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Μία αποκάλυψη – βόμβα έκανε ο ομότιμος καθηγητής του 
Πολυτεχνείου Κρήτης και ομότιμος ερευνητής της 
Γεωλογικής Υπηρεσίας του Καναδά, Αντώνης Φώσκολος 
αναφορικά με πλούσια κοιτάσματα που διαθέτει η χώρα 
μας. Μιλώντας στην εκπομπή «Αντιθέσεις» με τον Γιώργο 
Σαχίνη στο τηλεοπτικό σταθμό «Κρήτη TV» τόνισε πως 

πό το 2011 ο Γενς Στόλτενμπεργκ, 
τότε πρωθυπουργός της 
Νορβηγίας και νυν γενικός 

γραμματέας του ΝΑΤΟ, είχε 
παραδεχτεί ότι υπάρχουν  
πλούσια υποθαλάσσια κοιτάσματα 
υδρογονανθράκων κάτω από  
την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. 

 

Επί του θέματος τοποθετήθηκε με στοιχεία και χάρτες ο 
καθηγητής Αντώνης Φώσκολος σημειώνοντας: «Βλέπετε 
εκείνες τις γραμμές εκεί που έχουμε, είναι εννέα γραμμές τις 
οποίες είχε κάνει η TGS-NOPEC η νορβηγική. Και έκανε και 
η γαλλική CGG. Σε αυτή την περιοχή εκεί δουλεύουν οι 
Γάλλοι από το 1970. Εκεί η TGS-NOPEC το 2003 είχε πει ότι 
έχουμε κοιτάσματα φυσικού αερίου». Στη συνέχεια άλλαξε 
η κάρτα με την ακόλουθη: «Η ίδια εταιρεία κάτω από τη 
Ρόδο, εκεί που θέλουν οι Τούρκοι να πάρουν αυτό το 
κομμάτι, μας λέει ότι έχετε κοιτάσματα φυσικού αερίου. 
Αυτή η νορβηγική εταιρεία πηγαίνει στον Στόλτενμπεργκ 
τότε και του λέει: «πες στους Έλληνες, -επειδή δεν μας 
ακούνε οι πολιτικοί της Ελλάδος-, τα έλεγε τότε στους 
ΥΠΕΚΑ της κυβέρνησης Καραμανλή και έκαναν τον κουφό, 
δεν θα πω ονόματα, λοιπόν και λέει εκείνη τη στιγμή, « 

ες στους Έλληνες ότι έχουνε 
κοιτάσματα υδρογονανθράκων, 
να μην μπούνε και υπογράψουνε 

μνημόνια. Διότι τα κοιτάσματά τους 
είναι ικανά να βγάλουν το χρέος !!! 
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Το χρέος τότε ήταν 340 δισ. Εάν οι εταιρείες έδιναν σε εμάς 
325 δισ., τι έπρεπε να βγάλουν οι εταιρείες; Ας πούμε το 
διπλάσιο. Διαιρούμε αυτό το ποσό, ας πούμε περίπου 1 
τρισ. με 5 δολάρια (τότε) και μας λέει ότι κύριοι τα 
αποθέματά σας είναι 220 τρισ. κυβικά πόδια.  

υτό μας είπε ο Στόλτενμπεργκ. Το 
’πε στον Παπανδρέου!!! Ανάθεμα 
εάν κατάλαβε τι του έλεγε… 

 
Δεν κατάλαβε ο άνθρωπος τι του έλεγε. Και το 2010 
μπαίνουμε στα μνημόνια. Όταν ο άλλος σου λέει “μην μπεις 
στα μνημόνια διότι έχεις πλούτο” και εσύ μπαίνεις στα 
μνημόνια. Και κάνω την εξής ερώτηση: Υφυπουργός ήταν 
ο Γιάννης Μανιάτης επί Γεωργίου Παπανδρέου. Υπουργός 
η Μπιρμπίλη. Η Μπιρμπίλη εναντίον της εξόρυξης, ο 
Μανιάτης βγάζει 220 χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα 
γεωφυσικά. Φεύγει η Μπιρμπίλη έρχεται ο 
Παπακωνσταντίνου. Κι αυτός εναντίον της εξόρυξης. Ήθελε 
να μπούνε ανεμογεννήτριες. Το παρελθόν της οικογένειας 
είναι γνωστό. Δεν συζητώ. Και ξεκινά ο Μανιάτης και κάνει 
τις γεωφυσικές έρευνες σε Ιόνιο και σε Κρήτη με την PGS. 
Η PGS, είπε τότε ο Τζέισον Ρόμπινσον ο διευθυντής που 
έκανε τις γεωφυσικές έρευνες, ο οποίος έφυγε, πήγε τώρα 
στη Λιβύη για άλλο λόγο, έλεγε ότι εφόσον έχετε τη 
μεσογειακή ράχη πρέπει να έχετε κοιτάσματα. Αυτό ήταν 

πολύ βασικό που είπε ο άνθρωπος και κανένας δεν 
κατάλαβε τι είπε, ούτε κι εγώ είχα καταλάβει τότε τι έλεγε. 
Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι υπήρχαν αυτά τα πράγματα. 
Ο Μανιάτης κάνει τα γεωφυσικά, η συμφωνία ήταν να 
τελειώσουν τον Δεκέμβριο του 2013, έρχεται η Total και λέει 
στην PGS: “Πάρε κι άλλα 30 εκατ. και κάνε μου γεωφυσικά 
κάτω από την Κρήτη”. Η Total λέει κάνε μου κάτω από την 
Κρήτη. Οι Γάλλοι είπαν στοχευμένα και ξέρανε. Και μάλιστα 
ο ένας από αυτούς, που δούλευε από το ’70, ο Λεπισόν, 
ήταν στη διπλωματική του Γιάννη Μπασιά. Και ο Γιάννης 
Μπασιάς πρέπει να τα ξέρει αυτά. Ο καθηγητής του ήταν 
αυτός που δούλευε κάτω από την Κρήτη. Οι Γάλλοι ξέρανε 
από τότε. Και από το ’80 ξέρανε τι είχε και η Ιεράπετρα 
Κρήτης. Κάνουνε τα γεωφυσικά, βγάζει ο Μανιάτης τα 20 
οικόπεδα και στο “πιτς πιλάφι” πέφτει η κυβέρνηση. Και 
έρχεται ο Τσίπρας. Πάμε δυόμιση χρόνια πίσω. Και 
τελευταία στιγμή εκεί που δεν το περιμέναμε έρχεται ο 
υπουργός ο Πάνος Σκουρλέτης και προσλαμβάνει τον 
Μπασιά. Και τον κάνει πρόεδρο της ΕΔΕΥ (Ελληνική 
Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων). Κάνει αυτό το 
πράγμα, βγαίνει ο Μπασιάς, ο οποίος επεξεργάζεται τα 
στοιχεία της PGS -οι προηγούμενοι δεν τα είχαν 
επεξεργαστεί- και δείχνει τους στόχους κάτω από την 
Κρήτη. Αυτό το πράγμα ήταν πολύ σημαντικό. Έδειξε ότι 
κάτω από την Κρήτη υπάρχουνε 21 στόχοι. Και δύο 
αντίστοιχοι δυτικά στον Κυπαρισσιακό. Αυτή τη στιγμή 
λοιπόν τα πράγματα ήρθαν πάνω κάτω. Διότι, ένα χρόνο 
πριν ανακαλύφθηκε το (κοίτασμα) Ζορ. Το οποίο ήτανε 
παρεμφερές με τα δικά μας κοιτάσματα. Για τη μεσογειακή 
ράχη το κατάλαβε ο Σίσι (πρόεδρος Αιγύπτου). Ο Σίσι 
κατάλαβε τι έκανε ο Μπασιάς. Εμείς δεν καταλάβαμε τι 
έκανε ο Μπασιάς. Διότι, λέει ο Σίσι, έλα εδώ εσύ PGS, κάνε 
μου τα γεωφυσικά πάνω στη μεσογειακή ράχη που είναι 
στο κομμάτι το δικό μου, βρίσκει κάτι, βγάζει οκτώ 
οικόπεδα και φωνάζει τον Δένδια και του λέει “έλα να 
οριοθετήσουμε τη γραμμή μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδος, 
μας ενδιαφέρει αυτή η συμφωνία”. Δεν ήταν μόνο το 
τουρκολιβυκό σύμφωνο, οι Αιγύπτιοι κατάλαβαν ότι 
υπήρχε…».  

Αντώνης Φώσκολος τόνισε ότι  
«η Ευρώπη εάν θέλει να γίνει 
δύναμη αφήνει τη Ρωσία και 

στηρίζεται στην Ελλάδα, όπως ο 
Μακρόν στηρίζεται στην Ελλάδα». 
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Μέρος 7: Οι μικροί Νταβατζήδες της Διαφθοράς, της 
Δημόσιας Διοίκησης και της Παιδείας. Το «Γρηγορόσημο», 
τα «Φακελάκια» και οι «Εργατοπατέρες» που καλύπτουν 
αργόσχολους και κοπανατζήδες !!! 

 
Το 98% των Ελλήνων θεωρεί ότι η 
διαφθορά είναι σημαντικό 
πρόβλημα. Το αντίστοιχο ποσοστό 
στη Γερμανία που μας επιβάλλει 
μέτρα καταπολέμησής της είναι 57%, 
στη γειτονική Ιταλία 87%, ενώ στον 
αντίποδα βρίσκεται η Δανία με μόλις 
19%. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ιταλικές 
εφημερίδες αναφέρονται στη Σικελία 
σαν την Ελλάδα της Ιταλίας. Και όλοι 
ξέρουμε ποιος κάνει κουμάντο στη 
Σικελία… Η μαφία. Στη χώρα των 
δρόμων που δεν οδηγούν πουθενά, 
των γεφυριών που δεν ενώνουν 
τίποτα, των ασφαλτοστρώσεων που 
μετατρέπονται σε νερόλακκους με τα 
πρωτοβρόχια, δεν είναι μόνο οι 
μεγάλοι νταβατζήδες και οι πολιτικοί 
που ευνοούν τη διαφθορά. Γιατί σαν 
το ταγκό που χρειάζεται δύο, έτσι και 
στον διεφθαρμένο χορό 
εκατομμυρίων συμμετέχουν πάρα 

πολλοί. Η Διεθνής Διαφάνεια θεωρεί 
κορυφαίες αιτίες των φαινομένων 
αυτών τη γραφειοκρατία και την 
πολυπλοκότητα των διαδικασιών 
εξυπηρέτησης του πολίτη, ενώ ως 
κορυφαία λύση την κατάργηση της 
πρόσωπο με πρόσωπο επαφής των 
πολιτών με τους δημόσιους 
υπαλλήλους. Εστιάζει λοιπόν και 
ορθά το πρόβλημα στη Δημόσια 
Διοίκηση. 

ωρίς 
«γρηγορόσημο», 
«φακελάκι», 

«λάδωμα», «μίζα», 
«μπαξίσι», ή όπως 
αλλιώς θέλετε  
να το πείτε, τα 
μικροπροβλήματα  
της καθημερινότητας  
δεν βρίσκουν λύση… 
Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι 
υπάρχουν τόσα πολλά ονόματα για 
μια και μόνο ενέργεια, την παράνομη 
συναλλαγή κάτω από το τραπέζι για 
την αυτοδίκαιη και αυτονόητη 
εξυπηρέτηση του πολίτη. Δεν είναι 
ως εκ του αποτελέσματος καθόλου 
τυχαίο ότι μια σειρά από εκθέσεις 
που έχουν δει πρόσφατα το φως της 
δημοσιότητας επιβεβαιώνουν αυτό 
που ζουν χιλιάδες συμπολίτες μας 
καθημερινά. Η έκθεση Νικολούδη 
(Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου) 
βεβαίωσε 335 παραβάσεις που 
προέκυψαν από τον έλεγχο πόθεν  

 
έσχες επί 30.000 δηλώσεων. Σε αυτή 
περιλαμβάνονται ενδεικτικά Γενικοί 
Γραμματείς Υπουργείων (8), 
Δήμαρχοι (36), Γιατροί και 
Διευθυντές ΕΣΥ (64), Πρόεδροι και 
μέλη ΝΠΔΔ (81), μέλη αθλητικών 
ομοσπονδιών (19) και μέτοχοι ΜΜε 
και δημοσιογράφοι (35), κ.α. Το 
ενδιαφέρον και αναμενόμενο είναι 
ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών 
έχουν διατηρήσει τις θέσεις τους 
στον Κρατικό μηχανισμό. Ακόμη και 
όταν η Τρόικα ζητούσε το 
αυτονόητο, την απομάκρυνσή τους 
(ένα από τα λίγα σωστά αιτήματά 
τους) το πολιτικό κατεστημένο 
αντιστεκόταν. Με τις φραστικές 
μεταβολές από «μη απολύσεις», 
στην «εφεδρεία», μετά στη 
«διαθεσιμότητα», κατόπιν στην 
«κινητικότητα» είχε εμπεδωθεί σε 
ένα εμπαιγμό της κοινωνίας και σ’ 
ένα ψυχολογικό μαρτύριο της 
σταγόνας για την υγιή 
δημοσιοϋπαλληλία. Το πρόβλημα 
δεν είναι ο διπλασιασμός τη 
δεκαετία του ’80 του αριθμού των  
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δημόσιων υπαλλήλων από 120.000 
σε 255.000. Ούτε καν ότι αυτός ο 
αριθμός μετά την 25ετία ΠΑΣΟΚ 
έφθασε τις 450.000. Τα πιο 
προηγμένα κοινωνικά κράτη του 
Σκανδιναβικού Βορρά έχουν 
μεγαλύτερη αναλογία κρατικών 
λειτουργών ανά κάτοικο. Όμως, εκεί 
το κράτος λειτουργεί ανταποδοτικά 
και προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες 
στον πολίτη, δεν τον 
καταδυναστεύει όπως συμβαίνει 
εδώ. 

μονιμότητα σε 
συνδυασμό με  
τη Θεσμική 

ατιμωρησία, την 
απουσία συστήματος 
αξιολόγησης (αμοιβών 
και κυρώσεων), αλλά 
και τη νοοτροπία της 
συνταξιοδότησης που 
αποτελεί το «όραμα» 
κάθε υπαλλήλου άμα 
του διορισμού έχουν 
καταστήσει το δημόσιο 
«μεγάλο ασθενή»  
της χώρας. 
Όλα αυτά επιβεβαιώνουν την 
παράδοξη θεωρία του Λόρενς Πήτερ 
ενός γνωστού οικονομολόγου και 

συγγραφέα, του πατέρα της «Αρχής του Πέτρου» («The Peter Principle»). 
Σύμφωνα με την οποία «οι άνθρωποι προάγονται βάσει των ικανοτήτων τους αλλά 
φτάνουν να καταλαμβάνουν θέσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητές τους!». Με 
άλλα λόγια, όλοι οι οργανισμοί όχι μόνο έχουν στο δυναμικό τους στελέχη, που 
δεν αποδίδουν, αλλά αυτοί είναι που αναβαθμίζονται κιόλας! Έτσι, κάθε θέση 
ευθύνης τείνει να καλυφθεί από έναν υπάλληλο ανίκανο να διεκπεραιώσει τα 
καθήκοντά του (Βλ. «The Peter Principle», 1969 των Peter και Hall. «Η 
γραφειοκρατία υπερασπίζεται το στάτους κβο ακόμη και όταν το κβο έχει πια 
χάσει το στάτους του» είχε πει ο Πίτερ, χιουμοριστικά και πολύ εύστοχα. Η Αρχή 
βρίσκει εφαρμογή σε οργανισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Δυστυχώς, στην 
Ελλάδα αυτή η Αρχή εφαρμόζεται λίγο-πολύ σε όλες σχεδόν τις εκφάνσεις της 
δημόσιας ζωής μας. Στα υπουργεία, στο Κοινοβούλιο, στα κόμματα, ακόμα και 
στην ίδια την Κυβέρνηση. Όμως, η Ελληνική δημόσια διοίκηση παίρνει το χρυσό 
μετάλλιο με αποτελέσματα καταστρεπτικά για την πορεία της χώρας. Η ελληνική 
οικονομία ελέγχεται ακόμα από το κράτος και το κράτος υποτάσσεται σε μια 
ανεπαρκή διοίκηση. Χιλιάδες στελέχη της μεσαίας και ανώτατης δημόσιας 
διοίκησης μπορεί να έχουν και τη βούληση και την ικανότητα και το ήθος που 
απαιτεί το λειτούργημά τους. Κάποιοι, ωστόσο λίγοι, άλλοι επαρκώς 
καταστροφικοί και για τους συναδέλφους τους και για το κοινωνικό σύνολο, έχουν 
εξελιχθεί σε ηγέτες της κακοδιαχείρισης και της ολιγωρίας. Αυτοί οι «κάποιοι» 
είναι οι αποδέκτες του γρηγορόσημου, αυτοί τσεπώνουν τα φακελάκια, αυτοί 
κάνουν κοπάνες, αυτοί πληρώνονται για υπερωρίες που δεν δουλεύουν ακόμη 
και για τις ώρες που απεργούν και το παίζουν επαναστάτες.  Αυτοί 
αντιστρατεύονται κάθε είδους αλλαγή. Αυτοί τρέμουν μπροστά στην ιδέα και της 
παραμικρής αλλαγής, καθώς θα αναδείξει την αδυναμία τους, θα αποκαλύψει την 
αντιπαραγωγικότητά τους, θα φέρει στο φως η διαφθορά τους. Αυτοί 
απεχθάνονται τη λέξη «αξιολόγηση». Και αυτοί εκθέτουν το κομμάτι εκείνο 
υπαλλήλων που είναι δουλευταράδες, εντιμότατοι και ικανοί. Είναι οι αντι-
Σταχάνου. 

υτοί είναι οι χιλιάδες μικροί Νταβατζήδες του 
Δημοσίου. Αυτοί εκπροσωπούν τα οργανωμένα 
και προνομιούχα συντεχνιακά συμφέροντα. 

