟΚ 38,1%), αλλά με 

μόλις 152 βουλευτές και οριακή κοινοβουλευτική πλειοψηφία 2 μόλις εδρών. 

Ο Καραμανλής παρότι πλέον ήταν σαν να έπαιζε με «ένα παίκτη λιγότερο», 
συνέχισε την πορεία της ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής και έκανε μία ακόμη 
απρόβλεπτη κίνηση που θα τον κατέτασσε πλέον οριστικά και αμετάκλητα στην 
ομάδα των κατά συρροήν απείθαρχων τη διεθνούς κοινότητας. Αμερικανοί και 
ΝΑΤΟ θα τον έβλεπαν πια κάτι σαν τον Τσάβεζ της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. 
Η μόνη διαφορά στα μάτια τους ήταν ότι ο Βενεζουελάνος «πειρατής της 
Καραϊβικής» είχε δικό του πετρέλαιο, ενώ ο Καραμανλής προσπάθησε να 
αποκτήσει ενεργειακή επάρκεια με τη διπλωματία των αγωγών… Επτά μήνες 
μετά την επανεκλογή του ο Καραμανλής συμμετείχε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στο 
Βουκουρέστι (Απρίλιος 2008), τη μεγαλύτερη έως τότε της Βορειοατλαντικής 
Συμμαχίας. 

νώπιον 25 ηγετών στο επίσημο δείπνο της 
πρώτης κιόλας μέρας της Συνόδου ξεκαθάρισε με 
τον πιο εμφαντικό τρόπο ότι η Ελλάδα δεν μπορεί 

να δεχθεί την ένταξη της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ, από τη 
στιγμή που δεν έχει εξευρεθεί αμοιβαία αποδεκτή 
λύση στο θέμα του ονόματος. 
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους εξέφρασε τη λύπη του σε αντίθεση με τον 
Πρόεδρο της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί που δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είμαστε 
αλληλέγγυοι με τους Έλληνες, πιστεύουμε ότι πρέπει να βρεθεί λύση. Έχω 
Ουγγαρέζικες ρίζες, αλλά έχω και Ελληνικές και τις αποδέχομαι πλήρως». Δεν 
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ήταν η πρώτη φορά που ο Σαρκοζί -
εκείνη την εποχή- θα στήριζε τις 
ελληνικές θέσεις. Ο Γάλλος 
Πρόεδρος είχε καταγωγή από τη 
Θεσσαλονίκη και τον έδενε με τον 
Καραμανλή μια βαθιά σχέση φιλίας 
και εμπιστοσύνης που 
διαμορφώθηκε μέσα από κοινούς 
και παράλληλους αγώνες στο 
πλαίσιο της μεγάλης Κεντροδεξιάς 
οικογένειας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 
Κόμματος. Στο Βουκουρέστι ο Κ. 
Καραμανλής κατάφερε να κάνει 
συμμαχική την ελληνική θέση. 
Έμελλε, όμως, η στάση του εκείνη να 
ξεχειλίσει το ποτήρι της ανοχής των 
Αμερικανών. 

νώ ο Καραμανλής 
έβαζε το ένα μετά  
το άλλο τα εμπόδια  

στα σχέδια των 
Νταβατζήδων της 
εξωτερικής πολιτικής 
και των όπλων, αυτοί 
φρόντιζαν σε αγαστή 
συνεργασία με τους 
ντόπιους Νταβατζήδες 
των ΜΜΕ να αποδομούν 
συστηματικά την  
εικόνα του 
για «επικοινωνιακές καταιγίδες» 
που αντιμετώπισε ο Καραμανλής 
πριν γίνει Πρωθυπουργός ως 
αρχηγός της ΝΔ δεν είχαν 
προηγούμενο, μπροστά σε αυτές 
που τον χτύπησαν αφού ανέλαβε τα 
καθήκοντά του. Η νέα Διακυβέρνηση 
-όπως την ονόμαζε ο ίδιος 
αποφεύγοντας επιμελώς τον όρο 
«εξουσία»- αμέσως μετά την τελετή 
Λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων 

ήρθε αντιμέτωπη με μια σειρά από τυχαία και απρόβλεπτα (;) γεγονότα που είχαν 
ένα και μοναδικό σκοπό: να ανακοπεί η μεταρρυθμιστική προσπάθεια της 
Κυβέρνησης με κάθε τρόπο. Πολλά από αυτά συνέβαιναν ή «φούντωναν» 
επικοινωνιακά κάθε Σεπτέμβριο, λίγο πριν ή κατά τη διάρκεια των επισκέψεών 
του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης… Γιατί; Ίσως γιατί στη ΔΕΘ ξανάρχιζε να 
μετράει ο πολιτικός χρόνος της εκάστοτε κυβέρνησης, μετά την ανάσα που της 
έδιναν το καλοκαίρι τα -κατά τον Ανδρέα Παπανδρέου- «μπάνια του λαού» 

  

 
Η πρώτη, λοιπόν, μεγάλη κρίση της κυβέρνησης Καραμανλή συνέπεσε με την 
πτώση του Σινούκ που μετέφερε τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας στο Άγιο Όρος. Ο 
Πρωθυπουργός βρισκόταν σε συνάντηση με εκπροσώπους των παραγωγικών 
όταν το πληροφορήθηκε. Από εκεί και μετά στήθηκε ένα ατελείωτο γαϊτανάκι για 
το «πότε ακριβώς» και «μέσω ποίου» δόθηκε η πληροφόρηση για το δυστύχημα. 
Ποιος θα ξεχάσει τους τηλεανακριτές των τηλεπαραθύρων, που σαν να είχαν 
πάρει χρονόμετρα στα χέρια, μετρούσαν με ακρίβεια δευτερολέπτου τα στάδια της 
ενημέρωσης από το Πεντάγωνο στο Μέγαρο Μαξίμου; Ο Καραμανλής ήταν πολύ 
φρέσκος και πολύ ισχυρός για να χτυπηθεί ευθέως ακόμη, αλλά οι Νταβατζήδες 
ήξεραν που χτυπάγανε. Ο πολιτικός στόχος τους ήταν εμφανής: ο πρώην 
ιπτάμενος αξιωματικός της Αεροπορίας και τότε Υπουργός Άμυνας Σπήλιος 
Σπηλιωτόπουλος, ο οποίος έγινε ο πρώτος στόχος των επιχειρηματικών τους 
συμφερόντων. Γιατί ίσως το δίδυμο Σπηλιωτόπουλου - Ζορμπά (Γ.Γ. 
Εξοπλισμών), παρά τις κατά καιρούς διαφωνίες τους, είχε μια νέα προσέγγιση στο 

Ε 
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σύστημα των εξοπλισμών: τις Government to Government 
ή αλλιώς διακρατικές συμφωνίες, που έκοβαν στη μέση –
αν δεν εξαφάνιζαν εντελώς- τις μίζες των ενδιάμεσων 
οπλάδων. 

υμηθείτε: ο Καραμανλής κερδίζει 
τις εκλογές του Μαρτίου 2004  
και έξι μήνες μετά –αφού 

μεσολάβησε το ΟΧΙ στο Σχέδιο Ανάν- 
ξεσπάει η κρίση του Σινούκ. Την 
ξεπερνάει. Όμως, δεν θέλουν  
να τον αφήσουν ήσυχο. 
Η μόνη περίοδος σχετικής ηρεμίας για τον Καραμανλή ήταν 
το διάστημα Οκτωβρίου 2004 – Μαΐου 2005, κάτι λιγότερο 
δηλαδή από 9 μήνες, που δεν επέτρεψαν να «γεννηθούν 
καν οι καινοτομίες που διαδραματιζόταν. Η «Επανίδρυση 
του Κράτους» που είχε η ΝΔ ως σημαία της δεν 
προχώρησε, αφού κάθε τόσο το διαπλεκόμενο σύστημα 
υπό την καθοδήγηση των Νταβατζήδων, φρόντιζε να 
«τραβάει χειρόφρενο» στην πορεία του Κυβερνητικού 
έργου. Δρομολογήθηκαν από τον Γιώργο Σουφλιά 
Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ μια σειρά επεκτάσεων μεγάλων έργων 
όπως η Εγνατία Οδός 510 χλμ που συνέδεσε όλη τη Βόρεια 
Ελλάδα, από την Αλεξανδρούπολη ως την Ηγουμενίτσα, το 
Τραμ έφτασε ως τη Βούλα, το Μετρό ως το Αιγάλεω, κ.α. 

 

μως, τον Ιούνιο του ’05 έρχεται  
το δεύτερο μεγάλο κακό, το 
δεύτερο μεγάλο φρένο με την 

υπόθεση μιας ομάδας Πακιστανών που 
σύμφωνα με καταγγελίες απήχθησαν 
από όργανα των Ελληνικών κρατικών 
υπηρεσιών, ως ύποπτοι για εμπλοκή 
τους σε θέματα τρομοκρατίας. 

 

Θ 

Ό 
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Επτά μήνες μετά (κάτι που προφανώς επωαζόταν καθ’ όλο 
αυτό το διάστημα) του Φεβρουαρίου 2006, ξεσπά το 
σκάνδαλο των υποκλοπών. Ο Κώστας Καραμανλής, ο τότε 
αρχηγός ΓΕΕΘΑ, ο Αρχηγός της Αστυνομίας, υπουργοί και 
δεκάδες συνεργάτες της Κυβέρνησης, ακόμη και ο δικός 
μας «αρχικατάσκοπος», ο Αρχηγός της ΕΥΠ, 
παρακολουθούνταν! Οι υποκλοπείς χρησιμοποιούσαν 14 
κινητά που εξέτρεπαν τις συνομιλίες σε ειδικό κομπιούτερ 
καταγραφής. Δύο χρόνια αργότερα, τον Ιανουάριο του 
2008, η υπόθεση θα μπει στο αρχείο με διάταξη του 
Εισαγγελέα Εφετών Μιλτιάδη Ανδρειωτέλη… Αργότερα… Η 
σκιά, ωστόσο των υποκλοπών και παρακολουθήσεων είχε 
πέσει πολύ βαριά σε έναν άνθρωπο καλοπροαίρετο και 
εξωστρεφή. Αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να αισθάνεται 
ασφαλής ούτε μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Δεν θα τον 
τρομάξει όμως. Και δεν θα σταθεί ικανή να τον νυστάξει. Η 
σαρωτική επιτυχία των Δημοτικών-Νομαρχιακών Εκλογών 
του Οκτωβρίου του 2006, όπου η ΝΔ κυριάρχησε και στις 2 
μεγάλες πόλεις (Αθήνα – Θεσσαλονίκη) και σε 31 από τους 
52 νομούς της χώρας δεν είναι αρκετή. 

Καραμανλής γνωρίζει πια πολύ 
καλά πως κάθε καινούργια 
πολιτική ή εκλογική επιτυχία  

θα απαντιέται από το «Σύστημα»  
των Νταβατζήδων με ένα  
δυσανάλογο χτύπημα. 

Την άνοιξη του ’07 ξεσπά και κρατάει για 5 μήνες η υπόθεση 
των δομημένων ομολόγων. Μια σωρεία κυβερνητικών 
αξιωματούχων, διοικητών ταμείων, στελεχών 
χρηματιστηριακών εταιριών που ξεπερνούν τους 500 
φέρεται να λειτουργούν οργανωμένοι τόσο στην Ελλάδα 
όσο και το εξωτερικό και βρίσκονται μπλεγμένοι σε ένα 
ατελείωτο κουβάρι υπερτιμολόγησης ομολόγων 

ασφαλιστικών ταμείων και είσπραξης τεράστιων 
προμηθειών. 

 

άποιοι είχαν βάλει το δάκτυλο σε 
ό,τι πιο ιερό έχουμε, τις συντάξεις 
των γερόντων συνανθρώπων μας.  

Πήρε κι αυτό με τη σειρά του το δρόμο της Δικαιοσύνης, 
χωρίς όμως ακόμη και σήμερα να έχουν πάει φυλακή όλοι 
οι υπεύθυνοι. 

Ο Κ 
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ια την πορεία της πανδημίας του 
Covid-19 και τις ανησυχίες του 
γενικού πληθυσμού για τους 

εμβολιασμούς απάντησε ο Καθηγητής 
Επιδημιολογίας, Ιατρικής και 
Στατιστικής του πανεπιστημίου 
Στάνφορντ, Ιωάννης Ιωαννίδης. 
Μιλώντας στον Κυπριακό τηλεοπτικό σταθμό Sigmalive σε 
ερώτηση πού σταματάει η ιστορία με τις μεταλλάξεις, 
απάντησε ότι «το πιο πιθανό είναι ότι ο κορωνοϊός δεν 
πρόκειται να εξαφανιστεί. 

νας ιός που έχει μολύνει περίπου 
το 40% του πληθυσμού της γης, 
που συνεχίζει να έχει ενεργά 

επιδημικά κύματα είναι παρά πολύ 
δύσκολο να εξαφανιστεί πλήρως.  
Εφόσον συνεχίζεται η αναπαραγωγή του ιού, θα 
προκαλούνται μεταλλάξεις, αυτό είναι αναπόφευκτο. Ο 
συγκεκριμένος κορωνοϊός δεν είναι «πρωταθλητής» 
μεταλλάξεων σε σχέση με άλλους ιούς του αναπνευστικού 
όπως τους ιούς της γρίπης, για τους οποίους έχουμε 
δεδομένο ότι κάθε χρόνο έχουμε να αντιμετωπίσουμε 
καινούργιες μεταλλάξεις και τα εμβόλια της περασμένης 
χρονιάς συνήθως είναι άχρηστα». Συνέχισε αναφέροντας 
ότι «στην περίπτωση του κορωνοϊού μπορούμε να είμαστε 
πιο αισιόδοξοι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα βρεθούμε 
μπροστά σε μεταλλάξεις και θα χρειαστεί να 
αναπροσαρμόσουμε τη δυνατότητα των εμβολίων για να  

 
τις καλύψουν». Εξήγησε ότι «σε αρκετές χώρες του κόσμου 
μάλλον έχουμε περάσει ήδη στην ενδημική φάση. Μία 
πανδημία δεν σταματά ξαφνικά στις 12:00 η ώρα ή μια 
συγκεκριμένη ημέρα. Υπάρχει ετερογένεια σε διαφορετικές 
περιοχές και χώρες. Κάποιες από αυτές έχουν ήδη περάσει 
την πανδημία. Σε πολλές άλλες χώρες, ανάμεσα τους 
πολλές ευρωπαϊκές, είναι πιθανό η πανδημία να έχει κάνει 
τον πανδημικό της κύκλο και έχει περάσει στην ενδημική 
φάση και αυτό θα το καταλάβουμε όταν γίνουν δύο 
πράγματα. Το ένα είναι ότι από την πλευρά των αριθμών 
των κρουσμάτων, των διασωληνώσεων και των θανάτων 
είμαστε σε αριθμούς που δεν είναι περίεργοι και είναι μέσα 
στα όρια του τι βλέπουμε κάθε χρόνο. Το δεύτερο είναι σαν 
κοινωνία μπορούμε να ζήσουμε χωρίς να είμαστε σε μια 
κατάσταση πανικού. Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες 
προχωρούν στο να άρουν και αυτό το δεύτερο κομμάτι π.χ 
η Δανία έχει άρει όλα τα περιοριστικά μέτρα και μέχρι τώρα 
τα πάει πολύ καλά. Η εικόνα της Κύπρου είναι πολύ κοντά 
στην εικόνα της Δανίας. 

 

Γ 

Έ 
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Εάν κάποιος αλλάξει τον τρόπο που σκεφτόμαστε, ότι δεν 
έχουμε να κάνουμε με έναν ιό που θα μας σκοτώσει όλους 
αλλά έχουμε έναν ιό που θα ζήσουμε μαζί του και οι 
περισσότεροι από εμάς με κάποιες εξαιρέσεις θα τα πάμε 
πολύ καλά». Σε σχέση με το εμβόλιο, σημείωσε ότι «είναι 
ένα παρά πολύ χρήσιμο εργαλείο, έχει βοηθήσει και έχει 
σώσει πολλές ζωές. Στο μέλλον ειδικά θα είναι ένα εργαλείο 
που θα το χρειαζόμαστε. 

πό μόνο του το εμβόλιο  
δεν μπορεί να σταματήσει  
το επιδημικό κύμα! 

 
Είδαμε στις χώρες που ήταν πρωτοπόρες στον 
εμβολιασμό, όπως στο Ισραήλ, ότι σε κάποια φάση 
βρεθήκανε στην κορυφή των κατατάξεων, δηλαδή παρόλο 
που το εμβόλιο εξακολουθούσε να έχει σχετικά καλή 
αποτελεσματικότητα για να μειώνει τους θανάτους ειδικά 
σε ηλικιωμένα άτομα και ευπαθείς ομάδες, δεν κατόρθωσε 
να αποτρέψει το επιδημικό κύμα, δηλαδή οι άνθρωποι 
συνεχίζουν να μεταδίδουν ακόμα και εάν είναι 
εμβολιασμένοι. Επίσης υπάρχει η αίσθηση ότι επειδή είναι 
εμβολιασμένοι και νιώθουν ότι δεν διατρέχουν κίνδυνο, 
σταματάνε να προσέχουν τελείως. Σε κάποιες χώρες είδαμε 
μια υπερακόντιση των εκθέσεων και της κινητικότητας 
πέρα και από το επίπεδο του 2019 με αποτέλεσμα ακόμα 
και εάν το εμβόλιο είχε κάποια μέτρια αποτελεσματικότητα 
ως προς τη διασπορά του ιού, να τη χάσει και αυτή. Βλέπω 

όμως ότι υπάρχει μια τάση δαιμονοποίησης του εμβολίου, 
η τρομολαγνεία του κορωνοϊού έχει μεταφερθεί σε μια 
τρομολαγνεία πίσω από το εμβόλιο με φοβέρες τάσεις και 
αντιδικίες». 

 
Τέλος, μιλώντας για τον εμβολιασμό των παιδιών, τόνισε 
ότι «είναι ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα, σε χώρες που έχουνε 
πολύ έγκριτες μελέτες καταλήγουν σε διαφορετικά 
συμπεράσματα. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο κίνδυνος 
συγκριτικά με τις μεγαλύτερες ηλικίες είναι πολύ 
μικρότερος. Σε επίπεδο θανάτων οι ΗΠΑ είχαν την πιο 
άσχημη εικόνα και μιλάμε για πέντε θανάτους στο 
εκατομμύριο για παιδιά κάτω των 18. Στην Ολλανδία αυτό 
το ποσοστό είναι οκτώ φορές μικρότερο. Πολλοί θάνατοι 
από αυτούς είναι σε παιδιά εκτός εμβολιαστικής κάλυψης. 
Από την άλλη θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι 
παρενέργειες. Η πιο επικίνδυνη είναι η μυοκαρδίτιδα. Τα 
ποσοστά της όμως προέρχονται από παθητική 
επαγρύπνηση, δηλαδή κάποιος θα πρέπει να στείλει 
κίτρινη κάρτα εάν καταγραφεί ένα τέτοιο περιστατικό. 
Μιλάμε για μικρούς κινδύνους, τους οποίους εάν τους 
πολλαπλασιάσουμε επί εκατομμύρια παιδιά, θα έχουμε 
δυστυχώς κάποια τραγικά περιστατικά από τον κορωνοϊό 
και…  

εν μπορώ να αποκλείσω ότι  
θα έχουμε περιστατικά  
θανάτων από εμβόλια!!! 

 

Α 
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της Μαριεντίνας Πετροπουλάκη 
Στελέχους ΕΟΤ 

 
Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές 
του Αυγούστου και πηγαίνοντας 
στην επόμενη ημέρα όλα τα φώτα 
της δημοσιότητας έχουν πέσει στην 
Βόρειο Εύβοια. Όλοι οι Τηλεοπτικοί 
Σταθμοί και όχι μόνο, όλες οι παντός 
τύπου συζητήσεις από Ειδικούς και 
όχι μόνο, όλοι οι Πολιτικοί και όχι 
μόνο, επικεντρώνονται εκεί. 

λα κινούνται γύρω 
από την Βόρειο 
Εύβοια και την 

καταστροφή της σαν  
να είναι το μόνο 
Γεωγραφικό Τμήμα  
της Χώρας που επλήγη  
από την λαίλαπα  
της φωτιάς… 

 

Δεν το αναφέρω με εμπάθεια, αντιθέτως! Όμως μου δημιουργούνται πολλές 
απορίες γιατί εστιάζεται όλο το ενδιαφέρον εκεί. Κάηκε σχεδόν η μισή Ελλάδα. 
Πού είναι αυτή; Δεν υπάρχει η «επόμενη» ημέρα για εκείνη; Συγκεκριμένα μεγάλη 
καταστροφή και δυστυχία σκορπίσθηκε στην Ανατολική Μάνη. Το πύρινο μέτωπο 
της φωτιάς ξεκινούσε από τον Ταΰγετο και κατέληγε στα βοτσαλάκια των 
παραλιών Μαυροβουνίου και Βαθύ. Ένα μέτωπο 80 χιλιομέτρων που στο διάβα 
του πέρασε μέσα από 30 Χωριά, έκαψε 56 Σπίτια, χιλιάδες αιγοπρόβατα και 
βοοειδή σε Μαντριά και Στάνες, χιλιάδες κυψέλες μελισσών, χιλιάδες ιδιωτικές 
καλλιεργημένες εκτάσεις Ελαιόδεντρων και λοιπών αγροτικών προϊόντων, 
τεράστιες Δασικές εκτάσεις, ψήθηκαν ζωντανά ζώα Άγριας Φύσης και γενικότερα 
ο Φυσικός πλούτος της Περιοχής χάθηκε. 

 
Ακούσθηκε τίποτα από κάποιο Τηλεοπτικό Κανάλι έστω και ως δεύτερη είδηση; 
Απολύτως τίποτα! Είναι σαν μην συνέβη αυτό το καταστροφικό γεγονός. Γιατί 
γίνεται όλο αυτό; Υπάρχει απαξίωση; Δεν νομίζω και δεν θέλω να το πιστεύω καν. 
Και γιατί να υπάρξει εξάλλου, αφού είναι ένα πραγματικό γεγονός που δεν γίνεται 
να αποκρυφτεί. Οι κάτοικοι αγωνιούν και με το δίκιο τους για την δική τους 
επόμενη ημέρα. Εκτός κάποιας υποτυπώδους αποζημίωσης που έλαβαν τις 
πρώτες ημέρες, πέραν τούτου τίποτε άλλο.  Λες και σταμάτησε ο χρόνος. Κανείς 
δεν τους πλησίασε. Κανείς δεν ενδιαφέρθηκε. Κανείς δεν τους ενημέρωσε 
εντέλει...  

 

Ό 
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όνοι τους 
παλεύουν μέσα 
από τον Σύλλογο 

Πυρόπληκτων Δήμου 
Ανατ. Μάνης που 
ίδρυσαν, προκειμένου 
να διεκδικήσουν από το 
Κράτος αποζημιώσεις 
ανάλογες με εκείνες 
της Βορείου Εύβοιας. 
Και αυτοί κάηκαν, καταστράφηκαν, 
χάσανε τον βίο τους Σπίτια, ζώα και 
γη. Δεν έχουν δικαιώματα και ίση 
μεταχείριση; Δηλαδή κάτω από το 
«Αυλάκι» είναι άλλος Θεός; Αν είναι 
δυνατόν! Τώρα το μόνο που 
διαχέεται δημόσια είναι ότι… αντί για 
δένδρα θα σπείρουν δάσος 
Ανεμογεννητριών στην Μάνη! Ας τα 
πάρουμε τα πράγματα από την 
αρχή. Καταρχάς τι έχει η 
Χερσόνησος της Ανατολικης Μάνης; 
300 Οικισμούς με 96 από αυτούς 
χαρακτηρισμένους ως 
Παραδοσιακούς σε σύνολο 118 
ολόκληρης της Πελοποννήσου, 
1.000 Πύργους και Πυργόσπιτα, 12 
Κηρυγμένους Αρχαιολογικούς 
Χώρους, 8 Κάστρα Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών χρόνων, 1.000 
Βυζαντινές και Μεταβυζαντινές 
Εκκλησίες, 271 Κηρυγμενα Μνημεία 
ευρύτατου χρονικού φάσματος από 
το έτος 10.000 π.χ. έως σήμερα, 
Μεγαλιθικά Μνημεία, 110 Σπήλαια 
μεταξύ αυτών τα Παγκόσμιους 
φήμης Λιμναία Σπήλαια της 
Βλυχάδας Διρού, Πέτρινους Φάρους, 
Αλώνια, Καλντερίμια, πυκνό δίκτυο 
μονοπατιών Αρχαϊκών και 
Νεότερων Χρόνων και πλήθος 
Νεότερων Μνημείων. Είναι 
ενταγμένη στο δίκτυο NATURA και 
διαθέτει ένα από τα δύο στην 
Ελληνική Επικράτεια 
Μεταναστευτικά Περάσματα Πτηνών 
με Εθνική και Ευρωπαϊκή σημασία.  

 

Έχει χαρακτηριστεί Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και σημαντική περιοχή για 
πουλιά (ΖΠΠ). Αποτελεί ένα τόπο με τεράστιο ανεξερεύνητο Πολιτισμικό Απόθεμα. 

δη οι Ανεμογεννήτριες που έχουν 
εγκατασταθεί στην Μάνη ξεπερνούν κατά πολύ 
το μερίδιο που θα αντιστοιχούσε στην περιοχή 

στα πλαίσια κάποιου Στρατηγικού Σχεδιασμού για  
τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.  

 
Η εγκατάσταση των Ανεμογεννητριών στην περιοχή είχε πραγματοποιηθεί στην 
βάση του περιοριστικού όρου της «μη ορατότητας» τους από τους 
Παραδοσιακούς Οικισμούς, τους χαρακτηρισμένους ως Νεώτερα Μνημεία. 
Συγκεκριμένα αυτές δεν πρέπει να είναι ορατές από την Αρεόπολη, Κίττα, Μίνα 
και Βαθειά. 