 

Η 
Α 
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Τους εργατοπατέρες, τους δήθεν εκπροσώπους της 
εργατικής τάξης που κτίζουν καριέρες επάνω στο μόχθο 
των συναδέλφων τους, που τους πουλάνε 
«συντροφικότητα» και «αγώνα ενάντια στα μονοπώλια» 
για ιδιοτελείς και μόνο σκοπούς. Για να γίνουν οι ίδιοι 
κάποια στιγμή εκπρόσωποι της εργοδοσίας. Αναρωτιέμαι 
αν υπάρχει άλλη χώρα όπου, την τελευταία εικοσαετία, 
τουλάχιστον τρία ηγετικά στελέχη του εργατικού κινήματος 
(ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ κ.λπ.) έγιναν Υπουργοί Απασχόλησης! 
Αναρωτιέμαι αν υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο που τόσο 
ανερυθρίαστα οι μικροί Νταβατζήδες του δήθεν 
εργατοπατερισμού, αλλάζουν τόσο εύκολα προβιά. Αν 
υπάρχει χώρα που βγάζουν το κόκκινο πουκάμισο και το 
αλλάζουν εν μια νυκτί με πανάκριβα Armani κοστούμια. 
Πού αλλού οι μικροί Νταβατζήδες του εργατικού κινήματος 
το προδίδουν τόσο χυδαία και γίνονται μεγάλοι 
Νταβατζήδες της Εργοδοσίας; Τέτοιος χαμαιλεοντισμός 
μόνο στην Ελλάδα της κατάπτωσης των αξιών και της 
νόθευσης των ρόλων θα μπορούσε να ανθίσει και να γίνει 
ανεκτός.  Αναρωτιέται εύλογα κανείς όταν τον προδίδουν 
ακόμη και οι συναγωνιστές του τί μπορεί να κάνει για να 
αλλάξει αυτή την κατάσταση; Δυστυχώς, και είναι 
προφανές, έχουν γίνει ελάχιστα, όσο κι αν προσπαθήσαμε. 

Ερμηνευτές της από διαφορετικές θέσεις δύο αξιόλογοι 
καθηγητές οι Προκ. Παυλόπουλος και Αντ. 
Μακρυδημήτρης. Ανέλαβαν αμφότεροι να φέρουν σε πέρας 
αυτό το εξαιρετικά δύσκολο καθήκον. Ο δεύτερος το 
σχεδίασε και ο πρώτος αποπειράθηκε να το υλοποιήσει. 
Δεν τα κατάφεραν να τιθασεύσουν το θηρίο παρά τις 
έντιμες και επίπονες προσπάθειές τους. Η 
αντιπαραγωγικότητα, και ο ωχαδελφισμός ζουν και 
βασιλεύουν στο Δημόσιο. Ακόμη και σήμερα στις ημέρες τις 
Τρόικας. Το τέρας της γραφειοκρατίας δεν μπορεί να 
καμφθεί. Είναι η σύγχρονη Λερναία Ύδρα. 

την έκθεση του επιθεωρητή 
Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρου 
Ρακιντζή πρωταθλητές της 

διαφθοράς είναι οι πολεοδομίες,  
οι εφορίες, τα ασφαλιστικά ταμεία 
και η αυτοδιοίκηση. 
Σε άλλη έκθεση του ΣΔΟΕ 105 δήμαρχοι σε όλη την Ελλάδα 
ελέγχονται για εισοδήματα που δεν μπορούν να 
δικαιολογήσουν. Στην αυτοδιοίκηση πρέπει να σταθούμε 
ιδιαίτερα, γιατί είναι το πρώτο σκαλί της πυραμίδας της 
εξουσίας. Όταν λοιπόν οι εκπρόσωποί της είναι 
διεφθαρμένοι -ακόμη και αν αυτά τα κατά περίπτωση ποσά 
ή οι πρακτικές τους είναι μικρότερα και δεν αποτελούν 
συγκρίσιμα μεγέθη με αυτά της κεντρικής κυβέρνησης- η 
βλάβη που επιφέρουν αθροιστικά όλες αυτές οι  

 

Σ 
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εκατοντάδες εστίες διαφθοράς στην κοινωνία είναι 
υπερπολλαπλάσια. Και αυτό συμβαίνει για δύο λόγους: 
Πρώτον, θα φανεί πολύ σύντομα όταν η προσοχή των 
ελεγκτικών μηχανισμών στραφεί όχι μόνο στο πόθεν έσχες 
των δημάρχων, αλλά και στα χρέη των δήμων, ότι το 
αθροιστικό ποσό του αυτοτελούς χρέους της 
αυτοδιοίκησης είναι τεράστιο και δεύτερο, γιατί η διαφθορά 
φτάνει επιθετική μέχρι την πόρτα του πολίτη και τον εθίζει 
στην άνομη συναλλαγή, ακόμη και αν δεν έχει άλλα πάρε-
δώσε με το δημόσιο. Ο αρνητικός συμβολισμός του 
διεφθαρμένου αυτοδιοικητικού, είναι πολλαπλάσιος του 
υπουργού, γιατί λειτουργεί μυθριδιτικά για την τοπική 
κοινωνία. Ο εντοπισμός της φοροδιαφυγής και του 
παράνομου πλουτισμού είναι θέμα πολιτικής βούλησης και 
μόνο για ελέγχους και διασταυρώσεις το δημόσιο πρέπει 
να πάψει να πέφτει θύμα αετονύχηδων. Λέγεται κοινότοπα 
ότι: «όλα είναι θέμα παιδείας». 

αιδεία ωστόσο δεν μπορεί  
να υπάρξει χωρίς σωστούς 
δασκάλους και χωρίς 

λειτουργικό και εκπαιδευτικό 
ποιοτικό σύστημα. Δεν μπορεί να 
υπάρξει εάν ποδηγετείται εκ των  
έσω και εκ των έξω από Νταβατζήδες. 
Και η αλήθεια είναι ότι ναι και στο ελληνικό σύστημα 
παιδείας υπάρχουν Νταβατζήδες. Χωρίζονται σε τρεις 
κατηγορίες: η πρώτη τροφοδοτείται από τους ίδιους τους 
εκπαιδευτικούς, που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους 
είτε γιατί είναι ανεπαρκείς, είτε γιατί είναι επίορκοι. Είναι 
αυτοί που δίνουν θέματα, που βαριούνται να κάνουν 
μάθημα, που είναι λουφαδόροι και κομπιναδόροι, τρεις 
φορές χειρότεροι από τους πιο ασυνεπείς μαθητές τους. Η 
δεύτερη είναι η «καθηγητική διανόηση των  

 
Πανεπιστημίων», που συνεχώς και υποκριτικά ζητά 
μεταρρυθμίσεις στην Παιδεία- και κάθε φορά που 
επιχειρείται μια μεταρρύθμιση, όλοι μαζί αντιδρούν και την 
ακυρώνουν. Και η τρίτη είναι οι κάθε είδους συνδικαλιστές, 
είτε από την πλευρά των διδασκόντων 
«καθηγητοπατέρων», είτε από των διδασκομένων, οι 
λεγόμενοι και «μαθητοπατέρες» και «φοιτητοπατέρες».  

 
Όλοι οι παραπάνω διέγνωσαν την δίψα της ελληνικής 
κοινωνίας για κοινωνική και επαγγελματική καταξίωση  
μέσω του πολυπόθητου «πτυχίου», ως διαβατήριο για την 
είσοδο στην αγορά εργασίας. Όμως, αυτό το όνειρο χρόνο 
με το χρόνο απομακρύνεται. Όσο μεγαλώνει ο αριθμός των 
πτυχίων, τόσο αυξάνουν τα ποσοστά ανεργίας των νέων 
πτυχιούχων. Αυτό το δραματικό παράδοξο έχει φθάσει 6  

 

Π 
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στους 10 νέους να μην βρίσκουν δουλειά και να είναι και 
αυτοί και οι οικογένειές τους σε μόνιμη απόγνωση. Στα 
μεταπολεμικά χρόνια το διδακτικό προσωπικό είχε δύο 
θετικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, απολάμβανε το σεβασμό 
της κοινωνίας. Ο «δάσκαλος» ήταν ένας από τους άξονες 
αναφοράς του κοινωνικού συστήματος. Και δεύτερον, 
απολάμβανε το σεβασμό των μαθητών. Αυτά κυρίως στην 
Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Γιατί στο 
Πανεπιστήμιο τα επιστημονικά προσόντα δεν ήταν 
πάντοτε απαραίτητη προϋπόθεση. 

ιαχρονικά υπήρχαν Ακαδημαϊκά 
«τζάκια» που δεν έδιναν λόγο σε 
κανέναν. Δεκαετίες τώρα ισχύει η 

περίφημη «παντοδυναμία της έδρας», 
η σκληρή και αρραγής συντεχνία των 
ακαδημαϊκών. 
Στην πορεία από τη δεκαετία του ΄80 και μετά, η 
πανεπιστημιακή κοινότητα ενισχύθηκε από το εξωτερικό 
με εξαίρετους επιστήμονες, που όμως δεν ήταν αρκετοί για 
να μπολιάσουν θετικά το σύνολο των συναδέλφων τους. 
Πολλοί, πάρα πολλοί ακαδημαϊκοί στην Ελλάδα έχουν  

 
αλλού στραμμένη την έγνοια τους. 

ρησιμοποιούν το Πανεπιστήμιο  
ως εφαλτήριο, είτε για να κάνουν 
πολιτική καριέρα, είτε για να 

κάνουν δουλειές με τις επιχειρήσεις 
του ιδιωτικού τομέα, είτε για  
να εισπράττουν πρόσθετες  
αργομισθίες από το Δημόσιο. 

 

Δ 

Χ 
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Πολλοί δεν θέλουν να αξιολογούνται για το επιστημονικό 
τους έργο. Την «αξιολόγηση» την έχουν δαιμονοποιήσει. 
Διότι αξιολόγηση σημαίνει εκτίμηση της αξίας, της γνώσης, 
του ήθους, των εργασιών που έχουν -αν έχουν- σε Διεθνή 
Επιστημονικά Περιοδικά, συμμετοχές σε Διεθνή Συνέδρια, 
Μετεκπαίδευση κατά. Αυτά σε συνδυασμό με ένα υποδόριο 
δηλητήριο που μόλυνε ολόκληρη την ακαδημαϊκή 
κοινότητα από τη Μεταπολίτευση και μετά: «το φοιτητικό 
νταβατζηλίκι». Αποτέλεσμα η περαιτέρω εκπαιδευτική και 
οργανωτική υποβάθμιση των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, 
αλλά και η συγκάλυψη διαφόρων μορφών βίας. 

 

ι αντιδράσεις στο «Νόμο Πλαίσιο» 
της Μαριέττας Γιαννάκου το 2009 
έφτασαν στο σημείο να «κτίσουν» 

κυριολεκτικά μέσα στο γραφείο του 
τον «αντιπρύτανη» του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Ξάνθης, αφού είχαν 
πετάξει στο δρόμο και καταστρέψει 
όποιο ερευνητικό υλικό υπήρχε  
στους υπολογιστές του. 
Σε αντίθεση με τη γενιά του Μάη του ‘68, που συγκλόνισε 
τα Πανεπιστήμια της Ευρώπης και των ΗΠΑ και σε 
αντίθεση με τη γενιά του Πολυτεχνείου στην Ελλάδα που 
πρωτοστάτησε στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά της 
Χούντας, η ύστερη γενιά καρπώθηκε τις δάφνες των 
θεμελιωτών του δημοκρατικού και συνάμα ανατρεπτικού 
φοιτητικού κινήματος και μεταλλάχθηκε σε μια συντεχνία 
φοιτητικού συνδικαλισμού. Μετεξελίχθηκε σε μια 
υπερσυντηρητική συντεχνία φοιτητοπατέρων, που χρόνο 
με το χρόνο οδηγείται σε πιο ακραίες συμπεριφορές, που 
δεν είχαν και δεν έχουν να κάνουν τίποτα με την 
εκπαίδευση. Οι αλλαγές θα έπρεπε να προέρχονται και 
πολλές φορές να επιβάλλονται από τους νέους. Όμως, 
μέχρι σήμερα οι φοιτητικές κινητοποιήσεις στην Ελλάδα, 
μοιάζουν περισσότερο με εκρήξεις βομβών διασποράς, 
άνομες ενέργειες χωρίς ουσιαστική στόχευση, που 
καταλήγουν στην αντίδραση για την αντίδραση. Έτσι 
συνδέονται με φαινόμενα «βίας» και είτε αυτοτελώς, είτε ως 
αντίδραση στις δυνάμεις καταστολής, επιδεινώνουν ένα 
τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα. Η Ελλάδα του σήμερα που 
βιώνει μία πρωτοφανή κοινωνική και ηθική αποσύνθεση, 
είναι επικίνδυνο να διολισθήσει στα άκρα. Οι γενιές των 
νέων συνανθρώπων μας που νιώθουν 
αποπροσανατολισμένοι, χωρίς σαφή στόχο και 
προορισμό στη ζωή του, που δεν έχουν σημεία αναφοράς 

και κίνητρα, συνθέτουν ένα εκρηκτικό μίγμα. Είναι 
δικαιολογημένα θυμωμένοι και απεγνωσμένοι. Οι νέοι μας 
περιμένουν. Ίσως το κλειδί της νέας εποχής να μην είναι οι 
ηγέτες ως πρόσωπα, αλλά η ηγεσία ως σύνολο.  

 
Γιατί ένας άνθρωπος μόνος του, άνδρας ή γυναίκα, μπορεί 
να μην είναι αρκετός. Όσο χαρισματικός και να είναι, 
χρειάζεται βοήθειες, χρειάζεται μια νέα συλλογικότητα. Τα 
προβλήματα απαιτούν ομαδική προσπάθεια. Σήμερα -
ειδικά στην εκπαίδευση- χρειαζόμαστε συλλογική ηγεσία. 
Χρειαζόμαστε ένα ηγέτη σε κάθε οικογένεια, σε κάθε 
σχολική τάξη, σε κάθε χώρο εργασίας. Και η πραγματική 
ηγεσία, επαναλαμβάνω, δεν αναζητείται στον ηγέτη 
λογιστή που θα ισοσκελίσει τους δημοσιονομικούς 
λογαριασμούς της Τρόικας. 

ναζητείται στο πρόσωπο που θα 
διοχετεύσει τη θετική ενέργεια 
της νέας γενιάς στο σωστό δρόμο. 

Που θα μετατρέψει την αντίδρασή της σε πολιτικό λόγο σε 
κοινωνικό κίνημα με κοινωνικό περιεχόμενο, μέσα από 
λογικές διαδικασίες «εντός πλαισίου» διαμαρτυρίας. Γιατί 
σε καμία περίπτωση δεν μπορεί μια Ευρωπαϊκή κοινωνία 
του 21ου αιώνα που κάποιοι μεθοδευμένα προσπαθούν να 
τη μετατρέψουν σε αφρικανική ζούγκλα, να λειτουργήσει 
άναρχα ως ζούγκλα η ίδια. 

 

Ο Α 
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του Νότη Μαριά 
Προέδρου του Κόμματος 
ΕΛΛΑΔΑ - Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, 
Καθηγητή Θεσμών ΕΕ 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
πρώην Ευρωβουλευτή 

 
H κύρωση του Ελληνογαλλικού 
Αμυντικού Συμφώνου με ρήτρα 
στρατιωτικής συνδρομής από την 
Ελληνική Βουλή την Πέμπτη 7 
Οκτωβρίου 2021 ανοίγει πλέον τον 
δρόμο και για την επέκταση των 
ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 
ναυτικά μίλια (ν,μ) καθ΄ άπασα την 
Ελληνική Επικράτεια. 

έχρι σήμερα  
οι εκάστοτε 
ελληνικές 

κυβερνήσεις 
διακατεχόμενες από 
φοβικά σύνδρομα δεν 
έχουν προχωρήσει 
στην επέκταση των 

χωρικών υδάτων στα 
12 ν.μ. στο Αιγαίο και 
στο Βόρειο και Νότιο 
Κρητικό Πέλαγος. 
Και όλα αυτά γιατί η Άγκυρα έχει 
διακηρύξει ότι θεωρεί την επέκταση 
των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 
12 ν.μ. στο Αιγαίο ως casus belli. Ως 
γνωστόν η Σύμβαση του ΟΗΕ για το 
Δίκαιο της Θάλασσας που 
υπογράφηκε το 1982 καθορίζοντας 
για πρώτη φορά το δικαίωμα των 
παράκτιων χωρών σε ΑΟΖ 200 ν.μ. 
και σε χωρικά ύδατα 12 ν.μ., 
κυρώθηκε από την Ελλάδα με το 
νόμο 2321/1995. Κατά την 
επικύρωση της Σύμβασης η Αθήνα 
κατέθεσε δήλωση η οποία πέραν 
των άλλων ανέφερε ότι η Ελλάδα θα 
αποφασίσει πότε και πώς θα 
ασκήσει τα οικεία δικαιώματά της 
σύμφωνα με την εθνική της 
στρατηγική. 

 
Αυτό αποδείκνυε στην πράξη τον 
δισταγμό της ελληνικής πολιτικής 
τάξης να προχωρήσει άμεσα από το 
1995 στην επέκταση των ελληνικών 
χωρικών υδάτων στα 12 ν.μ. και 
στην ανακήρυξη Ελληνικής ΑΟΖ 200 
ν.μ. Και επειδή ουδέν μονιμότερο 
του προσωρινού πέρασαν δεκαετίες 
προκειμένου η Ελλάδα να 
οριοθετήσει θαλάσσιες ζώνες με την 
Ιταλία και μερικώς με την Αίγυπτο 
και με το νόμο 4767/2021 να 
επεκτείνει τα ελληνικά χωρικά ύδατα 
στα 12 ν.μ. αλλά μόνο στο Ιόνιο!!! 

πό τον Οκτώβριο 
2012 με 
παρέμβασή  

μου στη Βουλή είχα 
προτείνει επέκταση 
των χωρικών υδάτων 
στα 12 μίλια. 

 
Όπως έχω ήδη επισημάνει στις 
30/8/2020 σε προγενέστερη 
αρθρογραφία μου κατά τη συζήτηση 
στη Βουλή στις 5 Οκτωβρίου 2012 
για την ΑΟΖ, τα συστημικά κόμματα 
παρά τις τότε σπονδές τους προς 
την ΑΟΖ, στην πράξη συνέχισαν την 
ηττοπαθή τους στάση προκρίνοντας 
την μη άμεση ανακήρυξη της 
Ελληνικής ΑΟΖ, εμπεδώνοντας έτσι 
στα μάτια της διεθνούς κοινότητας 
«μια οιονεί φινλανδοποίηση της 
Ελλάδας». Στην συζήτηση εκείνη 
στη Βουλή, ως βουλευτής Ηρακλείου 
είχα υποστηρίξει ότι κατ΄ αρχάς θα 
έπρεπε να γίνει ο καθορισμός των 
γραμμών βάσης καθώς και η 
επέκταση των ελληνικών χωρικών 
υδάτων στα 12 ν.μ. καθ΄ άπασα την 
Ελληνική Επικράτεια. Αμέσως μετά 
θα έπρεπε να γίνει ανακήρυξη της 
Ελληνικής ΑΟΖ στα 200 ν.μ. Όπως 
επισήμανα 

Μ 

Α 
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ανακήρυξη ΑΟΖ 
αποτελεί αυτοτελή 
μονομερή πράξη  

η οποία δεν εξαρτάται 
από τη βούληση και  
τις διαθέσεις 
οποιασδήποτε τρίτης 
χώρας. Αντίθετα 
αποτελεί άσκηση 
κυριαρχικού 
δικαιώματος το οποίο 
κατοχυρώνεται για  
την Πατρίδα μας από  
τη Διεθνή Σύμβαση  
του ΟΗΕ για το  
Δίκαιο της Θάλασσας. 

Μετά την ανακήρυξη της ΑΟΖ 
ακολουθεί η οριοθέτηση της ΑΟΖ στα 
σημεία όπου αυτή τυχόν συναντά 
την ΑΟΖ άλλων παρακείμενων 
παράκτιων χωρών. Στο πλαίσιο 
αυτό θα μπορούσε ήδη να είχε γίνει 
οριοθέτηση της Ελληνικής και της 
Κυπριακής ΑΟΖ, που όμως δεν έγινε 
με ευθύνη της Αθήνας. Οριοθέτηση 
της ΑΟΖ γίνεται με 
διαπραγματεύσεις με τα άλλα 
παρακείμενα παράκτια κράτη ή 
ακόμη και με προσφυγή στην 
αρμόδια διεθνή δικαιοδοσία. 
Έκρουσα μάλιστα τότε τον κώδωνα 
του κινδύνου λέγοντας ότι κάθε 
καθυστέρηση ανακήρυξης της 
Ελληνικής ΑΟΖ ήταν επικίνδυνη, 
γεγονός που επιβεβαιώθηκε 
δραματικά από το ανυπόστατο, 
άκυρο και παράνομο τουρκο-λυβικό 
μνημόνιο. Ενόψει λοιπόν του 
παραπάνω τουρκο-λυβικού 
μνημονίου η Αθήνα αναγκάστηκε να 
προχωρήσει στην οριοθέτηση 
θαλασσίων ζωνών με Ιταλία και 
Αίγυπτο. Στην περίπτωση δε με την 
Αίγυπτο η Αθήνα δυστυχώς 
προχώρησε σε μερική οριοθέτηση 
αφήνοντας εκτός τη μισή Ρόδο και το 
Καστελόριζο. Επιπλέον δεν 
εφαρμόστηκε η αρχή της μέσης 
γραμμής ενώ έγινε δεκτή μερική 
επήρεια των νησιών ακόμη και της 
Κρήτης γεγονός που όχι μόνο 
οδηγεί σε διαμοιρασμό της 
συνολικής θαλάσσιας ζώνης σε 

ποσοστό 56% για την Αίγυπτο και 
44% για την Ελλάδα, αλλά δίνει και 
επιχειρήματα στην Άγκυρα η οποία 
εδώ και χρόνια πασχίζει είτε για 
μηδενική είτε για μερική επήρεια των 
νησιών κατά την οριοθέτηση ΑΟΖ. 
Δυστυχώς μερική επήρεια δόθηκε 
και στα Διαπόντια νησιά (80%) και 
στις Στροφάδες (32%) σε σχέση με 
την οριοθέτηση της ΑΟΖ με την 
Ιταλία. Τέλος η κυβέρνηση αντί να 
επεκτείνει τα χωρικά ύδατα καθ΄ 
άπασα την ελληνική επικράτεια το 
έπραξε μόνο σε σχέση με το Ιόνιο 
αφήνοντας έξω ακόμη και την Κρήτη 
όπου όπως ανακοίνωσε ο Ερντογάν 
θα προχωρούσε σε έρευνες και 
μάλιστα σε απόσταση αναπνοής 
από τις ακτές του νησιού στα 6 μίλια 
(iefimerida 31/5/2020), με τα τουρκικά 
πολεμικά πλοία μάλιστα να έχουν 
ήδη βρεθεί στα 10 μίλα από την 
Κρήτη (www.tovima.gr 23/9/2021). 
Αυτά παθαίνει κανείς όταν δεν 
ενεργεί έγκαιρα όπως ήδη είχαμε 
προειδοποιήσει από τον Οκτώβριο 
του 2012 δηλαδή εδώ και εννέα 
χρόνια. Γι΄ αυτό για άλλη μια φορά 
ζητήσαμε την επέκταση των 
ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 
ν.μ.. καθ΄ άπασα την Ελληνική 
Επικράτεια, οριοθέτηση της ΑΟΖ με 
Κύπρο και ανακήρυξη ΑΟΖ 200 ν.μ. 
στις υπόλοιπες ελληνικές θαλάσσιες 
περιοχές (Κυριακάτικη Κόντρα News 
30/8/2020). Εις μάτην όμως. 

 
Το Ελληνογαλλικό Αμυντικό Σύμφωνο με ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής 
ακυρώνει στην πράξη το τουρκικό casus belli δήλωσα σε συνέντευξη που 

παραχώρησα στις 8 Οκτωβρίου 
2021 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων 
του γνωστού τηλεοπτικού σταθμού 
Russia Today. Όπως επισήμανα 
στην παρούσα φάση και ενόψει του 
άρθρου 2 του Ελληνογαλλικού 
Αμυντικού Συμφώνου η Αθήνα 
οφείλει αμέσως μετά την κύρωση 
του παραπάνω Συμφώνου και από 
την Γαλλία, να προχωρήσει στην 
επέκταση των ελληνικών χωρικών 
υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια καθ΄ 
άπασα την Ελληνική Επικράτεια. 
Άλλωστε αν η Άγκυρα τολμήσει να 
υλοποιήσει το casus belli 
προχωρώντας σε ένοπλη επίθεση 
κατά ελληνικών πλοίων εντός των 
επεκταθέντων ελληνικών χωρικών 
υδάτων των 12 ναυτικών μιλίων τα 
οποία θα αποτελούν πλέον μέρος 
της Ελληνικής επικράτειας τότε 

Η 
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σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ελληνογαλλικού Αμυντικού Συμφώνου η Γαλλία θα 
παράσχει στην Ελλάδα βοήθεια και συνδρομή με όλα τα κατάλληλα μέσα που έχει 
στη διάθεσή της και εφόσον υφίσταται ανάγκη με τη χρήση ένοπλης βίας. Έτσι 

λέον η Τουρκία θα πρέπει να σκεφθεί διπλά 
πριν αποφασίσει να χρησιμοποιήσει ένοπλη βία 
κατά της Επικράτειας της Ελλάδας καθώς θα βρει 

απέναντί της όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και τη Γαλλία.  
Στη συνέχεια αναφέρθηκα στην παρέμβασή μου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στις 17 Απριλίου 2018 με την οποία είχα ζητήσει από τον Πρόεδρο 
της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν να απαντήσει κατά πόσο η Γαλλία θα μπορούσε 
να συνάψει με την Ελλάδα ένα Αμυντικό Σύμφωνο με ρήτρα στρατιωτικής 
συνδρομής για εγγύηση των ελληνικών συνόρων σε περίπτωση τουρκικής 
επίθεσης κατά της Ελληνικής επικράτειας με τον Μακρόν να απαντά θετικά σε μια 
τέτοια προοπτική. Κατόπιν τόνισα την τεράστια ιστορική σημασία του 
Ελληνογαλλικού Συμφώνου επισημαίνοντας ότι για πρώτη φορά εντός του ΝΑΤΟ 
δύο χώρες μέλη της Συμμαχίας υπογράφουν διμερές Αμυντικό Σύμφωνο με ρήτρα 
στρατιωτικής συνδρομής η οποία ενεργοποιείται είτε έναντι τρίτων χωρών είτε 
έναντι άλλων κρατών μελών του ΝΑΤΟ, όπως είναι εν προκειμένω η Τουρκία. Και 
αυτό έγινε γιατί η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, προχωρά σε συνεχείς 
παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, διατηρεί απέναντι από τα ελληνικά 
νησιά μια ολόκληρη αποβατική στρατιά, παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της 

Ελλάδας τόσο σε ύδατα της 
Ελληνικής υφαλοκρηπίδας όσο 
στην Ελληνο-Αιγυπτιακή ΑΟΖ. 
Καθώς λοιπόν η ρήτρα συνδρομής 
του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ δεν 
ενεργοποιείται για προστασία της 
Ελλάδας έναντι των απειλών και των 
επιθετικών ενεργειών της Τουρκίας, 
πλέον η ρήτρα συνδρομής του 
άρθρου 2 του Ελληνογαλλικού 
Συμφώνου θα μπορεί να 
ενεργοποιηθεί σε περίπτωση 
ένοπλης επίθεσης της Τουρκίας 
κατά της Ελληνικής Επικράτειας. 
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση 
κατά πόσο πλέον δημιουργείται 
«ένα μικρό ΝΑΤΟ» εντός του ΝΑΤΟ 
παρατήρησα ότι αυτό οφείλεται στις 
αβελτηρίες της ίδιας της Συμμαχίας 
και στην μη εφαρμογή του άρθρου 5 
του ΝΑΤΟ σε περίπτωση επίθεσης 
ενός κράτους μέλους του ΝΑΤΟ, 
όπως είναι η Τουρκία, κατά άλλου 
κράτους μέλους του ΝΑΤΟ, όπως 
είναι η Ελλάδα. Επιπλέον πρόσθεσα 
ότι η ρήτρα συνδρομής του άρθρου 
2 του Ελληνογαλλικού Αμυντικού 
Συμφώνου είναι σύμφωνη και με το 
άρθρο 42 παρ. 7 της Συνθήκης ΕΕ 
που ομοίως προβλέπει ρήτρα 
αμυντικής συνδρομής σε 
περίπτωση που κάποιο κράτος 
μέλος της ΕΕ δεχθεί ένοπλη επίθεση 
στην Επικράτειά του. Στην 
παρατήρηση του παρουσιαστή των 
ειδήσεων του Russia Today ότι ο 
γενικός γραμματέα του ΝΑΤΟ Γιενς 
Στόλτενμπεργκ δεν είναι καθόλου 
ευτυχής από την υπογραφή του 
Ελληνογαλλικού Συμφώνου, 
απάντησα ότι….  

κ. Στόλτενμπεργκ 
είχε την ευκαιρία 
εδώ και πολύ 

καιρό να λάβει τα μέτρα 
του και να βάλει στη 
θέση της την Άγκυρα 
μετά τις συνεχείς 
διαμαρτυρίες της 
Αθήνας για τις 
επιθετικές ενέργειας 
της Τουρκίας  
κατά της Ελλάδας.  
Πλην όμως δεν  
το έπραξε… 

Π 
Ο 
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Κλείνοντας παρατήρησα ότι η υπογραφή του 
Ελληνογαλλικού Αμυντικού Συμφώνου με ρήτρα 
στρατιωτικής συνδρομής έγινε εφικτή για δύο επιπλέον 
λόγους. Πρώτον γιατί πλέον η Μέρκελ έχασε την εξουσία 
και ως εκ τούτου δεν μπόρεσε να τορπιλίσει το Σύμφωνο 
όπως ήδη είχε κάνει στο παρελθόν. Και δεύτερον γιατί οι 
ΗΠΑ έχοντας πλέον επικεντρώσει την προσοχή τους στον 
Ειρηνικό με την ενεργοποίηση της Συμφωνίας Aukus 
προκειμένου να περιορίσουν την Κίνα, μείωσαν πλέον την 
επιρροή τους στη Μεσόγειο αφήνοντας σχετικό χώρο στη 
Γαλλία. 

 
Την εκτίμηση ότι ο Ερντογάν θα δοκιμάσει στην πράξη την 
αντοχή του Ελληνογαλλικού Αμυντικού Συμφώνου και 
ιδίως την εφαρμογή της ρήτρας στρατιωτικής συνδρομής 
εξέφρασα σε συνέντευξη που παραχώρησα στις 10 
Οκτωβρίου 2021 στο Militaire.gr και στον δημοσιογράφο 
Πάρη Καρβουνόπουλο. Στην συνέντευξη επισήμανα ότι η 
πρώτη φορά που διατυπώθηκε η πρόταση για σύναψη 
Ελληνογαλλικού Αμυντικού Συμφώνου με ρήτρα 
στρατιωτικής συνδρομής ήταν στις 17 Απριλίου του 2018 
σε Ερώτησή-Παρέμβασή μου προς τον Εμανουέλ Μακρόν 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τότε ο Γάλλος πρόεδρος είχε 
απαντήσει θετικά στην Πρότασή μου αυτή για 
Ελληνογαλλικό αμυντικό σύμφωνο με ρήτρα στρατιωτικής 
συνδρομής.  

ώρα τρία και πλέον έτη μετά 
διάφοροι κάνουν σπονδές  
στο Ελληνογαλλικό Αμυντικό 

Σύμφωνο μόνο που τότε όταν είχαμε 
θέσει το ζήτημα οι ίδιοι  
«εποίησαν την νήσσαν». 

Επιπλέον ορισμένοι που τότε δεν είχαν πάρει μυρουδιά 
τώρα με διάφορους εξυπνακισμούς κάνουν κριτική εκ του 
ασφαλούς υπονοώντας ότι αν ήταν προφανώς αυτοί στα 
πράγματα θα τα έκαναν καλύτερα. 

 
Στη συνέντευξη αφού αναφέρθηκα αναλυτικά στο ιστορικό 
της παραπάνω πρότασής μου για το Ελληνογαλλικού 
Αμυντικού Συμφώνου με ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής 
παρατήρησα ότι μιλώντας στην Ολομέλεια του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 17 Απριλίου 2018 ζήτησα 
από τον Μακρόν να τοποθετηθεί κατά πόσο ήταν 
διατεθειμένος ως Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας να 
υπογράψει Αμυντικό Σύμφωνο με την Ελλάδα με ρήτρα  

 

Τ 
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στρατιωτικής συνδρομής που να εγγυάται τα Ελληνικά σύνορα σε περίπτωση 
επίθεσης της Τουρκίας κατά της Ελλάδας. 

Μακρόν απάντησε θετικά δηλώνοντας ότι η 
Γαλλία θα συμπαρασταθεί σε κάθε Κράτος  
Μέλος της Ένωσης όταν απειλείται και δη όταν 

υφίσταται επίθεση η κυριαρχία του. Αυτή είναι η 
πάγια θέση της Γαλλίας προς την Ελλάδα όταν 
απειλείται στην Ανατολική Μεσόγειο καθώς αυτό 
είναι ακριβώς στην καρδία της κοινής αλληλεγγύης 
να υπάρχει μεταξύ των Κρατών μελών της ΕΕ. 

 
Στη συνέχεια στη συνέντευξη ανέλυσα εκτεταμένα τις νομικές και πολιτικές 
πλευρές της ρήτρας συνδρομής του άρθρου 2 καθώς και τρόπους προκειμένου να 
επέλθουν βελτιώσεις προκειμένου η ρήτρα συνδρομής να μην καλύπτει μόνο 
περιπτώσεις επίθεσης κατά της Ελληνικής Επικράτειας αλλά και την ενάσκηση 

των κυριαρχικών δικαιωμάτων της 
Ελλάδας εντός των υδάτων της 
ελληνικής υφαλοκρηπίδας και της 
ελληνικής ΑΟΖ. Τέλος επισήμανα ότι 
στην παρούσα φάση και ενόψει του 
άρθρου 2 του Ελληνογαλλικού 
Αμυντικού Συμφώνου με ρήτρα 
στρατιωτικής συνδρομής η Αθήνα 
δεν έχει πλέον καμία δικαιολογία και 
οφείλει αμέσως μετά την κύρωση 
του παραπάνω Συμφώνου και από 
την Γαλλία, να προχωρήσει στην 
επέκταση των ελληνικών χωρικών 
υδάτων στα 12 ν.μ. καθ΄ άπασα την 
Ελληνική Επικράτεια. Και αυτό γιατί 
όπως τόνισα και στην συνέντευξή 
μου στο Russia Today στις 8/10/2021 
η ρήτρα συνδρομής του άρθρου 2 
του Ελληνογαλλικού Αμυντικού 
Συμφώνου έχει πλέον ακυρώσει 
στην πράξη το τουρκικό casus belli. 
Άλλωστε αν η Άγκυρα τολμήσει να 
υλοποιήσει το casus belli 
προχωρώντας σε ένοπλη επίθεση 
κατά ελληνικών πλοίων εντός των 
επεκταθέντων ελληνικών χωρικών 
υδάτων των 12 ν.μ. τα οποία θα 
αποτελούν πλέον μέρος της 
Ελληνικής Επικράτειας, τότε 
σύμφωνα με το άρθρο 2 του 
Ελληνογαλλικού Αμυντικού 
Συμφώνου η Γαλλία θα παράσχει 
στην Ελλάδα «βοήθεια και συνδρομή 
με όλα τα κατάλληλα μέσα που έχει 
στη διάθεσή» της «κι εφόσον 
υφίσταται ανάγκη με τη χρήση 
ένοπλης βίας». 