 

Μ Ή 
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Ο όρος είχε τεθεί από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων 
Μνημείων (ΚΣΝΜ) το 2016 και είχε υπογραφεί στις 3/2/2017 
από την τότε Υπουργό Πολιτισμού Λυδία Κονιόρδου. Έτσι 
λοιπόν από τον αρχικό σχεδιασμό 46 Ανεμογεννητριών 
που κατανέμονταν σε 4 Αιολικά Πάρκα που είχαν 
αδειοδοτηθεί το 2012, δόθηκε το πράσινο φως το 2017 για 
δύο από αυτά, ενώ για τα άλλα δύο εκκρεμεί η εκδίκαση στο 
Συμβούλιο της Επικράτειας. Παράλληλα, το ΣτΕ με 
Απόφαση του το 2018 το οποίο εξέτασε την προσφυγή 28 
Συλλογών και 1.150 Μανιατών επικύρωσε την Απόφαση 
του ΚΣΝΜ. Αφού έγιναν οι σχετικές Τροποποιήσεις, τελικά 
εγκαταστάθηκαν 15 Ανεμογεννήτριες οι οποίες έχουν λάβει 
και άδεια λειτουργίας από την 1/12/2020. Αυτές οι 15 δεν 
είναι ορατές από τα Κεντρικά Σημεία των 
προαναφερόμενων Παραδοσιακών Οικισμών που 
τυγχάνουν Κρατικής Προστασίας (Αρεόπολη, Κίττα, Μίνα 
και Βαθειά) ωστόσο είναι ορατές από πολλούς 
Παραδοσιακούς Οικισμούς, Μνημεία και Κηρυγμένους 
Αρχαιολογικούς Χώρους, οι οποίοι δεν καλύπτονται από το 
Υπουργείο Πολιτισμού και επίσης αλλοιώνουν βάναυσα το 
Μανιάτικο Τοπίο. 

ώρα έρχονται εκ νέου οι Εταιρίες 
Αιολικών Πάρκων και ζητούν  
την ακύρωση του όρου της «μη 

ορατότητας», ώστε να εγκαταστήσουν 
και άλλες 9 Ανεμογεννήτριες 
που ακυρώθηκαν λόγω ορατότητας και ταυτόχρονα να 
δρομολογηθούν χωρίς εμπόδια και νέα Αιολικά Πάρκα για 
τα οποία δεν έχει εκδοθεί ακόμα άδεια αδειοδότησης.  Γι’ 
αυτό υπέβαλαν Αίτηση Θεραπείας στην σημερινή Υπουργό 
Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη ζητώντας την ακύρωση αυτού 
του όρου.  Η Υπουργός απέπεμψε το θέμα στις 14/12/2020 
στο ΚΣΝΜ, το οποίο το έβαλε προς συζήτηση στην 
Συνεδρίαση της 18/12/2020. Ωστόσο έγινε δεκτό το αίτημα 
Συλλόγων της Μάνης για αναβολή της συζήτησης και 
αναμένεται ο ορισμός νέας ημερομηνίας όπου το ΚΣΝΜ θα 
συζητήσει το θέμα σε Τηλεδιάσκεψη.  Ήδη ένωσαν τις 
δυνάμεις τους η Οικολογική Πολιτιστική Κίνηση Μέσα Μάνη 
και ο Σύλλογος Γερολιμενιωτών «Η Αρνενόπετρα» σε μια 
ύστατη προσπάθεια να εμποδίσουν περαιτέρω 
εγκατάσταση Ανεμογεννητριών και την εξάπλωση των 
Αιολικών Πάρκων στην Χερσόνησο της Μάνης. Οι δύο 
Πολιτιστικές Κινήσεις υποστηρίζουν πως βρίσκονται στην 
έσχατη γραμμή Άμυνας στον αγώνα για την προστασία της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς μας, για την έστω και 
ακρωτηριασμένη προστασία του Φυσικού και Πολιτισμικού 
Κεφαλαίου της Μάνης. Οι εμπλεκόμενες Εταιρίες των 
Αιολικών Πάρκων έχουν ξεκινήσει μια προσπάθεια 
εξουδετέρωσης οποιουδήποτε εμπόδιου στην ανεξέλεγκτη 
εγκατάσταση Ανεμογεννητριών και γι’ αυτό το σκοπό 
επιχειρούν να υπαγορεύσουν Αποφάσεις στα Αρμόδια 
Κρατικά Όργανα. Στην παρούσα φάση οι Εταιρίες έχουν 
επικεντρώσει τις προσπάθειες τους στην αφαίρεση του 
περιοριστικού όρου, ο οποίος είχε τεθεί με την 
προαναφερόμενη Απόφαση του ΚΣΝΜ το 2016 και που το 
Συμβούλιο της Επικράτειας το 2018 επικύρωσε. 
Υποβάλλοντας την Αίτηση Θεραπείας στην Υπουργό στην 
ουσία οι Εταιρίες ζητούν από το ΚΣΝΜ και την Υπουργό 
Πολιτισμού να αυτοαναιρεθούν αλλά και να 
καταστρατηγήσουν την Απόφαση του Συμβουλίου της 

Επικράτειας. Αυτό αποτελεί απόκλιση από τις Βασικές 
Αρχές Λειτουργίας της Δημοκρατίας και του Κράτους 
Δικαίου και δεν πρέπει να γίνει αποδεκτό! Αυτό που 
επιχειρείται είναι να γίνονται λάστιχο, αφενός το πλαίσιο 
προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς αλλά αφετέρου 
και η εφαρμογή των Αποφάσεων των Ανωτάτων 
Δικαστηρίων εν προκειμένω του ΣτΕ, ώστε κάθε φορά αυτά 
να προσαρμόζονται με τις απαιτήσεις συγκεκριμένων 
συμφερόντων.  Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Ανατολικής Μάνης με την από ημερ. 4/2/2020 Συνεδρίαση 
του, τάχθηκε με κατηγορηματικό τρόπο κατά της 
εγκατάστασης Ανεμογεννητριών στην Μάνη. 

εν μπορεί αξίες διαχρονικές  
να ακυρώνονται στο όνομα 
πρόσκαιρων συμφερόντων  

και αμφιλεγόμενων οφελών. 
Αντίθετα πρέπει αυτά τα συμφέροντα να προσαρμόζονται 
στο πλαίσιο της Νομιμότητας αλλά και στις ανάγκες των 
ανθρώπων, του σήμερα αλλά και του αύριο. Επίσης, 
οφείλουν να καταλάβουν και να λάβουν σοβαρά υπόψη ότι 
δεν μπορούν να λειτουργούν σαν Ιδιόκτητες - Κατακτητές 
ενός Τόπου με τέτοια Ιστορία που τους ξεπερνά. Το μόνο 
που δεν θα γίνει θα είναι η έστω και ελάχιστη έκπτωση σε 
αυτά που μας επιβάλλει η λογική και η συνείδηση για την 
υπεράσπιση του Τόπου μας. Εξάλλου οι Μανιάτες έδιωξαν 
ολόκληρο τουρκοαιγυπτιακό Ασκέρι του Ιμπραήμ και δεν 
υποδουλώθηκαν, θα το κάνουμε τώρα εμείς με τις… 
βιομηχανικές τουρμπίνες τους; 

 

Τ 
Δ 
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του Νότη Μαριά 
Πρόεδρου του Κόμματος 
ΕΛΛΑΔΑ - Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, 
Καθηγητή Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
πρώην Ευρωβουλευτή 

 
Καθώς η ελληνική κοινωνία 
κατακλύζεται κάθε μέρα από 
πληθώρα διαφημίσεων ξένων 
Πανεπιστημίων αλλά και ελληνικών 
Κολεγίων που προσπαθούν να 
προσεγγίσουν τους περίπου 40.000 
νέους και νέες μας που έμειναν εκτός 
των ΑΕΙ, θεωρώ αναγκαίο να 

παναφέρω για  
άλλη μια φορά την 
πρόταση του 

Κινήματος μας ΕΛΛΑΔΑ 
-Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ για 
ελεύθερη πρόσβαση 
στα ΑΕΙ.  
Η εφαρμογή για πρώτη φορά φέτος 
της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 
στα ΑΕΙ σε συνδυασμό με τους 
υπόλοιπους «κόφτες» που 
θεσμοθέτησαν τα ΑΕΙ μετά από τη 
σχετική νομοθετική επιταγή η οποία 
θεσμοθετήθηκε από την κυβέρνηση, 
αποτέλεσε αντικείμενο έντονης 
πολιτικής αντιπαράθεσης στη  

 
Βουλή την Τρίτη 27 Ιουλίου 2021. Οι 
πολιτικοί αρχηγοί διασταύρωσαν τα 
ξίφη τους και για άλλη μια φορά 
είχαν την ευκαιρία να εκθέσουν τα 
σχετικά προγράμματά τους για την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Βεβαίως 
τις συνέπειες των διαφόρων 
κομματικών προγραμμάτων για την 
παιδεία τις υφίστανται κάθε φορά ως 
πειραματόζωα χιλιάδες υποψήφιοι. 
Σύμφωνα λοιπόν με τις τότε πρώτες 
εκτιμήσεις τουλάχιστον 27.000 
υποψήφιοι θα έμεναν φέτος εκτός 
των ΑΕΙ της χώρας με 12.000 κενές 
θέσεις (www.mainlynews.gr. 
13/7/2021). Ειδικότερα για τους 
92.090 φετινούς υποψηφίους οι 
θέσεις που σε πρώτη φάση ήταν 
διαθέσιμες ανέρχονταν σε 77.415, 
ήτοι 14.415 θέσεις λιγότερες σε 
σχέση με τον αριθμό των παραπάνω 
υποψηφίων. Επιπλέον λόγω των 
φετινών βαθμολογιών των 
υποψηφίων και της  Ελάχιστης 
Βάσης Εισαγωγής στα ΑΕΙ που 
θεσμοθετήθηκε εκτιμήθηκε  ότι 
περίπου επιπλέον 12.000 
υποψήφιοι θα έμεναν εκτός ΑΕΙ 
(www.alfavita.gr. 14/7/2021). Άλλες 
εκτιμήσεις ανέβαζαν τον συνολικό 
αριθμό υποψηφίων που θα έμεναν  
εκτός ΑΕΙ στις 30.000 (Εστία 
28/7/2021). 

μως παρά τις 
δυσοίωνες αυτές 
εκτιμήσεις η 

κυβέρνηση τελικά 
προχώρησε στην 
εφαρμογή της 
Ελάχιστης Βάσης 
Εισαγωγής στα ΑΕΙ με 
αποτέλεσμα δυστυχώς 
να επιβεβαιωθούν οι 

παραπάνω προβλέψεις 
και τελικά να μείνουν 
εκτός ΑΕΙ της χώρας 
40.000 απόφοιτοι  
των πάσης φύσεως 
Λυκείων… 
(www.efsyn.gr 27/8/2021). Βεβαίως 
ορισμένοι ισχυρίζονται ότι στα ΑΕΙ 
πρέπει να εισάγονται μόνο όσοι 
υποψήφιοι ανταποκρίνονται στα 
σχετικώς αυξημένα κριτήρια 
αξιολόγησης. Έτσι θεωρούν ότι 
μέσω της αξιολόγησης θα εισάγονται 
στα ΑΕΙ οι υποψήφιοι «που 
πράγματι αξίζουν» και οι οποίοι στη 
συνέχεια θα εισέλθουν στην αγορά 
εργασίας με τα αντίστοιχα 
επαγγελματικά δικαιώματα. Όμως η 
ζωή στην εποχή της 
παγκοσμιοποίησης δεν είναι τόσο 
απλή.  

 
Και αυτό γιατί η πλειοψηφία όσων 
δεν περνούν στα Ελληνικά ΑΕΙ στη 
συνέχεια φεύγουν για πανεπιστήμια 
του εξωτερικού και συνήθως μετά 
από χρόνια επανέρχονται στην 
Ελλάδα και εντάσσονται στην αγορά 
εργασίας μιας και έχουν αποκτήσει 
επαγγελματικά δικαιώματα ως 
προερχόμενοι από χώρες της ΕΕ. 
Όσοι θεωρούν αφελώς ότι μέσω 
αυξημένων κριτηρίων αξιόλογης 
εισαγωγής στα ΑΕΙ θα φιλτράρουν 
ταυτόχρονα και τον αριθμό των 
μελλοντικών γιατρών, δικηγόρων, 
μηχανικών κλπ της χώρας 
«πλανώνται πλάνην οικτράν» 
καθώς όσοι δεν περνούν στα 
ελληνικά ΑΕΙ συνήθως 
επανέρχονται στη χώρα ως 
δικηγόροι, γιατροί, ή μηχανικοί 
έχοντας τελειώσει τις σπουδές τους  

 

Ε 
Ό 
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σε χώρες της ΕΕ. 

τσι μετά τη φετινή 
«μεγάλη σφαγή» 
των αποφοίτων 

Λυκείου αυξήθηκε «η 
πελατεία» των ξένων 
Πανεπιστημίων αλλά 
και των κάθε είδους 
ελληνικών Κολλεγίων. 
Οι παραπάνω λοιπόν 
40.000 απόφοιτοι των 
ελληνικών άρχισαν ήδη 
να εγγράφονται σε ΑΕΙ 
εκτός Ελλάδος 
και κυρίως στην Κύπρο, ενώ άλλοι 
μέσω ελληνικών Κολλεγίων  
επιδιώκουν να αποκτήσουν τίτλο 
ξένων ΑΕΙ. Έτσι ενώ για χιλιάδες 
Έλληνες αποφοίτους είναι 
εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσουν 
να εισαχθούν σε κάποια από τις 
ιατρικές σχολές της χώρας μας, 
τελικά αυτοί έχουν τη δυνατότητα να 
φοιτήσουν σε κάποια ιατρική σχολή 
της Βουλγαρίας ή της Ρουμανίας.  

 
Στο παρελθόν είχαμε και χιλιάδες 
Έλληνες νέους οι οποίοι φοίτησαν 
σε ιατρικές σχολές της Ιταλίας. 
Μάλιστα σε πρόσφατη ανακοίνωσή 
του ο ΔΟΑΤΑΠ ενημερώνει πλέον 
τους Έλληνες με τίτλους σπουδών 
Οδοντιατρικής ή Ιατρικής από ΑΕΙ 
της  Βουλγαρίας και Ρουμανίας ότι 
το πτυχίο τους αναγνωρίζεται ως 
ισότιμο με αυτό της Οδοντιατρικής ή 

της Ιατρικής Σχολής Ελληνικού ΑΕΙ και δεν χρειάζεται καν να εξεταστούν σε 
συμπληρωματικά μαθήματα (www.political.gr 23/9/2021). Σε πολλά άρθρα μου 
από το 2008 έχω εκφράσει ως πανεπιστημιακός δάσκαλος, σκέψεις που 
επικεντρώνονται στην αναγκαιότητα της ενίσχυσης της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, στην κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων και στην 
θεσμοθέτηση της ελεύθερης πρόσβασης στα ΑΕΙ ενόψει μάλιστα της δύσκολης 
οικονομικής συγκυρίας που αντιμετωπίζει η Πατρίδα μας.  

κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων και η 
ελεύθερη πρόσβαση στα Πανεπιστήμια, αφενός 
θα αποφορτίσει άμεσα την ελληνική οικογένεια 

από υλικά και ψυχολογικά βάρη και αφετέρου θα 
αναζωπυρώσει τα δημιουργικά ταλέντα της νέας 
γενιάς και θα δώσει προοπτική. 
Τα Γυμνάσια και τα Λύκεια θα πάψουν να είναι εξεταστικά κέντρα. Οι μαθητές θα 
μπορέσουν να αποκτήσουν ουσιαστικές γνώσεις και δεν θα επικεντρώνονται 
στην ανάπτυξη μονόπλευρων δεξιοτήτων με μόνο στόχο την επιτυχία στις 
εξετάσεις. Οι γονείς θα σταματήσουν να δαπανούν χιλιάδες ευρώ ετησίως σε 
φροντιστήρια. Έτσι μόνο το 2018 σε εποχή κρίσης και Μνημονίων η ιδιωτική 
δαπάνη της ελληνικής οικογένειας ανήλθε ετησίως σε 1,5 δισ. ευρώ 
(www.kathimerini.gr 5/10/2028). Μεγάλο μέρος της δαπάνης αυτής κατευθύνθηκε 
στα φροντιστήρια για την προετοιμασία των μαθητών προκειμένου να περάσουν 
στις πανελλαδικές εξετάσεις σε κάποιο ΑΕΙ (Πίνακας 1). 

 
Επιπλέον η μετανάστευση στο εξωτερικό Ελλήνων φοιτητών θα περιοριστεί και 
συνεπώς θα συρρικνωθεί η εκροή κεφαλαίων για σπουδές στο εξωτερικό.  

 
 

Έ 
Η 
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Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΔΥΠ «το 2017, οι Έλληνες που σπούδαζαν σε 
πανεπιστήμια του εξωτερικού άγγιξαν τους 37.484, αριθμός συγκριτικά υψηλός σε 
σχέση με την Ισπανία (35.348), η οποία διαθέτει υπερτετραπλάσιο πληθυσμό από 
την Ελλάδα, ή την Πορτογαλία (12.951) και την Ιρλανδία (15.249), οι οποίες, επίσης, 
βίωσαν οικονομική κρίση» (www.esos.gr 21/9/2018). Αυτό σημαίνει ότι στην 
καλύτερη περίπτωση αν υπολογίσουμε ότι η μέση μηνιαία δαπάνη της ελληνικής 
οικογένειας για τη συντήρηση των παραπάνω φοιτητών στο εξωτερικό ανέρχεται 
σε 1000 ευρώ ανά φοιτητή καλύπτοντας διάστημα τουλάχιστον 10 μηνών, τότε  η 
συνολική δαπάνη για έξοδα διαβίωσης ανέρχεται σε 370 εκατ. ευρώ ετησίως (ήτοι 
37 εκατ. ευρώ μηνιαίως επί 10 μήνες). Στο ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθούν 
και τα δίδακτρα ήτοι στην πιο επιεική περίπτωση 10.000 ευρώ ετησίως. Άρα η 
δαπάνη για δίδακτρα φτάνει επίσης σε επιπλέον τουλάχιστον 370 εκατ. ευρώ.  

μείωση της μετανάστευσης στο εξωτερικό για 
σπουδές θα αμβλύνει, επίσης, το θλιβερό 
κοινωνικό φαινόμενο της «αφαίμαξης 

εγκεφάλων», αυτού του σύγχρονου «brain drain».  
Οι φοιτητές θα μπορούν να σπουδάζουν στον τόπο κατοικίας τους και δεν θα 
επιβαρύνεται ο μηνιαίος οικογενειακός προϋπολογισμός με 1000 περίπου ευρώ 
για κάθε φοιτητή/τρια. Οι δαπάνες για τη φοιτητική μέριμνα που βαρύνουν την 
ελληνική οικογένεια θα καταναλώνονται στο εσωτερικό της χώρας και όχι σε 

άλλες χώρες. Το σύστημα της 
ελεύθερης πρόσβασης στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση απαιτείται 
να οργανωθεί σε επίπεδο 
Περιφερειών με βάση τους 
παρακάτω άξονες:  
1.Διατήρηση και περαιτέρω 
ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα 
της ανώτατης εκπαίδευσης 
σύμφωνα με το άρθρο 16 του 
Συντάγματος.  
2.Γενναία αύξηση της 
χρηματοδότησης της δημόσιας 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τον 
κρατικό προϋπολογισμό. 
3.Ολοκληρωμένος σχεδιασμός 
προκειμένου κάθε Περιφέρεια να 
διαθέτει πλήρως αναπτυγμένα 
τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
συμπεριλαμβανομένων των 
Πολυτεχνείων και των Ιατρικών 
Σχολών.  
4.Η ίδρυση και λειτουργία Ιατρικής 
Σχολής θα πρέπει να συνδυάζεται με 
λειτουργία αντίστοιχου δημόσιου 
Περιφερειακού Πανεπιστημιακού 
Νοσοκομείου, ιδιαίτερα χρήσιμου 
όπως αποδείχθηκε λόγω πανδημίας 
και όχι μόνο.  
5.Τα ΑΕΙ κάθε Περιφέρειας θα πρέπει 
να διαθέτουν κάθε χρόνο ίσο 
τουλάχιστον αριθμό θέσεων 
εισακτέων με τους απόφοιτους των 
Λυκείων της συγκεκριμένης 
Περιφέρειας.  
6.Εφαρμογή της αρχής της 
περιφερειακής προτίμησης 
σύμφωνα με την οποία οι απόφοιτοι 
Λυκείων κάθε Περιφέρειας θα έχουν 
δικαίωμα πρώτης προτίμησης στις 
Σχολές των ΑΕΙ της Περιφέρειάς τους 
και υπό την προϋπόθεση ότι 
φοιτούν σε αντίστοιχο Λύκειο της 
Περιφέρειας τουλάχιστον επί τριετία 
προς αποφυγή κατάχρησης της εν 
λόγω αρχής.  
7.Αξιοποίηση της εμπειρίας των 
άλλων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων 
σε μεθόδους αξιολόγησης των 
πρωτοετών φοιτητών προς 
αντιμετώπιση της αυξημένης 
ζήτησης σε Σχολές αιχμής. 
8.Δωρεάν ενδοπεριφερειακή 
μετακίνηση των φοιτητών με τα μέσα 
μαζικής μεταφοράς προκειμένου να 
μειωθούν τα κόστη που επωμίζεται η 
κάθε οικογένεια για δαπάνες 
φοιτητικής μέριμνας και 
εγκατάστασης.   
9.Οργάνωση σε μητροπολιτική 
βάση των Πανεπιστημίων στην 
Αττική και στη Θεσσαλονίκη και 
ενίσχυσή τους με την ίδρυση νέων 
Πανεπιστημίων και νέων 
Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων.

Η 
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του Γιώργου Βάμβουκα 
Καθηγητή Οικονομικών 
και Οικονομετρίας 
του Οικονομικού  
Πανεπιστημίου Αθηνών  
και Υπεύθυνου Τομέα  
Οικονομικών του Κινήματος 
«Ελεύθεροι Άνθρωποι» 

 
Η Ελλάδα χρεοκόπησε το 2009 με 
δημόσιο χρέος της κεντρικής 
κυβέρνησης 298,5 δισ. ευρώ ή 
125,7% του ΑΕΠ (Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν). Τον Δεκέμβριο του 
2011 το δημόσιο χρέος είχε 
αναρριχηθεί στα 368 δισ. ευρώ ή 
181% του ΑΕΠ. Τον Φεβρουάριο και 
τον Δεκέμβριο του 2012 έγιναν δύο 
«κουρέματα» του δημοσίου χρέους. 
Σύμφωνα με την Τράπεζα της 
Ελλάδας το πρώτο κούρεμα ήταν 
106 και το δεύτερο 32 δισ. ευρώ. 
Άρα, τον Φεβρουάριο του 2012 που 
έγινε το πρώτο κούρεμα, το χρέος 
της κεντρικής κυβέρνησης 
προσδιοριζόταν στα 262 δισ. ευρώ ή 
130,3% του ΑΕΠ(368-
106=262/201=130.3%). 

ε την λογική του 
«κοινού νου», τον 
Δεκέμβριο του 

2012 που πραγματο-

ποιήθηκε το δεύτερο 
κούρεμα των 36 δισ. 
ευρώ, το χρέος της 
κεντρικής διοίκησης θα 
έπρεπε να ανερχόταν 
στα 230 δισ. ευρώ ή 
122% του ΑΕΠ (262-
32=230/188,4=122%).  
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), τον 
Ιούλιο του 2021 το κρατικό χρέος είχε 
εξακοντιστεί στα 388,5 δισ. ευρώ. Αν 
λάβουμε ως χρονικό σημείο 
αφετηρίας τον Φεβρουάριο του 2012, 
συνάγεται ότι την περίοδο 
Φεβρουάριος 2012-Ιούλιος 2021, το 
δημόσιο χρέος της κεντρικής 
κυβέρνησης από 262 δις ή 130,3% 
του ΑΕΠ εκσφενδονίστηκε στα 388,5 
δις ευρώ ή 230% του ΑΕΠ. 
Σημειωτέον ότι κατά την περίοδο 
2007-2021, που η εθνική μας 
οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με 
το φάσμα μιας παρατεταμένης 
ύφεσης, το δημόσιο χρέος της 
χώρας ακολουθεί συνεχή ανοδική 
πορεία. 

αχαλίνωτη αύξηση 
του δημοσίου 
χρέους της 

Ελλάδας κατά την 
περίοδο 2007-2021, 
πιστοποιεί την 
αναποτελεσματικότητα 
και την αδυναμία  
της ασκούμενης 
δημοσιονομικής και 
γενικότερα της 
μακροοικονομικής 
πολιτικής 
, να ανταποκριθούν στην 
εκπλήρωση του κεντρικού στόχου 
της δραστικής μείωσης του 
δημοσίου χρέους ως ποσοστό του 
ΑΕΠ. Ο αμοραλισμός και η 
ψηφοθηρία του νυν πολιτικού  

 
προσωπικού καταδεικνύεται από 
την θλιβερή διαπίστωση, ότι, ο 
Πρωθυπουργός, ο υπουργός 
Οικονομικών και ο Διοικητής της 
Τράπεζας της Ελλάδας ομόφωνα σε 
περιοδικές δηλώσεις τους 
υποστηρίζουν ότι το δημόσιο χρέος 
της Ελλάδας είναι «διαχειρίσιμο». 
Λυπηρό είναι ότι τα πολιτικά 
πρόσωπα που το 2012 έλεγαν ότι το 
δημόσιο χρέος των 262 δισ. ή 
130,3% του ΑΕΠ δεν είναι βιώσιμο 
και γι’ αυτό απαιτείται επειγόντως 
δεύτερο κούρεμα, ακριβώς τα ίδια 
πολιτικά πρόσωπα μας λέγουν 
σήμερα ότι το δημόσιο χρέος των 
388,5 δισ. ή 230% του ΑΕΠ είναι 
βιώσιμο. Μιλάμε για φαύλους 
πολιτικάντηδες. Στο σημείο αυτό θα 
πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι  

ε τη λέξη 
«διαχειρίσιμο» 
αποδίδουμε στην 

ελληνική γλώσσα τον 
αγγλικό όρο viable. 
Η αγγλική ορολογία «viable public 
debt», υποδηλώνει ότι μια χώρα 
δύναται στο μέλλον να εξυπηρετεί 
ανελλιπώς το δημόσιο χρέος της και 
άρα να είναι συνεπής στην καταβολή 
των τοκοχρεολυσίων έναντι των 
ξένων και εγχώριων πιστωτών της. 
Αν και η ακριβής μετάφραση της 
ονοματολογίας «viable public debt» 
είναι «βιώσιμο δημόσιο χρέος», 
σαφές είναι ότι στην ελληνική ο όρος 
«διαχειρίσιμο δημόσιο χρέος» 
θεωρείται εννοιολογικά 
αντικειμενικότερος. Κατά την 
διαδικασία άσκησης της 
μακροοικονομικής πολιτικής  

 

Μ 
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διαπιστούται ότι οι κυβερνήσεις 
υποπίπτουν συχνά σε σοβαρά 
τεχνοκρατικά λάθη και ανεπίτρεπτες 
παραλείψεις. Για παράδειγμα, κάτω 
υπό ποιες συνθήκες, πρωτογενή 
κρατικά πλεονάσματα ως ποσοστό 
του ΑΕΠ της τάξης του 1,5% ή του 
3,5%, εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα 
του δημοσίου χρέους της Ελλάδας; 
Ποιοι θα πρέπει να είναι οι μέσοι 
ετήσιοι αναπτυξιακοί ρυθμοί της 
ελληνικής οικονομίας, ώστε το 
δημόσιο χρέος να καταστεί 
διαχειρίσιμο; Πώς είναι δυνατόν να 
εκτιμηθεί η μελλοντική πορεία του 
λόγου «δημόσιο χρέος/ΑΕΠ», αν δεν 
προσδιοριστούν τόσο τα μέσα 
επίπεδα του πληθωρισμού, όσο και 
τα μέσα επίπεδα των πραγματικών 
επιτοκίων; Η βιωσιμότητα του 
δημοσίου χρέους σημαίνει, ότι, η 
χώρα (Ελλάς) έχει την δυνατότητα να 
καταβάλλει ανελλιπώς τις 
τοκοχρεολυτικές της δόσεις και άρα 
με συνέπεια να εξυπηρετεί τα 
οποιαδήποτε χρέη έναντι των ξένων 
πιστωτών της.  

 

μεταβολή του 
δημοσίου χρέους 
ως ποσοστό του 

ΑΕΠ απεικονίζεται από 
την κάτωθι μαθηματική 
σχέση: ΔΒt/ΔΥ¬¬t = 
Bt/Yt – Bt-1/Yt-1= (r – 
g)Bt-1/Yt-1 + Gt – Tt /Yt 
, όπου Β= Δημόσιο χρέος, Υ= ΑΕΠ σε 
τρέχουσες τιμές (ή ονομαστικό ΑΕΠ), 
G= Πρωτογενείς κρατικές δαπάνες, 
T= Κρατικά έσοδα, g= Ρυθμός 
οικονομικής ανάπτυξης (ή 
ποσοστιαία μεταβολή πραγματικού 
ΑΕΠ), r= Μέσο πραγματικό επιτόκιο 
βάσει του οποίου δανείζεται το 
κράτος. Το σύμβολο Δ παριστάνει 
την έννοια της μεταβολής και ο 
δείκτης t απεικονίζει τον χρόνο. Οι 

κρατικές δαπάνες θεωρούνται «πρωτογενείς», καθότι δεν συμπεριλαμβάνονται οι 
δαπάνες τοκοχρεολυσίων για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους. Το μέσο 
πραγματικό επιτόκιο, r, με το οποίο μια χώρα δανείζεται στις διεθνείς 
χρηματαγορές, προκύπτει από την διαφορά μεταξύ μέσου ονομαστικού επιτοκίου 
(R) και πληθωρισμού σε μέσα επίπεδα (P), δηλαδή r= Rt-Pt. Η ποσότητα (Gt-Tt) 
απεικονίζει το «πρωτογενές αποτέλεσμα» του κρατικού προϋπολογισμού. Αν 
Gt>Tt υπάρχει «πρωτογενές έλλειμμα», αν Gt<Tt υφίσταται «πρωτογενές 
πλεόνασμα» και αν Gt=Tt το πρωτογενές αποτέλεσμα είναι «μηδενικό». Από 
μαθηματικοστατιστικής άποψης, η διαχρονική μεταβολή του δημοσίου χρέους ως 
ποσοστό του ΑΕΠ, δηλαδή η μεταβολή του λόγου ΔBt/ΔYt , εξαρτάται από δύο 
θεμελιώδεις παράγοντες, την ποσότητα (r-g) και το πρωτογενές αποτέλεσμα (Gt-
Tt). Με κριτήριο την διαχρονική μεταβολή των ποσοτήτων (g-r) και (Gt-Tt) 
μπορούν να προκύψουν αρκετά ενδιαφέροντα σενάρια για την ελληνική 
οικονομία, που άπτονται της μελλοντικής βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους. Για 
την κατανόηση της προαναφερομένης μαθηματικής φόρμουλας θα παραθέσουμε 
στη συνέχεια τα ακόλουθα τρία σενάρια: 

Μείωση του λόγου μεταβολή δημοσίου χρέους προς μεταβολή ΑΕΠ, ήτοι ΔBt/ΔΥt, 
με την συνύπαρξη πρωτογενών ελλειμμάτων (Gt>Tt). Με κριτήριο το σενάριο 
αυτό, αν οι μελλοντικοί αναπτυξιακοί ρυθμοί της ελληνικής οικονομίας είναι  

 

Η 
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υψηλότεροι από το μέσο επιτόκιο 
δανεισμού του ελληνικού δημοσίου, 
δηλαδή g>r, τότε ακόμα και με την 
ύπαρξη μικρών πρωτογενών 
κρατικών ελλειμμάτων, ο λόγος 
δημόσιο χρέος προς ΑΕΠ θα 
σημείωνε διαχρονική πτωτική τάση. 

Μείωση του λόγου ΔΒt/ΔΥt δοθέντος 
ότι r-g=0. Με γνώμονα το σενάριο 
αυτό, αν r-g=0, που σημαίνει ότι r=g, 
συνάγεται ότι η μελλοντική 
ελάττωση του λόγου δημόσιου 
χρέους προς ΑΕΠ, θα απαιτούσε την 
ύπαρξη πρωτογενών κρατικών 
πλεονασμάτων, δηλαδή Gt<Τt. 

Μείωση του λόγου ΔΒt/ΔΥt παρότι 
r>g. Αν τα επόμενα χρόνια, το 
πραγματικό επιτόκιο δανεισμού του 
ελληνικού δημοσίου ήταν 
μεγαλύτερο από τους 
αναπτυξιακούς ρυθμούς της 
ελληνικής οικονομίας και άρα r>g, 
τότε η διαχρονική μείωση του λόγου 
ΔΒt/ΔΥt, θα απαιτούσε την επίτευξη 
σημαντικών κρατικών πρωτογενών 
πλεονασμάτων, δηλαδή Gt<Tt.  

 
Με κριτήριο την προαναφερθείσα 
τεχνοκρατική ανάλυση, σαφές είναι 
ότι  

ο τρίτο σενάριο 
είναι αυτό που 
προσομοιάζει στην 

περίπτωση της 
ελληνικής οικονομίας.  
Πράγματι, την περίοδο 2008-2021, ο 
μέσος ετήσιος αναπτυξιακός ρυθμός 
της χώρας ήταν αρνητικός -2,5% και 
το μέσο πραγματικό επιτόκιο 
δανεισμού του ελληνικού δημοσίου 
κυμάνθηκε γύρω στο +2%, με 

συνέπεια η ποσότητα (r-g) να είναι θετική της τάξης του +4,5%. Στην προκειμένη 
περίπτωση έχουμε: r-g={+2%-(-2,5%)}={+2%+2,%}=+4,5%. Κατ’ αυτό τον τρόπο, 
την περίοδο 2008-2021, λόγω του ότι r-g=+4,5%, αναπόφευκτο ήταν ο λόγος 
ΔΒt/ΔΥt να σημειώσει ανοδική πορεία. Από την ανωτέρω ανάλυση, συνάγεται ότι 
τα εκάστοτε κυβερνητικά οικονομικά επιτελεία θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη 
έμφαση στην τεχνοκρατική συγκρότηση του προφορικού και του γραπτού τους 
λόγου. Με αναπτυξιακή επίδοση 6,7%, το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές το 2021 θα 
ανέβαινε στα 180 δις ευρώ. Έστω ότι την περίοδο 2022-2031 η εθνική μας 
οικονομία εισέρχεται σε φάση διατηρήσιμης αναπτυξιακής πορείας. Υποτίθεται 
ότι την περίοδο 2022-2031 τα μέσα επίπεδα του πληθωρισμού διαμορφωθούν σε 
1% και το μέσο ετήσιο ποσοστό μεταβολής του ονομαστικού ΑΕΠ ανέλθει σε 4%. 
Η επίτευξη του ποσοτικού στόχου για μέση ετήσια ονομαστική μεταβολή του ΑΕΠ 
κατά 4% εντός της περιόδου 2022-2031, θα απαιτούσε μέσους ετήσιους 
αναπτυξιακούς ρυθμούς γύρω στο 3%. Με μέσο ετήσιο αναπτυξιακό ρυθμό 3%, το 
πραγματικό ΑΕΠ από 180 δις το 2021 θα αυξανόταν σε 241,9 δις ευρώ το 2031. 
Δηλαδή, με υποτιθέμενο μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 3%, το πραγματικό ΑΕΠ 
της Ελλάδας το 2031 θα προσέγγιζε τα επίπεδα του 2006. Εντός της περιόδου 
2010-2021 κατατέθηκαν και ψηφίστηκαν στη Βουλή των Ελλήνων συνολικά δέκα 
(!!) Προγράμματα Σταθερότητας, γνωστά και ως Μεσοπρόθεσμα Πλαίσια 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ). Το πρώτο ΜΠΔΣ ψηφίστηκε στη Βουλή και 
στη συνέχεια έγινε νόμος του ελληνικού κράτους το Μάρτιο του 2010. Το ΜΠΔΣ 
2022-2025 ήταν το δέκατο στη σειρά και ψηφίστηκε στο ελληνικό Κοινοβούλιο τον 
Ιούλιο του 2021. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι επιτελείς του επί 
των οικονομικών, ας μελετήσουν τα κείμενα των δέκα Μεσοπρόθεσμων Πλαισίων 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής που ψηφίστηκαν στη Βουλή των Ελλήνων εντός της 
περιόδου 2010-2021 και ας μας απαντήσουν στο εξής ερώτημα: 

ιατί τα δέκα Προγράμματα Σταθερότητας  
που εφαρμόστηκαν μετά το 2010 απέτυχαν 
παταγωδώς στην επίτευξη όλων των 

μακροοικονομικών τους στόχων; 
Αναμφίβολα, τα κυβερνητικά οικονομικά επιτελεία οφείλουν να μελετούν 
προσεκτικά και ενδελεχώς τα μακροοικονομικά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας 
και όταν προβαίνουν σε καθοριστικής σημασίας προβλέψεις υποχρεούνται να 
επιδεικνύουν επιστημονική αρτιότητα και συνέπεια. Η παταγώδης αποτυχία όλων 
των Προγραμμάτων Σταθερότητας πιστοποιεί την ανεπάρκεια των εκάστοτε 
κυβερνητικών οικονομικών επιτελείων. Είναι ηθικό και λογικό, πολιτικά 
πρόσωπα που μετά το 2009 υπόσχονταν στον ελληνικό λαό ότι ο λόγος δημόσιο 
χρέος προς ΑΕΠ θα μειωθεί, και αντί να μειωθεί ξεπέρασε το 200%, να 
εξακολουθούν να είναι αραγμένα σε κυβερνητικούς, κρατικούς και τραπεζικούς 
θώκους; 

ίναι ντροπή και όνειδος για τη χώρα που 
γεννήθηκε η Δημοκρατία, το πολιτικό  
σύστημα να ανταμείβει τους αχρείους  

και τους αποτυχημένους. Τ 

Γ 

Ε 
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του Κυριάκου Τόμπρα 
Οικονομολόγου, Διδάκτορα 
Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Salerno, Προέδρου Υπέρβασης 
 

 
 
Στην Ελλάδα, σήμερα, είναι 
πολλοί εκείνοι που μιλούν 
για το ιδιωτικό χρέος, 
έχοντας μάλιστα και το 
θράσος να καταθέτουν 
προτάσεις για την 
διευθέτησή του, χωρίς όμως 
να γνωρίζουν ούτε τα 
στοιχειώδη για την 
σύγχρονη αυτή οικονομική 
μάστιγα της ελληνικής 
κοινωνίας και, ιδιαίτερα, 
χωρίς να γνωρίζουν ούτε 
ακόμη το πραγματικό του 
ύψος και, έτσι, το μέγεθος 
του ίδιου του προβλήματος 
που θέλουν να επιλύσουν. 

τα 450 Δις το 
Πραγματικό 

Ιδιωτικό 
Χρέος 
Τα εκάστοτε δημοσιευόμενα 
στοιχεία του ελληνικού 
Ιδιωτικού Χρέους σε 
Τράπεζες, Δημόσιο, 
Ασφαλιστικά Ταμεία και 
Παρόχους Υπηρεσιών 
Κοινής Ωφέλειας, είναι 
πλασματικά. Και τούτο, 
επειδή :  
(Α) Σε ότι αφορά τις οφειλές 
σε Τράπεζες και Funds, 
αυτές αναφέρονται μόνο ως 

προς το συνολικό κεφάλαιο της 
οφειλής μέχρι την καταγγελία της 
πιστωτικής σύμβασης, χωρίς έτσι να 
περιλαμβάνουν τους εξολογιστικούς 
και τους τόκους υπερημερίας, με 
τους ανατοκισμούς και τις 
κεφαλαιοποιήσεις τους, που 
επιβαρύνουν κάθε τραπεζική οφειλή 
μετά την καταγγελία της αντίστοιχης 
πιστωτικής σύμβασης. Έτσι, τα 
συνολικά, πραγματικά ποσά που 
απαιτούνται σήμερα από τους 
δανειολήπτες, υπολογίζεται ότι 
ξεπερνούν τα 200 Δις ευρώ.  
(Β) Σε ότι αφορά τις οφειλές σε 
Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία, 
αυτές αναφέρονται μόνο ως προς το 
βασικό κεφάλαιο εκάστης οφειλής, 
χωρίς να περιλαμβάνουν πρόστιμα, 
προσαυξήσεις και τόκους. Έτσι, 

σήμερα, οι συνολικές, πραγματικές 
οφειλές νοικοκυριών και 
επιχειρήσεων στο Δημόσιο, 
υπολογίζεται ότι πλησιάζουν τα 200 
Δις ευρώ, ενώ, οι αντίστοιχες 
πραγματικές οφειλές στα 
Ασφαλιστικά Ταμεία, υπολογίζεται 
ότι ανέρχονται στα 40 Δις ευρώ. 
Αυτά, μάλιστα, επιβεβαιώνονται και 
από πρόσφατη έρευνα του Παντείου 
Πανεπιστημίου. Έτσι, σήμερα, το 
συνολικό, πραγματικό Ιδιωτικό 
Χρέος στην Ελλάδα, έχει φτάσει στα 
450 Δις ευρώ, ήτοι στο 250% του 
ΑΕΠ, έχοντας πλέον ξεπεράσει 
ακόμη και το Δημόσιο Χρέος, με 
αποτέλεσμα, αυτό να καθίσταται 
προδήλως μη βιώσιμο και αδύνατο 
ποτέ να εξυπηρετηθεί, ακόμη και αν 
η Ελλάδα καταφέρει να πετύχει το 

θαύμα του αέναου, 
σταθερού, διψήφιου 
ετήσιου ρυθμού 
ανάπτυξης, για τα 
επόμενα 50 χρόνια. 
Υπό την ανωτέρω 
λοιπόν, σημερινή 
συγκυρία, το 

οποιοδήποτε 
ιδεολόγημα περί 

«Κουλτούρας 
Πληρωμών» συνιστά, 
αν όχι ψευδαίσθηση, 

τουλάχιστον 
αστειότητα, καθόσον 
είναι αδιανόητο, στην 
Ελλάδα του 2021, να 
συνεχίζουμε να 
μιλάμε για κουλτούρα 
πληρωμών, την ώρα 
που η ελληνική 
οικονομία, τα 
νοικοκυριά και οι 
επιχειρήσεις, ακόμη 
και το ίδιο το 
τραπεζικό σύστημα 
που επινόησε το 
αφήγημα της 

κουλτούρας 
πληρωμών, 

συνεχίζουν, στην 
συντριπτική τους 
πλειοψηφία, να 
παράγουν και να 
σωρεύουν μη 

εξυπηρετούμενο 
ιδιωτικό χρέος. 

Σ 
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Α. Οφειλές σε Δημόσιο και 
Ασφαλιστικά Ταμεία 
 
Α.1 : Χρέη Πανδημίας 
 
Οριζόντια, αναλογική διαγραφή, με βάση έναν αλγόριθμο 
σταθμισμένο στην μείωση του κύκλου εργασιών των 
επιχειρήσεων και των ακαθάριστων εισοδημάτων των 
φυσικών προσώπων. Με τον τρόπο αυτό δεν θα 
ωφεληθούν όσοι δεν είχαν μείωση εσόδων και 
εισοδημάτων κατά την διάρκεια της πανδημίας, ενώ, τα 
χρέη των πληττόμενων θα κουρευτούν, ακόμη και μέχρι 
συνολικής διαγραφής, 
αναλογικά με την πραγματική 
ζημία που υπέστησαν. 
 

Α.2 : Χρέη προ 
Πανδημίας 
 
Μείωση τόκων και οριζόντια 
διαγραφή του συνόλου 
προστίμων και προσαυξήσεων 
του κεφαλαίου εκάστης 
οφειλής. 
 

Α.1+Α.2 : Συνολικά 
Χρέη σε Δημόσιο και 
Ασφαλιστικά Ταμεία 
 
Τα νέα, μειωμένα ποσά που θα 
προκύψουν ανά ΑΦΜ, τόσο για 
τα παλαιά χρέη, όσο και για τα 
χρέη της πανδημίας, θα 
αθροιστούν σε μια νέα, ενιαία 
οφειλή, η οποία θα ρυθμιστεί, 
αναλόγως του ύψους εκάστης 
οφειλής, σε 24-360 δόσεις, 
προκειμένου, έτσι, να μπορούν 
να εξυπηρετηθούν. 
Η νέα αυτή Μέγα-Ρύθμιση, σε 
αντίθεση με τις υφιστάμενες, πρέπει οπωσδήποτε να 
αποανεξαρτητοποιηθεί από την μελλοντική εξυπηρέτηση 
των τρεχουσών φορολογικών και ασφαλιστικών 
υποχρεώσεων, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουν ποτέ να 
εξυπηρετηθούν, ούτε τα παλιά χρέη, ούτε τα τρέχοντα, 
ούτε τα μελλοντικά. 
------------------------------------------------------------------------------------ 
Αυτός είναι άλλωστε ο λόγος της αποτυχίας όλων των μέχρι σήμερα 
ρυθμίσεων, που πέφτουν σε ποσοστό άνω του 90%, μετά την εξυπηρέτηση 
3-6 δόσεων. Για τον απλούστατο λόγο, ότι, όποιος σωρεύει χρέη, χρωστάει 

επειδή αδυνατεί να εξυπηρετήσει τις τρέχουσες υποχρεώσεις του. Πως 
λοιπόν, το ίδιο αυτό πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, που μέχρι σήμερα δεν 
μπορεί να εξυπηρετήσει τις τρέχουσες υποχρεώσεις του, αύριο θα μπορεί 
να εξυπηρετήσει όλες μαζί τις τρέχουσες και τις παλιές οφειλές της 
ρύθμισης ;;; 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Β. Χρέη σε Τράπεζες & Funds 
 
· Κατάργηση των νομοθετικών διατάξεων περί Κύριας 
Κατοικίας και επαναφορά της οριζόντιας, νομοθετημένης 
Προστασίας της 1ης Κατοικίας, ανάλογης με εκείνη που 
ίσχυε μέχρι την 31/12/2014, με προστατευόμενη 
αντικειμενική αξία πρώτης κατοικίας για τετραμελή 

οικογένεια τα 350.000 ευρώ. 
· Επαναφορά των διατάξεων 
περί απαγόρευσης 
πλειστηριασμών 1ης 
Κατοικίας, με την 
αναπροσαρμογή των όρων 
και των προϋποθέσεων της 
απαγόρευσης στην 
αντικειμενική αξία των 
350.000 ευρώ. 
------------------------------------------ 
Με την παρ.1 του άρθρου 2 του 
Νόμου 4224/2013, απαγορεύτηκαν οι 
πλειστηριασμοί ακινήτων οφειλετών, 
που χρησίμευαν ως κύρια κατοικία 
τους, δηλωθείσα ως τέτοια στην 
τελευταία δήλωση φόρου 
εισοδήματός τους, εφόσον η 
αντικειμενική αξία του ακινήτου δεν 
υπερέβαινε τις διακόσιες χιλιάδες 
(200.000) ευρώ και εφόσον α) το 
ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό τους 
εισόδημα, όπως διαμορφωνόταν 
κατόπιν της αφαίρεσης των 
κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών 
ταμείων, του φόρου εισοδήματος και 
της εισφοράς αλληλεγγύης, ήταν 
μικρότερο ή ίσο των τριάντα πέντε 
χιλιάδων (35.000) ευρώ, β) η 
συνολική αξία της κινητής και 
ακίνητης περιουσίας τους ήταν 
μικρότερη ή ίση των διακοσίων 
εβδομήντα χιλιάδων (270.000) ευρώ 
και εξ αυτής το σύνολο των 

καταθέσεων και κινητών αξιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό την 20ή 
Νοεμβρίου 2013, δεν υπερέβαινε τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, 
εξαιρουμένων περιοδικών παροχών από συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά 
προγράμματα. Ειδικά για: i) οικογένειες που βαρύνονταν φορολογικά με 
τρία και περισσότερα τέκνα κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 
2238/1994 , ii) άτομα με αναπηρία 67% και άνω και iii) όσους βαρύνονταν 
φορολογικά με άτομα με αναπηρία 67% και άνω, όπως αυτά ανωτέρω 
προσδιορίζονται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2238/1994, τα 
παραπάνω όρια των σωρευτικών προϋποθέσεων προσαυξάνονταν έκαστο 
κατά ποσοστό 10%. 
------------------------------------------------------------------------------------
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· Νομοθέτηση του υποχρεωτικού 
για τις Τράπεζες επανακαθορισμού, 
όλων ανεξαιρέτως των απαιτήσεων 
από τις πάσης φύσης πιστώσεις 
φυσικών και νομικών προσώπων, 
αφαιρώντας και διαγράφοντας από 
τα σημερινά, φουσκωμένα 
υπόλοιπα, όλες τις 
λογιστικοποιήσεις παράνομων και 
καταχρηστικών χρεώσεων, με τους 
τοκισμούς τους ανατοκισμούς και 
τις κεφαλαιοποίησεις τους. 
· Ορισμός του χρόνου 
αποπληρωμής κατά τα οριζόμενα 
στην παρ. 2, άρθ. 39, Ν 3259/2004, 
ήτοι αποπληρωμή της 
προκύπτουσας μετά τον 
επανακαθορισμό τραπεζικής 
οφειλής σε διάστημα 5-7 ετών, εκ 
των οποίων, τα 2 πρώτα έτη θα 
αποτελούν περίοδο χάριτος, με την 
αποπληρωμή να πραγματοποιείται 
σε ισόποσες περιοδικές δόσεις, 
εκτός και αν τράπεζες, servicers και 
δανειολήπτες συμφωνήσουν 
διαφορετικά. 
---------------------------------------------------- 
Με το άρθρο 27 του Νόμου 4438/2016, 
ορίστηκε ότι, σε περίπτωση υπερημερίας του 
καταναλωτή, δεν επιτρέπεται η επιβολή 
πρόσθετων επιβαρύνσεων πέραν του 
προβλεπομένου ανώτατου ορίου για το 
επιτόκιο υπερημερίας όπως εκάστοτε ισχύει 
με απόφαση της ΤτΕ. Περαιτέρω, με το άρθρο 
39 του Νόμου 3259/2004, ορίστηκε ότι η 
συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή από κάθε 
είδους συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων, δεν 
δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του κατά 
περίπτωση ληφθέντος κεφαλαίου εκάστου 
δανείου ή πίστωσης. 
---------------------------------------------------- 
· Τροποποίηση όλων των 
διατάξεων του ΚΠολΔ που 
ενισχύουν την τραπεζική 
αυθαιρεσία, με πρώτες αυτές που 
αφορούν : (α) την προνομιακή 
κατάταξη τραπεζών και funds στα 
πλειστηριάσματα, μπροστά από το 
Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά 
Ταμεία, που νομοθετήθηκε με την 
τροποποίηση του 2015, με την 
επαναφορά της τάξης των 
πιστωτών, ήτοι της σειράς 
ικανοποιήσεώς τους, στις προ της 
ανωτέρω τροποποίησης διτάξης 
του ΚΠολΔ και (β) την fast track 
μείωση του τιμήματος των 
πλειστηριασμών, που 
νομοθετήθηκε με την πρόσφατη 
τροποποίηση του 2021. 
---------------------------------------------------- 
Οι συγκεκριμένες διατάξεις του ΚΠολΔ, όπως 
ισχύουν σήμερα, μετά την τροποποίηση του 
2015, εκτός από την ενίσχυση της τραπεζικής 
αυθαιρεσίας, με την παροχή νομοθετικού 