ψόμεθα λοιπόν  
για τη συνέχεια, 
καθώς η Τουρκία 

εντείνει τις απειλές  
και την αμφισβήτηση  
των ελληνικών 
κυριαρχικών 
δικαιωμάτων σε  
ύδατα της Ελληνικής 
υφαλοκρηπίδας  
και στην Ελληνο-
Αιγυπτιακή ΑΟΖ. 
 

Ο 

O 
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του Γιώργου Βάμβουκα 
Καθηγητή Οικονομικών 
και Οικονομετρίας 
του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

 
Στις αναλύσεις μας εκτός από την 
άσκηση καλοπροαίρετης κριτικής 
και την εξαγωγή χρήσιμων 
συμπερασμάτων, οφείλουμε να 
προτείνουμε και μέτρα πολιτικής για 
την ανάπτυξη της εθνικής μας 
οικονομίας και την ευημερία των 
πολιτών. Για το σκοπό αυτό, στο 
άρθρο της προηγούμενης Κυριακής 
10 Οκτωβρίου 2021  

ίχα προτείνει 
ριζοσπαστική 
πρόταση πολιτικής 

επί της Φορολογίας 
Εισοδήματος Φυσικών 
Προσώπων, η 
εφαρμογή της οποίας 
θα συντελούσε  
στην ενίσχυση  
της οικονομικής 
δραστηριότητας σε 

περιφερειακό 
επίπεδο, στην άνοδο 
του πραγματικού ΑΕΠ 
(Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν) και στην 
αύξηση της συνολικής 
απασχόλησης και  
άρα στη μείωση  
της ανεργίας. 
Η ανάλυσή μας κατέδειξε ότι το 
προτεινόμενο μέτρο φορολογικής 
πολιτικής θα είχε πολλαπλές 
ευεργετικές επιδράσεις στην 
ελληνική κοινωνία. Ενδεικτικά 
αναφέρονται τα πολλαπλασιαστικά 
οφέλη που θα αποκόμιζαν από την 
υιοθέτησή του εκατοντάδες χιλιάδες 
ελληνικές οικογένειες και 
επιχειρήσεις στις δεκατρείς 
περιφέρειες της χώρας, 
συμβάλλοντας έτσι στην 
αντιμετώπιση του οξύτατου 
δημογραφικού μας προβλήματος σε 
περιφερειακό επίπεδο και ιδίως στις 
ακριτικές περιοχές της χώρας. Η 
τεχνοκρατική διερεύνηση των 
κοινωνικοοικονομικών φαινομένων 
θα πρέπει να αποτελεί εφαλτήριο 
διατύπωσης αποτελεσματικών 
μέτρων πολιτικής για την επίλυση 
σοβαρών προβλημάτων της 
ελληνικής οικονομίας. Με κριτήριο 
τη λογική αυτή, η σημερινή και 
ορισμένες από τις επόμενες 
επιφυλλίδες μας θα εστιάσουν στην 
εισήγηση προτάσεων οικονομικής 
πολιτικής για την ανάπτυξη της 
εθνικής μας οικονομίας και την 
εξυγίανση των Δημοσίων 
Οικονομικών. 

 
Ως γνωστόν, το Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) μιας χώρας 
παράγεται στον πρωτογενή 
(αγροτικό) τομέα, στον δευτερογενή 

(βιομηχανικό) τομέα και στον 
τριτογενή τομέα των υπηρεσιών. 
Σύμφωνα με τα εθνικολογιστικά 
στοιχεία του 2020, η συμβολή του 
αγροτικού τομέα στην παραγωγή 
του ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας 
ήταν μόλις 4,9%, του βιομηχανικού 
17,1% και του τριτογενούς τομέα των 
υπηρεσιών 78,0%. Στον πρωτογενή 
τομέα περιλαμβάνονται οι κλάδοι 
της γεωργίας (οπωροκηπευτικά, 
δημητριακά, εσπεριδοειδή, μέλια, 
κ.ά.), της κτηνοτροφίας, της αλιείας, 
της πτηνοτροφίας και της 
δασοπονίας. Αν και ο αγροτικός 
τομέας συντελεί στην παραγωγή 
μόλις του 4,9% του ΑΕΠ της χώρας, 
εντούτοις τα στοιχεία της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) 
αποκαλύπτουν ότι το 10,6% 
περίπου των απασχολουμένων 
(εργαζομένων) δραστηριοποιείται 
σε επιμέρους κλάδους του 
πρωτογενούς τομέα. Συνεπώς, ο 
αγροτικός τομέας εξακολουθεί να 
συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη 
της ελληνικής οικονομίας και αν τα 
συγκριτικά του πλεονεκτήματα 
αξιοποιηθούν αποτελεσματικότερα 
στο μέλλον, βέβαιο είναι ότι η 
συμβολή του στην ανάπτυξη της 
εθνικής οικονομίας θα μπορούσε να 
καταστεί πολύ σημαντική. 

αγροτικός τομέας 
πληροί τις 
προϋποθέσεις για 

να παίξει πρωτεύοντα 
ρόλο στην έξοδο της 
ελληνικής οικονομίας 
από το τέλμα  
της ύφεσης. 
Ο πρωτογενής τομέας περιλαμβάνει 
πληθώρα συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων, τα οποία όμως για 
πολλά χρόνια παραμένουν 
αναξιοποίητα, προκαλώντας έτσι τη 
συνεχή μείωση του επιπέδου 
ανταγωνιστικότητάς του. 
Θεμελιώδης συνθήκη για την  

 

Ε 
Ο 
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ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας είναι η αύξηση των 
δημόσιων και των ιδιωτικών επενδύσεων σε πάγιο 
κεφάλαιο, όπως έργα υποδομής, κατοικίες, κτηριακές 
εγκαταστάσεις, μηχανολογικός εξοπλισμός, φράγματα για 
την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, κ.λπ. Το 
Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων 
(ΙΜΔΟ) τον Μάιο του 2015 δημοσίευσε μια αξιόλογη 
επιστημονική εργασία, με τίτλο «Μεθοδολογία εκτίμησης 
της αξίας της δασικής γης στην Ελλάδα». Τα μέλη της 
επιστημονικής ομάδας που συμμετείχαν στην εκπόνηση 
της μελέτης διατύπωσαν αξιόπιστη μέθοδο αποτίμησης της 
αξίας της δασικής γης στη χώρα μας. Το αποτέλεσμα της 
έρευνας αξιολογείται ως εξαίρετο και πρωτότυπο, καθότι 
συνιστά την πρώτη συστηματική ερευνητική προσπάθεια 
που έγινε στη χώρα μας για την διαμόρφωση άρτιας 
μεθόδου εκτίμησης της αξίας των ελληνικών δασών. Τα 
δασαρχεία υποχρεούνται να εφαρμόζουν στην πράξη την 
«μεθοδολογία εκτίμησης της δασικής γης στην Ελλάδα», 
σύμφωνα με την επιστημονική μέθοδο που διατύπωσε η 
ερευνητική ομάδα του ΙΜΔΟ.  

 
Από την προσεκτική μελέτη της συγκεκριμένης έρευνας του 
ΙΜΔΟ, διαπιστούται ότι εκτός της εμπεριστατωμένης 
μεθόδου υπολογισμού της αξίας των ελληνικών δασών, οι 
ερευνητές προτείνουν και μέτρα πολιτικής για την 
ανάπτυξη της δασοπονίας στη χώρα μας. Σε αρκετές 
περιοχές της ελληνικής επικράτειας υπάρχουν δασικές 
εκτάσεις με αξιοζήλευτα συγκριτικά πλεονεκτήματα, που θα 
μπορούσαν να συνδράμουν στην πρόοδο της δασοπονίας 
και κατά προέκταση στην ενίσχυση της αναπτυξιακής 
διαδικασίας. Στις περιοχές αυτές υπάρχουν οι 
αντικειμενικές συνθήκες για την πραγματοποίηση 
αξιόλογων επενδύσεων σε πάγιο κεφάλαιο, συμβάλλοντας 
στην δημιουργία σημαντικού οικονομικού οφέλους για τη 
χώρα. Οι οικονομικές δραστηριότητες και οι υπηρεσίες που 
σχετίζονται άμεσα και έμμεσα με τον κλάδο της 
δασοπονίας είναι πολλές και ενδιαφέρουσες, όπως 
παραγωγή βιομάζας, βιομηχανικού και καύσιμου ξύλου, 
προστασία και αξιοποίηση των υδάτινων πόρων, ρύθμιση 
του κλίματος και προστασία της βιοποικιλότητας, 

προστασία του εδάφους και της υγείας των πολιτών, 
προώθηση δράσεων στον κλάδο του οικοτουρισμού, 
ανάπτυξη της δασικής αναψυχής και διαφόρων αθλητικών 
δραστηριοτήτων, κ.λπ. Η αξιοποίηση όλων αυτών των 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την δασοπονία, 
προαπαιτούν την υλοποίηση επενδυτικών έργων σε πάγιο 
κεφάλαιο.  

διεύρυνση της συμμετοχής της 
δασοπονίας στην παραγωγή του 
ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας  

από 0,3% που είναι σήμερα σε 1,5% 
την επόμενη δεκαετία θα πρέπει  
να αποτελέσει κεντρικό στόχο  
της αναπτυξιακής πολιτικής. 
Ο κλάδος της Δασοπονίας εμπεριέχει πολλές επενδυτικές 
ευκαιρίες που το συντομότερο δυνατόν θα πρέπει να 
ενταχθούν στα ΕΣΠΑ και να χρηματοδοτηθούν με 
ευρωπαϊκούς πόρους. Οι κυβερνήσεις που χαράζουν την 
μακροοικονομική πολιτική οφείλουν να συνδυάζουν την 
περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας με τη δραστική 
αντιμετώπιση του ακανθώδους δημογραφικού μας 
προβλήματος. Αρκετές εκ των οικονομικών 
δραστηριοτήτων που συσχετίζονται με τη Δασοπονία 
έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και δίνουν τη 
δυνατότητα αύξησης του πληθυσμιακού δυναμικού σε όλες 
τις περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας. Η επανεκκίνηση 
της ελληνικής οικονομίας και η ενδυνάμωση των 
αναπτυξιακών της επιδόσεων, απαιτούν όραμα, 
μεθοδικότητα, συνέπεια και εξυπνάδα από τους ασκούντες 
την μακροοικονομική πολιτική. 

 

Η 
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της Μαριεντίνας Πετροπουλάκη 
Στελέχους ΕΟΤ 

 
Δεν σας πηγαίνω στα «χοντρά» 
πακέτα εκατομμυρίων ευρώ που 
έχουν δαπανηθεί σε διάφορες 
κατευθύνσεις εν μέσω πανδημίας, 
όπως τα ΜΜΕ, οι Εφοπλιστές, η 
Fraport και όπου αλλού γιατί χάνεται 
ο μπούσουλας, αλλά θα σταθώ σε 
κάτι πιο απλό. Έχουμε: *2.000.000 € 
για τις ζαρντινιέρες του «Μεγάλου 
Περιπάτου» της Αθήνας που τελικά 
αποδείχθηκαν απλές γλάστρες στο 
σοκάκι έξω από το σπίτι μου στο 
Γύθειο… 

 
* 3.000.000 € για τους μελλοντικούς 
πλάτανους και ότι άλλο σας 
προκύψει ως ιδέα δένδρου με τα 
συναφή τους για την Πανεπιστημίου 
*1.100.000 € για τις «Οικογενειακές 
Ιστορίες» του ALPHA!!! *1.067.000 € 

για τον «Ήλιο» του ΑΝΤ1! *2.350.000 € για τους «Συμπέθερους από τα Τίρανα», 
την «Γη της Ελιάς» και την «Έξαψη» του ΜEGA! 

Καταρχάς πολύ εύκολα πετάτε τα εκατομμύρια λες και είναι μαρουλόφυλλα από 
την περιουσία σα., αλλά δυστυχώς είναι από την δική μας. Το ξέρετε αυτό. Μας 
ρωτήσατε αν επιθυμούμε συνεχείς πειραματισμούς στην Αθήνα; Τώρα ακόμη στο 
φουλ της πανδημίας θα κόψουμε δρόμο για να απολαύσουμε τις καλλιτεχνίες σας; 
Αυτό μας μάρανε τώρα λες και δεν έχουμε άλλα προβλήματα; 

Είναι… φτωχοί οι Καναλάρχες και εμείς οι «πλούσιοι» τους ενισχύουμε; Μας 
ρωτήσατε γι’ αυτή την αλόγιστη σπατάλη; Συγνώμη μήπως έχετε κάνει κάποιο 
λάθος και έχετε μπερδέψει τους Τραπεζικούς Λογαριασμούς του Δημοσίου με τους 
προσωπικούς σας λογαριασμούς; Και εγώ ξέρω με ξένα κόλλυβα να κάνω 
μνημόσυνο... Αυτό κάνετε; Αυτά τα χρήματα δεν μπορούσατε να τα μοιράσετε σε 
Οικογένειες που ζούνε κάτω από το όριο της φτώχειας και σε Συνταξιούχους που 
φυτοζωούν, για να φάνε ένα κομμάτι ζεστό ψωμί; Πόσοι άνθρωποι υποφέρουν το 
ξέρετε; Όχι βεβαίως, γιατί εσείς το ζεστό ψωμί το έχετε καθημερινά στο τραπέζι 
σας και δεν ξέρετε πώς είναι ο άλλος δίπλα σου να πεινάει. Να θέλει να φάει αλλά 
να μην μπορεί, γιατί δεν έχει!  Δεν ξέρετε πώς ξημεροβραδιαζονται κάποιοι 
άνθρωποι, γιατί ποτέ δεν σας ενδιέφερε να το μάθετε. Τίποτε άλλο… ΣΚΕΤΗ 
ΑΛΗΤΕΙΑ!!! 
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του Νίκου Νικολόπουλου 
Προέδρου 
Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος 

 
Την ίδια στιγμή που η «πολιορκία» 
των Ελλήνων καταναλωτών σφίγγει 
από συνεχείς αυξήσεις, κάποιοι 
πανικόβλητοι αγοράζουν και 
αποθηκεύουν τρόφιμα υπό τον φόβο 
των ανατιμήσεων, ενώ στο σύνολο 
του ο ελληνικός λαός δοκιμάζεται 
από φτώχεια, ανεργία, λιμούς και 
καταποντισμούς!!! 

κοινωνία είναι 
εξαιρετικά 
πιεσμένη 

οικονομικά και δεν 
έχει την παραμικρή 
δυνατότητα να αντέξει 
το κύμα της ακρίβειας 
που όλα δείχνουν θα 
συνεχιστεί και τους 
επόμενους μήνες. 
 

 
Οι πρόσφατες ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ για τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου 
που αποτυπώνουν το ανοδικό κύμα της ακρίβειας έχουν προκαλέσει αντιδράσεις 
και αναβρασμό. Είμαστε σε μια νέα ανθρωπιστική κρίση όμοια ή και χειρότερη 
εκείνης που βιώσαμε τη περίοδο των μνημονιακών «παγετώνων». 

α κυβερνητικά ημίμετρα για ηλεκτρικό ρεύμα, 
για το φυσικό αέριο και για το πετρέλαιο θα 
καλύψουν μόνο ένα μέρος των αυξήσεων  

και θα αναγκάσουν τις λαϊκές οικογένειες  
να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη… 
Ζούμε πλέον μέσα σε ένα απίστευτα δύσκολο περιβάλλον όπου τα μνημόνια, τα 
συνεχή λοκντάουν, οι αναστολές, οι μειώσεις μισθών και τζίρων, τα χρέη στην 
εφορία και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν γονατίσει όλα τα ελληνικά 
νοικοκυριά. Αυτή είναι η παρούσα πραγματική και όχι εικονική πραγματικότητα 
για την Πατρίδα μας και τον ελληνικό λαό.  

 

Η 

Τ 
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Η εικόνα που μας δίνει η έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ για την χρονιά 
που πέρασε παρουσιάζει ως πολυτέλεια το κρέας, την 
θέρμανση ακόμα και τον κινηματογράφο για τον μέσο 
Έλληνα… Συγκεκριμένα το 96,7% των αδύναμων 
νοικοκυριών και το 40,8% των μεσαίων δηλώνουν 
δυσκολία ακόμα και για κάλυψη των αναγκαίων δαπανών 
της τάξης των 390€ περίπου, έχοντας αδυναμία να υπάρχει 
στο οικογενειακό τραπέζι έστω και δύο φορές την 
εβδομάδα κοτόπουλο κρέας ή ψάρι! Δεν υπάρχουν 
χρήματα ώστε το σπιτικό τους να έχει μια ικανοποιητική 
θέρμανση! Πώς θα βγάλουν τον επερχόμενο χειμώνα; 
Επίσης δεν επαρκούν τα έσοδά τους για να κυκλοφορούν 
με το αμάξι τους ή να λειτουργούν το πλυντήριο ρούχων, 
να χρησιμοποιούν το τηλέφωνο ή ακόμα να και να 
αγοράσουν μια τηλεόραση. Δεν μπορούμε βέβαια να 
μιλήσουμε για διακοπές μιας εβδομάδας που αποτελούν 
πλέον όνειρο θερινής νυκτός για τους πολλούς, όταν 
μάλιστα η αδυναμία αποπληρωμής δανείων ή παγίων 
λογαριασμών τους έχει δημιουργήσει ένα μόνιμο μηνιαίο 
βραχνά. Δεν είναι καθόλου υπερβολικό να πούμε ότι 
μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων δεν έχουν χρήματα να 
διαθέσουν για την υγεία τους, την ψυχαγωγία τους και τις 
κοινωνικές τους υποχρεώσεις. Όμως οι ΧΑΡΒΑΝΤΙΑΝΟΙ 
του Μαξίμου περί αλλά τυρβάζουν και μεριμνούν… Από την 
καθημερινή προπαγάνδα τους στα βρώμικα κανάλια της 
διαπλοκής καταλαβαίνει ο καθένας μας ότι οι κύριοι αυτοί 
ζουν σε άλλη χώρα, ότι ζουν πράγματι σε μια εικονική 
πραγματικότητα. 