κινήτρου σε τράπεζες και funds, προκειμένου 
να προτιμούν την επίσπευση μαζικών 
πλειστηριασμών αντί των βιώσιμων 
ρυθμίσεων με δανειολήπτες, συνοφειλέτες 
και εγγυητές δανείων και πιστωτικών καρτών, 
παράγουν και καταστροφικές δημοσονομικές 
και κοινωνικές συνέπειες. Έτσι, υπό το ισχύον 
σήμερα δικονομικό καθεστώς, ακόμη και 
στους πλειστηριασμούς που επισπεύδουν το 
Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, τα 
χρήματα των πλειστηριασμάτων καταλήγουν 
στις Τράπεζες και τα Funds, που προηγούνται 
στην τάξη των πιστωτών, με αποτέλεσμα, έτσι, 
εκτός από την παραγόμενη δημοσιονομική 
επιβάρυνση, να προκύπτουν και σοβαρά 
ζητήματα συνταγματικής νομιμότητας, 
καθόσον είναι αδιανόητο η ιδιωτική 
πρωτοβουλία τραπεζών και funds να 
αναπτύσσεται αντίθετα προς το άρθ. 106, 
παρ. 2 του Συντάγματος, ήτοι προς βλάβη του 
δημοσίου συμφέροντος και, μάλιστα, εις 
βάρος των εσόδων του προϋπολογισμού, 
προτάσσοντας, έτσι, την κερδοφορία του 
τραπεζικού συστήματος, μπροστά ακόμη και 
από την ίδια την δημοσιονομική σταθερότητα, 
που όμως, κατά το γράμμα των Μνημονίων 
και της μεταμνημονιακής επιτήρησης και 
αξιολόγησης της ελληνικής εθνικής οικονομίας 
από τους δανειστές της, συνιστά την 
απαραίτητη προϋπόθεση για την διασφάλιση 
της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Και, 
επιπλέον, σε συνέχεια των ανωτέρω, επειδή 
οι οφειλές στο Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά 
Ταμεία είναι σε μεγάλο βαθμό 
ποινικοποιημένες, αυτό έχει ως αποτέλεσμα, 
οι ανωτέρω οφειλέτες, ενώ πληρώνουν με την 
απώλεια της περιουσίας τους την προσωρινή 
ή την μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης των 
φορολογικών και ασφαλιστικών τους 
υποχρεώσεων, στο τέλος να καταλήγουν 
ακόμη και στις φυλακές, αφού, μετά την 
κατάταξη των πλειστηριασμάτων υπέρ 
τραπεζών και funds, οι οφειλές τους στο 
Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία 
παραμένουν ανικανοποίητες, ως είχαν πριν 
την επίσπευση του πλειστηριασμού. Τέλος, 
ακόμη χειρότερη είναι η περίπτωση, κατά την 
οποία, ο ανωτέρω οφειλέτης του Δημοσίου ή 
των Ασφαλιστικών Ταμείων, τυγχάνει 
ενήμερος ως προς τις τραπεζικές οφειλές του, 
τις οποίες, μάλιστα, μπορεί να εξυπηρετεί 
κανονικά, πλην όμως, με την επίσπευση του 
εναντίον του πλειστηριασμού από το Δημόσιο 
και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, οι Τράπεζες 
καταγγέλλουν τις πιστωτικές συμβάσεις 
δανείων και πιστωτικών καρτών και 
προβαίνουν στην έκδοση διαταγών 
πληρωμής, προκειμένου, έτσι, να μπορούν να 
αναγγέλλονται στους πλειστηριασμούς που 
επισπεύδουν κατά του δανειολήπτη τους, το 
Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Έτσι, 
εργαλειοποιώντας με την ανωτέρω 
μεθόδευση την πρωτοφανή αυτή δικονομική 
ευχέρεια που τους παρέχει σήμερα ο ΚΠολΔ, 
πετυχαίνουν στην πράξη την προείσπραξη, 
πριν την λήξη τους, ακόμη και των ενήμερων 
τραπεζικών οφειλών των δανειοληπτών τους, 
που έχουν την ατυχία να είναι παράλληλα και 

οφειλέτες του Δημοσίου και των 
Ασφαλιστικών Ταμείων. 
---------------------------------------------------- 
· Τροποποίηση του ισχύοντος 
νομοθετικού πλαισίου για την 
διενέργεια των Ηλεκτρονικών 
Πλειστηριασμών, με την κατάργηση 
της διάταξης περί ελεύθερης 
εκποίησης του ακινήτου από τον 
Συμβολαιογράφο, σε οποιοδήποτε 
τίμημα, μετά τον δεύτερο άγονο 
πλειστηριασμό. 
· Νομοθέτηση της 
υποχρεωτικότητας, για Τράπεζες, 
Servicers και Funds : (α) ως προς 
την συμμετοχή τους στις 
διαδικασίες του θεσμού της 
Διαμεσολάβησης και (β) ως προς 
την αξιολόγηση και την 
αιτιολογημένη μόνο απόρριψη 
αιτημάτων Δανειοληπτών στην 
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του 
Εξωδικαστικού Μηχανισμού 
Ρύθμισης Οφειλών. 
· Κατάργηση της καταχρηστικής και 
υποχρεωτικής για τον Δανειολήπτη 
αναγνώρισης και αποδοχής των 
απαιτήσεων Τραπεζών, Servicers 
και Funds, κατά την διαδικασία 
καταχώρησης αιτήματος στην 
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του 
Εξωδικαστικού Μηχανισμού 
Ρύθμισης Οφειλών και κατά την 
υποβολή αντίστοιχου αιτήματος, 
κατά την διαδικασία του Κώδικα 
Δεοντολογίας ΤτΕ, στο τραπεζικό 
κατάστημα, στα γραφεία των 
Servicers και, ηλεκτρονικά, στις 
ιστοσελίδες των τραπεζών. 
--------------------------------------------------- 
H καταχώρηση των στοιχείων αυτών συνιστά 
αντιγραφή και απλή μεταφορά των 
λογιστικών δεδομένων που λαμβάνονται από 
τις τράπεζες, με αποτέλεσμα, τα στοιχεία αυτά 
να μην μπορούν να συνιστούν βάσεις 
αναγνώρισης οφειλών, έστω και πλασματικές, 
κατά την έννοια του νόμου, καθόσον τελούν 
υπό την αίρεση του κατά τα ανωτέρω 
επανακαθορισμού τους. 
---------------------------------------------------- 
· Νομοθετικός 
επαναπροσδιορισμός της έννοιας 
του Μη Συνεργάσιμου Δανειολήπτη 
και παράλληλη νομοθετική 
πρόβλεψη της έννοιας του 
Συνεργάσιμου και Μη Συνεργάσιμου 
Τραπεζίτη. 
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· Αναθεώρηση, 
επαναπροσδιορισμός και 
τροποποίηση των διατάξεων του 
Κώδικα Δεοντολογίας ΤτΕ, περί 
Ευλόγων Δαπανών Διαβίωσης, με 
την προσαρμογή τους στη νέα 
πραγματικότητα του οικογενειακού 
προϋπολογισμού, όπως 
διαμορφώθηκε από την πανδημία 
και τις υπέρμετρες, πληθωριστικές 
αυξήσεις στα κόστη κατοικίας, 
ενέργειας και στο καλάθι της 
νοικοκυράς. 

 
· Τροποποίηση του Πτωχευτικού 
Νόμου, επαναφέροντας την 
διαδικασία της ατομικής και 

εταιρικής πτώχευσης, από τα 
τραπεζικά καταστήματα και από τα 
γραφεία servicers και funds, στην 
Δικαιοσύνη.  
Απαγόρευση κατάθεσης αιτημάτων 
πτώχευσης για μη βέβαιες, μη 
ορισμένες, μη εκκαθαρισμένες και 
επίδικες απαιτήσεις. Τροποποίηση 
των μαχητών τεκμηρίων παύσης 
πληρωμών, με πρώτη την 
κατάργηση, ως τεκμηρίου, της 
Διαταγής Πληρωμής που δεν 
επιδόθηκε ή που εκκρεμοδικεί η 
εκδίκαση της ανακοπής της. 
---------------------------------------------------- 
Η πτώχευση δεν μπορεί να επέρχεται προτού 
διακριβωθεί τελεσιδίκως ότι η απαίτηση του 
πιστωτή είναι νόμιμη. Κατ’ αναλογική 
εφαρμογή του άρθρου 20 του Συντάγματος 
(Τριτενέργεια του Συντάγματος), ο οφειλέτης 
δεν μπορεί να υποστεί οποιοδήποτε εις βάρος 
του μέτρο, πρωτού εξεταστεί η οφειλή του 
από το Δικαστήριο ουσίας. Πως λοιπόν μπορεί 
να κηρυχθεί σε πτώχευση ο οφειλέτης, χωρίς 
να έχει εξεταστεί τελεσίδικα η νομιμότητα των 
απαιτήσεων του πιστωτή του ;;; 
---------------------------------------------------- 
· Νομοθέτηση της υποχρεωτικής 
αποδοχής από Τράπεζες, Servicers 
και Funds, της δεσμευτικής 
πρότασης του Δανειολήπτη για 

διευθέτηση και βιώσιμη ρύθμιση 
των οφειλών του, ανά κατηγορία 
πίστωσης και τράπεζα, στο 
διπλάσιο (200%) του μέσου 
τιμήματος μεταβιβάσεων και 
αναμεταβιβάσεων των 
χαρτοφυλακίων εκάστης τράπεζας 
κατά το τελευταίο 12μηνο, με την 
ταυτόχρονη απαγόρευση της 
κερδοσκοπίας, προς βλάβη της 
περιουσίας του Δανειολήπτη, σε 
ποσοστό άνω του 100%. Έτσι, κάθε 
Δανειολήπτης θα μπορεί να 
τακτοποιεί την οφειλή του στο 
διπλάσιο (200%) του τιμήματος στο 
οποίο θα το μεταβίβαζε ή θα το 
επαναγόραζε η τράπεζα ή που θα 
το αγόραζε από την τράπεζα ή την 
δευτερογενή αγορά το fund, με 
αποτέλεσμα, έτσι, Τράπεζες και 
Funds, να εξασφαλίζουν αποδόσεις 
της τάξης του 100%, ενισχύοντας 
αντιστοίχως την κερδοφορία και τα 
ενεργητικά τους. 
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του Νίκου Νικολόπουλου 
Προέδρου 
Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος 

 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ζωή 
μας καθορίζεται από γεγονότα, 
πράξεις ή παραλείψεις, που 
επιδρούν στην ατομική και 
συλλογική μας καθημερινότητα. 
Υπάρχει όμως και ένα πλαίσιο μέσα 
στο οποίο λειτουργούμε και το 
οποίο καθορίζει εν πολλοίς τις 
πράξεις μας την αίσθηση δικαίου και 
ικανοποίησης, την αίσθηση ότι 
ανήκουμε σε μια ομάδα, σε μια 
κοινωνία τις Αρχές της οποίας 
αποδεχόμαστε, σε ένα Έθνος, την 
αίσθηση ότι  έχουμε ρίζες, 
παράδοση και ιστορία. Το πλαίσιο 
αυτό αν και αποτελείται από ιδέες 
και μόνο, είναι ο οδηγός της  

 

ύπαρξης μας καθώς «ουκ  επ΄ άρτω μόνον ζήσεται άνθρωπος». Όλο αυτό 
εκφράζεται μέσα από σύμβολα που όλοι αναγνωρίζουμεκαι αποδεχόμαστε. 

 

ι  Κρατικές οντότητες  αναρτούν στους Δημόσιους 
χώρους τα σύμβολά που εκφράζουν την 
κοινωνία και τον κάθε πολίτη ξεχωριστά, 

δηλώνοντας έτσι ότι η συγκεκριμένη Πολιτεία 
λειτουργεί με αυτές τις Αρχές, τα Πιστεύω  
και την Ιδεολογία. 
Με άλλα λόγια κάθε σύμβολο Εθνικό, Θρησκευτικό, Πολιτικό συμπυκνώνει την 
κοσμοθεωρία και τους κυρίαρχους συνολικά αποδεκτούς κανόνες  της εκάστοτε  

 

Ο 
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Πολιτείας. Κατάργηση ή σιωπηλός παραγκωνισμός των 
συμβόλων αυτών, ειδικά όταν προέρχεται από τους 
κυρίαρχους θεσμούς της χώρας, Πολιτικούς ή 
Πολιτειακούς, σηματοδοτεί την  επιβεβλημένη από τα 
πάνω επιθυμία  και σχέδιο για την ακύρωση, μεταβολή και 
υποκατάσταση της κοσμοθεωρίας των Αρχών και της 
Πίστης της κοινωνίας. Αφορμή για την παραπάνω 
μακροσκελή εισαγωγή απετέλεσε η δημόσια διαμαρτυρία 
της μείζονος αντιπολίτευσης της Ένωσης Δικαστών και 
Εισαγγελέων προς το Προεδρείο της Ένωσης σχετικά με 
την αφαίρεση της Εικόνας του Χριστού από το κεντρικό 
σημείο της αίθουσας συνεδριάσεων και την μεταφορά της 
σε άλλο, μη εμφανές σημείο της αίθουσας και την 
αντικατάστασή της  από ζωγραφικό πίνακα με θέμα την 
Γάζα. Στα γραφεία  της Ένωσης Δικαστών «τρεμοσβήνει» 
η Ορθόδοξη Ελλάδα… Η ενέργεια αυτή από το Προεδρείο 
συλλογικού οργάνου ενός εκ των συνταγματικά 
καθορισμένων Πυλώνων του Πολιτεύματος προφανώς δεν 
είναι τυχαία. Αποσκοπεί κάπου και αυτό το κάπου θα 
πρέπει να το διευκρινίσει ο υπεύθυνος ή οι υπεύθυνοι και 
οι συναινέσαντες στην ενέργεια αυτή.  Στην απάντηση τους 
οι «δράστες» αναλώνονται σε μια προσπάθεια  να μας 
πείσουν για το νομιμοφανές της πράξης τους. Αστεία 
πράγματα. Θα πίστευε κανείς ότι το προεδρείο της Ένωσης 
δικαστών και Εισαγγελέων θα προχωρούσε σε κίνηση που 
θα ήταν καταφανώς παράνομη; Είναι σαφές ότι με τον ένα 
ή τον άλλο τρόπο θα εύρισκαν μια νομιμοφανή δικαιολογία. 
Αν δεν εύρισκαν  θα έπρεπε να αλλάξουν επάγγελμα. Να 
γίνουν ίσως αγροφύλακες. Προφανώς λοιπόν το ερώτημα 
δεν είναι αν είναι νόμιμο ή νομιμοφανές. 

ο ερώτημα είναι το γιατί 
αποφασίστηκε να υποβαθμιστεί 
στον χώρο των λειτουργών της 

Δικαιοσύνης ένα από τα βασικά 
σύμβολα της Πολιτείας και της 
Ελληνικής κοινωνίας.  
Μια απάντηση θα ήταν ότι η εικόνα  του Χριστού 
προσέβαλε την αισθητική του Προεδρείου και των συν 
αυτώ. Δηλαδή οι εν λόγω να ξύπνησαν ένα πρωί και να 
είπαν, υποθετικά: «Δεν αντέχω άλλο να βλέπω αυτό, ας 
βάλουμε στην θέση του κάτι που να θυμίζει την Γάζα και τα 
δεινά των Παλαιστινίων». Μία άλλη απάντηση ότι εικόνα 

του Χριστού και η μετακίνησή της σε άλλη μη εμφανή θέση 
αντί του κέντρου της αίθουσας που βρισκόταν ήταν μείζον 
θέμα του κλάδου και το προεδρείο συσκέφθηκε και 
αποφάσισε  να την μετακινήσει μετά από μακρά συζήτηση 
ή αντίθετα, πλέον ο κλάδος έχει λύσει όλα τα άλλα 
προβλήματα και ασχολήθηκε με το θέμα της αναδιάταξης 
του χώρου συνεδριάσεων και το Προεδρείο, εν είδει 
Μαρέβας, ανανέωσε  τον χώρο μετακινώντας την εικόνα. 
Μπορούμε να υποθέτουμε επί μακρόν και να μην 
ανακαλύπτουμε τις πραγματικές αιτίες και τα κίνητρα. Το 
καλύτερο λοιπόν είναι οι ενεργήσαντες να διευκρινίσουν οι 
ίδιοι το γιατί το έκαναν, την στόχευση αυτής της ενέργειας, 
αν ήταν δική τους πρωτοβουλία ή την επέβαλε κάποιος 
άλλος και τέλος να μας εξηγήσουν την συμβολική σημασία 
της. Σημειώνουμε ότι δεν πρόκειται για την αλλαγή 
διακόσμησης στο σπίτι κάποιου ιδιώτη. Πρόκειται για 
παραγκωνισμό Συμβόλου σε Δημόσιο Οίκημα. Πόση 
αριστεία απαιτείται να έχει κάποιος  για να το κάνει; Για να 
κλείσω με κάτι που έγραψε ο Φώτης Κόντογλου, που όσο 
ζούσε ούτε κατουρημένες ποδιές φιλούσε ούτε την 
διεφθαρμένη εξουσία προσκυνούσε: «Οι ψυχές των νέων 
Ελλήνων είναι ρημαγμένες από τα άγρια ένστικτα, που τα 
ανεβάσανε στην επιφάνεια από τα σκοτεινά τάρταρα της 
ανθρώπινης φύσης, κάποιοι εχθροί του ανθρώπου, κάποιοι 
πνευματικοί ανθρωποφάγοι…». 

ίμαστε Χριστιανοί Ορθόδοξοι και 
Έλληνες, η παράδοσή μας δεν 
περιέχει τέτοιες μαγαρισιές! 

Μάθαμε να ακούμε τους αγίους και τους ήρωές μας. Τι μας 
κανοναρχεί ο Άγιος Παΐσιος; «Εγώ λέω στους δασκάλους 
ποτέ να μην κάνουν απεργία εκτός κι αν πάνε να 
καταργήσουν τα θρησκευτικά, την προσευχή ή να 
κατεβάσουν τον σταυρό από την σημαία. Τότε να 
διαμαρτυρηθούν». Έχουμε ως λαός το προνόμιο να είμαστε 
πίσω από αυτό που ονομάζουμε «πολιτισμένο κόσμο». 
Έτσι μας δίνεται η δυνατότητα να επωφεληθούμε από τη 
λάθη του. Δυστυχώς όμως, όπως γράφει ο Δάσκαλος 
Νάτσιος Δημήτρης ως μειονεκτικοί Βαλκάνιοι χάσκουμε 
έκθαμβοι στις «επιδόσεις» της Δύσης, τις μιμούμαστε 
αλόγιστα. Σε μια εποχή που μανιασμένες θύελλες και φίδια 
κολοβά μας περιτριγυρίζουν, «με ζήλο στα σκολειά της 
προδοσίας/ του σάπιου αιώνα σέπεται η γενιά». 
(Βάρναλης). 

 
 

Τ 
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του Κώστα Διώτη 
Οικονομολόγου, Στατιστικού, 
Πρώην Εφοριακού 
και Επιθεωρητή ΥΠΟΙΚ, 
Επιτρόπου Οικονομικών 
Υπέρβασης 

 

ο TaxisNET έγινε 
myAADE και  
πέρασε σε μια νέα 

ψηφιακή εποχή με 
φιλικό περιβάλλον 
πλοήγησης και  
εύκολη πρόσβαση  
στις υπηρεσίες. 
Η νέα πλατφόρμα myaade.gov.gr θα 
παρέχει μια σειρά υπηρεσιών για 
απευθείας ολοκλήρωση των 
διαδικασιών χωρίς οι 
φορολογούμενοι να χρειάζεται να 
επισκεφθούν τις ΔΟΥ. Η νέα 
πλατφόρμα προσφέρει ψηφιακό 
προγραμματισμό ραντεβού και 
ολοκλήρωση ψηφιακά, χωρίς να 
υπάρχει ανάγκη αυτοπρόσωπης 

παρουσίας, για περισσότερες από 250 διαδικασίες. Η νέα πλατφόρμα 
περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες που οι φορολογούμενοι έβρισκαν στο 
TAXISNET, αλλά και μια σειρά νέων υπηρεσιών, όπως η ηλεκτρονική ρύθμιση 
οφειλών κ.α. Οι φορολογούμενοι στο myaade.gov.gr θα μπορούν να υποβάλλουν 
ψηφιακά τα αιτήματα τους και στη συνέχεια να παρακολουθούν την εξέλιξη του 
μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μέσα από το ανανεωμένο ψηφιακό 
περιβάλλον της πύλης, οι φορολογούμενοι μπορούν: να έχουν πρόσβαση σε όλες 
τις ψηφιακές εφαρμογές της ΑΑΔΕ, βρίσκοντας γρήγορα την υπηρεσία που τους 
ενδιαφέρει, να διαχειριστούν το λογαριασμό και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, να 
μεταβάλλουν στοιχεία της επιχείρησής τους, να δουν τις οφειλές, πληρωμές και 
των επιστροφές τους και να πληρώσουν ή να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, να 
αποκτήσουν ΑΦΜ και κλειδάριθμο, να υποβάλλουν τα αιτήματά τους ψηφιακά 
προς την αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ (πιλοτική λειτουργία) και να κλείσουν 
ψηφιακά ραντεβού (προσεχώς) με υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας της ΑΑΔΕ 
(πιλοτική λειτουργία). 
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νοιξε η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ 
(myBusinessSupport) για την 
επανένταξη των πληγέντων από 

την πανδημία στις ρυθμίσεις των 100 
και 120 δόσεων. 
Όπως επισημαίνει το αναφέρεται enikos.gr η ανακοίνωση 
της ΑΑΔΕ αναφέρει: «δυνατότητα να επανενταχθούν στις 
ρυθμίσεις των 100 και 120 δόσεων (νόμοι 4321/2015 και 
4611/2019 αντίστοιχα) έχουν, από σήμερα και έως τις 30 
Σεπτεμβρίου, οι φορολογούμενοι, που επλήγησαν από την 
πανδημία του COVID-19 και τέθηκαν εκτός αυτών των 
ρυθμίσεων από 01/03/2020 έως και 31/07/2021. Η 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων άνοιξε τη σχετική 
εφαρμογή μέσω του myBusinessSupport. Σημειώνεται ότι, 
για την επανένταξή τους, απαιτείται η καταβολή, έως τις 30 
Σεπτεμβρίου 2021, της δόσης του Αυγούστου». 

 

Μεταξύ άλλων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν 
για τις ρυθμίσεις των 100 & 120 δόσεων τα εξής: 

νόμος αφορά σε όσους απώλεσαν 
τις ρυθμίσεις της Εφορίας το 
χρονικό διάστημα Μαρτίου 2020 

έως και Ιουλίου 2021… 
με την προϋπόθεση ότι: Μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα 
του μήνα Σεπτεμβρίου 2021 έχουν καταβληθεί η δόση 
μηνός Αυγούστου 2021 μαζί με τη δόση του μηνός 
Σεπτεμβρίου 2021. Έχουν τακτοποιήσει ή εξοφλήσει με 
νόμιμο τρόπο τις λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές τους μέχρι 
31-12-2020. 

ς «νόμιμος τρόπος τακτοποίησης» 
λαμβάνεται υπόψη ακόμη και η 
υπαγωγή απλήρωτων δόσεων 

των ρυθμίσεων των λοιπών αυτών 
οφειλών στο -προβλεπόμενο από 
άλλες έκτακτες διατάξεις- καθεστώς 
αναστολής πληρωμών μέχρι και  
τις 31-12-2021. 
Έχουν εξοφλήσει όλες σχεδόν τις προ πανδημίας 
κορονοϊού μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης των 100 δόσεων ή 
120 δόσεων ως εξής: α. όλες τις δόσεις που έληξαν μέχρι 
την 31η-12-2019 για τη ρύθμιση του ν.4321/2015 και β. όλες 
τις δόσεις που έληξαν μέχρι την 31η-1-2020 για τη ρύθμιση 
του ν.4611/2019. Έχασαν τον Απρίλιο του 2021 τη δεύτερη 
ευκαιρία να επανενταχθούν στις ρυθμίσεις τους αυτές, 
όπως προέβλεπαν οι διατάξεις του άρθρου 291 του ν. 
4738/2020, επειδή δεν υπέβαλαν τις σχετικές αιτήσεις μέχρι 
τις 31-12-2020. 
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Μόλις 8.543 οφειλέτες της Εφορίας – 
φυσικά και νομικά πρόσωπα – που 
αντιστοιχούν στο 0,24% του 
συνόλου των φορο-οφειλετών 
βαρύνονται με ληξιπρόθεσμα 
φορολογικά χρέη συνολικού ύψους 
87,39 δισ. ευρώ, τα οποία 
αντιστοιχούν στο 80% του συνόλου 
των φορολογικών οφειλών! 