α οξυμένα οικονομικά 
προβλήματα όπως αποτυπώνονται 
στην έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ 

ακυρώνουν την τάχα δημοσκοπική 
κυριαρχία του Μητσοτάκη. 
Τα οξυμένα κοινωνικά, εθνικά και όχι μόνον προβλήματα 
έχουν διαμορφώσει ένα πολιτικό σύστημα τύπου «ζελέ», 
ενώ φουντώνουν γκρίνιες και δυναμώνουν τις φυγόκεντρες 
εσωκομματικές δυνάμεις. Ο Μητσοτάκης μέρα με τη μέρα 
απομυθοποιείται εκ των πραγμάτων, η επαυξανόμενη 
αμφισβήτηση φουντώνει και σε λίγο από «ΜΩΥΣΗΣ 
ΣΩΤΗΡΑΣ» που ήθελε να τον εμφανίζουν θα αποδειχθεί ότι 
είναι ο κύριος υπεύθυνος για τις «πληγές του Φαραώ» που 

φέρνει η δόλια πολιτική του, μια πολιτική συνεχούς 
ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ της χώρας μας με περισσότερα από 400 δις 
ευρώ!!! Εάν ο Μητσοτάκης και οι καρεκλοκένταυροι του 
Μαξίμου δεν μπορούν λόγω μειωμένης αντίληψης να 
καταλάβουν ότι έρχεται μεγάλη πολιτική καταιγίδα, 
τουλάχιστον ας προβληματιστούν γιατί ήδη τα ΜΜΕ των 
ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΩΝ που τους στηρίζουν με αθέμιτους και 
αντιδημοκρατικούς τρόπους, ζητούν εδώ και τώρα εκλογές.  

 
Ο Μητσοτάκης, εμφανιζόμενος σίγουρος για την πολιτική 
του κυριαρχία, έχει σταθεί αδύναμος μέχρι σήμερα να φέρει 
προς ψήφιση τα πρωτόκολλα της συμφωνίας των 
Πρεσπών. Γιατί άραγε; Τι φοβάται; Εκτός εάν ο 
Μητσοτάκης, άσχετα με τα όσα διαλαλεί ότι δεν πρόκειται 
να κάνει πρόωρες εκλογές – ακόμα και πριν λίγες ημέρες 
στο υπουργικό του συμβούλιο - ψάχνει την ευκαιρία να μας 
πάει σε πρόωρες εκλογές, που θα αναδείξουν μια 
κυβέρνηση ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ! Το ποια κόμματα και πόσα θα 
συγκροτήσουν τη νέα κυβέρνηση Συνασπισμού θα 
εξαρτηθεί από την απόφαση του λαού… Άραγε ο 
πολύπαθος λαός είναι έτοιμος να καταστήσει με την ψήφο 
του τον Κούλη μια νέα Φώφη; Ίσως … Άλλωστε ποιος 
πίστευε ότι το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου θα γινόταν 
κάποτε πολιτική «τσόντα» του Μητσοτάκη Β’ του μικρού 
και ολίγιστου. Σύντομα… οψόμεθα εις Φιλίππους!!! 

 

Τ 
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του Λεωνίδα Στάμου 
Maitre Ιδιωτικού Δικαίου 
Δικηγόρου παρ΄ Αρείω Πάγω 
Αντιπρόεδρου Υπέρβασης 

 

Διοικητική 
Ολομέλεια του 
Αρείου Πάγου  

με την υπ’ αριθμ.  
34/28-6-2018 
Γνωμοδότησή  
της, τάχθηκε (κατά 
πλειοψηφία  
21/17) υπέρ της 
αντισυνταγματικότητας 
της υποχρεωτικής 
διαμεσολάβησης  
σε αστικές και 
εμπορικές υποθέσεις, 
όπως εισήχθη με τις 
διατάξεις του Νόμου 

4512/2018 (Κεφάλαιο Β' άρθρα 178-206) σύμφωνα με 
την εισήγηση-τοποθέτηση του Αρεοπαγίτη Γεωργίου 
Αποστολάκη,  
η οποία έχει ως εξής : 

 
«Ο έλεγχος του κατά πόσον η έκταση της υποχρεωτικής προσφυγής στη 
Διαμεσολάβηση του ν. 4512/2018, οι ειδικότεροι όροι οι οποίοι διέπουν τη 
διεξαγωγή της, καθώς και το κόστος που αυτή συνεπάγεται, θίγουν το δικαίωμα 
αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, όπως αυτό κατοχυρώνεται στο 
Σύνταγμα, στην ΕΣΔΑ και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, συναρτάται κατ' 
ανάγκη με δύο άξονες: 1.- Το άρθρο 20 του Συντάγματος. 2.- Τα άρθρα 6 και 13 της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) σε συνδυασμό με το 
άρθρο 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. που διακηρύχθηκε στις 7 

Η 
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Δεκεμβρίου 2000 στη Νίκαια. 1.- Σύνταγμα. Σύμφωνα με το 
άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος «Καθένας έχει δικαίωμα 
στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και 
μπορεί να αναπτύξει σε αυτά τις απόψεις του για τα 
δικαιώματα ή συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει». Από τα 
ανωτέρω προκύπτει πως η δικαστική προστασία 
κατοχυρώνεται απευθείας από το Σύνταγμα, Η εφαρμογή 
της δεν εξαρτάται από την έκδοση νόμου. Η φράση «όπως 
νόμος ορίζει» έχει το νόημα ότι το δικαίωμα δικαστικής 
προστασίας ισχύει μέσα στα διαδικαστικά πλαίσια που 
χαράζουν οι εκάστοτε ισχύοντες δικονομικοί νόμοι. Οι 
νόμοι αυτοί δεν μπορούν να περιορίζουν, αλλά οφείλουν 
απλώς να προσδιορίζουν τον τρόπο άσκησης του 
δικαιώματος αυτού. Ενώ, δηλαδή, αρχικά είχε 
υποστηριχθεί, ότι στο πλαίσιο αυτής της επιφύλαξης, ο 
νομοθέτης διατηρεί την εξουσία, να εξαιρέσει ορισμένες 
κατηγορίες διαφορών και υποθέσεων από τη δικαιοδοσία 
των δικαστηρίων, νομολογιακά επικράτησε ότι αφορά στον 
τρόπο που θα ασκηθούν τα δικαιώματα που παρέχονται με 
το άρθρο 20 Συντ. και όχι στο αν θα ισχύσουν. Αυτή η 
διάκριση ανάμεσα στο πώς και στο αν, αποδίδει ήδη την 
απολύτως κυριαρχούσα πλέον θεωρητική και νομολογιακή 
αντίληψη, έτσι ώστε να αποκρούεται ως αντισυνταγματική 
κάθε νομοθετική επέμβαση που θα έθιγε τον πυρήνα του 
δικαιώματος για δικαστική προστασία.  

εν μπορεί λοιπόν να απαγορευθεί 
σε κανέναν και για καμία 
υπόθεση η πρόσβαση στη 

Δικαιοσύνη, με εξαίρεση την εκούσια 
και από κοινού ανάθεση της επίλυσης 
μίας διαφοράς από τους διαδίκους σε 
ιδιώτη (διαιτητή ή διαμεσολαβητή). 
Γίνεται βέβαια δεκτό ότι επιτρέπεται να καθιερώνονται 
ειδικότερες προϋποθέσεις και περιορισμοί ως προς την 
άσκηση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας. 
Σύμφωνα με τη νομολογία του ΣτΕ, οι προϋποθέσεις 
ασκήσεως του δικαιώματος δικαστικής προστασίας πρέπει 
να συνάδουν με την ανάγκη αποτελεσματικής απονομής 
δικαιοσύνης, και, περαιτέρω, να μην υπερβαίνουν τα όρια 
εκείνα, πέραν των οποίων συνεπάγονται την άμεση ή 
έμμεση κατάλυση του προστατευομένου ατομικού 
δικαιώματος παροχής έννομης δικαστικής προστασίας. Αν 
και υποστηρίζεται ότι μόνη η υποχρεωτικότητα πρόταξης 

της Διαμεσολάβησης ως αναγκαίος όρος προσφυγής σε 
Δικαστήριο είναι αντίθετη στο άρθρο 20 Συντ., ωστόσο, με 
βάση τις ανωτέρω παραδοχές, ορθότερο είναι να γίνει 
δεκτό, ότι από μόνη τη θεσμοθέτηση της 
υποχρεωτικότητας της Διαμεσολάβησης, ως μίας 
προδικασίας η οποία πρέπει να προτάσσεται υποχρεωτικά 
της συζητήσεως της αγωγής ως προς την αντίστοιχη 
ιδιωτική διαφορά, δεν τίθεται ζήτημα 
αντισυνταγματικότητας, καθώς δεν καταστρατηγείται η 
βασική αρχή πρόσβασης στο δικαστικό σύστημα, αλλά 
απλώς αναστέλλεται αυτή για εύλογο χρονικό διάστημα, 
υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι σε περίπτωση αποτυχίας 
της Διαμεσολάβησης διασφαλίζεται η δυνατότητα 
επιστροφής των διαδίκων στο Δικαστήριο, χωρίς όμως 
συνέπειες, προκειμένου να επιλυθεί η διαφορά τους. Αν 
όμως η Διαμεσολάβηση - ακριβέστερα η υποχρεωτική 
πρόταξη της διαδικασίας Διαμεσολάβησης - άμεσα ή 
έμμεσα οδηγεί ή καταλήγει σε μια υποχρεωτική για τα μέρη 
απόφαση λ.χ. γιατί συνδέεται με πρόσθετα σοβαρά έξοδα ή 
συνεπάγεται κάποια ουσιαστική καθυστέρηση για την 
άσκηση της αγωγής, τότε η υποχρεωτικότητα γίνεται 
συνταγματικά προβληματική. Πιο συγκριμένα: Αν η 
υποχρεωτική συμμετοχή στη διαδικασία της 
Διαμεσολάβησης του ν. 4512/2018 συνεπάγεται για το 
διάδικο δικονομικές και οικονομικές συνέπειες, που 
υπερβαίνουν τα όρια εκείνα, πέραν των οποίων 
προκαλείται άμεση ή έμμεση κατάλυση του 
προστατευομένου ατομικού δικαιώματος παροχής έννομης 
δικαστικής προστασίας, τότε οι σχετικές διατάξεις που τις 
προβλέπουν θα πρέπει να κριθούν αντισυνταγματικές. Το 
αν συμβαίνει αυτό στην προκειμένη περίπτωση θα 
αναλυθεί παρακάτω. 2.- ΕΣΔΑ και Χάρτης Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων. Σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού  

 

Δ 
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Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), το 
«δικαίωμα σε δικαστήριο», του οποίου το δικαίωμα 
πρόσβασης συνιστά μία ιδιαίτερη πλευρά, δεν είναι 
απόλυτο, δεδομένου δε του περιθωρίου εκτίμησης το 
οποίο διαθέτουν τα συμβαλλόμενα κράτη, το δικαίωμα αυτό 
δύναται να υπόκειται σε περιορισμούς, οι οποίοι, 
εντούτοις, δεν θα πρέπει να θίγουν την ουσία του 
δικαιώματος πρόσβασης στο δικαστήριο. Επιπλέον, οι 
περιορισμοί αυτοί συμβιβάζονται με το άρθρο 6 παρ. 1 της 
ΕΣΔΑ, μόνον εάν τείνουν προς έναν ορισμένο θεμιτό 
σκοπό και εάν υφίσταται εύλογη σχέση αναλογικότητας 
μεταξύ των χρησιμοποιούμενων μέσων και του 
επιδιωκόμενου σκοπού. Παραλλήλως, το δικαίωμα σε 
αποτελεσματική δικαστική προστασία δεν θα πρέπει να 
παραβιάζεται από υπέρμετρα διαδικαστικά κόστη με τα 
οποία επιβαρύνεται ο πολίτης. Περαιτέρω, κατά τη 
νομολογία του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης(ΔΕΕ), 
έχει κριθεί ότι η αρχή της αποτελεσματικής ένδικης 
προστασίας αποτελεί γενική αρχή του κοινοτικού δικαίου 
και απορρέει από τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις 
των κρατών μελών, πράγμα που έχει καθιερωθεί με τα 
άρθρα 6 και 13 της ΕΣΔΑ και που έχει επιβεβαιωθεί με το 
άρθρο 47 του Χάρτη του Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της EE 
(ΕΕ 2000, C 364, σ. 1). Ωστόσο, σύμφωνα με τη νομολογία 
του Δικαστηρίου, «τα θεμελιώδη δικαιώματα, δεν 
αποτελούν απόλυτα προνόμια, αλλά μπορούν να 
περιέχουν περιορισμούς, υπό την προϋπόθεση ότι οι 
περιορισμοί αυτοί ανταποκρίνονται πράγματι σε σκοπούς 
γενικού συμφέροντος που επιδιώκει το επίμαχο μέτρο και 
δεν αποτελούν, ενόψει του επιδιωκομένου σκοπού, 
υπέρμετρη και επαχθή επέμβαση που θα προσέβαλε την 
ίδια την ουσία των ούτως διασφαλιζόμενων δικαιωμάτων. 
Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι στο ενωσιακό δίκαιο δεν 
υπάρχει κάποια Οδηγία ή άλλο νομοθετικό κείμενο που να 
επιβάλλει και να ρυθμίζει, γενικά και οριζόντια, το θεσμό της 
υποχρεωτικής Διαμεσολάβησης επί όλων των αστικών και 
εμπορικών διαφορών. Υπάρχουν όμως δύο ειδικές, 
κάθετες, Οδηγίες για πολύ συγκεκριμένες διαφορές: Μία 
είναι η Οδηγία 2008/52/ΕΚ που εφαρμόζεται στις 
διασυνοριακές διαφορές σε αστικές και εμπορικές 
υποθέσεις. Η Οδηγία αυτή προβλέπει ρυθμίσεις μίας 
εκούσιας και όχι υποχρεωτικής διαδικασίας 
Διαμεσολάβησης, πλην όμως στο άρθρο 5 παρ. 2 αυτής 
δηλώνει ότι δεν είναι κατ' αρχήν αντίθετη στο δίκαιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης εθνική νομοθεσία, που καθιστά 
υποχρεωτική την προσφυγή στη Διαμεσολάβηση ή τη 
συνδέει με κίνητρα ή κυρώσεις. Θέτει όμως στη συνέχεια 