πό τους 
μεγαλοοφειλέτες 
αυτούς 5.204 είναι 

νομικά πρόσωπα με  
το συνολικό ποσό 
ληξιπρόθεσμων 
οφειλών τους να 
φθάνει τα 63,5  
δισ. ευρώ, ενώ οι 
υπόλοιποι 3.339 είναι 
φυσικά πρόσωπα που 
χρωστούν συνολικά 
23,89 δισ. ευρώ!!! 
Στον αντίποδα, περίπου 531.270 
φυσικά και νομικά πρόσωπα που 
αντιστοιχούν στο 15% του συνόλου 
των οφειλετών της Εφορίας, 
χρωστούν ποσά μέχρι 50 ευρώ. Από 
τους μικροοφειλέτες αυτούς 
μάλιστα, οι 70.774 χρωστούν ποσά 
μικρότερα από 1 ευρώ! Τα στοιχεία 
αυτά αποκαλύπτονται σε ειδικό 
κεφάλαιο της δημοσιοποιηθείσας 
εκθέσεως του «Γραφείου 
Προϋπολογισμού του Κράτους στη 
Βουλή» για την πορεία των 
δημοσίων οικονομικών. 

Στο κεφάλαιο αυτό στο οποίο γίνεται παρουσίαση των εξελίξεων που αφορούν 
στα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τις φορολογικές αρχές επισημαίνεται, ειδικότερα, 
μεταξύ άλλων ότι: 1. Ο συνολικός αριθμός των οφειλετών της Φορολογικής 
Διοίκησης ανήλθε στο τέλος Ιουλίου του τρέχοντος έτους σε 3.489.073 φυσικά και 
νομικά πρόσωπα, σημειώνοντας μείωση κατά 235.984 πρόσωπα σε σύγκριση με 
το τέλος Ιουλίου του 2020. Αναλυτικότερα, στο τέλος του πρώτου επταμήνου 2021 

Α 
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σε σύγκριση με το τέλος του πρώτου 
επταμήνου του 2020: Ο αριθμός των 
οφειλετών με χρέη έως 50 ευρώ 
σημείωσε μείωση κατά 352.196 
φυσικά και νομικά πρόσωπα και 
διαμορφώθηκε σε 531.270 
πρόσωπα, γεγονός που οφείλεται 
κυρίως στη διαγραφή οφειλών έως 
και 1 ευρώ κατ’ εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 44 του ν. 
4646/2019.Η συγκεκριμένη διαγραφή 
οδήγησε σε δραστική μείωση του 
πλήθους των οφειλετών στην 
κατηγορία οφειλής μικρότερης του 1 
ευρώ κατά 313.673 πρόσωπα σε 
ετήσια βάση, με τον συνολικό αριθμό 
των οφειλετών αυτής της 
υποκατηγορίας να διαμορφώνεται 
σε 70.774. Τα φυσικά και τα νομικά 
πρόσωπα που οφείλουν στη 
Φορολογική Διοίκηση ποσά μεταξύ 
50 και 500 ευρώ καλύπτουν σχεδόν 
το 1/3 ή το 34,5% του συνόλου των 
οφειλετών της Φορολογικής 
Διοίκησης. Το πλήθος των 
οφειλετών αυτών αυξήθηκε 
σημαντικά -κατά 55.686 οφειλέτες – 
στο τέλος Ιουλίου του 2021 σε 
σύγκριση με το τέλος Ιουλίου του 
2020, ενώ το συνολικό ύψος των 

οφειλών τους σημείωσε αύξηση κατά 11,4 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος της 
αύξησης που παρουσίασε το συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς 
τη Φορολογική Διοίκηση μεταξύ τέλους πρώτου επταμήνου του 2021 και τέλους 
πρώτου επταμήνου 2020 πηγάζει από τους οφειλέτες με ύψος οφειλής άνω του 1 
εκατ. ευρώ. Η αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε αυτήν την κατηγορία 
έφθασε τα 2,5 δισ. ευρώ, ενώ ο αριθμός των οφειλετών αυτής της κατηγορίας 
σημείωσε αύξηση κατά 277 πρόσωπα. Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη 
κατηγορία οφειλής συγκεντρώνεται το 80,18% του συνολικού ληξιπρόθεσμου 
υπολοίπου και μόλις το 0,24% των οφειλετών. Στην αύξηση του ληξιπρόθεσμου 
υπολοίπου αυτής της κατηγορίας οφειλετών σημαντική είναι η συνεισφορά των 
νομικών προσώπων. Οι οφειλές που προέρχονται από αυτά αυξήθηκαν κατά 1,7 
δισ ευρώ, ενώ το ύψος του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου τους άγγιξε στο τέλος του 
πρώτου επταμήνου του 2021 τα 63,5 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα το πλήθος των 
νομικών προσώπων που οφείλουν πάνω από 1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στα 
5.204, καθώς αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 175 νομικά πρόσωπα. 2. 

ο συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών 
προς τη Φορολογική Διοίκηση στο τέλος του 
πρώτου επταμήνου του 2021 διαμορφώθηκε  

στα 108,99 δισ. ευρώ και ήταν αυξημένο κατά 3,6  
δισ. ευρώ σε σχέση με το πρώτο επτάμηνο του 2020. 
Η αύξηση αυτή οφείλεται στις ληξιπρόθεσμες οφειλές προηγούμενου διαστήματος 
ύψους 1,17 δισ. ευρώ που βεβαιώθηκαν μεταγενέστερα, στις νέες ληξιπρόθεσμες 
οφειλές ύψους 7,73 δισ. ευρώ που δημιουργήθηκαν μεταξύ πρώτου επταμήνου 
του 2020 και πρώτου επταμήνου 2021 και σε εισπράξεις και διαγραφές συνολικού 
ποσού 5,25 δισ. ευρώ. 

  

 

ύση στο αδιέξοδο των χρεών 
μέσω ρυθμίσεων ψάχνουν 
εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες 

του Δημοσίου, οι οποίοι αναζητούν 
ποια από όλες τους συμφέρει. 
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του protothema.gr μετά και από 
την ενεργοποίηση της πλατφόρμας για της επανένταξη 
χρεών στην παλαιά ρύθμιση των 100 – 120 δόσεων η 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) επισπεύδει 

και την λειτουργία της πλατφόρμας για την λεγόμενη 
«κορωνο-ρύθμιση» που προβλέπει τμηματική καταβολή 
των χρεών προς την εφορία που δημιουργήθηκαν την 
περίοδο της πανδημίας. Περισσότεροι από 826.000 
φορολογούμενοι – φυσικά και νομικά πρόσωπα – που  

 

T 
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επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοϊού και άφησαν 
απλήρωτες και αρρύθμιστες κατά την περίοδο από την 1η-
3-2020 έως την 31η-7-2021 θα έχουν τη δυνατότητα 
τμηματικής εξόφλησης των συγκεκριμένων οφειλών είτε σε 
36 άτοκες είτε σε 72 έντοκες μηνιαίες δόσεις, με πρώτη 
δόση από τον Ιανουάριο του 2022. Το ελάχιστο ποσό κάθε 
μηνιαίας δόσης θα ανέρχεται σε 30 ευρώ για ποσά οφειλών 
μέχρι 1.000 ευρώ και σε 50 ευρώ για ποσά οφειλών άνω 
των 1.000 ευρώ. Στη νέα αυτή ρύθμιση θα μπορούν να 
ενταχθούν συγκεκριμένα 826.435 εταιρείες, λοιπά νομικά 
πρόσωπα και νοικοκυριά που αποδεδειγμένα επλήγησαν 
οικονομικά κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης.  

ε τις νομοθετικές ρυθμίσεις που 
ενεργοποιούνται σταδιακά, 
παρέχεται η δυνατότητα της 

πάγιας ρύθμισης τακτικών και 
έκτακτων οφειλών, αλλά και  
η ευκαιρία επανένταξης σε 
προηγούμενα καθεστώτα, όπου οι 
φορολογούμενοι ενδεχομένως  
να βρέθηκαν εκτός λόγω των 
δυσχερειών της πανδημίας. 
Σε κάθε περίπτωση οι φορολογούμενοι με ανοιχτές οφειλές 
προς την εφορία θα πρέπει να έχουν υπόψιν τους τον εξής 
γενικό κανόνα: Οι παλιές οφειλές μέχρι και το 2019 θα 
ρυθμίζονται με 100 και 120 δόσεις αλλά η συγκεκριμένη 
δυνατότητα δίνεται σε όσους είχαν ήδη ενταχθεί σε αυτές, 
αλλά τις απώλεσαν κατά τη διάρκεια της υγειονομικής 
κρίσης. Για τις οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες 
από το 2020 και μετά, καθώς και για τις μη ληξιπρόθεσμες, 
ισχύουν ήδη άλλες ρυθμίσεις με πολύ λιγότερες μηνιαίες 
δόσεις, που δεν υπερβαίνουν τις 24 για τις τακτικές οφειλές 
ή τις 48 για τις έκτακτες. Ειδικά, για τις οφειλές που 
δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της υγειονομικής θα 
ενεργοποιηθεί η νέα γενικευμένη ρύθμιση που θα 
προβλέπει αποπληρωμή σε έως και 36 άτοκες μηνιαίες 
δόσεις ή σε έως και 72 έντοκες μηνιαίες δόσεις. Καθεμία 
από αυτές τις περιπτώσεις ρυθμίσεων προσφέρει και ένα 
διαφορετικό μενού επιλογών αλλά και προϋποθέσεων. Ας 

δούμε αναλυτικά τις ρυθμίσεις αυτές προκειμένου να 
υπάρχει σαφή εικόνα για το ποια εξυπηρετεί την κάθε 
περίπτωση: 

Για τις τρέχουσες τακτικές φορολογικές οφειλές 
νοικοκυριών και επιχειρήσεων, για τις οποίες δεν ισχύει 
καμία αναστολή πληρωμής, έχει τεθεί σε ισχύ από την αρχή 
του 2020 η πάγια ρύθμιση μέσω της οποίας παρέχεται η 
δυνατότητα αποπληρωμής είτε σε 2 έως 12 μηνιαίες δόσεις 
με επιτόκιο 5,32% ετησίως είτε σε 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις 
με επιτόκιο 6,82% ετησίως. Στην πάγια αυτή ρύθμιση 
μπορούν, ενδεικτικά, να υπαχθούν οι οφειλές από τον 
φόρο εισοδήματος, την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, το 
τέλος επιτηδεύματος και τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης 
που έχουν ήδη βεβαιωθεί με τα εκκαθαριστικά των 
δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 
2019, αλλά δεν έχουν πληρωθεί και έχουν καταστεί 
ληξιπρόθεσμες. Επιπλέον, στην πάγια ρύθμιση μπορούν 
να υπαχθούν οι οφειλές από τον ΕΝΦΙΑ του 2020 που δεν 
έχουν πληρωθεί και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες.  

Για τις έκτακτες φορολογικές οφειλές νοικοκυριών και 
επιχειρήσεων, για τις οποίες δεν ισχύει καμία αναστολή 
πληρωμής, υπάρχει επίσης δυνατότητα υπαγωγής στην 
πάγια ρύθμιση, μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα 
αποπληρωμής είτε σε 2 έως 24 μηνιαίες δόσεις με επιτόκιο 
5,32% ετησίως είτε σε 25 έως 48 μηνιαίες δόσεις με επιτόκιο 
6,82% ετησίως. Στην πάγια αυτή ρύθμιση μπορούν, 
ενδεικτικά, να υπαχθούν οι ληξιπρόθεσμες και μη 
ληξιπρόθεσμες οφειλές από φόρους κληρονομιάς, δωρεάς 
ή γονικής παροχής, φόρους μεταβίβασης ακινήτων, 
φόρους, πρόστιμα, τόκους και προσαυξήσεις που 
βεβαιώθηκαν κατόπιν φορολογικών ή τελωνειακών 
ελέγχων, καθώς επίσης και οι οφειλές από πάσης φύσεως 
πρόστιμα (από την Πολεοδομία, την Τροχαία κ.λπ.) εφόσον 
βεβαιώθηκαν για είσπραξη στις ΔΟΥ. 
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Οι φορολογούμενοι που είχαν εντάξει οφειλές τους σε 
προηγούμενες πάγιες ρυθμίσεις που ήταν ενεργές (δεν 
είχαν απολεσθεί) την 1η Νοεμβρίου του 2019, αλλά μετά την 
ημερομηνία αυτή απώλεσαν τις ρυθμίσεις τους και δεν τους 
επιτρεπόταν να ρυθμίσουν εκ νέου τις οφειλές τους με τη 
νέα πάγια ρύθμιση των 24-48 μηνιαίων δόσεων θα 
αποκτήσουν από την 1η Οκτωβρίου του 2021 τη 
δυνατότητα να ενταχθούν στη ρύθμιση αυτή. Συγκεκριμένα, 
φυσικά και νομικά πρόσωπα με οφειλές που ήταν 
ενταγμένες σε παλιές πάγιες ρυθμίσεις εν ισχύ την 1η 
Νοεμβρίου του 2019, εφόσον μετά την ημερομηνία αυτή 
απώλεσαν τις ρυθμίσεις τους, θα μπορούν να υπάγονται 
στη νέα πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων. 

Τη δυνατότητα να επανενταχθούν στις ρυθμίσεις των 100 
και 120 δόσεων (νόμοι 4321/2015 και 4611/2019 αντίστοιχα) 
έχουν ξανά οι φορολογούμενοι, που επλήγησαν από την 
πανδημία του COVID-19 και τέθηκαν εκτός αυτών των 
ρυθμίσεων από 01/03/2020 έως και 31/07/2021. Οι 
φορολογούμενοι – οφειλέτες μπορούν να επανενταχθούν 
στις ρυθμίσεις εφόσον μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 
προχωρήσουν στην καταβολή της δόσης Αυγούστου. Είναι 
η τρίτη κατά σειρά φορά που δίνεται η δυνατότητα σε 
όσους έχουν πληγεί από την πανδημία να επανενταχθούν 
στις ρυθμίσεις των 100 ή 120 δόσεων που χάθηκαν το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα λόγω κορωνοϊού. 
Προϋπόθεση για την επανένταξη στις ρυθμίσεις των 100-
120 δόσεων είναι οι φορολογούμενοι να είχαν 
τακτοποιήσει ή εξοφλήσει με νόμιμο τρόπο τις λοιπές 
ληξιπρόθεσμες οφειλές τους μέχρι 31-12-2020. Ως «νόμιμος 
τρόπος τακτοποίησης» λαμβάνεται υπόψη ακόμη και η 
υπαγωγή απλήρωτων δόσεων των ρυθμίσεων των λοιπών 
αυτών οφειλών στο -προβλεπόμενο από άλλες έκτακτες 
διατάξεις- καθεστώς αναστολής πληρωμών μέχρι και τις 
31-12-2021. * είχαν εξοφλήσει όλες σχεδόν τις προ 
πανδημίας κορονοϊού μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης των 
100 δόσεων ή 120 δόσεων ως εξής:  όλες τις δόσεις που 
έληξαν μέχρι την 31η-12-2019 για τη ρύθμιση του 
ν.4321/2015 και  όλες τις δόσεις που έληξαν μέχρι την 31η-
1-2020 για τη ρύθμιση του ν.4611/2019. * έχασαν τον 
Απρίλιο του 2021 τη δεύτερη ευκαιρία να επανενταχθούν 
στις ρυθμίσεις τους αυτές, όπως προέβλεπαν οι διατάξεις 
του άρθρου 291 του ν. 4738/2020, επειδή δεν υπέβαλαν τις 
σχετικές αιτήσεις μέχρι τις 31-12-2020.  

Οι αρρύθμιστες οφειλές για τις οποίες έχει χορηγηθεί 
αναστολή είσπραξης και παράταση εφάπαξ καταβολής έως 
τις 31/12/2021, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του 
κορωνοϊού, καθώς και όλες οι βεβαιωθείσες εντός της 
περιόδου Μαρτίου 2020 – Ιουλίου 2021 φορολογικές 
οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες και παρέμειναν 
αρρύθμιστες μέχρι σήμερα θα μπορούν να ενταχθούν σε 
πρόγραμμα ρύθμισης τμηματικής καταβολής, το οποίο θα 
προβλέπει επιλογή μεταξύ 36 άτοκων μηνιαίων δόσεων ή 
72 έντοκων μηνιαίων δόσεων με επιτόκιο ύψους 2,5%. 
Χιλιάδες φορολογούμενοι πληττόμενοι οικονομικά από την 
πανδημία του κορωνοϊού έχουν τη δυνατότητα να 
ρυθμίσουν έως και σε 36 άτοκες μηνιαίες δόσεις ή έως και 
σε 72 έντοκες μηνιαίες δόσεις: οφειλές προς τις 
φορολογικές αρχές που έχουν βεβαιωθεί από 1-3-2020 έως 
31-7-2021, βεβαιωμένες οφειλές για τις οποίες έχει 
χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή και 
αναστολή είσπραξης έως και τις 31-12-2021 στο πλαίσιο 
της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού 
COVID-19. Η αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης 
36 άτοκων ή 72 έντοκων μηνιαίων δόσεων θα μπορεί να 
υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και την 31η-12-2021 μέσω 
διαδικτυακής εφαρμογής για όλες τις περιπτώσεις που 
αυτό υποστηρίζεται τεχνικά. Εξαιρετικά και σε περίπτωση 
που υφίσταται αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η 
αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ο προϊστάμενος της 
οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της 
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οφειλής. Η αίτηση για ρύθμιση επέχει θέση υπεύθυνης 
δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. Όταν η αίτηση δεν 
υποβάλλεται από τον πρωτοφειλέτη, η υποβολή της 
διενεργείται μόνο στην αρμόδια για την επιδίωξη της 
είσπραξης των οφειλών Υπηρεσία. 

υπαγωγή του οφειλέτη στη 
ρύθμιση συντελείται με την 
καταβολή της πρώτης δόσης 

μέχρι και την 31η/1/2022. 
Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την 
τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών. Στη 
ρύθμιση αυτή υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των 
βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών στις ΔΟΥ και τα 
Ελεγκτικά Κέντρα που, κατά τον χρόνο υποβολής της 
αίτησης, δεν τελούν σε καθεστώς άλλης ρύθμισης και έχουν 
βεβαιωθεί κατά το διάστημα από 1-3-2020 έως 31-7-2021. 
Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να ρυθμιστούν έως και σε 72 
μηνιαίες δόσεις, όλες οι αρρύθμιστες οφειλές προς τη 
Φορολογική Διοίκηση που βεβαιώθηκαν κατά τη χρονική 
περίοδο από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Ιούλιο του 
2021 αλλά δεν κατέστη δυνατό να εξοφληθούν 
εμπρόθεσμα. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οφειλές 
από ΦΠΑ φορολογικών περιόδων από τον Μάρτιο του 
2020 έως τον Ιούνιο του 2021, από φόρο εισοδήματος, 
ειδική εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος και 
φόρο πολυτελούς διαβίωσης φορολογικού έτους 2019, 
καθώς και από ΕΝΦΙΑ έτους 2020 οι οποίες έμειναν 
απλήρωτες και αρρύθμιστες μέχρι σήμερα. 
Περιλαμβάνονται επίσης έκτακτες φορολογικές οφειλές 
(από φόρους κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, 
μεταβίβασης ακινήτων, πρόστιμα οδικών, πολεοδομικών 
και λοιπών παραβάσεων βεβαιωμένα στις Δ.Ο.Υ., 
πρόστιμα φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων) που 
βεβαιώθηκαν εντός της περιόδου Μαρτίου 2020 – Ιουλίου 
2021 αλλά δεν εξοφλήθηκαν εμπρόθεσμα και παρέμειναν 
αρρύθμιστες. Επιπλέον, στη ρύθμιση μπορούν να 
ενταχθούν, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας βεβαίωσής τους, 
οφειλές για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης 
και παράταση καταβολής έως τις 31-12-2021. Εξαιρούνται 
από την υπαγωγή στη ρύθμιση: Ο φόρος εισοδήματος 
φορολογικού έτους 2020, οφειλές οι οποίες δεν δύνανται να 
ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 22 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) και αφορούν σε 
ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη 
σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών ή 
σύμφωνα με άλλες διατάξεις και Δόσεις ρυθμίσεων 

τμηματικής καταβολής, βάσει δικαστικής απόφασης ή 
προσωρινής διαταγής ή κατ’ εφαρμογή του ν. 4469/2017.  

υπαγωγή στη ρύθμιση είναι 
εφικτή μόνο για οφειλέτες 
φυσικά πρόσωπα 

επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή 
νομικές οντότητες, που επλήγησαν 
λόγω των μέτρων για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 
, έχουν κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας που ορίζεται σε μία 
τουλάχιστον απόφαση υπουργού Οικονομικών με μέτρα 
οικονομικής ενίσχυσης πληγέντων από τα μέτρα κατά του 
COVID-19, η οποία έχει εκδοθεί εντός του 2020. Για 
οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες, οι οποίοι: 
τέθηκαν σε αναστολή σύμβασης εργασίας για οποιοδήποτε 
χρονικό διάστημα κατά την περίοδο από 1-3-2020 έως 31-
7-2021, λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας COVID-19, έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού 
με μονομερή δήλωση, για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα 
από 1-3-2020 έως 31-7-2021, εντάχθηκαν στο μηχανισμό 
ενίσχυσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», για οποιαδήποτε χρονικό 
διάστημα από 1-3-2020 έως 31-7-2021, έχουν εισπράξει 
αναγκαστικά μειωμένο μίσθωμα, για οποιοδήποτε χρονικό 
διάστημα από 1-3-2020 έως 31-7-2021 και έχουν 
αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων «COVID-19», 
ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, 
οποιοδήποτε διάστημα από 1-3-2020 έως 31-7-2021. Το 
ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ρύθμισης δεν μπορεί να 
είναι κατώτερο από 30 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών 
συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων τόκων και 
προσαυξήσεων, έως 1.000 ευρώ ή κατώτερο από 50 ευρώ 
για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους, 
συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, άνω 
των 1.000 ευρώ. Βασικές οφειλές που ρυθμίζονται σε 
περισσότερες από 36 και μέχρι 72 μηνιαίες δόσεις, από την 
ημερομηνία υπαγωγής τους στη ρύθμιση, αντί των τόκων 
και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με 
τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και τον ν. 
4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) 
επιβαρύνονται με τόκο 2,5% ετησίως υπολογισμένο. Η 
καθυστέρηση καταβολής δόσης της ρύθμισης συνεπάγεται 
την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση που 
ανέρχεται σε ποσοστό 5%. 
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ναρτήθηκαν την Τετάρτη 
περισσότερα από 7.300.000 
εκκαθαριστικά σημειώματα 

ΕΝΦΙΑ, με την 1η δόση να πρέπει να 
πληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου  
ή 1η και 2η δόση να πρέπει να 
καταβληθούν έως τις 29 Οκτωβρίου…… 
ενώ η τελευταία 6η δόση θα πρέπει να πληρωθεί έως τα 
τέλη Φεβρουαρίου 2022. Όπως σημειώνουν tanea.gr ο 
λόγος που τελικά τα εκκαθαριστικά δεν αναρτήθηκαν 
νωρίτερα είναι για να δοθεί η δυνατότητα σε χιλιάδες 
ιδιοκτήτες ακινήτων που εντάσσονται στις πληγείσες 
περιοχές, όπως αυτές διευρύνονται με τις παραπάνω 
Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, να υποβάλουν (αν δεν το 
έχουν κάνει ήδη) αίτηση στην πλατφόρμα arogi.gov.gr 
μέχρι και την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021 για να 
απαλλαγούν τα εν λόγω ακίνητα κατά την εκκαθάριση του 
ΕΝΦΙΑ 2021, εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. 
Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που θα υποβάλουν αίτηση 
μετά την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου και έως τις 15 Οκτωβρίου 
2021, η αρχική εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ θα περιλαμβάνει και τα 
ακίνητα αυτά και στη συνέχεια θα επανεκδοθεί νέο 
εκκαθαριστικό από την ΑΑΔΕ με την απαλλαγή των 
ακινήτων αυτών, μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2021. Πρόβλεψη 
για τους πυρόπληκτους Ειδικά για τους ιδιοκτήτες 
ακίνητων της Δυτικής Αττικής και της Κορινθίας, που 
επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Μαΐου 2021, τους 
οποίους έχει ταυτοποιήσει η ΑΑΔΕ με βάση τα σχετικά 
στοιχεία από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, και 
δεν έχουν υποβάλει αίτηση στην πλατφόρμα arogi.gov.gr 
μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου 2021, η απαλλαγή θα χορηγηθεί 
από την ΑΑΔΕ απευθείας, χωρίς να απαιτείται η υποβολή 
αίτησης στην πλατφόρμα. Στην περίπτωση που ιδιοκτήτης 
ακινήτου στις περιοχές αυτές τυχόν δεν δει στο 
εκκαθαριστικό του την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, έχει τη 
δυνατότητα να υποβάλει αίτηση απαλλαγής στην 
πλατφόρμα arogi.gov.gr μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2021.  

φετινός ΕΝΦΙΑ θα είναι ο ίδιος  
με πέρυσι σε περίπτωση που 
κάποιος δεν είχε το προηγούμενο 

έτος μεταβολή στην περιουσιακή του 
κατάσταση ή τα εισοδήματά του.  
Ωστόσο, λόγω του γεγονότος ότι χιλιάδες εργαζόμενοι 
είχαν βγει σε αναστολή σύμβασης εργασίας το 2020 και άρα 
εισέπραξαν λιγότερα εισοδήματα είναι πολύ πιθανόν να 
ενταχθούν στην κατηγορία εκείνων που θα έχουν μειωμένο 
ΕΝΦΙΑ κατά 50% ή πλήρη απαλλαγή με τα εξής κριτήρια. 
Μειωμένος ΕΝΦΙΑ 50% για 1.500.000 ιδιοκτήτες: Ετήσιο 
Εισόδημα (πραγματικό ή τεκμαρτό): Έως 9.000 € : Άγαμος, 
Έως 10.000 €: Έγγαμος χωρίς παιδιά, Έως 11.000 €: 
Έγγαμος με 1 παιδί, Έως 12.000 €: Έγγαμος με 2 παιδιά. 
Επιφάνεια κτισμάτων: Έως 150 τ.μ. Αντικειμενική αξία 
ακινήτων: Έως 85.000 €: Άγαμος, Έως 150.000 €: Έγγαμος 
χωρίς παιδιά ή μονογονεϊκή (1 παιδί), Έως 200.000 €: 
Έγγαμο έως 2 παιδιά ή μονογονεϊκή (2 παιδιά). Μηδενικός 
ΕΝΦΙΑ: Τρίτεκνοι – πολύτεκνοι - ΑΜΕΑ: Βάσει 
εισοδηματικών κριτηρίων, Πυρόπληκτοι βάσει δήλωσης 
στο Arogi.gov.gr έως 15/1ο. Τα νέα εκκαθαριστικά θα πρέπει 
να τα αναζητήσουν οι φορολογούμενοι μέσω της 
ανανεωμένης σελίδας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων. 