μία σημαντική επιφύλαξη: Ότι η (εθνική) νομοθεσία για την 
θεσμοθέτηση υποχρεωτικής Διαμεσολάβησης δεν θα 
εμποδίζει την εκ μέρους των μερών άσκηση του 
δικαιώματος πρόσβασης στο δικαστικό σύστημα. 
Ουσιαστικά και εδώ, όπως στο Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ, η 
επιφύλαξη γίνεται υπέρ της διαφύλαξης του πυρήνα του 
δικαιώματος για πρόσβαση στη Δικαιοσύνη. Να σημειωθεί 
ότι στη συντριπτική πλειονότητα των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης η διαμεσολάβηση παραμένει 
προαιρετική. Κρίσιμη είναι, όμως, εν προκειμένω, η 
απόφαση του ΔΈΕ που εκδόθηκε με αφορμή τις υποθέσεις 
C-317 έως 320/2008 του ΔΕΕ αναφορικά με την Οδηγία 
2002/22/ΕΚ. Κατά τις αποφάσεις αυτές, το άρθρο 34 της 
Οδηγίας 2002/22/ΕΚ (για την καθολική υπηρεσία και τα 
δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά στα δίκτυα και τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών), έχει την έννοια ότι 
δεν απαγορεύει κανονιστική ρύθμιση κράτους μέλους, 
δυνάμει της οποίας οι διαφορές στον τομέα υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ τελικών χρηστών και 
παροχών των εν λόγω υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν 
δικαιώματα που απονέμει η Οδηγία, πρέπει να αποτελούν 
αντικείμενο υποχρεωτικής απόπειρας εξώδικου 
συμβιβασμού, η οποία λειτουργεί ως προϋπόθεση του 
παραδεκτού των ενδίκων βοηθημάτων. Επίσης, οι ίδιες 
αποφάσεις δέχονται ότι οι αρχές της ισοδυναμίας και της 
αποτελεσματικότητας, καθώς και η αρχή της 
αποτελεσματικής ένδικης προστασίας δεν απαγορεύουν 
εθνική κανονιστική ρύθμιση, που επιβάλλει γι' αυτές τις 
διαφορές την προηγούμενη εφαρμογή εξώδικης 
διαδικασίας συμβιβασμού, υπό την προϋπόθεση όμως ότι 
η διαδικασία αυτή δεν καταλήγει σε δεσμευτική για τα 
εμπλεκόμενα μέρη απόφαση, δεν καθυστερεί ουσιωδώς 
την άσκηση ενδίκου βοηθήματος, αναστέλλει την 
παραγραφή των οικείων δικαιωμάτων και δεν προκαλεί 
έξοδα, ή προκαλεί ελάχιστα έξοδα, στα ενδιαφερόμενο 
μέρη, εφόσον πάντως η ηλεκτρονική οδός δεν αποτελεί το 
μοναδικό μέσο προσβάσεως στην εν λόγω διαδικασία 
συμβιβασμού και είναι δυνατή η λήψη προσωρινών 
μέτρων σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες το 
επείγον της καταστάσεως τα επιβάλλει. Γίνεται επομένως 
απολύτως σαφές, κατά την ανωτέρω νομολογία, ότι για να  
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είναι ανεκτή και συμβατή με το ενωσιακό δίκαιο μία εθνική 
νομοθεσία, που επιβάλλει την υποχρεωτική 
Διαμεσολάβηση πριν από την προσφυγή στο Δικαστήριο, 
πλην άλλων προϋποθέσεων πρέπει να είναι κατ' ουσίαν 
ανέξοδη (να μη προκαλεί έξοδα στο διάδικο ή να έστω να 
προκαλεί ελάχιστα έξοδα). Εξ αντιθέτου, αν η διαδικασία 
της υποχρεωτικής Διαμεσολάβησης δεν είναι ανέξοδη αλλά 
προκαλεί έξοδα σε βάρος των μερών (εξαιρούνται τα 
ελάχιστα έξοδα), τότε δεν είναι ανεκτή από το ενωσιακό 
δίκαιο, γιατί μία τέτοια Διαμεσολάβηση προσβάλλει τις 
ανωτέρω αρχές : (της ισοδυναμίας και της 
αποτελεσματικότητας, καθώς της αποτελεσματικής ένδικης 
προστασίας). Περαιτέρω, υποχρεωτική Διαμεσολάβηση 
προβλέπει η Οδηγία 2013/11 /ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για 
την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών. Είναι 
ειδικού περιεχομένου και έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό 
δίκαιο με την ΚΥΑ 70330οικ./9.7.2015. (ΦΕΚ Β' 
1421/9.7.2015). Επ’ αυτής, το ΔΕΕ στην υπόθεση C-75/16 
επαναλαμβάνει ότι κατ’ αρχάς δεν αντίκειται προς το δίκαιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ρύθμιση, σε επίπεδο εθνικής 
νομοθεσίας, υποχρεωτικής προσφυγής σε 
Διαμεσολάβηση. Ωστόσο, το Δικαστήριο επισημαίνει την 
αντίθεση της συγκεκριμένης Οδηγίας σε εθνική ρύθμιση η 
οποία προβλέπει ότι οι καταναλωτές θα πρέπει 
υποχρεωτικά να επικουρούνται από δικηγόρο και δεν 
μπορούν να αποσυρθούν από τη διαδικασία 
διαμεσολαβήσεως, παρά μόνον εάν αποδείξουν την 
ύπαρξη εύλογης αιτίας για αυτή τους την απόφαση. Τα ίδια 
επανέλαβε το ΔΕΕ και πρόσφατα με την απόφαση του Α' 
Τμήματος της 14ης Ιουνίου 2017 επί προδικαστικού 
ερωτήματος Ιταλικού δικαστηρίου. Συγκεκριμένα έκρινε τα 
ακόλουθα: "Η οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για 
την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 2006/2004 και της 
οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ), έχει την έννοια ότι δεν 
αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση, όπως η επίμαχη στην 
υπόθεση της κύριας δίκης, η οποία προβλέπει την 
προσφυγή σε διαδικασία διαμεσολαβήσεως στις διαφορές 
που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, της οδηγίας 
αυτής, ως προϋπόθεση του παραδεκτού της ένδικης 
προσφυγής σχετικά με τις εν λόγω διαφορές, στον βαθμό 
που μια τέτοια απαίτηση δεν εμποδίζει τα εμπλεκόμενα 
μέρη να ασκήσουν το δικαίωμά τους προσβάσεως στο 
δικαστικό σύστημα. Αντιθέτως, η εν λόγω οδηγία έχει την 
έννοια ότι αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση, όπως η επίμαχη 
στην υπόθεση της κύριας δίκης, η οποία προβλέπει ότι, στο 
πλαίσιο τέτοιας διαμεσολαβήσεως, οι καταναλωτές πρέπει 
να επικουρούνται από δικηγόρο και δεν μπορούν να 

αποσυρθούν από διαδικασία διαμεσολαβήσεως παρά 
μόνον εάν αποδείξουν την ύπαρξη εύλογης αιτίας για αυτή 
τους την απόφαση!" Στο σκεπτικό δε αναφέρονται τα εξής: 
"64. ... όσον αφορά την υποχρέωση του καταναλωτή να 
ζητήσει την επικουρία δικηγόρου για να κινήσει διαδικασία 
διαμεσολαβήσεως, η απάντηση στο σχετικό ερώτημα 
προκύπτει από το γράμμα του άρθρου 8, στοιχείο β', της 
οδηγίας 2013/11. Ειδικότερα, το εν λόγω άρθρο, το οποίο 
αφορά την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας, επιβάλλει 
στα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι τα μέρη έχουν 
πρόσβαση στις διαδικασίες ΕΕΔ χωρίς να είναι 
υποχρεωμένα να απευθυνθούν σε δικηγόρο ή νομικό 
σύμβουλο. Επιπροσθέτως, το άρθρο 9, παράγραφος 1, 
στοιχείο β', της εν λόγω οδηγίας προβλέπει ότι κάθε 
εμπλεκόμενο μέρος πρέπει να ενημερώνεται ότι δεν 
υποχρεούται να απευθυνθεί σε δικηγόρο ή σε νομικό 
σύμβουλο. Κατά συνέπεια, εθνική νομοθεσία δεν δύναται 
να επιβάλει στον καταναλωτή ο οποίος μετέχει σε 
διαδικασία ΕΕΔ την υποχρέωση να επικουρείται 
υποχρεωτικώς από δικηγόρο." Αν και οι αποφάσεις αυτές 
αφορούν στην ειδικού και στενού περιεχομένου Οδηγία 
2013/11 /ΕΕ, εν τούτοις συνιστούν σοβαρούς ενδείκτες ότι 
το ΔΕΕ δίνει μεγάλη σημασία και θεωρεί ότι υπάρχει 
ασυμβατότητα προς το ενωσιακό δίκαιο όταν η εθνική 
νομοθεσία υποχρεώνει τα μέρη να παρίστανται ενώπιον 
του Διαμεσολαβητή με πληρεξούσιους δικηγόρους. Είναι 
ευνόητο ότι το ασύμβατο δεν οφείλεται στην δικηγορική 
υποστήριξη καθεαυτή (που σε κάθε περίπτωση είναι 
ευεργετική για το διάδικο), αλλά στις δαπάνες που 
συνεπάγεται τις οποίες φαίνεται ότι το ΔΕΕ θεωρεί 
σημαντικό οικονομικό κόστος, που πλήττει άμεσα το 
δικαίωμα προσβάσεως σε Δικαστήριο. Και πλήττει το 
δικαίωμα αυτό διότι αν τα μέρη δεν προσφύγουν πρώτα σε 
μία τέτοια διαδικασία υποχρεωτικής Διαμεσολάβησης με 
υποχρεωτική την παράσταση δικηγόρου (εκ των 
πραγμάτων συνεπαγόμενη δαπάνες αμοιβής αυτού), δεν  
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θα υπάρχει δυνατότητα δικαστικής κρίσεως, αφού θα είναι 
απαράδεκτο το ένδικο δικαστικό βοήθημα που κατόπιν ο 
ενάγων θα ασκήσει. Με άλλα λόγια, το ΔΕΕ κρίνει ανεκτή τη 
ρύθμιση για το απαράδεκτο, αλλά υπό την προϋπόθεση 
πλην άλλων και ότι δεν θα είναι ο διάδικος υποχρεωμένος 
να παραστεί στο Διαμεσολαβητή με δικηγόρο. Από το 
συνδυασμό των προαναφερόμενων νομολογιακών 
πορισμάτων εξάγεται το συμπέρασμα ότι η ενωσιακή 
έννομη τάξη κατ’ αρχήν αποδέχεται ανεπιφύλακτα την 
εκούσια Διαμεσολάβηση ως μορφή εναλλακτικής επίλυσης 
αστικών κ.λπ. διαφορών. Δεν είναι όμως αντίθετη, σε μία 
εθνική νομοθεσία που καθιερώνει την υποχρεωτική 
Διαμεσολάβηση, ακόμη και ως όρο του παραδεκτού του 
οικείου ενδίκου βοηθήματος, υπό την απαράβατη 
προϋπόθεση, πλην άλλων, ότι α) είναι αδάπανη (με ανοχή 
τα ελάχιστα έξοδα) και β) δεν επιβάλλει την υποχρεωτική 
παράσταση των μερών με δικηγόρο. Είναι δε κρίσιμες οι 
ως άνω αποφάσεις του ΔΕΕ και πρέπει να ληφθούν 
σοβαρά υπόψη διότι, κατά τα διαλαμβανόμενα στο ν. 
4512/2018, όχι μόνο η παράσταση των μερών ενώπιον του 
Διαμεσολαβητή με πληρεξούσιο δικηγόρο είναι 
υποχρεωτική, αλλά και η διαδικασία δεν είναι ανέξοδη 
αφού προβλέπονται δαπάνες που δεν μπορούν να 
χαρακτηρισθούν ως ελάχιστες κατά την ανωτέρω έννοια. 
Υπό το φως επομένως των ανωτέρω, πρέπει να εξετασθεί 
κατά πόσο οι ρυθμίσεις των άρθρων 181, 182, 183 και 184 
ν. 4512/2018, αναφορικά προς το θεσμό της υποχρεωτικής 
Διαμεσολάβησης, που προβλέπουν υποχρεωτική 
παράταση δικηγόρου και δαπάνες, είναι σύμφωνες με το 
Σύνταγμα, την ΕΣΔΑ και την ενωσιακή έννομη τάξη ως μη 
προσβάλλουσες την αρχή της αποτελεσματικής δικαστικής 
προστασίας. Σε πρώτη φάση πρέπει να λεχθεί ότι ο 
επιδιωκόμενος από το νόμο σκοπός, όπως αυτός 
περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεσή του, δηλαδή η 
ταχεία και αποτελεσματική πρόσβαση στη Δικαιοσύνη, 
φαίνεται, κατ' αρχάς, θεμιτός. Ωστόσο, ζήτημα ανακύπτει 
κατά πόσον υφίσταται εύλογη σχέση αναλογικότητας 
μεταξύ των μέσων και του επιδιωκόμενου σκοπού, καθώς, 
προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός, πρώτον, θεσπίζεται 
η υποχρεωτικότητα προσφυγής στη διαμεσολάβηση για 
έναν μεγάλο αριθμό αστικών και εμπορικών διαφορών με 
ποινή το απαράδεκτο του οικείου ενδίκου βοηθήματος, 
δεύτερον, καθίσταται υποχρεωτική, δυνάμει του άρθρου 
183 παρ. 1, η παράσταση των μερών με πληρεξούσιο 
δικηγόρο και, τρίτον, ορίζεται ελάχιστη ωριαία αμοιβή του 
διαμεσολαβητή σε περίπτωση που αυτή δεν έχει 
συμφωνηθεί με γραπτή συμφωνία των μερών. Δεν 

μπορούμε λοιπόν να παραγνωρίσουμε ότι ένα σοβαρό 
έξοδο δημιουργείται από μόνη την υποχρεωτική 
παράσταση στο Διαμεσολαβητή με πληρεξούσιο δικηγόρο. 
Θα προηγηθούν οι δαπάνες κλητεύσεως του άλλου μέρους 
που για λόγους αποδεικτικούς θα προτιμηθεί να γίνονται με 
δικαστικό επιμελητή. Η αμοιβή του δικηγόρου για το χρόνο 
απασχολήσεώς του στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης 
είναι 80 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) για κάθε ώρα απασχολήσεως 
και συμβουλών. Το σοβαρό αυτό έξοδο επαυξάνεται και 
μεγιστοποιείται έτι περαιτέρω από την αμοιβής του 
Διαμεσολαβητή, η οποία ορίζεται κατ' ελάχιστον όριο στα 
ποσό των 170 ευρώ (ελάχιστη χρέωση για εργασία δύο 
ωρών), ενώ το τελικό κόστος εξαρτάται από το χρόνο 
απασχόλησής του με ελάχιστη τιμή τα 100 ευρώ ανά ώρα 
απασχόλησης (άρθρο 194 παρ. 2 α' και β'), με τις εξαιρέσεις 
της παρ. 3 του άρθρου 194 παρ. 3α και β (διατροφές και 
μικροδιαφορές). Με βάση τα δεδομένα αυτά, σε συνδυασμό 
με την εκτίμηση ότι μία μέσης δυσκολίας υπόθεση θα 
απαιτήσει κατά μέσο ότι απασχόληση του Διαμεσολαβητή 
επί 10 ώρες (αρχική μελέτη της διαφοράς, ακρόαση 
διαδίκων και δικηγόρων, νέα μελέτη των εκατέρωθεν 
ισχυρισμών, δεύτερη συνάντηση με τα μέρη και τους 
δικηγόρους τους για την έκθεση των προτάσεων-λύσεων 
που θα υποδείξει ο Διαμεσολαβητής, τελική συμφωνία ή 
ασυμφωνία). Έτσι το σύνολο των εξόδων εκτιμάται ότι κατά 
μέσο όρο ότι για τουλάχιστον για τον ενάγοντα θα εγγίζει τα 
2.000 ευρώ. Η εκτίμηση των δαπανημάτων αυτών δεν 
πρέπει να γίνει με αβέβαια και συμπωματικά κριτήρια, λ.χ. 
ότι ενδεχομένως να συμφωνηθούν με το Διαμεσολαβητή 
και τους δικηγόρους αμοιβές κατώτερες των ελάχιστων ή 
ότι μπορεί να υπάρχει επιμερισμός εξόδων μεταξύ 
περισσοτέρων ομόδικων κ.λπ. διότι μία τέτοια εκτίμηση θα 
οδηγήσει σε σκόπιμη υποτίμηση των κατά μέσο όρο 
δαπανημάτων. Οι δαπάνες αυτές στις οποίες θα 
υποβάλλεται ο διάδικος, ενόψει και των ειδικών δυσμενών 
συνθηκών που επικρατούν από ετών στη χειμαζόμενη 
οικονομία της Ελλάδας, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση 
να χαρακτηριστούν ασήμαντες και αμελητέες. Είναι 
σημαντικές και αναμφισβήτητα συνιστούν ένα υπέρμετρο 
για τον πολίτη κόστος Διαμεσολάβησης, τη στιγμή μάλιστα 
που νομοθετικά καθορίζονται, εν προκειμένω, μόνο κατ' 
ελάχιστον τα όρια αμοιβής των διαμεσολαβητών, όχι δε και 
τα μέγιστα όρια αυτών. Αλλά η υποχρεωτικότητα της 
Διαμεσολάβησης δεν επιβάλλεται μόνο με την πρόβλεψη 
του απαράδεκτου. Ενισχύεται από το νόμο με την απειλή 
και περαιτέρω ποινών και εξόδων. Η μη προσέλευση του 
διαδίκου στη Διαμεσολάβηση, παρά την κλήτευσή του, έχει 
ως συνέπεια ότι το Δικαστήριο, που στη συνέχεια θα 
επιληφθεί της διαφοράς, μπορεί να του επιβάλει (δηλαδή 
στον απόντα διάδικο) χρηματική ποινή - ακριβώς λόγω τής  
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απουσίας - ύψους 120 έως 300 ευρώ, συνεκτιμωμένης της 
εν γένει συμπεριφοράς του στην μη προσέλευση στη 
διαδικασία της διαμεσολάβησης και επιπλέον χρηματική 
ποινή ποσοστού έως 0,2% επί του αντικειμένου της 
διαφοράς σε περίπτωση ήττας του και ανάλογα με την 
έκτασή της (άρθρο 182 παρ. 2Β). Δηλαδή, η πρώτη 
χρηματική ποινή δύναται να επιβάλλεται ανεξάρτητα από 
την έκβαση της δίκης, ακόμα δηλαδή και αν ο διάδικος 
τελικά ολικά κερδίσει και επομένως δικαιωθεί η επιλογή 
του να μη θέλει να κλείσει η υπόθεση εξωδικαστικά με την 
παρέμβαση Διαμεσολαβητή. Οι παραπάνω χρηματικές 
ποινές περιέρχονται στο ΤΑΧΔΙΚ και συνιστούν δημόσια 
έσοδα (182 παρ. 2β εδ. τελ.) Επίσης, κατά την κατάθεση του 
πρακτικού διαμεσολάβησης, υποβάλλεται παράβολο 
ποσού 50 ευρώ (άρθρο 184 παρ. 2).  