Πληκτρολογώντας κανείς το www.aade.gr θα βρεθεί σε ένα 
νέο περιβάλλον όπου στην πρώτη σελίδα θα πρέπει να 
πατήσει εκεί που γράφει myaade.  

ε βάση τη διαδικασία Βήμα – 
Βήμα ο χρήστης θα βρεθεί στον 
προσωπικό του λογαριασμό 

όπου θα πρέπει να επιλέξει  
το έτος 2021 και εκεί να του  
εμφανίσει «εκτύπωση  
ειδοποίησης πληρωμής φόρου». 
Σε αυτή την εκτύπωση θα φαίνεται η ταυτότητα πληρωμής 
και το ποσό που αντιστοιχεί στην κάθε δόση. 
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ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος 

 

ε πολιτικό επαίτη 
έχει μετατραπεί  
ο υπουργός 

Οικονομικών, Χρήστος 
Σταϊκούρας, καθώς 
αναγκάζεται να 
οργανώσει ειδική 
συνεδρίαση στην Βουλή 
για να πείσει τους 
Τραπεζίτες να δώσουν  
ρευστότητα στην αγορά. 
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του 
euro2day.gr το οικονομικό επιτελείο 
της κυβέρνησης ανεβάζει την πίεση 
στο τραπεζικό σύστημα για αύξηση 
της χρηματοδότησης των 
επιχειρήσεων με τον Χρήστο 
Σταϊκούρα να ζητά ειδική 
συνεδρίαση της Επιτροπής 
Οικονομικών Υποθέσεων της 
Βουλής με αντικείμενο ακριβώς το 
θέμα της ρευστότητας στην 
οικονομία. Την Τρίτη, από το βήμα 
της Βουλής ο υπουργός 
Οικονομικών είχε δεσμευθεί πως θα 
ζητήσει ειδική συνεδρίαση της 
Επιτροπής αναφορικά με τη 
ρευστότητα που χορηγείται από το 
τραπεζικό σύστημα και ο υπουργός 

απέστειλε το σχετικό αίτημα προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Σταύρο 
Καλογιάννη. Με το αίτημά του αυτό ζητεί να κληθούν τα μέλη της Επιτροπής 
Οικονομικών Υποθέσεων, προκειμένου να γίνει ενημέρωση, συζήτηση και 
κατάθεση απόψεων και θέσεων επί του ζητήματος της παροχής ρευστότητας στην 
πραγματική οικονομία εκ μέρους των τραπεζικών ιδρυμάτων. Ζητεί, επίσης, να 
κληθούν να συμμετάσχουν, με σχετικές εισηγήσεις, η Τράπεζα της Ελλάδος και η 
Ελληνική Ένωση Τραπεζών και η συνεδρίαση να πραγματοποιηθεί μετά την 
ολοκλήρωση της συζήτησης του προσχεδίου προϋπολογισμού του 2022. 

 

τις πιέσεις του οικονομικού επιτελείου για 
αύξηση των χορηγήσεων, τραπεζικές πηγές 
αντιτάσσουν την απροθυμία πολλών 
επιχειρήσεων να δανειστούν δεδομένου ότι 

έχουν σωρεύσει πλεονάζουσα ρευστότητα…… 
όπως δείχνει άλλωστε και η ραγδαία αύξηση των καταθέσεων στους μήνες της 
πανδημίας με φόντο πακέτα μέτρων στήριξης που υπερβαίνουν συνολικά τα 41 
δισ. ευρώ. Επικαλούνται επίσης το ότι οφείλουν να τηρούν αυστηρά τα τραπεζικά 
κριτήρια δανεισμού προκειμένου να μην δημιουργηθεί μια νέα γενιά «κόκκινων 
δανείων». Όλες οι πλευρές θα έχουν τη δυνατότητα στο πλαίσιο της σύγκλησης 
της επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων να παρουσιάσουν τις θέσεις τους. 
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να επικοινωνιακό πυροτέχνημα 
αποτελεί το κυβερνητικό 
αφήγημα περί προστασίας των 

ευάλωτων δανειοληπτών, καθώς ο 
νέος Πτωχευτικός Νόμος δεν αφήνει 
κανένα ουσιαστικό διέξοδο στους 
οφειλέτες. 
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του capital.gr προς τα τέλη του 
2022 μετατίθεται η λειτουργία του Φορέα Απόκτησης και 
Επαναμίσθωσης Ακινήτων, ο οποίος θα αποκτά 
υποχρεωτικά την πρώτη κατοικία ευάλωτων νοικοκυριών 
που αποτυγχάνουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους κατά το 
στάδιο του εξωδικαστικού μηχανισμού. Μέχρι τότε ισχύουν 
οι δικλείδες ασφαλείας του νέου πτωχευτικού νόμου, η 
άμεση έναρξη του 5ετούς στεγαστικού επιδόματος έως 210 
ευρώ για ευάλωτους δανειολήπτες με πρώτη κατοικία, 
αλλά και το πρόγραμμα επιδότησης δανείων «Γέφυρα», το 
οποίο παρατάθηκε για τρεις μήνες για αυτούς που έληγε 
τον Σεπτέμβριο. 

Φορέας αυτός θα νοικιάζει την 
κατοικία στον πρώην ιδιοκτήτη-
δανειολήπτη για 12 χρόνια, ο 

οποίος, παράλληλα, μπορεί να  
παίρνει στεγαστικό επίδομα. 
Ωστόσο, η λειτουργία του συγκεκριμένου φορέα, λόγω των 
διαδικασιών που απαιτούν διεθνή διαγωνισμό, μετατίθεται 
χρονικά κατά ένα χρόνο περίπου. Ήδη, βρίσκεται σε 
διαβούλευση το κείμενο για τον διαγωνισμό, ο οποίος 
αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στον μήνα. Ο διεθνής 
διαγωνισμός απαιτεί συγκεκριμένες διαδικασίες και 
χρονικές προθεσμίες που διαρκούν συνολικά εννέα μήνες 

τουλάχιστον. Οπότε εκτιμάται ότι θα είναι σε λειτουργία σε 
ένα χρόνο.  

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, ο Φορέας αυτός θα 
έχει τη δυνατότητα να αποκτά μέχρι 5.000 ακίνητα-πρώτες 
κατοικίες ευάλωτων νοικοκυριών τον χρόνο. Το μέγεθος 
των 5.000 ακινήτων τον χρόνο έχει προκύψει βάσει του 
συνολικού αριθμού πρώτων κατοικιών ευάλωτων 
νοικοκυριών που εν δυνάμει μπορεί να βρεθούν σε 
κατάσταση αδυναμίας πληρωμών, τα προγράμματα 
ρύθμισης των τραπεζών και των εταιρειών διαχείρισης 
δανείων, αλλά, κυρίως, των διαδικασιών του νέου 
πτωχευτικού νόμου. Για παράδειγμα, από την υποβολή της 
αίτησης στην πλατφόρμα μέχρι να απορριφθεί 
οποιαδήποτε μορφή ρύθμισης απαιτούνται πάνω από 
τρεις μήνες. Ενδεικτικά, ο νόμος δίνει μέχρι δύο μήνες μόνο 
για την εξέταση της αίτησης από τους πιστωτές 
προκειμένου αυτοί να απορρίψουν ή να παρουσιάσουν 
κάποια ρύθμιση στον δανειολήπτη. Στη συνέχεια ακολουθεί 
η διαδικασία απόρριψης της πρότασης ή της ρύθμισης. Εάν 
αποβούν όλες αυτές οι ενέργειες άκαρπες τότε 
ενεργοποιείται το στάδιο της 2ης ευκαιρίας-πτώχευσης, το 
οποίο και αυτό έχει συγκεκριμένα βήματα και χρονικές 
διάρκειες.  
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Στο στάδιο αυτό, επίσης, έχει ρόλο ο Φορέας Απόκτησης 
και Επαναμίσθωσης Ακινήτων για την αγορά πρώτης 
κατοικίας ευάλωτων νοικοκυριών που απέτυχαν να 
ρυθμίσουν τις οφειλές. 

νέος φορέας απόκτησης και 
επαναμίσθωσης πρώτης 
κατοικίας ευάλωτων 

νοικοκυριών θα είναι αμιγώς 
ιδιωτικός και θα προκύψει από  
τον διεθνή διαγωνισμό. 
Στον διεθνή διαγωνισμό θα μπορεί να πάρει μέρος μία 
ιδιωτική εταιρεία ή ένα σχήμα ιδιωτικών κεφαλαίων. Το 
σχέδιο προβλέπει τη σύσταση και λειτουργία μόνο ενός 
ιδιωτικού φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης. Σε 
πρώτη φάση δεν θα φέρει καμία κρατική εγγύηση ή 
στήριξη, άμεσα ή έμμεσα, αν και στον νόμο προβλέπεται η 
πιθανότητα τυχόν κρατικής εγγύησης, ύστερα από 
απόφαση του υπουργού Οικονομικών. 

 

Ενδεικτικό των δικλείδων του νέου πτωχευτικού είναι το 
στοιχείο ότι από τις περισσότερες από 30.000 αιτήσεις που 
έχουν υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής 
Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους από την 1η 
Ιουνίου (ημέρα έναρξης νέου πτωχευτικού), μέχρι σήμερα 
δεν έχουν ολοκληρωθεί διαδικασίες ρύθμισης οφειλών 
ευάλωτων νοικοκυριών ή έχουν αποβεί άκαρπες. 
Σημειώνεται ότι κατά τον εξωδικαστικό μηχανισμό, ο 
οφειλέτης προστατεύεται από πλειστηριασμούς. Οι 
πρώτες ρυθμίσεις αναμένονται στο τελευταίο τρίμηνο, ενώ 
αρκετά αργότερα θα προκύψουν οι περιπτώσεις 
πτώχευσης και δεύτερης ευκαιρίας ειδικά για ευάλωτους 
δανειολήπτες με πρώτη κατοικία. 

Επίσης, στο τελευταίο τρίμηνο του έτους αναμένονται οι 
πρώτες αιτήσεις μέσω της πλατφόρμας προκειμένου να 
εγκριθούν και να λάβουν το πενταετές στεγαστικό επίδομα. 

ο επίδομα αυτό αφορά μόνο σε 
δανειολήπτες με ενήμερα δάνεια 
ή ρυθμισμένα μέσα από την 

πλατφόρμα του νέου πτωχευτικού. 
Επίσης, θα πρέπει να ανήκουν στους ευάλωτους οφειλέτες 
και το επίδομα να αφορά στην πρώτη κατοικία. Η έννοια 
του ευάλωτου οφειλέτη ορίζεται λεπτομερώς από τον νόμο 
και στις 4 Αυγούστου 2021 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ότι  
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απαιτείται ειδική βεβαίωση προκειμένου να την 
προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι για το 5ετές στεγαστικό 
επίδομα. 

υγκεκριμένα, ισχύουν 13 
εισοδηματικά και περιουσιακά 
κριτήρια προκειμένου  

να θεωρείται κάποιος  
οφειλέτης ευάλωτος. 
Σύμφωνα με το ΦΕΚ, η βεβαίωση θα εκδίδεται από την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας 
Ιδιωτικού Χρέους, ύστερα από αίτηση. Υπενθυμίζεται ότι η 
πλατφόρμα αυτή είναι ανοικτή. Το στεγαστικό αυτό 
επίδομα, το οποίο θα φτάνει μέχρι τα 210 ευρώ το μήνα, θα 
μπορεί να συνεχιστεί και στην περίπτωση των 
δανειοληπτών που το σπίτι τους θα καταλήξει στον Φορέα. 
Το ποσοστό επιδότησης εξαρτάται από το εάν το δάνειο 

είναι ενήμερο ή πόσες ημέρες καθυστέρηση είχε πριν από 
την ένταξή του στον εξωδικαστικό μηχανισμό του νέου 
πτωχευτικού. Το στεγαστικό επίδομα, η «Γέφυρα 1» που 
είναι σε ισχύ και μάλιστα παρατείνεται για επιπλέον τρεις 
μήνες (για αυτούς που έληγε η επιδότηση τον Σεπτέμβριο), 
αλλά και τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, 
σε συνδυασμό με τα προγράμματα σταδιακής επαναφοράς 
δόσης και ρυθμίσεων από τράπεζες και εταιρείες 
διαχείρισης, θεωρούνται ανάχωμα στην απότομη αύξηση 
των νέων κόκκινων δανείων και πλειστηριασμών. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από τις αρχές του 2020 μέχρι 
σήμερα, σε διάφορα προγράμματα προστασίας και 
ρυθμίσεων έχουν ενταχθεί δάνεια άνω των 50 δισ. ευρώ. Τα 
βασικότερα κριτήρια για να θεωρηθεί κάποιος ευάλωτος 
οφειλέτης είναι τα εξής: η αξία της κύριας κατοικίας να μην 
ξεπερνά τις 250.000 ευρώ, το υπόλοιπο της οφειλής να μην 
ξεπερνά τις 250.000 ευρώ. Στην οφειλή αυτή 
συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι τόκοι από τους 
πιστωτές. Το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά το 
μέγιστο ποσό των 45.000 ευρώ (17.000 ευρώ για έναν 
ενήλικα, συν 13.000 ευρώ για την/τον σύζυγο και 5.000 
ευρώ για κάθε παιδί -μέχρι τρία). Οι καταθέσεις της 
οικογένειας να μην ξεπερνούν τις 25.000 ευρώ, η συνολική 
ακίνητη περιουσία της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένης 
της κύριας κατοικίας, να μην ξεπερνά τις 500.000 ευρώ και 
η αξία των μεταφορικών μέσων που αποκτήθηκαν εντός 
της τελευταίας 3ετίας να μην ξεπερνά τις 80.000 ευρώ. 
Ακόμη, ισχύουν και τα κριτήρια που αφορούν στις 
περιπτώσεις που ορίζουν τους πληττόμενους από την 
πανδημία και τους επιλέξιμους για το πρόγραμμα «Γέφυρα 
2» σε περίπτωση ανέργων, φυσικών προσώπων με 
επιχειρηματική δραστηριότητα ή εταίρων προσωπικών και 
κεφαλαιουχικών εταιρειών κ.λπ. Στην περίπτωση του 
στεγαστικού επιδόματος, ο ευάλωτος οφειλέτης θα πρέπει 
να έχει και στεγαστικό δάνειο για πρώτη κατοικία. 

νδιαφέρον για την 
απόκτηση του 
Φορέα Απόκτησης 

και Επαναμίσθωσης 
Ακινήτων (που θα 
αποκτά κατοικίες 
ευάλωτων 
νοικοκυριών) θα 
επιδείξει η εταιρεία 
διαχείρισης 
απαιτήσεων doValue 
σε κοινοπραξία με 
έτερο ξένο  
επενδυτικό fund. 

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Euro2day η πρόσκληση προς τους 
επενδυτές για την εκδήλωση ενδιαφέροντος απόκτησης του Φορέα θα διαρκέσει  
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μέχρι το τέλος Οκτωβρίου και η 
προκήρυξη του διεθνούς 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
εκτιμάται ότι θα γίνει στις αρχές του 
2022, με στόχο να τεθεί σε λειτουργία 
μέχρι το τέλος της επόμενης άνοιξης.  

 
Το ενδιαφέρον της doValue είναι, 
σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, 
ιδιαίτερα θερμό και ήδη η διοίκησή 
της - πρόεδρος ο Θ. Καλαντώνης και 
διευθύνων σύμβουλος ο Τ. 
Πανούσης- τρέχουν τη σχετική 
άσκηση, προκειμένου η εταιρεία να 
μπει στη διαδικασία (σ.σ. μετά την 
επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος) 
της συζήτησης με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του υπουργείου 
Οικονομικών. Από την πλευρά τους, 

το υπουργείο 
Οικονομικών 
στοχεύουν στην 

επιτάχυνση της 
διαδικασίας καθώς  
το νέο πλαίσιο της 
«Δεύτερης Ευκαιρίας», 
το οποίο εισάγει για 
πρώτη φορά τη 
δυνατότητα της 
πτώχευσης στα φυσικά 
πρόσωπα, είναι σε  
ισχύ μέσω της σχετικής 
ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας από  
την 1η Ιουνίου. 

Υπενθυμίζεται ότι τα νοικοκυριά που θα δηλώσουν πτώχευση έχουν τη 
δυνατότητα βάσει του νόμου να μεταβιβάσουν την πρώτη κατοικία τους στον 
Φορέα Απόκτησης Ακινήτων και να την επαναμισθώσουν από αυτόν για 12 έτη. 
Μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος στο τέλος Οκτωβρίου θα ξεκινήσει ο διάλογος 
με τους υποψήφιους επενδυτές και εν συνεχεία θα καθοριστούν οι τελικές 
λεπτομέρειες των όρων του διαγωνισμού. Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, 
ανάλογα με το πόσοι επενδυτές θα ενδιαφερθούν, στο πρώτο στάδιο θα 
καθοριστούν και οι τελικοί όροι του διεθνούς διαγωνισμού. Δεν αποκλείεται, 
σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αν υπάρξει μικρό ενδιαφέρον, να αλλάξουν σημαντικά 
κομμάτια από τη δομή του Φορέα. Με βάση το πλαίσιο, ο Φορέας θα περάσει στα 
χέρια ενός ιδιώτη επενδυτή, ο οποίος θα κληθεί να τρέξει ολόκληρο το εύρος της 
λειτουργίας του. Για τη σύσταση του Φορέα, το υπουργείο Οικονομικών θα 
κηρύξει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την 
παραχώρηση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του Φορέα Απόκτησης και 
Επαναμίσθωσης. 

ο σύνολο των κεφαλαίων, που μέσω της 
Σύμβασης Παραχώρησης θα δεσμευτεί να 
δαπανήσει ο Φορέας σε αγορές πρώτων 

κατοικιών ευάλωτων οφειλετών, θα φτάσει 
μέχρι τα 2 δισ. ευρώ. 
Η doValue Greece αποτελεί τον βραχίονα του ομίλου doValue στην Ελλάδα και 
την Κύπρο και ήδη στο χαρτοφυλάκιό της διαθέτει περισσότερα από 37 δισ. ευρώ 
μη εξυπηρετούμενα δάνεια υπό διαχείριση. 
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Παγκρήτια 
Τράπεζα υπό τη 
νέα διοίκηση 

Σάλλα βρίσκεται στην 
τελική ευθεία για την 
μεγαλύτερη αύξηση 

κεφαλαίου από 
ιδρύσεως της. 
Σύμφωνα με πληροφορίες του 
powergame.gr φαίνεται να 
ολοκληρώνονται οι συνομιλίες που 
διήρκησαν εδώ και αρκετό καιρό 
ανάμεσα στην Παγκρήτια Τράπεζα 
και την Τράπεζα Χανίων. Οι σχετικές 
συζητήσεις έχουν ως αποτέλεσμα 
την εξαγορά της δεύτερης από την 
πρώτη. Μάλιστα τις επόμενες 
ημέρες αναμένονται και σχετικές 
(επίσημες) ανακοινώσεις. Η εξέλιξη 
αυτή από τη μια βγάζει από το 
αδιέξοδο τη σημερινή διοίκηση της 
Τράπεζας Χανίων και από την άλλη 
καθιστά πανίσχυρο (τον πρώτο 
παίκτη με διαφορά σε επίπεδο 
Κρήτης) την Παγκρήτια. 

ια τις σχετικές 
διαπραγματεύσεις 
ανάμεσα στις δύο 

τράπεζες ήταν ενήμερη 
τόσο η Τράπεζα της 
Ελλάδος, όσο και η 
κυβέρνηση. 

 

Γενική Συνέλευση της πάλαι ποτέ κραταιάς 
Χαλυβουργικής, που έχει συγκληθεί για τις  
8 Οκτωβρίου, θα είναι η κρισιμότερη των 

τελευταίων ετών, καθώς η εταιρεία  κουβαλάει 
συνολικές υποχρεώσεις 575 εκατ. ευρώ !!! 

Όπως αναφέρει το newmoney.gr το 
ζήτημα δεν είναι τα τυπικά θέματα, 
όπως η έγκριση των οικονομικών 
καταστάσεων για τη χρήση του 2017, 
όπως αναφέρεται στην ημερήσια 
διάταξη, αλλά οι αποφάσεις που 
καλούνται πλέον να πάρουν οι 
βασικοί μέτοχοι, δηλαδή οι γιοι και η 
οικογένεια του αείμνηστου 
Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου που 
έφυγε από τη ζωή τον περασμένο 
Μάιο. Ως γνωστόν η Εθνική Τράπεζα 
υπέβαλε στα τέλη Φεβρουαρίου 
αίτηση υπαγωγής της εταιρείας σε 
καθεστώς ειδικής διαχείρισης, η 
οποία ωστόσο απορρίφθηκε από το 
Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με 
την απόφαση να βγαίνει τον 
Απρίλιο, δηλαδή σε χρόνο ρεκόρ, 
αφήνοντας με το στόμα ανοικτό 
όσους μιλάνε για δήθεν βραδυκίνητη 
δικαιοσύνη… Σε αυτό το σημείο 
πρέπει να θυμίσουμε πως 
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Εθνική Τράπεζα ήταν φορτωμένη 
(στα τέλη του 2018) με δάνεια της 
Χαλυβουργικής ύψους 344 εκατ. 

ευρώ, ενώ άλλα 132,8 εκατ. έχει η 
Πειραιώς, 10,4 εκατ. η Alpha Bank και 
8,7 εκατ. η Eurobank, ενώ υπάρχουν 
ακόμη χρέη 80 εκατ. σε δημόσιες 
επιχειρήσεις (όπως η ΔΕΗ) και  
άλλους πιστωτές. 
«Η Χαλυβουργική σταμάτησε να εξυπηρετεί τις δανειακές 
υποχρεώσεις της στην Εθνική Τράπεζα τον Νοέμβριο του 
2015 και σήμερα αποτελεί το, μακράν, μεγαλύτερο μη 
εξυπηρετούμενο δάνειο στον ισολογισμό της ΕΤΕ. Έκτοτε η 
Εθνική Τράπεζα, ενώ είχε το δικαίωμα καταγγελίας, 
εντούτοις με καλή πίστη και διάθεση και σύμφωνα με τις 
βέλτιστες πρακτικές εξέτασε όλες τις διαθέσιμες 
εναλλακτικές λύσεις», ανέφερε τον Μάρτιο η ΕΤΕ σε 
ανακοίνωσή της. Από τότε μέχρι τώρα έχει κυλήσει αρκετό 
νερό στο αυλάκι, χωρίς να είναι γνωστό αν υπάρχει κάποια 
συνεννόηση με την οικογένεια και τους γιους του Κ. 
Αγγελόπουλου ή η εταιρεία θα οδηγηθεί σε εκκαθάριση εν 
λειτουργία, είτε σε αναγκαστική εκτέλεση και 
πλειστηριασμό μεμονωμένων περιουσιακών στοιχείων. 
Πάντως, μπορεί οι καμινάδες της ιστορικής εταιρείας να 
έχουν σβήσει οριστικά, ωστόσο υπάρχουν «ασημικά», από 
το μεγάλο ακίνητο (και το ιδιωτικό λιμάνι) της Ελευσίνας 
μέχρι την άδεια για δημιουργία σταθμού παραγωγής 
ηλεκτρισμού με φυσικό αέριο, ισχύος 880 MW και διάφορα 

άλλα. Επομένως, οι εξελίξεις αναμένονται με εύλογο 
ενδιαφέρον. 

 

την ύστατη μάχη μπαίνουν οι 
εταιρείες διαχείρισης 
απαιτήσεων, διεκδικώντας το 

κολοσσιαίο πακέτο κόκκινων 
δανείων «Αριάδνη» που θα 
διαμορφώσει τις νέες ισορροπίες 
μεταξύ των doValue, Intrum, Cepal.  

 

Σύμφωνα με το insider.gr το χαρτοφυλάκιο «Αριάδνη» 
αναμένεται να βγει προς πώληση τον Οκτώβριο από την 
PQH και περιλαμβάνει μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) 
όλων των κατηγοριών, ύψους 5 δισ. ευρώ. Η πώληση του 
χαρτοφυλακίου αυτού αναμένεται να ολοκληρωθεί ως  
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συναλλαγή το β' τρίμηνο του 2022, αφήνοντας την PQH με 
εναπομείναν χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων 
της τάξεως των 3 δισ. ευρώ. Έχει προηγηθεί η πώληση του 
χαρτοφυλακίου «Αίολος», μη εξυπηρετούμενων δανείων 
λιανικής και μικρών επιχειρηματικών χωρίς εμπράγματες 
εξασφαλίσεις, λογιστικής αξίας 1,1 δισ. ευρώ και συνολικής 
απαίτησης 2,4 δισ. ευρώ, το οποίο μεταβιβάστηκε στην 
Intrum τον Μάιο του 2020. Η πώληση του «Αριάδνη» θα 
είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα φέρει μία 
μεγάλη επένδυση στην ελληνική αγορά NPLs. Όπως 
αναφέρεται χαρακτηριστικά στο insider.gr, καθώς 
πρόκειται για ένα «αδούλευτο» χαρτοφυλάκιο το οποίο 
μπορεί να αποφέρει σημαντικές ανακτήσεις, ακόμη και στο 
20% της αξίας του να πουληθεί σε επενδυτή, θα μπει στην 
Ελλάδα ρευστό 1 δισ. ευρώ. 

ροπομπός για την «Αριάδνη» θα 
είναι το χαρτοφυλάκιο Frontier 
της Εθνικής Τράπεζας. 

 
Η τιτλοποίηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 
6,1 δισ. ευρώ έχει δοθεί έναντι τιμήματος 165 εκατ. ευρώ 
στην κοινοπραξία doValue-Bain Capital-Fortress. To Δ.Σ. 

της Εθνικής Τράπεζας έχει αναδείξει την κοινοπραξία ως 
προτιμητέο επενδυτή από τις 20 Ιουλίου, ωστόσο οι 
υπογραφές στο τελικό κείμενο της συμφωνίας αναμένονται 
μέσα στην εβδομάδα. Η τιτλοποίηση Frontier περιλαμβάνει 
190.000 δάνεια, εκ των οποίων το 77%, δηλαδή δάνεια 4,7 
δισ. ευρώ, είναι στεγαστικά, το 18% (δηλ. δάνεια 1,1 δισ. 
ευρώ) μικρά επιχειρηματικά και το υπόλοιπο 5% 
καταναλωτικά (ποσό περίπου 300.000 ευρώ). Σημειώνεται 
ότι η τιτλοποίηση Frontier είναι η μόνη τιτλοποίηση με 
κεφαλαιακά ουδέτερο αποτέλεσμα για την τράπεζα (Εθνική) 
που την πραγματοποιεί και μόλις ολοκληρωθεί, 
συνυπολογιζομένης και της ολοκλήρωσης της συναλλαγής 
πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής, θα ενισχύσει τον 
δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της ΕΤΕ κατά 170 μονάδες 
βάσης. Σύμφωνα με πληροφορίες το onboarding του 
χαρτοφυλακίου Frontier θα γίνει τον Ιανουάριο – 
Φεβρουάριο 2022. Με την ανάληψη της διαχείρισης του 
Frontier, η doValue αναμένεται να βρεθεί στην κορυφή των 
εταιρειών διαχείρισης, αφού και με την τιτλοποίηση Mexico 
της Eurobank, ύψους 3,3 δισ. ευρώ, θα έχει υπό διαχείριση 
μη εξυπηρετούμενα δάνεια άνω των 36 δισ. ευρώ. 
Σημειώνεται ότι σε επίπεδο ομίλου,  

doValue είναι ηγέτης στη 
διαχείριση μη εξυπηρετούμενων 
δανείων και ακινήτων στη ΝΑ 

Ευρώπη με υπό διαχείριση 
χαρτοφυλάκια ύψους άνω  
των 162 δισ. ευρώ.  
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Με τις συναλλαγές Frontier και Αριάδνη θα κλείσει 
ουσιαστικά ένας κύκλος μεγάλων τιτλοποιήσεων και 
πωλήσεων NPLs και θα εκκινήσει μία νέα εποχή με 
πωλήσεις μικρότερων πακέτων μη εξυπηρετούμενων 
δανείων από τις τράπεζες ή και τα funds που έχουν 
αγοράσει ήδη χαρτοφυλάκια NPLs. Ο δεύτερος αυτός 
κύκλος που αναμένεται το 2022 και 2023, θα λειτουργήσει 
ως η δευτερογενής αγορά στη δευτερογενή αγορά NPLs 
που δημιουργήθηκε με όχημα τον «Ηρακλή», ο οποίος 
διευκόλυνε τις μεγάλες τιτλοποιήσεις των τραπεζών για τη 
δραστική μείωση των κόκκινων δανείων τους. Το 
επίτευγμα της απομείωσης των NPLs μέσω του «Ηρακλή» 
και με προοπτική, γενικευμένα για τις τέσσερις συστημικές 
τράπεζες, μονοψήφιο δείκτη NPE/NPL το 2022, 
επιβραβεύεται τόσο από τις αγορές, όσο και από τους 
διεθνείς οίκους αξιολόγησης (μετά την Fitch και η Moody's) 
οι οποίοι αναβαθμίζουν τις ελληνικές τράπεζες. 

ε νομικά δεσμευτική συμφωνία 
αναφορικά με τη συναλλαγή 
τιτλοποίησης του χαρτοφυλακίου 

Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων με την 
ονομασία Omega λογιστικής αξίας 
1,285 δισ. ευρώ ήρθε η Attica Bank 
με τη συνεπακόλουθη έκδοση των παρακάτω τίτλων: Σειρά 
A Omega ομόλογο υψηλής εξοφλητικής σειράς ποσού 630 
εκατ. ευρώ (senior note), Σειρά B Omega ομόλογο 
ενδιάμεσης εξοφλητικής σειράς ποσού 70 εκατ. ευρώ 
(mezzanine note), Σειρά J Omega ομόλογο κατώτερης 
εξοφλητικής σειράς ποσού 585 εκατ. ευρώ (junior note). Με 
την ολοκλήρωση της ως άνω συναλλαγής, η Attica Bank 
διακρατεί το σύνολο του ομολόγου υψηλής εξοφλητικής 
σειράς (Σειράς Α), ενώ το 95% του ομολόγου ενδιάμεσης 
εξοφλητικής σειράς (Σειράς Β) και το 95% του ομολόγου 
κατώτερης εξοφλητικής σειράς (Σειράς J) θα πωληθούν σε 
funds που θα υποδειχθούν από την εταιρεία Ellington 
Solutions, διακεκριμένη εταιρεία συνεργαζόμενη με 
επενδυτές με εμπειρία στην απόκτηση δανειακών 
χαρτοφυλακίων και χρεογράφων εξασφαλισμένων με 
περιουσιακά στοιχεία (asset-backed securities). Η 
συναλλαγή τιτλοποίησης «Omega» σηματοδοτεί την 
ολοκλήρωση της προηγούμενης συναλλαγής 
τιτλοποίησης με την ονομασία «Artemis», αφού το 
υπολοιπόμενο χαρτοφυλάκιο Μη Εξυπηρετούμενων 
Δανείων της συναλλαγής τιτλοποίησης «Artemis» (985 
εκατ. ευρώ) μαζί με ένα επιπρόσθετο ποσό 330 εκατ. ευρώ 
Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων συμπεριλαμβάνονται στο 
χαρτοφυλάκιο δανείων «Omega». 

 

ε περικοπή στο 
ποσοστό της 
κρατικής 

επιδότησης θα 
εφαρμοσθεί η  
τρίμηνη παράταση στο 
πρόγραμμα «Γέφυρα 1», 
που αφορά 115.447 
δάνεια 74.000  
φυσικών προσώπων. 
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Τα νέα «κουρεμένα» ποσοστά τα 
οποία έχουν συνδιαμορφωθεί από 
τις τράπεζες, το δημόσιο και την 
RwC βρίσκονται υπό 
διαπραγμάτευση με τους θεσμούς, 
με τις πληροφορίες να αναφέρουν 
ότι το νέο ποσοστό επιδότησης για 
τα ενήμερα δάνεια έχει «κλειδώσει» 
και αναμένεται η τελική έγκριση για 
το αντίστοιχο ποσοστό επιδότησης 
των καθυστερούμενων, μη 
καταγγελμένων και των 
καταγγελμένων. Σύμφωνα με 
πληροφορίες του Euro2day.gr στο 

έξτρα τρίμηνο που δόθηκε στο πλαίσιο των εξαγγελιών της ΔΕΘ, τα ποσοστά 
επιδότησης των μηνιαίων δόσεων δανείων στεγαστικών, επαγγελματικών και 
καταναλωτικών που φέρουν ως εγγύηση την 1η κατοικία και οι κάτοχοί τους έχουν 
πληγεί από την πανδημική κρίση, θα διαμορφωθούν ως εξής:  

ια τα ενήμερα δάνεια το ποσοστό της κρατικής 
επιδότησης της μηνιαίας δόσης για τους  
μήνες Οκτώβριο-Δεκέμβριο αναμένεται  

να διαμορφωθεί στο 40%. 
Υπενθυμίζεται πως για την εν λόγω κατηγορία, τα ποσοστά επιδότησης ανά 
τρίμηνο (σ.σ. το πρόγραμμα ήταν 9μηνης διάρκειας) διαμορφώνονταν ως εξής: 
90% το πρώτο τρίμηνο, 80% το δεύτερο τρίμηνο και 70% το τρίτο τρίμηνο. Για τα 
δάνεια σε καθυστέρηση αλλά μη καταγγελμένα (συμπεριλαμβανομένων όσων 
έχουν ρυθμιστεί), το ποσοστό της κρατικής επιδότησης για την τρίμηνη παράταση 
αναμένεται να διαμορφωθεί στο 35% της μηνιαίας δόσης. Υπενθυμίζεται ότι στην 
εννεάμηνη περίοδο του προγράμματος, τα ποσοστά επιδότησης από το δημόσιο 
ανά τρίμηνο διαμορφώνονταν ως εξής: 80% το πρώτο τρίμηνο, 70% το δεύτερο 
τρίμηνο και 60% το τρίτο τρίμηνο. Για την τρίτη κατηγορία δανείων, που είναι τα 
καταγγελμένα, το ποσοστό της κρατικής επιδότησης ανά μήνα για το τρίμηνο 
Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2021 αναμένεται να διαμορφωθεί στο 20%. Υπενθυμίζεται 
πως την εννεάμηνη περίοδο του προγράμματος, τα ποσοστά της μηνιαίας 
κρατικής επιδότησης στα τρία τρίμηνα διαμορφώνονταν: 60% για το πρώτο 
τρίμηνο, 50% το δεύτερο τρίμηνο και 30% το τρίτο τρίμηνο. 

 

το σφυρί βγαίνει ξανά στις 6 
Οκτωβρίου η συστάδα 14 βιλών 
«Villas Armit» στη Μύκονο, στην 

περιοχή Φωκός της Άνω Μεράς μετά 
τον πλειστηριασμό τον περασμένο 
Ιούλιο που κατέληξε άγονος  
ελλείψει πλειοδοτών. 

Πρόκειται για μια σειρά πολυτελών τουριστικών κατοικιών, 
άλλων ολοκληρωμένων και άλλων ημιτελών που αρχικά 
είχε προγραμματιστεί να βγει σε πλειστηριασμό, -με 
διαφορετική τιμή πρώτης προσφοράς για κάθε ιδιοκτησία-
, στις 10 Μαρτίου 2021, αλλά αναβλήθηκε λόγω πανδημίας. 
Ο νέος πλειστηριασμός έγινε στις 21 Ιουλίου, με 
επισπεύδουσα την Special Financial Solutions και με  
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συνολικό αρχικό τίμημα 10.769.000 ευρώ (με τον πήχη να 
ξεκινάει από 393.000 και να φτάνει στα 1.208.000 ευρώ), 
χωρίς όμως να εκδηλωθεί ενδιαφέρον. Το συγκρότημα 
ανήκει από το 2002 στις εταιρείες Villas Armit LLC, Delphi 
Athena LLC και Artemis I LLC με έδρα την Πολιτεία 
Delawear των ΗΠΑ, οι οποίες διατηρούν και υποκατάστημα 
στην Αθήνα και κατασχέθηκε πέρυσι λόγω οφειλών. Το όλο 
project σχεδιάστηκε από το αρχιτεκτονικό γραφείο ΑΚΚΜ 
(Αμπακούμνιν, Καββαδάς, Καλογιάννης και συνεργάτες), 
ενώ σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε παρουσιάσεις τους, 

οι βίλες Amrit Mykonos είναι 14 ανεξάρτητες, πολυτελείς 
βίλες σε γειτονικά ακίνητα, 1,5-2 στρεμμάτων για καθεμιά. 
Βρίσκονται σε μια προνομιακή τοποθεσία, που συνορεύει 
από κάθε πλευρά με 2 παρθένες αμμώδεις παραλίες, σε 
απόσταση 20 λεπτών από την χώρα της Μυκόνου. Οι βίλες 
χαρακτηρίζονται ως «επιτομή της μεσογειακής κομψότητας 
και πολυτέλειας». Όπως αποκαλύπτει το newmoney για τις 
6 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί ο επαναληπτικός 
πλειστηριασμός, με την ίδια συνολική τιμή πρώτης 
προσφοράς (10.769.000 ευρώ). 

 

ο ηλεκτρονικό 
σφυρί θα 
«χτυπήσει» σύντομα 

για τρία ακίνητα, 
συνολικού εμβαδού 
πάνω από 20 
στρέμματα, που 
βρίσκονται στην  
Αθήνα και βγαίνουν  
σε πλειστηριασμό  
αντί 8,2 εκατ ευρώ. 
Όπως αναφέρει το mononews.gr 
στις 3 Νοεμβρίου έχει 
προγραμματιστεί να βγουν στο 
ηλεκτρονικό σφυρί οι εγκαταστάσεις 
της εταιρείας «Κέντρο παγοδρομίων 
και τροχοδρομήσεως Aθηνών», με 
τιμή πρώτης προσφοράς 1,6 εκατ 
ευρώ και επισπεύδουσα την Cepal. 
To «Παγοδρομικό Κέντρο Αθηνών 
Ανώνυμος Εταιρεία Εμπορικών και 
Τουριστικών Επιχειρήσεων» 
σχεδίαζε να δημιουργήσει ένα 
πρότυπο αθλητικό κέντρο στο 
Μαρούσι, που θα περιελάμβανε ένα 
παγοδρόμιο και πισίνα, σε οικόπεδο 
7,5 στρεμμάτων στην 
Φραγκοκκλησιά στο Μαρούσι. Και 
ενώ το project είχε πάρει αρχικά το 
«πράσινο φως», ήρθε η απόφαση 
του ΣτΕ και «πάγωσε» την 
επένδυση. Και έτσι η ανέγερση του 

αθλητικού κέντρου διακόπηκε δυνάμει της προσωρινής διαταγής του ΣτΕ στις 7 
Σεπτεμβρίου 2007 ενώ βάσει της απόφασης του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ 2088/2010, 
ακυρώθηκε η υπ’ αριθ. 201/27.8.2007 οικοδομική άδεια της Πολεοδομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Αμαρουσίου. Το ακίνητο βαρύνεται με δύο προσημειώσεις 
υποθήκης υπέρ της Alpha Bank, για ποσά 3,5 εκατ. ευρώ (2004) και 3,7 εκατ. ευρώ 
(2008). Με τιμή πρώτης προσφοράς 1,849 εκατ. ευρώ η Cepal βγάζει στο σφυρί τις 
εγκαταστάσεις της ΡΕΜΕΣ ΑΕ στις 2 Φεβρουαρίου 2022. 
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Πρόκειται για τριώροφο κτίριο 
εμβαδού 4.267 τ.μ που βρίσκεται σε 
οικόπεδο 4,75 στρεμμάτων στον 
Γέρακα. Η εταιρεία να σημειωθεί 
κηρύχθηκε σε πτώχευση δυνάμει 
της υπ’ αριθμ. 454/2018 του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 
Η κατάσχεση έγινε για ποσό 300 
χιλιάδων ευρώ και το ακίνητο 
βαρύνεται με: προσημείωση 
υποθήκης υπέρ της «ΜARFIN 
POPULAR BANK, για ποσό 250.000 
ευρώ, εγγραφείσα την 21-03-2012, 
προσημείωση υποθήκης υπέρ της 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ για ποσό 2, 2 
εκατ ευρώ, εγγραφείσα την 28-12-

2009, η οποία στη συνέχεια πέρασε στην Τράπεζα Πειραιώς, και κατόπιν στην νέα 
δανείστρια εταιρεία με την επωνυμία «ΑΜΟΕΒΑ ISSUER DESIGNATED ACTIVITY 
COMPANY». Η περιπέτειες με το ηλεκτρονικό σφυρί συνεχίζονται για τον Μπάμπη 
Βωβό καθώς έχει προγραμματιστεί νέος πλειστηριασμός για τις 22 Δεκεμβρίου 
2021, για το ακίνητο στο Μαρούσι, με τιμή πρώτης προσφοράς τα 4,8 εκατ ευρώ 
και επισπεύδουσα την Hellas Capital Leasing. 

ι επαγγελματικοί χώροι στο Μαρούσι - την 
περιοχή που άφησε το αποτύπωμα του ο 
Μπάμπης Βωβός- έμειναν στα μπετά αν και 

προορίζονταν για πολυτελή γραφεία, βγαίνουν  
στο σφυρί για 4,389 εκατ. ευρώ (συγκεκριμένα  
προς 710 χιλιάδες ευρώ, 783 χιλιάδες ευρώ, 
1.204 εκατ. ευρώ και 1,782 εκατ. ευρώ). 
Παράλληλα βγαίνουν στο σφυρί και 78 συνολικά θέσεις πάρκινγκ, που πάνε μαζί 
με τα επαγγελματικά ακίνητα στο Μαρούσι. Σύμφωνα με τις εκθέσεις κατάσχεσης 
«ο λόγος που δεν αποπερατώθηκε το κτίριο των επαγγελματικών χώρων, είναι 
ότι το έτος 2006 ανακλήθηκε η υπ’ αρ. 22976/03 αναθεώρηση της υπ’ αρ. 194/01 
οικοδομικής άδειας σύμφωνα με την οποία προβλεπόταν να κατασκευαστεί το εν 
λόγω κτίριο. 

 

οια είναι η τύχη της κατάθεσης σε 
κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε 
περίπτωση θανάτου ενός από 

τους δικαιούχους; 
Όπως ενημερώνει το odigostoupoliti.eu ερμηνεία της 
έννοιας και του όρου ότι με τον θάνατο οποιουδήποτε των 
δικαιούχων κοινού τραπεζικού λογαριασμού, η κατάθεση 
περιέρχεται αυτοδικαίως στους υπόλοιπους επιζώντες 
μέχρι του τελευταίου (άρθρο 2 ν. 5638/1932) Άρειος Πάγος 
(Τμήμα Α2) Απόφαση 381/2018. Δεν επιτρέπεται διάθεση 
της κατάθεσης, με πράξη είτε εν ζωή είτε αιτία θανάτου, οι 
δε κληρονόμοι του αποβιώσαντος καταθέτη, δεν αποκτούν 
δικαίωμα στην κατάθεση.   
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επιζών καταθέτης μπορεί να 
εισπράξει και ολόκληρο το  
ποσό της κατάθεσης, οπότε οι 

κληρονόμοι του αποθανόντος θα 
μπορούν να αξιώσουν απ` αυτόν (και 
όχι από την τράπεζα) το τμήμα εκείνο 
της κατάθεσης που αναλογεί στον 
θανόντα με βάση τις εσωτερικές 
σχέσεις των καταθετών. 
Εάν όμως έχει τεθεί ο όρος του άρθρου 2 Ν. 5638/1932, ότι 
σε περίπτωση θανάτου ενός από τους καταθέτες, 
περιέρχεται αυτοδικαίως η κατάθεση και ο απ` αυτή 
λογαριασμός στους επιζώντες, τότε οι κληρονόμοι του 
αποθανόντος καταθέτη δεν μπορούν ούτε να αξιώσουν το 
κατά τις εσωτερικές σχέσεις τμήμα της κατάθεσης, που 
αναλογούσε στον θανόντα. 

Κατά το άρθρο 1 παρ.1 και 2 του ν. 5368/1932, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.δ. 951/1971 και 
διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 124 περ. Δ στοιχ.α’ του 
ν.δ. 118/1973: “χρηματική κατάθεσις παρά τραπέζη εις 
ανοικτόν λογαριασμόν επ’ ονόματι δύο ή πλειοτέρων από 
κοινού (compte joint account) είναι εν τη εννοία του 
παρόντος νόμου η περιέχουσα τον όρον ότι του εκ ταύτης 
λογαριασμού δύναται να κάμνη χρήσιν, εν όλω ή εν μέρει, 
άνευ συμπράξεως των λοιπών, είτε εις είτε τινές, και πάντες 
κατ’ ιδίαν οι δικαιούχοι (παρ.1). Η χρηματική κατάθεσις, 
περί ης η προηγουμένη παράγραφος, επιτρέπεται να 
ενεργήται και εις κοινόν λογαριασμόν επί προθεσμία ή 
ταμιευτηρίου υπό προειδοποίησιν (παρ. 2)“. Από τις 
διατάξεις αυτές, συνδυαζόμενες προς εκείνες των άρθρων 
2 παρ.1 του ν.δ. 17-7/13-8-1923 “περί ειδικών διατάξεων επί 
ανωνύμων εταιριών”, 411, 489, 490, 491, και 493 του Α.Κ. 
προκύπτει ότι, σε περίπτωση χρηματικής καταθέσεως επ’ 
ονόματι του ιδίου του καταθέτου και τρίτου ή τρίτων 
προσώπων σε κοινό λογαριασμό και ανεξαρτήτως του αν 
τα κατατεθέντα χρήματα ανήκαν σε όλους υπέρ των 
οποίων έγινε η κατάθεση ή σε μερικούς από αυτούς, 
παράγεται μεταξύ του καταθέτου και του τρίτου αφ’ ενός και 
του δέκτου της καταθέσεως νομικού προσώπου αφ’ ετέρου 
ενεργητική εις ολόκληρον ενοχή, με αποτέλεσμα η 
ανάληψη των χρημάτων της καταθέσεως (είτε όλων είτε 
μέρους αυτών) από ένα εκ των δικαιούχων να γίνεται εξ 
ιδίου δικαίου και όχι ως αντιπροσώπου των λοιπών, εάν δε 
αναληφθεί ολόκληρο το ποσό της χρηματικής καταθέσεως 
από ένα μόνο δικαιούχο επέρχεται απόσβεση της 
απαιτήσεως εις ολόκληρον έναντι του δέκτου της 
καταθέσεως και ως προς τον μη αναλαβόντα δικαιούχο, ο 
οποίος αποκτά πλέον εκ του νόμου απαίτηση έναντι του 
αναλαβόντος ολόκληρο την κατάθεση, για την καταβολή 
ποσού αναλόγου προς τον αριθμό των συνδικαιούχων του 
κοινού λογαριασμού, εκτός εάν από την μεταξύ των 
εσωτερική σχέση προκύπτει άλλη αναλογία ή δικαίωμα σε 
ολόκληρο το ποσό της καταθέσεως ή έλλειψη δικαιώματος 
αναγωγής από τον μη αναλαβόντα. Περαιτέρω, με τις 

διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 5638/1932, που 
διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 124 περ. Δ εδ. α’ του ν.δ. 
118/1973, ορίζεται αντιστοίχως ότι “επί των καταθέσεων 
τούτων δύναται να τεθεί προσθέτως ο όρος ότι άμα τω 
θανάτω οιουδήποτε των δικαιούχων, η κατάθεσις και ο εκ 
ταύτης λογαριασμός περιέρχεται αυτοδικαίως εις τους 
λοιπούς επιζώντας μέχρι του τελευταίου τούτων. Εν τη 
περιπτώσει ταύτη η κατάθεσις περιέρχεται εις αυτούς 
ελευθέρα παντός φόρου κληρονομιάς ή άλλου τέλους. 
Αντιθέτως, η απαλλαγή αυτή δεν επεκτείνεται επί των 
κληρονόμων του τελευταίου απομείναντος δικαιούχου.” 
και ότι “Διάθεσις της καταθέσεως διά πράξεως εν ζωή είτε 
αιτία θανάτου δεν επιτρέπεται, οι δε κληρονόμοι του 
τελευτήσαντος είτε εξ αδιαθέτου είτε εκ διαθήκης, 
συμπεριλαμβανομένων και των αναγκαίων 
τοιούτων…ουδέν δικαίωμα κέκτηνται επί της καταθέσεως”. 
Από τις διατάξεις αυτές, η πρώτη των οποίων αναφέρεται 
στις εσωτερικές μεταξύ των περισσοτέρων καταθετών 
σχέσεις, ενώ η δεύτερη ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ της 
τραπέζης στην οποία έχει γίνει η κατάθεση και των 
περισσοτέρων καταθετών, συνδυαζόμενες και προς τις 
προδιαληφθείσες τοιαύτες, προκύπτει ότι σε περίπτωση 
θανάτου ενός των καταθετών, δεν χωρεί υποκατάσταση 
αυτού από τους τυχόν κληρονόμους του έναντι της 
τραπέζης, κατά της οποίας και δεν μπορούν να στραφούν 
επικαλούμενοι το κληρονομικό τους δικαίωμα, διότι 
διαφορετικά θα μεταβαλλόταν το πρόσωπο του καταθέτη 
χωρίς τη συγκατάθεση της τραπέζης. Εάν όμως έχει τεθεί ο 
όρος του άρθρου 2 του ν. 5638/1932, τότε σε περίπτωση 
θανάτου ενός από τους καταθέτες, περιέρχεται 
αυτοδικαίως, εξ ιδίου δικαίου, η κατάθεση και ο 
λογαριασμός εξ αυτής στους επιζώντες, έναντι των οποίων 
οι κληρονόμοι του αποθανόντος καταθέτη δεν μπορούν να 
στραφούν και να αξιώσουν το κατά τις εσωτερικές σχέσεις 
τμήμα της καταθέσεως που αναλογούσε σ’ εκείνον, όπως 
θα μπορούσαν να πράξουν, αν δεν είχε τεθεί ο ως άνω 
όρος, του οποίου σε αυτό και μόνο εξαντλείται η νομική 
ενέργεια. Και αν όμως δεν έχει τεθεί ο άνω όρος, οι 
κληρονόμοι του αποθανόντος καταθέτη δεν υπεισέρχονται 
ως προς την κατάθεση στην έναντι της Τραπέζης θέση του 
κληρονομηθέντος, και επομένως η ανάληψη του ποσού 
αυτού από τον επιζώντα καταθέτη, και στην περίπτωση 
που αυτός είναι συγχρόνως και κληρονόμος του 
αποθανόντος γίνεται έναντι της Τραπέζης ιδίω ονόματι και 
όχι με την ιδιότητα του κληρονόμου (Α.Π. 1691/2014, 
405/2007, 380/2006). 
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ερίπου 200.000 
εξοχικές κατοικίες 
θα μπορούσαν να 

πουληθούν σε ξένους 
τα επόμενα χρόνια, 
εκτιμούν τραπεζικά 
στελέχη, τα οποία 
αναμένουν σημαντική 
αύξηση της ζήτησης από 
το εξωτερικό για 
ακίνητα στην Ελλάδα. 
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του 
«Οικονομικού Ταχυδρόμου» τα 
στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι οι 
άνω των 65 ετών πολίτες στην 
Ευρώπη ταξιδεύουν για 
περισσότερες ημέρες και εκτός της 
εποχής αιχμής, βοηθώντας την 

επιμήκυνση της τουριστικής 
περιόδου. Επιπλέον, προτιμούν να 
καταλύουν σε ιδιόκτητες κατοικίες, 
γεγονός που δημιουργεί μία 
μοναδική ευκαιρία για την πώληση 
παραθεριστικών σπιτιών και την 
εισροών φρέσκων κεφαλαίων. Στο 
πλαίσιο αυτό, οι ίδιοι κύκλοι 
θεωρούν ότι μέσα από έναν 
ολοκληρωμένο σχεδιασμό, είναι 
απολύτως εφικτή η πώληση 200.000 
ακινήτων όλων των κατηγοριών σε 
αλλοδαπούς σε μεσοπρόθεσμο 
ορίζοντα. Σημειώνουν δε, πως 

υτό μπορεί να  
γίνει είτε με 
μεμονωμένα 

ακίνητα, είτε με 
ιδιοκτησίες ενταγμένες 
σε συγκροτήματα 
κατοικιών, 

προσαρμοσμένες στις 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
του κοινού της  
τρίτης ηλικίας. 
Υποστηρικτικά προς αυτήν την 
κατεύθυνση εκτιμάται ότι θα 
λειτουργήσει και η επικείμενη 
κατάργηση του συμπληρωματικού 
φόρου στον ΕΝΦΙΑ, καθιστώντας 
υπολογίσιμη την ετήσια επιβάρυνση 
κάθε ακινήτου, ανεξάρτητα από το 
ύψος της συνολικής περιουσίας που 
θα αποκτηθεί στην Ελλάδα. 