ε όλα δε τα παραπάνω, πρέπει 
φυσικά να συνυπολογιστεί και  
το σημαντικό κόστος από την 

υποχρεωτική παράσταση των 
δικηγόρων των μερών στο Δικαστήριο 
πλέον. Επομένως, από το συνδυασμό 
όλων των ανωτέρω, καθίσταται 
φανερό ότι ουσιαστικά πρόκειται,  
όχι για αδάπανη όπως θα έπρεπε, 
αλλά για μία δαπανηρή υποχρεωτική 
διαδικασία, που έμμεσα οδηγεί 
(υποχρεώνει δηλαδή) τον 
ασθενέστερο διάδικο προς την 
κατεύθυνση να συγκατατεθεί και  
να αποδεχθεί τη λύση- πρόταση του 
Διαμεσολαβητή, παραιτούμενος  
από το δικαίωμα προσφυγής  
στον φυσικό δικαστή. 
Και τούτο διότι ο ασθενέστερο οικονομικά διάδικος, ιδίως 
στην σημερινή ελληνική πραγματικότητα των μικρών 

μισθών και της ανεργίας αναλογιζόμενος τις δαπάνες στις 
οποίες αναγκάσθηκε να υποβληθεί για την υποχρεωτική 
συμμετοχή του στη Διαμεσολάβηση, αλλά και εκείνες στις 
οποίες θα επανυποβληθεί για την ενώπιον του 
Δικαστηρίου διαδικασία, επί πλέον δε και τις ενδεχόμενες 
ποινές που θα υποστεί από το Δικαστήριο σε περίπτωση 
ήττας του, παύει πλέον να κινείται στα πλαίσια της 
ελεύθερης βούλησης για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
απόφασης του Διαμεσολαβητή, όπως το Σύνταγμα και η 
ΕΣΔΑ επιτάσσουν, αλλά έμμεσα υποχρεώνεται, ιδίως 
εκείνος που εκτιμά ότι δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί σε 
όλα αυτά τα δαπανήματα, να παραμείνει εκών-άκων στη 
πρόταση-λύση του Διαμεσολαβητή. Έτσι τα ενδεχόμενα: α) 
της αποτυχίας της διαπραγμάτευσης και β) της άρνησης 
συμμετοχής σε αυτήν, κοστίζουν σημαντικά στους 
διαδίκους - που πρέπει να υπολογίζουν την επανάληψη 
άσκοπων εξόδων και μελλοντικά -, θέτοντας ουσιώδη 
προσκόμματα στην πρόσβαση στη Δικαιοσύνη. Να 
σημειωθεί δε ότι στην ενώπιον του Δικαστηρίου διαδικασία 
δεν προβλέπεται επιβολή χρηματικής ποινής στην 
περίπτωση ερημοδικίας κάποιου διαδίκου. Προβλέπεται 
μόνο παράβολο για την άσκηση της ανακοπής 
ερημοδικίας. Στα παραπάνω να προστεθεί ότι πρόσφατα ο 
νομοθέτης (κινούμενος με άλλη εντελώς λογική) κατάργησε 
την υποχρεωτική καταβολή δικαστικού ενσήμου στις 
αναγνωριστικές αγωγές, αναγνωρίζοντας ουσιαστικά ότι η 
ταμειακή ωφέλεια του Δημοσίου δεν μπορεί να λειτουργεί 
ως εμπόδιο στην πρόσβαση του πολίτη στη Δικαιοσύνη. 
Ένα άλλο θέμα που δεν στερείται συνταγματικού 
προβληματισμού είναι η δυσλειτουργία του θεσμού, αφού 
οι διάδικοι θα προσέρχονται με τους πληρεξουσίους 
δικηγόρους τους ενώπιον Διαμεσολαβητή που μπορεί να 
μην είναι νομικός. Η επίλυση διαφορών που 
περιλαμβάνουν συνήθως σύνθετα νομικά ζητήματα,  

 

Σ 



 

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 16-17 Οκτωβρίου 2021 | Αριθμός Φύλλου 202 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 26 

 
δικαιώματα και νομικές διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, 
δεν είναι δυνατό να ανατίθεται σε μη νομικούς. Ειδικότερα, 
στις διατάξεις των άρθρων 188, 189 και 190 του νόμου 
ορίζονται τα προσόντα των διαμεσολαβητών και 
διακηρύσσεται ο αμερόληπτος, ουδέτερος και ανεξάρτητος 
τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να εκτελούν τα καθήκοντά 
τους. Διαμεσολαβητής μπορεί να γίνεται κάθε κάτοχος 
πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που θα λάβει την 
σχετική διαπίστευση μέσα από μία σεμιναριακή 
εκπαίδευση, ανεξάρτητα από επιστημονική ειδικότητα και 
χωρίς να προϋποτίθεται νομική κατάρτιση. Στη συνέχεια ο 
νόμος, υποκαθιστά τα εχέγγυα ανεξαρτησίας με την απειλή 
μιας πειθαρχικής διαδικασίας, που καταστρώνεται στο 
άρθρο 193, υπό την εποπτεία της Κεντρικής Επιτροπής 
Διαμεσολάβησης, για την περίπτωση που κάποιος εκ των 
Διαμεσολαβητών τελέσει πειθαρχικό παράπτωμα και 
παραβεί την υποχρέωση αμεροληψίας και ουδετερότητα ή 
τελέσει έγκλημα κ.α. Μάλιστα στη διάταξη του άρθρου 193 
παρ. Δ2, ορίζεται πως ακόμη και η επιβολή της βαρύτερης 
μορφής πειθαρχικής ποινής σε Διαμεσολαβητή, για 
παράπτωμα (κακούργημα, πλημμέλημα εκ δόλου ή 
υποτροπή σε προσωρινή παύση) που τέλεσε στα πλαίσια 
της διαμεσολάβησης, ήτοι αυτής της ανάκλησης της 
διαπίστευσής του, «δε θίγει το κύρος της επιτυχούς 
έκβασης της διαμεσολάβησης καθώς και του 
συμφωνητικού που καταρτίστηκε». Επίσης, με το άρθρο 
196 του νόμου παρέχεται η δυνατότητα να συνιστώνται 
ενώσεις προσώπων πιστοποιημένων Διαμεσολαβητών με 
σκοπό την παροχή υπηρεσιών Διαμεσολάβησης. Οι 
διατάξεις αυτές είναι προβληματικές και δεν καλύπτουν τις 
εγγυήσεις αμεροληψίας, ουδετερότητας και ανεξαρτησίας 
που πρέπει να εξασφαλίζει ένα σύστημα υποχρεωτικής 
μάλιστα Διαμεσολάβησης. 

τσι η απάντηση στο ερώτημα που 
τίθεται στο πεδίο της ελληνικής 
έννομης τάξης, αλλά και της ΕΣΔΑ, 

αν δηλαδή η υποχρεωτικότητα της 
Διαμεσολαβήσεως, όπως αυτή 
θεσπίζεται με το Ν. 4512/2018, είναι 
συμβατή με το άρθρο 20 Συντάγματος 
και τα άρθρα 6 και 13 της ΕΣΔΑ σε 
συνδυασμό με το άρθρο 47 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, δεν 
μπορεί παρά να είναι αρνητική…… 

με την έννοια ότι από το σύνολο των προαναφερόμενων 
δικονομικών και οικονομικών συνεπειών θίγεται ο 
πυρήνας και η ουσία του δικαιώματος πρόσβασης στο 
Δικαστήριο, αφού όπως εξηγήθηκε προκαλούνται σοβαρά 
επί πλέον δαπανήματα και έμμεσα ο διάδικος οδηγείται 
στην υποχρεωτική αποδοχή της λύσης του 
Διαμεσολαβητή, ιδίως δε ο οικονομικά ασθενέστερος, με 
αποτέλεσμα τελικά να στερηθεί χωρίς τη θέλησή του το 
φυσικό δικαστή που του εγγυάται το Σύνταγμα και η ΕΣΔΑ. 
Στο επίπεδο της τελευταίας, οι ίδιοι όροι διαμεσολάβησης 
αποτελούν, ενόψει του επιδιωκομένου σκοπού, υπέρμετρη 
και επαχθή επέμβαση που τελικά προσβάλλει την ίδια την 
ουσία του δικαιώματος για πρόσβαση στη Δικαιοσύνη. Επί 
πλέον η με τους όρους αυτούς διαμορφωμένη 
υποχρεωτικότητα της Διαμεσολαβήσεως είναι αντίθετη και 
με την εγγύηση της ελεύθερης ανάπτυξης της 
προσωπικότητας. Τέλος, στο βαθμό που ο νόμος 
4512/2018 επιβάλλει για τη συμμετοχή στην διαδικασία της 
υποχρεωτικής Διαμεσολάβησης α) τα μέρη να 
επικουρούνται υποχρεωτικά με δικηγόρο και β) 
υποβάλλονται σε δαπανήματα αμοιβής του Διαμεσολαβητή 
κ.λπ., τα οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να 
χαρακτηρισθούν στα πλαίσια της ελληνικής κοινωνικής και 
οικονομικής πραγματικότητας ως ασήμαντα και αμελητέα, 
οι διατάξεις των άρθρων 181 παρ. 1 περ. δ, 182, 183 παρ. 1, 
194 του νόμου αυτού είναι ασύμβατες και με την ενωσιακή 
έννομη τάξη, στα πλαίσια της οποίας, για τη συμβατότητα 
εθνικής νομοθεσίας για υποχρεωτική Διαμεσολάβηση, όροι 
sine qua non είναι, πλην άλλων, ότι η διαδικασία α) είναι 
αδάπανη (με ανοχή τα ελάχιστα έξοδα) και β) δεν 
επιβάλλεται υποχρεωτική παράσταση των μερών με 
δικηγόρο». 
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του Κώστα Διώτη 
Οικονομολόγου, Στατιστικού, 
Πρώην Εφοριακού 
και Επιθεωρητή ΥΠΟΙΚ, 
Επιτρόπου Οικονομικών 
Υπέρβασης 

 

ιλιάδες εκκρεμείς 
υποθέσεις 
φορολογίας 

εισοδήματος, ΦΠΑ, 
φορολογίας ακινήτων 
που παραγράφονται 
στο τέλος του έτους 
βρίσκονται στο 
στόχαστρο των 
ελεγκτών της 
Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων. 
Σύμφωνα με το newsbeast.gr 
πρόκειται κυρίως για υποθέσεις που 
αφορούν το έτος 2015, οι οποίες σε 
λιγότερο από τρεις μήνες θα 
περάσουν στην Ιστορία. Ο 
φοροελεγκτικός μηχανισμός έχει 
ανεβάσει ταχύτητες μετά από την 

απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σύμφωνα με την οποία το δημόσιο 
χάνει το δικαίωμα επιβολής φόρων και προστίμων σε περίπτωση που εντός του 
προβλεπόμενου από τη νομοθεσία χρονικού διαστήματος για την παραγραφή δεν 
κοινοποιήσει στο φορολογούμενο την καταλογιστική πράξη. Θα πρέπει δηλαδή, 
η πράξη προσδιορισμού του φόρου, όχι μόνο να εκδοθεί εντός της προθεσμίας 
παραγραφής (σ.σ. μέχρι το τέλος του έτους) αλλά και να κοινοποιηθεί στο 
φορολογούμενου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας και όχι έπειτα από αυτή. Ήδη οι 
ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα έχουν πάρει εντολή να «τρέξουν» τον έλεγχο των 
εκκρεμών υποθέσεων προχωρώντας στην έκδοση και την κοινοποίηση των 
πράξεων οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου προκειμένου να 
αποφευχθεί η παραγραφή τους που θα προκαλέσει σημαντικές απώλειες εσόδων 
στα κρατικά ταμεία. 
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Από «κόσκινο» θα περάσουν: 1. 
Υποθέσεις φορολογουμένων που 
δεν δήλωσαν ή δήλωσαν ανακριβώς 
αναδρομικά ποσά αποδοχών τα 
οποία εισέπραξαν μέσα στο 2015 
αλλά αφορούν παλαιότερα έτη. 
Στους φορολογούμενους που θα 
εντοπιστούν να μην έχουν δηλώσει 
τα αναδρομικά που έχουν εισπράξει 
η ΑΑΔΕ θα στείλει «ραβασάκια» με 
το ποσό το φόρου που έχει 
προσδιοριστεί από τον φορο-
ελεγκτικό μηχανισμό. 2. Υποθέσεις 
επιχειρήσεων που δήλωσαν ψευδή 
στοιχεία για τα ακαθάριστα έσοδα ή 
τις δαπάνες κατά τη διαχειριστική 
περίοδο του 2015. 3. Υποθέσεις 
φορολογίας εισοδήματος για τη 
χρήση του 2012, για τις οποίες 
υποβλήθηκαν αρχικές εκπρόθεσμες 
δηλώσεις εντός του 2018. Για τις 
υποθέσεις αυτές η αρχική 5ετής 
προθεσμία παραγραφής, η οποία 
έληγε κανονικά στις 31 Δεκεμβρίου 
2018 (5 χρόνια από τη λήξη του έτους 
2013 στο οποίο έπρεπε να είχε 
υποβληθεί η αρχική εμπρόθεσμη 
δήλωση), παρατάθηκε για 3 ακόμη 
χρόνια, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 
2021, επειδή οι αρχικές δηλώσεις 
υποβλήθηκαν στο τελευταίο έτος της 
κανονικής 5ετούς περιόδου 
παραγραφής. 4. Υποθέσεις 
φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ 
για τη χρήση του έτους 2010 για τις 
οποίες μετά από την λήξη της 
κανονικής 5ετούς περιόδου 
παραγραφής, δηλαδή μετά την 31η 
Δεκεμβρίου 2016, περιήλθαν σε 
γνώση των αρμοδίων φορολογικών 
αρχών «συμπληρωματικά στοιχεία» 
για απόκρυψη φορολογητέας ύλης. 
5. Υποθέσεις φορολογίας 
εισοδήματος που αφορούν τη χρήση 
του έτους 2005, για τις οποίες δεν 
είχε υποβληθεί ποτέ η οικεία 
δήλωση. Για τις υποθέσεις αυτές 
προβλέπεται 15ετής περίοδος 
παραγραφής, η οποία άρχισε να 
«τρέχει» αμέσως μετά το τέλος του 

έτους εντός του οποίου έπρεπε να υποβληθούν οι αρχικές εμπρόθεσμες 
δηλώσεις, δηλαδή από την 1η-1-2007 και λήγει στις 31-12-2021. 

 

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι η προθεσμία παραγραφής του 
δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλλει φόρους και πρόστιμα διακόπτεται με τη 
νόμιμη κοινοποίηση της καταλογιστικής πράξης στο φορολογούμενο και όχι με 
μόνη την έκδοση της πράξης αυτής. Η αντίθετη διάταξη του Κώδικα Φορολογικής 
Διαδικασίας, η οποία ορίζει ότι η σχετική προθεσμία διακόπτεται μόνο με την 
έκδοση της πράξης, χωρίς να απαιτείται και η κοινοποίησή της για το σκοπό αυτό, 
κρίθηκε ανίσχυρη και άρα μη εφαρμοστέα, ως αντισυνταγματική. Το Δικαστήριο 
θεώρησε ότι σε αντίθετη περίπτωση θα παραβιάζονταν οι αρχές της φανερής 
δράσης της διοίκησης και της ασφάλειας δικαίου, καθώς η διακοπή της 
παραγραφής θα συνδεόταν με χρονικό σημείο άγνωστο στο φορολογούμενο. 
Μάλιστα με βάση την παραπάνω απόφαση η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών 
«έσβησε» φόρο και πρόστιμα συνολικού ύψους 13.000 ευρώ για αναδρομικά του 
2013, τα οποία θα έπρεπε να δηλωθούν το 2014 μετά από προσφυγή του 
φορολογούμενου ο οποίος ζήτησε παραγραφή της υπόθεσης καθώς η Εφορία 
εξέδωσε τη πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου στο τέλος του 2019 
οπότε έληγε η προθεσμία για την μη παραγραφή αλλά την κοινοποίησε το 2020. 
Ο συγκεκριμένος συνταξιούχος δικαιώθηκε, καθώς είχε προσφύγει στη ΔΕΔ εντός 
30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της Πράξης Προσδιορισμού του 
Φόρου από τη φορολογική διοίκηση. 

ε «ελεύθερη πτώση» βρίσκονται  
τα έσοδα του Ενιαίου Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης, 

προκαλώντας τον έντονο 

προβληματισμό της πολιτικής  
ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας.  
Όπως αναφέρει το enikos.gr η οικονομική κρίση που 
ακολουθεί την πανδημία έχει μειώσει δραματικά τα έσοδα 
από εισφορές μισθωτών και όλα δείχνουν ότι η τρέχουσα 
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χρονιά θα κλείσει για το υπερταμείο ασφάλισης με 
έλλειμμα. Υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου 
Εργασίας εμφανίζονται απαισιόδοξοι, καθώς βλέπουν ότι 
κάθε μήνα το ταμείο είναι μείον, γεγονός που μεγαλώνει τη 
«μαύρη τρύπα» στα έσοδα του ΕΦΚΑ. Το πρόβλημα 
αποτυπώνεται με διάφανο τρόπο και στα έσοδα του 
ταμείου. Το δημοσιονομικό έλλειμμα του ταμείου για το 
εννεάμηνο προσεγγίζει τα 800 εκατομμύρια ευρώ και το 
ταμειακό το 1,1 δισ. ευρώ. Εξάλλου, η φετινή χρονιά είχε 

μπει… στραβά με το καλημέρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2021 τα έσοδα από 
εισφορές και ρυθμίσεις οφειλών μειώθηκαν κατά 80 εκατ. 
ευρώ και οι μεταβιβάσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό 
ήταν αυξημένες κατά 124 εκατ. Ευρώ.  

την παρούσα φάση παρατηρείται 
σημαντική μείωση στα έσοδα από 
εισφορές μισθωτών. 

Κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2020 ο ΕΦΚΑ 
είχε έσοδα από εισφορές μισθωτών ύψους περίπου 7,5 δισ. 
ευρώ, ενώ για την ίδια περίοδο φέτος τα έσοδα ανήλθαν σε 
περίπου 7,4 δισ. ευρώ. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζουν, 
παραδόξως, τα έσοδα από εισφορές ελευθέρων 
επαγγελματιών. Τον Αύγουστο 2020 οι εισπράξεις του 
ΕΦΚΑ είχαν ανέλθει σε 137 εκατ. ευρώ, ενώ φέτος μπήκαν 
στα ταμεία 185 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με 
υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου Εργασίας η αύξηση 
αυτή οφείλεται στις νέες κλίμακες ασφαλιστικών εισφορών 
που θεσπίστηκαν από τον πρόσφατο νόμο Βρούτση. Κι 
αυτό, γιατί με τον νόμο 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) η 
κατώτατη εισφορά ανερχόταν σε 175 ευρώ, ενώ με το νέο 
θεσμικό πλαίσιο αυξήθηκε στα 215 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι 
η πλειονότητα των μη μισθωτών καταβάλλει περίπου 40 
ευρώ παραπάνω μηνιαίως σε σχέση με το παλιό καθεστώς. 
Είναι, λοιπόν, λογικό τα έσοδα από εισφορές μη μισθωτών 
να είναι παραπάνω παρά τις μεγάλες απώλειες λόγω τις 
πανδημίας. 