 

επέλαση των πλειστηριασμών 
από τα χαμένα σπίτια των 
δανειοληπτών αναμένεται  

να εκτινάξουν την αγορά του  
Real Estate στην χώρα μας. 
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Όπως αναφέρει το powergame.gr ένας ισχυρός παίκτης 
στην αγορά real estate, η Dimand του Δημήτρη 
Ανδριόπουλου και ένας ταχέως αναπτυσσόμενος, η Premia 
έδωσαν σήμα για διεύρυνση της παρουσίας τους στην 
αγορά κατοικιών. Η Dimand είχε ούτως ή άλλως ξεκινήσει 
να μελετά προσεκτικά την συγκεκριμένη αγορά και 
συμφώνησε να πωλήσει στην Premia συγκρότημα 58 
διαμερισμάτων στον Άγιο Διονύσιο του Πειραιά.  

Premia δημοσιοποίησε την 
πρόθεσή της να διαχειρίζεται 
περισσότερα από 1.000 

διαμερίσματα μέχρι το τέλος του 2026. 
Η αγορά κατοικίας προσελκύει πλέον μεγάλους ομίλους, 
επειδή καταγράφονται ελλείψεις ποιοτικών διαμερισμάτων 
σε λογικό κόστος. 

 

ε την κολοσσιαία 
δύναμη των 
κερδών τους  

οι εισπρακτικές  
εταιρείες στην Ελλάδα 
καταφέρνουν να 
λειτουργούν ασύδοτα 
ως «κράτος εν κράτει». 

 
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Νίκου 
Θεοδωρόπουλου στο 
bankingnews.gr με κλειδωμένα 
συμβόλαια οι εισπρακτικές εταιρείες 
αλλά και πλειάδα δικηγορικών 
γραφείων που «κυνηγούν» τους 
κακοπληρωτές, η χρονιά που 
πέρασε και στιγματίστηκε από την 
πανδημία βγήκαν… λεφτά με ουρά 
παρότι η οικονομία μπήκε στον 
«πάγο» και η πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων έβαλαν «φρένο» στις 
οχλήσεις των καταναλωτών. Όμως 
τα συμβόλαια που είχαν οι 
εισπρακτικές εταιρείες συνέχισαν 
την ροή του χρήματος προς τα 
ταμεία του ενώ η ένταση της 
δουλειάς μειώθηκε αλλά δεν ήταν με 
δική τους υπαιτιότητα. Η αγορά της 
αναζήτηση των οφειλετών διαρκώς 

Η 
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αυξάνεται και υπολογίζεται ότι ο τζίρος της συγκεκριμένης υπηρεσίας έχει 
ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ! Η σταθερή πελατεία των εισπρακτικών εταιρειών είναι 
οι τράπεζες, ακολουθούν οι εταιρείες της σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και 
έρχονται δυναμικά οι προμηθευτές ενέργειας αλλά και άλλοι κλάδοι που τα έσοδα 
τους προέρχονται από υπηρεσίες. Η κραταιά εταιρεία στην εγχώρια αγορά είναι η 
Teleperformance Hellas (ή Υπηρεσία 800-ΤΕΛΕΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ ΑΕΠΥ, η οποία να 
σημειωθεί ανήκει σε πολυεθνικό Γαλλικό Όμιλο Teleperformans SE, η οποία 
προσέφερε αντίστοιχες υπηρεσίες στη Γαλλία πριν από τέσσερις δεκαετίες). 
Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις τα έσοδα της εταιρείας για το 2020 
ανήλθαν σε 346,28 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 25,5% από 275,903 εκατ. 
ευρώ το 2019. Εκτός από τον διψήφιο ρυθμό ανόδου των εσόδων της, όταν 
κάποιος φτάσει στη στήλη της κερδοφορίας… νιώθει ζάλη διότι πρόκειται για να 
ένα οργανισμό υπηρεσιών και με ενοικιαζόμενο προσωπικό σχεδόν στο σύνολο 
του ανθρώπινου δυναμικού της. 

 Teleperformance Hellas πέτυχε κέρδη προ 
φόρων 76,374 εκατ. ευρώ από 48,136 εκατ. 
ευρώ το 2019 και καθαρά κέρδη 52,283  

εκατ. ευρώ από 35,871 εκατ. ευρώ το 2019. 
Με «καθαρά» λόγια, η καθαρή κερδοφορία αυξήθηκε 59,69% με το καθαρό 
περιθώριο κέρδους να διαμορφώνεται σε 16,5%,ποσοστό που είναι δυσεύρετο σε 

εταιρείες παροχής υπηρεσιών. Το 
μέρισμα που απέδωσε στους 
μετόχους το καλοκαίρι από τα κέρδη 
του 2019 ανήλθε στο ποσό των 17 
εκατ. ευρώ (τα μισά από τα κέρδη 
της χρήσης), που σημαίνει ότι για το 
2020 θα ξεπεράσει τα 20 εκατ. ευρώ 
με το συντελεστή φόρου να έχει 
μειωθεί στο 5% από το 10% που 
ήταν μέχρι πρόσφατα. Ο 
φορολογικός συντελεστής των 
μερισμάτων είχε ανέλθει στο 15%. Η 
εταιρεία στη διάρκεια του 2020 
αύξησε το προσωπικό της κατά 
2.364 άτομα με το σύνολο να 
διαμορφώνεται σε 10.652 και να 
ξεπερνά κατά πολύ το προσωπικό 
τραπεζικών ομίλων οι οποίες 
εφαρμόζουν σχέδια οικειοθελούς 
αποχώρησης του προσωπικού, 
δίνοντας ως δώρο αρκετούς μισθούς 
για να πάρουν οι εργαζόμενοι τη 
μεγάλη απόφαση.

BANKSTERS 

 
Κάνουν λάθος όσοι νομίζουν πως η 
τραπεζική μαφία χτυπά μόνο τους 
μικρούς, καθώς ήρθε η ώρα να 
χτυπήσουν και τους μεγάλους.  

τις 22/9 βγήκε στο 
σφυρί και υπήρχε 
πλειοδότης για το 

τελευταίο ακίνητο της 

γνωστής οικογένειας Αγούδημου. 
 
Οι γκάνγκστερς των Τραπεζών περνάνε σαν τσουνάμι πάνω από την ελληνική 
κοινωνία και δεν θα αφήσουν κανέναν όρθιο! 
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ις νέες αλλαγές στον Ποινικό 
Κώδικα και στον Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας παρουσίασε ο 

υπουργός Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνος 
Τσιάρας και είναι αξιοσημείωτο πως 
παρά την λαϊκή βούληση οι Τραπεζίτες 
παραμένουν στο απυρόβλητο. 

 
Όπως αναφέρει το mononews.gr το σχέδιο νόμου τέθηκε σε 
δημόσια διαβούλευση και κινείται σε 4 βασικούς άξονες: 
Πρώτον, στην αυστηροποίηση του πλαισίου των ποινών 
για συγκεκριμένα εγκλήματα ιδιαίτερης ποινικής απαξίας. 
Δεύτερον, στην αυστηροποίηση της απόλυσης των 
καταδίκων υπό όρο όπως και της άρσης της απόλυσης 
εγκληματιών που τελούν κατ’ επανάληψη σοβαρά 
κακουργήματα. Τρίτον, στην επαναφορά και διεύρυνση του 
αξιοποίνου στα κοινώς επικίνδυνα αδικήματα όπως 
εμπρησμό, έκρηξη, πλημμύρα κλπ, στα αδικήματα σχετικά 
με την υιοθεσία και στην αναδιαμόρφωση του πλαισίου των 
ποινών για τα αδικήματα της κλοπής και της υπεξαίρεσης 
(στην πλημμεληματική τους μορφή). Τέταρτον, στην κατ΄ 
απόλυτη προτεραιότητα διεξαγωγή της ανάκρισης και την 
εισαγωγή στο ακροατήριο υποθέσεων εξαιρετικής φύσης ή 
επί κακουργημάτων που αφορούν εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της 
γενετήσιας ζωής 

Μοναδική ποινή πλέον η ισόβια κάθειρξη για τα αδικήματα 
της εσχάτης προδοσίας, της ανθρωποκτονίας, του  

 
ομαδικού βιασμού, του θανατηφόρου βιασμού και της 
θανατηφόρας ληστείας. Τα ανωτέρω αδικήματα με τον 
ισχύοντα ποινικό κώδικα τιμωρούνται διαζευκτικά με την 
ποινή είτε της ισόβιας είτε της πρόσκαιρης κάθειρξης 
τουλάχιστον δέκα ετών. Μοναδική ποινή της ισόβιας 
κάθειρξης προβλέπεται και για το βιασμό σε βάρος 
ανηλίκου. 

 

Τ 
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Αυστηροποίηση διάταξης για τη βαριά σωματική βλάβη και 
κάλυψη όλων των μορφών υπαιτιότητας (αμέλεια, 
ενδεχόμενος δόλος και επιδίωξη) με την επαναφορά και 
αυστηροποίηση της παλαιάς διάταξης. Ειδικότερα, για τη 
σκοπούμενη βαριά σωματική βλάβη προβλέπεται η 
αύξηση της ποινής από πρόσκαιρη κάθειρξη έως δέκα έτη 
σε πρόσκαιρη κάθειρξη (από πέντε έως δεκαπέντε έτη). 
Επιπλέον, προστίθενται στην έννοια της βαριάς σωματικής 
βλάβης η αναπηρία και η μόνιμη παραμόρφωση. 
Επιβαρυντική περίσταση η τέλεση σωματικής βλάβης σε 
βάρος υπαλλήλου κατά την εκτέλεση της εργασίας του. 
Αυστηροποιούνται οι τυπικές προϋποθέσεις για τη 
χορήγηση δυνατότητας απόλυσης υπό όρο. Ειδικότερα, σε 
περίπτωση επιβολής πρόσκαιρης κάθειρξης για 
συγκεκριμένα εγκλήματα , όπως πχ του νόμου περί 
ναρκωτικών (σε διακεκριμένη μορφή), για εγκληματική 
οργάνωση, τρομοκρατικές πράξεις, ληστεία, εκβίαση, 
εμπορία ανθρώπων κοκ, δίνεται η δυνατότητα για 
απόλυση υπό όρο μόνο αν έχουν εκτιθεί με ευεργετικό 
υπολογισμό τα 4/5 της ποινής . Άρα, από τα 3/5 που ισχύει 
σήμερα, αυξάνεται στα 4/5. Ως εκ τούτου, αυστηροποιείται 
για τα ανωτέρω αδικήματα η διάταξη, και ακόμα και με τον 
ευεργετικό υπολογισμό της ποινής, κατά τα ανωτέρω, ο 
κρατούμενος θα μένει περισσότερο χρόνο στο 
σωφρονιστικό κατάστημα. Επιπλέον, για τα παραπάνω 
εγκλήματα, θα απαιτείται πραγματική παραμονή σε 
σωφρονιστικό κατάστημα, ίση με τα 3/5 της ποινής 
(πραγματική έκτιση της ποινής). Άρα, από τα 2/5 που ισχύει 
σήμερα αυξάνεται στα 3/5. Για παράδειγμα στην 
περίπτωση απόλυσης υπό όρο για το αδίκημα του βιασμού 
μπορεί να επιβληθεί ποινή καθείρξεως 15 ετών. Ο 
κατάδικος με το ισχύον καθεστώς πρέπει να παραμείνει 
στη φυλακή τουλάχιστον για χρονικό διάστημα ίσο με τα 
2/5 της ποινής που του επιβλήθηκε, δηλαδή στο 
παράδειγμά μας για 6 έτη με πραγματική έκτιση. Με τη νέα 
ρύθμιση θα πρέπει να παραμείνει στο κατάστημα κράτησης 
πραγματικά τουλάχιστον 9 έτη. 

την περίπτωση της ισοβίου 
καθείρξεως για τα ανωτέρω 
αδικήματα το κατώτατο όριο 

πραγματικής έκτισης για  
τους καταδίκους αυξάνεται  
από τα 16 στα 18 έτη. 

Καταργείται η απόλυση κρατουμένου με τον όρο της 
ηλεκτρονικής επιτήρησης για τα ανωτέρω αδικήματα. 

Το αδίκημα του εμπρησμού, όπως και αυτό του εμπρησμού 
δασών, αλλά και όλων των κοινώς επικινδύνων 
εγκλημάτων, μετατρέπονται από εγκλήματα 
αποτελέσματος σε εγκλήματα αφηρημένης 
διακινδύνευσης. Με άλλα λόγια, για να τιμωρείται η πράξη 
δεν χρειάζεται να επέλθει η βλάβη, αλλά αρκεί να μπορεί να 
προκύψει κίνδυνος. Περαιτέρω, για την επιβολή ποινής 
ισοβίου καθείρξεως αρκεί και ο θάνατος ενός ανθρώπου 
χωρίς να απαιτείται μεγάλος αριθμός προσώπων, όπως 
ισχύει σήμερα. 

 

ο αδίκημα του εμπρησμού δασών 
τυποποιείται πλέον μόνο ως 
κακούργημα και στη βασική  

του μορφή με προβλεπόμενη  
ποινή κάθειρξης έως 8 έτη  
και χρηματική ποινή 
, ενώ από τον Ιούλιο του 2019 υποβαθμίστηκε σε 
πλημμέλημα στη βασική του μορφή. Στην περίπτωση που 
η φωτιά στο δάσος είχε ως επακόλουθο σοβαρή ή ευρεία 
ρύπανση ή υποβάθμιση ή ευρεία οικολογική και 
περιβαλλοντική διατάραξη ή καταστροφή προβλέπεται 
πρόσκαιρη κάθειρξη (πέντε έως δεκαπέντε χρόνια). 
Επαναφέρεται το αδίκημα της αλιείας σε χωρικά ύδατα και  

 

Σ 
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αυστηροποιείται η προβλεπόμενη ποινή. Με την προτεινόμενη ρύθμιση 
σκοπείται η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από την αλόγιστη και μη 
ελεγχόμενη αλιεία και ως εκ τούτου η προώθηση μέτρων αντιμετώπισης της 
κλιματικής αλλαγής, η οποία επιδρά και στον τομέα της αλιείας. Επιπλέον 
σκοπείται η τιμώρηση της παράνομης αλιείας. 

 
Αυτεπάγγελτη δίωξη για την προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας στον 
εργασιακό χώρο. Σήμερα απαιτείται έγκληση, δηλαδή καταγγελία της πράξης 

εντός προθεσμίας τριών μηνών. Με 
την προτεινόμενη αλλαγή ο χρόνος 
καταγγελίας του αδικήματος είναι 
πέντε έτη και ο εισαγγελέας ασκεί 
την δίωξη κατόπιν αναφοράς, 
μήνυσης ή άλλης πληροφορίας ότι 
διαπράχθηκε το αδίκημα, χωρίς να 
απαιτείται η διαδικαστική 
προϋπόθεση της τρίμηνης 
προθεσμίας για την υποβολή 
έγκλησης. Κακούργημα η αιμομιξία 
(άρθρο 345 ΠΚ). Σήμερα η πράξη 
αυτή τιμωρείται ως πλημμέλημα με 
ποινή φυλάκισης από 3-5 έτη. Το 
αδίκημα της αιμομιξίας με την 
προτεινόμενη αλλαγή θα τιμωρείται 
με κάθειρξη από 5-10 έτη αν η πράξη 
τελείται από τους γονείς και 
παππούδες προς τα παιδιά και 
εγγόνια αντίστοιχα. Απαλείφεται η 
διαζευκτικότητα των ποινών της 
ισόβιας ή πρόσκαιρης κάθειρξης στο 
αδίκημα του ομαδικού βιασμού.  

 
Αποκλειστικά προβλεπόμενη ποινή 
με την προτεινόμενη αλλαγή του 
άρθρου 336 παρ. 3 ΠΚ είναι η ισόβια 
κάθειρξη. Εμπορία Ανθρώπων 
(άρθρο 323Α ΠΚ). Αυστηροποίηση 
των ποινών στο αδίκημα της 
εμπορίας ανθρώπων (άρθρο 323Α 
ΠΚ). Αν από την πράξη επέλθει ο 
θάνατος επιβάλλεται ποινή ισοβίου 
καθείρξεως. Έτσι ακολουθείται μία 
συστηματική συνέπεια αναφορικά 
με το επελθόν αποτέλεσμα σε σχέση 
και με την πρόβλεψη για τα λοιπά 
αδικήματα. Περαιτέρω η 
αυστηροποίηση αυτή σε συνδυασμό 
με την πρόβλεψη για την υφ’ όρον 
απόλυση διασφαλίζει την τιμωρία 
των ανθρώπων που 
εκμεταλλεύονται τους μετανάστες 
αλλά και την εμπορία γυναικών και 
ανηλίκων (πορνεία, ανήλικη εργασία 
κλπ) 

Με την σημερινή –ισχύουσα- 
πρόβλεψη η έναρξη της 
παραγραφής για αδικήματα σε 
βάρος ανηλίκων αφορά μόνο 
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κακουργήματα και ξεκινά από την ενηλικίωση, δηλαδή από την συμπλήρωση των 
18 ετών. Αλλαγή του χρόνου έναρξης της παραγραφής των αδικημάτων της 
εμπορίας ανθρώπων, της αρπαγής ανηλίκου και των αδικημάτων κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας. Η παραγραφή ξεκινά πλέον από την ενηλικίωση του 
ανηλίκου με παρέκταση ενός επιπλέον έτους, εφόσον η πράξη είναι πλημμέλημα 
ή τριών επιπλέον ετών, εφόσον η πράξη είναι κακούργημα. Με την προτεινόμενη 
αλλαγή για τα ως άνω αδικήματα: Έναρξη παραγραφής για πλημμέλημα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας σε βάρος ανηλίκου : 18+ 1 = 19 ετών. Έναρξη παραγραφής 
για κακούργημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας σε βάρος ανηλίκου : 18+ 3 = 21 
ετών. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα, ειδικά για τα αδικήματα αυτά, τα 
οποία έχουν μία ιδιάζουσα λόγω της φύσης τους απαξία, να υπάρχει επαρκής 
χρόνος, κατά τον οποίο ο ανήλικος θα μπορεί να τα καταγγείλει και η Πολιτεία θα 
μπορεί να τα διώξει ώστε να μην μένουν ατιμώρητες αυτές οι αξιόποινες 
συμπεριφορές. 

υτεπάγγελτη δίωξη των αδικημάτων κατά  
της γενετήσιας ελευθερίας όταν στρέφονται  
σε βάρος ανηλίκων. 

Η προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας (άρθρο 337 ΠΚ) και η προσβολή της 
γενετήσιας ευπρέπειας (άρθρο 353 ΠΚ) για τους ανηλίκους θα διώκεται 
αυτεπαγγέλτως. Σήμερα οι πράξεις αυτές διώκονται κατόπιν εγκλήσεως, δηλαδή 
εντός προθεσμίας τριών μηνών, με αποτέλεσμα η προθεσμία αυτή να κρίνεται ως 
ασφυκτική για την καταγγελία των ανωτέρω πράξεων. Με την προτεινόμενη 
αλλαγή ο χρόνος καταγγελίας του αδικήματος είναι πέντε έτη και ο εισαγγελέας 
ασκεί την δίωξη κατόπιν αναφοράς, μήνυσης ή άλλης πληροφορίας ότι 
διαπράχθηκε το αδίκημα. Κακούργημα οι γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους 
(αποπλάνηση ανηλίκων). Σήμερα το αδίκημα της τέλεσης γενετήσιων πράξεων με 
ανηλίκους (αποπλάνηση) τιμωρείται ανάλογα με την ηλικία του ανηλίκου. Έτσι 
τιμωρείται ως πλημμέλημα αν ο ανήλικος είναι από 14-15 ετών με ποινή 
φυλάκισης από 2- 5 έτη. Αν ο ανήλικος είναι από 12 – 14 ετών με κάθειρξη από 5-
10 έτη και αν ο ανήλικος είναι έως 12 ετών με κάθειρξη από 5 – 15 έτη. Με την 
προτεινόμενη αλλαγή το αδίκημα τιμωρείται πλέον μόνο ως κακούργημα σε όλες 
τις μορφές του. Κατά συνέπεια αν σήμερα κάποιος αποπλανήσει ανήλικο έως 12 
ετών η προβλεπόμενη ποινή είναι κάθειρξη από 10-15 έτη και αν αποπλανήσει 
ανήλικο από 12-15 ετών η προβλεπόμενη ποινή είναι κάθειρξη από 5-15 έτη. Στην 
ίδια λογική έχουν αναδιαμορφωθεί σε όλο το 19ο Κεφάλαιο τα ηλικιακά όρια των 
ανηλίκων και έχουν αναπροσαρμοσθεί και αυστηροποιηθεί οι προβλεπόμενες 
ποινές. Προσθήκη στην διάταξη του βιασμού περίπτωσης τέλεσης του 
αδικήματος σε βάρος ανηλίκου με προβλεπόμενη ποινή την ισόβια κάθειρξη. 
Είναι νεοπαγής πρόβλεψη, με την οποία καθίσταται σαφής με τον πλέον εμφατικό 
τρόπο η βούληση του νομοθέτη για την απόλυτη προστασία των εννόμων αγαθών 
της ζωής, της γενετήσιας ελευθερίας και της ανηλικότητας. Για τον λόγο αυτό 

αποκλειστικά προβλεπόμενη ποινή 
είναι η ισόβια κάθειρξη. Πρόβλεψη 
για εξέταση ενηλίκων θυμάτων 
αδικημάτων σεξουαλικής 
κακοποίησης παρουσία ψυχολόγου 
(Προσθήκη πρόβλεψης στην διάταξη 
του άρθρου 228 ΚΠΔ της εμπορίας 
ανθρώπων). Με την πρόβλεψη αυτή 
και τα ενήλικα θύματα των πράξεων 
του βιασμού, της κατάχρησης 
ανικάνου προς αντίσταση σε 
γενετήσια πράξη, της αιμομιξίας, της 
μαστροπείας κλπ θα 
προετοιμάζονται για την εξέτασή 
τους από ψυχολόγο, ο οποίος με 
κατάλληλες διαγνωστικές μεθόδους 
θα αποφαίνεται για την αντιληπτική 
ικανότητα και την ψυχική κατάσταση 
του θύματος. Σύμφωνα με το 
υπουργείο Δικαιοσύνης με το Σχέδιο 
Νόμου: Επιχειρείται να 
αποκατασταθούν αστοχίες του 
Ποινικού Κώδικα του Ιουλίου του 
2019 που ήδη έχει τροποποιηθεί επί 
ΝΔ λίγους μήνες αργότερα. 

 

ναβαθμίζονται σε 
κακουργήματα 
μείζονος ποινικής 
απαξίας 

παραδοσιακά 
αδικήματα. 
Αναπροσαρμόζεται το πλαίσιο των 
ποινών, ενισχύοντας τόσο τον 
αναλογικό όσο και τον αποτρεπτικό 
χαρακτήρα των προβλεπόμενων 
κυρώσεων. Εκσυγχρονίζονται 
διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και 
του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και 
εναρμονίζονται με τις ευρωπαϊκές 
συμβάσεις που ρυθμίζουν τα 
δικαιώματα προστασίας των 
ανηλίκων και ενηλίκων θυμάτων 
εγκληματικής δραστηριότητας. 

 

Α Α 
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