 
Το σκληρό πρόσωπό του δείχνει ακόμα μια φορά ο 
κρατικός μηχανισμός, την ώρα που αρχίζει ένα νέο σαφάρι 
κατασχέσεων και πλειστηριασμών (ακόμα και για χρέη 500 
ευρώ) σε όποιον έχει απλήρωτες οφειλές προς την Εφορία. 
Σύμφωνα με το dimokratia.gr φαίνεται πως το κράτος είναι 
ο μεγαλύτερος μπαταχτσής της χώρας, αφού δείχνει το ίδιο 
το χειρότερο πρόσωπό του προς τον ιδιωτικό τομέα που 
έχει «ξεζουμιστεί» τα τελευταία χρόνια από τις μνημονιακές 
πολιτικές και τα συνεχόμενα lockdowns. Με εγκύκλιο που 
εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών θεσπίζεται 
ακατάσχετο για τα τηρούμενα στις τράπεζες ταμειακά 
διαθέσιμα της Κεντρικής Διοίκησης και των λοιπών 

φορέων της Γενικής Κυβέρνησης με την αιτιολογία ότι 
«αυτά έχουν ταχθεί για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων 
ειδικών δημοσίων σκοπών». Έτσι, κανείς πολίτης και 
καμία επιχείρηση δεν θα μπορεί να εισπράξει τα ποσά που 
του οφείλει το κράτος, ακόμα και αν έχει δικαιωθεί 
τελεσίδικα από την ελληνική Δικαιοσύνη, ακόμα και αν οι 
απαιτήσεις τους αφορούν διαστήματα αρκετών ετών. Στην 
πράξη, ο φορολογούμενος θα πρέπει να περιμένει πότε θα 
έρθει η σειρά του, ανάλογα με την επάρκεια των ειδικών 
πιστώσεων που εγγράφονται στον Προϋπολογισμό, 
ωστόσο το κράτος θα μπορεί να του κάνει κατασχέσεις. Με 
τους πολίτες να περιμένουν τα χρήματα που δικαιούνται 
από το κράτος, θα μπορούν να έρθουν αντιμέτωποι ακόμα 
και με τα ξένα funds που θα κινήσουν πλειστηριασμούς, 
παρότι, αν οι φορολογούμενοι λάμβαναν τα χρωστούμενα 
από το κράτος, θα πλήρωναν τις υποχρεώσεις τους και δεν 
θα κινδύνευαν με αναγκαστικά μέτρα είσπραξης. Όλα αυτά 
την ώρα που χιλιάδες επιχειρήσεις κινδυνεύουν με 
πτώχευση, αφού το Ελληνικό Δημόσιο αρνείται πρακτικά 
την επιστροφή των ποσών που τους οφείλει και εκείνες με 
τη σειρά τους αδυνατούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις 
τους στις τράπεζες, στα funds, στην Εφορία και στα Ταμεία, 
όσες δόσεις και αν τους χορηγηθούν. Φυσικά, κανείς δεν 
μπορεί να ξεχάσει το σχέδιο της κυβέρνησης για το 
κλείσιμο όλων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που 
αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» της ελληνικής οικονομίας, 
ένα μέτρο που περιλαμβάνεται ξεκάθαρα στην έκθεση της 
επιτροπής Πισσαρίδη και ζητά συγχωνεύσεις και εξαγορές. 
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Σταθερή αύξηση παρουσιάζουν οι απάτες στον τομέα του 
ΦΠΑ από «εξαφανισμένους εμπόρους», όπως 
καταγράφουν τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με 
το sofokleousin.gr η ΑΑΔΕ προχώρησε στην 
απενεργοποίηση πάνω από 100 ΑΦΜ φυσικών 
προσώπων, τα οποία εμπλέκονται σε βαριές υποθέσεις 
φοροδιαφυγής και απάτης. 

α κρούσματα της φοροδιαφυγής 
«υψηλού επιπέδου» δείχνουν ότι 
υπάρχει έξαρση του φαινομένου 

και ότι οι ελεγκτικές υπηρεσίες της 
ΑΑΔΕ, έχουν ρίξει το βάρος στις 
μεγάλες υποθέσεις, οι οποίες 
υποκρύπτουν τεράστιες απάτες  
στον τομέα του ΦΠΑ, όπου διαρκών 
ανακαλύπτονται νέες υποθέσεις. 

 
Σημειώνεται ότι το ποσοστό της παραβατικότητας στις 
συγκεκριμένες υποθέσεις, που ερευνά η ΥΕΔΔΕ (Υπηρεσία 
Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων) ξεπερνά και 
το 80%. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στο επτάμηνο Ιανουαρίου - 
Ιουλίου, η ΥΕΔΔΕ ολοκλήρωσε 126 έρευνες για απάτη στον 
τομέα του ΦΠΑ, ενώ είναι σε εξέλιξη 77 ακόμη έρευνες. Με 
βάση τα ευρήματα των ερευνών της ΥΕΔΔΕ, οι αρμόδιες 
υπηρεσίες προχώρησαν στην απενεργοποίηση 107 ΑΦΜ 
(16 τον Ιανουάριο και 21 τον Φεβρουάριο, 24 τον Μάρτιο, 11 
τον Απρίλιο και 14 τον Μάιο, 11 τον Ιούνιο και 10 τον 

Ιούλιο), φυσικών προσώπων και εταιρειών, ως 
«εξαφανισμένων εμπόρων». Τα διαφυγόντα έσοδα του 
δημοσίου από τις συγκεκριμένες υποθέσεις ανήλθαν σε 
22,4 εκατ. ευρώ. 

ναφορικά με το ποσοστό της 
παραβατικότητας ανέρχεται σε 
εξαιρετικά υψηλά επίπεδα και 

συγκεκριμένα στο 84,9%, καθώς  
από τις 126 υποθέσεις για τις οποίες 
ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι στο 
επτάμηνο, διαπιστώθηκαν σοβαρές 
φορολογικές παραβάσεις στις 107  
και απενεργοποιήθηκαν τα ΑΦΜ. 
Τόσο τα κρούσματα όσο και οι έλεγχοι «τρέχουν» ταχύτερα 
φέτος σε σχέση με πέρυσι και το 2019. Το 2020 
ολοκληρώθηκαν 207 έλεγχοι και 164 το 2019, ενώ 
αντίστοιχα απενεργοποιήθηκαν 144 και 116 ΑΦΜ, ενώ 
μόνο στο επτάμηνο του 2021 ολοκληρώθηκαν 126 έλεγχοι 
και απενεργοποιήθηκαν 107 ΑΦΜ. Οι «εξαφανισμένοι 
έμποροι», αποτελούν ειδικό στόχο της ΑΑΔΕ, καθώς πριν 
εξαφανιστούν έχουν ήδη καταφέρει να φεσώσουν Εφορία, 
Ασφαλιστικά Ταμεία και προμηθευτές.  
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συνηθισμένη πρακτική της απάτης είναι η τύπου 
«καρουζέλ», κατά την οποία τα αγαθά κάνουν  
ένα κύκλο μεταξύ διαφόρων εταιρειών στο 

εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες 
ανήκουν στον ίδιο πρόσωπο ή κύκλωμα. Παράλληλα 
συμψηφίζουν τον ΦΠΑ που αναλογούν στα αγαθά,  
με εικονικά τιμολόγια τα οποία εκδίδουν οι 
επιχειρήσεις του ιδίου κυκλώματος. Κάποια στιγμή 
«εξαφανίζεται» η εταιρεία η οποία όφειλε να 
αποδώσει στο Δημόσιο τον ΦΠΑ και έτσι, τα προϊόντα 
πωλούνται χωρίς ΦΠΑ, σε πιο ανταγωνιστικές τιμές 
σε σχέση με εκείνα που φορολογούνται κανονικά. 

Σύμφωνα με τη φορολογική 
νομοθεσία, η διαδικασία 
απενεργοποίησης των ΑΦΜ 
διενεργείται στις περιπτώσεις που 
εντοπίζεται υπόθεση φοροδιαφυγής 
αλλά και προληπτικά, εάν από τον 
έλεγχο των αρχών προκύψει ότι: 
Δεν έχουν υποβάλλει δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήματος και φόρου 
προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) για 
δύο συνεχόμενα έτη. Από έλεγχο ή 
αυτοψία της Φορολογικής Αρχής 
προκύπτει ότι δεν υφίσταται 
οικονομική δραστηριότητα της 
επιχείρησής ή από έλεγχο ή αυτοψία 
της Φορολογικής Αρχής προκύπτει 
ότι έχει δηλώσει ψευδή ή ανακριβή 
στοιχεία προκειμένου να του 
χορηγηθεί Αριθμός Φορολογικού 
Μητρώου (Α.Φ.Μ.). Διαπιστωθεί 
πως έχουν ελλιπή ή λανθασμένα 
στοιχεία κατόχου. Μετά από έλεγχο 
διαπιστωθεί απάτη σε βάρος του 
δημοσίου. Οι φορολογούμενοι που 
χάνουν το ΑΦΜ τους, δεν μπορούν: 
να υποβάλουν οποιαδήποτε 
δήλωση στο τμήμα Μητρώου της 
ΔΥΟ, να υποβάλουν οποιαδήποτε 
φορολογική δήλωση ηλεκτρονικά, 
να θεωρήσουν βιβλία και στοιχεία, 
να υποβάλουν οποιαδήποτε 
γνωστοποίηση σχετικά με την 
εφαρμογή των διατάξεων του ΚΒΣ, 
να τύχουν απαλλαγής από το φόρο 
μεταβίβασης, κληρονομιών και 
γονικών παροχών κατά την 
απόκτηση πρώτης κατοικίας, να 
λάβουν πιστοποιητικό για υποβολή 
δηλώσεων κληρονομιών, δωρεών 
και γονικών παροχών, να λάβουν 
πιστοποιητικό για μεταβίβαση 
ακινήτων, να πάρουν αντίγραφο των 
υποβληθεισών δηλώσεων φόρου 
κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής 
παροχής, δήλωσης στοιχείων 
ακινήτων (Ε9), δήλωσης ΦΑΠ 
νομικών προσώπων και 
εκκαθαριστικών ΕΤΑΚ και ΦΑΠ 
φυσικών προσώπων, να λάβουν 
φορολογική ενημερότητα, να 
εισπράξουν ποσά από την 
εξόφληση τίτλων πληρωμής 
(Α.Φ.Ε.Κ. Χρηματικά Γραμμάτια, 
Γραμμάτια τρίτων, Χρηματικά 
εντάλματα) και να έχουν συναλλαγές 
με το Δημόσιο τομέα (συμμετοχή σε 
διαγωνισμό για προμήθεια υλικών ή 
ανάθεση έργων του Δημοσίου). 
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 BANKSTERS 

του  Πάνου Λελιάτσου 
Οικονομολόγου, Δικαστικού 
Πραγματογνώμονα, 
Μέλους Επιστημονικής 
Ομάδας Υπέρβασης 

 
Ξεπεράσανε τις 100.000 οι 
ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί που 
ετοιμάζονται να γίνουν στην χώρα! 
Για το σάπιο και διεφθαρμένο 
πολιτικό και τραπεζικό καθεστώς 
που τρώει τις σάρκες του Ελληνικού 
λαού, όλοι αυτοί θεωρούνται 
απατεώνες στρατηγικοί 
κακοπληρωτές και λαμόγια… 

00.000 Έλληνες θα 
χάσουν τα σπίτια 
τους τις περιουσίες 

τους τις επιχειρήσεις  
τα καταστήματα τα 
οικόπεδα και τα 
αγροτεμάχια τους  
και θα περιέλθουν  
στα χέρια ξένων! 

 
Μια χώρα έρμαιο που αλλάζει καθημερινώς ιδιοκτησιακό καθεστώς δίχως ίχνος 
αντίδρασης και αντίστασης. Το πλιάτσικο συνεχίζεται... 
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 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος 

 

ε τα πιο μελανά 
χρώματα 
σκιαγραφείται  

το μέλλον των οφει-
λετών, καθώς οι 
πλειστηριασμοί θα 
είναι η νέα ζοφερή 
πραγματικότητα  
για την Ελλάδα. 

 
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του 
Αλέξανδρου Κασσιμάτη στο 
protothema.gr οι τράπεζες έχουν 
καταφέρει τα τελευταία δύο χρόνια 
να περιορίσουν δραστικά τον όγκο 
των κόκκινων δανείων στα 
χαρτοφυλάκια τους. Τα 

προβληματικά δάνεια φεύγουν από 
τους τραπεζικούς ισολογισμούς και 
περνούν στον έλεγχο 
εξειδικευμένων εταιριών που βασικό 
τους αντικείμενο είναι η διαχείριση 
των κόκκινων δανείων. Με αυτόν τον 
τρόπο το τραπεζικό σύστημα 
ανταποκρίνεται στις ασφυκτικές 
πιέσεις που άσκησε η ΕΚΤ να 
περιοριστεί το απόθεμα των 
κόκκινων δανείων στα μονοψήφια 
επίπεδα του ευρωπαϊκού μέσου 
όρου. Αλλάζει η ιδιοκτησία των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά 

ο πρόβλημα 
παραμένει ακέραιο 
για την οικονομία 

και την κοινωνία, 
καθώς χιλιάδες 
μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις  
και νοικοκυριά 
παραμένουν 
υπερχρεωμένα και 
αποκλεισμένα από 
χρηματοδοτικές πηγές. 
Διευθετούμε λογιστικά και 
κανονιστικά το πρόβλημα, αλλά δεν 
το έχουμε θεραπεύσει. Οι μεγάλες 
εταιρίες διαχείρισης κόκκινων 
δανείων που δημιουργήθηκαν τα 
τελευταία χρόνια, κυρίως με 
διαχωρισμό των ανάλογων 
μηχανισμών και υποδομών που 
διέθεταν οι τράπεζες καλούνται 
τώρα να ρυθμίσουν ή να 
ρευστοποιήσουν τα δεκάδες 
δισεκατομμύρια κόκκινων δανείων 
που συγκέντρωσαν και 
εξακολουθούν να συγκεντρώνουν. 
Σε Forum για τα κόκκινα δάνεια που 
διοργανώθηκε πρόσφατα και 
προκάλεσε σχετικά δημοσιεύματα 
στον Τύπο, αναφέρθηκε ότι  

50.000 με 300.000 
ακίνητα που ήταν 
εγγυήσεις σε μη 

εξυπηρετούμενα 
δάνεια είναι ώριμα  
ως προς τις διαδικασίες 
για να πουληθούν  
μέσω ηλεκτρονικών 
πλατφορμών. 

 
Οι πλειστηριασμοί τα επόμενα 
χρόνια θα είναι καθημερινό γεγονός, 
δυσάρεστο αλλά ταυτόχρονα 
αναγκαίο για να ρευστοποιηθούν τα 
προβληματικά δάνεια και να μην 
αποτελούν εμπόδιο στην ανάπτυξη, 
μια οντότητα στασιμότητας και 
αδυναμίας σε μια οικονομία που 
προσπαθεί να αναπτυχθεί. Θα 
χρειαστεί να αποδεχθούμε τη 
διενέργεια αρκετών δεκάδων 
πλειστηριασμών κάθε χρόνο. Δεν 
μπορεί να γίνει διαφορετικά και για 
αυτό είναι απαραίτητο να 
διασφαλιστούν δύο προϋποθέσεις: 
Πρώτον ότι θα προστατευτούν οι 
πραγματικά ευάλωτοι ώστε να μην 
υπάρξουν ακραία κοινωνικά 
φαινόμενα και δεύτερον οι εταιρίες 
διαχείρισης να εκμεταλλευτούν τα 
σημαντικά οικονομικά περιθώρια 
που έχουν, καθώς αγοράζουν τα 
κόκκινα δάνεια σε χαμηλές τιμές 
ώστε να προσφέρουν στους 
δανειολήπτες πραγματικά 
ρεαλιστικές ρυθμίσεις. 

Μ 
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ρονιά πλειστηριασμών θα 
βαφτίσουν το 2022 Τράπεζες  
και Servicers στην συνάντηση  

που θα έχει η Ελληνική Ένωση 
Τραπεζών και οι διευθύνοντες 
σύμβουλοι με τους θεσμούς. 
Όπως αναφέρει η Ειρήνη Σακελλάρη στη συνάντηση αυτή 
θα μετέχουν από την πλευρά των θεσμών, εκπρόσωποι της 
Ε.Ε. της ΕΚΤ και του ESM. Πλειστηριασμοί λοιπόν και 
εναπομείνασες υποθέσεις σε ότι αφορά το Νόμο Κατσέλη 
αποτελούν το κορυφαίο θέμα συζήτησης. Μπορεί η διμερής 
ατζέντα να έχει και αναπτυξιακό χαρακτήρα, ωστόσο τα 
κόκκινα δάνεια και οι ανακτήσεις αποτελούν πολύ 
σημαντικό κεφάλαιο στις συζητήσεις μεταξύ θεσμών και 
τραπεζών κυρίως λόγω των καθυστερήσεων που επέφερε 
η πανδημία. Άλλωστε ο ρυθμός των ανακτήσεων βαρύνει 
και στις αποφάσεις των θεσμών για το αν θα υπολογιστούν 
στο χρέος οι εγγυήσεις των τιτλοποιήσεων. Η συζήτηση 
των συγκεκριμένων θα κινηθεί σε δύο άξονες: Η διενέργεια 
και ο προγραμματισμός νέων δημοπρασιών αλλά και οι 
εξελίξεις στις δίκες σε σχέση με το Νόμο Κατσέλη. 

Σε ό,τι αφορά τους πλειστηριασμούς από τις αρχές του 
έτους ήταν προγραμματισμένοι 16.800 πλειστηριασμοί. 
Μέσα από αυτούς άλλαξαν χέρια 6,500 ακίνητα πολλά εκ 
των οποίων κατέληξαν στα χέρια των τραπεζών, 10.250 
αναβλήθηκαν ενώ 50 ματαιώθηκαν. 3.600 είναι οι 
πλειστηριασμοί που πρόκειται να διενεργηθούν μέχρι το 
τέλος του έτους. Μέσα στην πλατφόρμα για το 2022 δεν 
έχουν αναρτηθεί παρά 2000 πλειστηριασμοί κυρίως εξ 
αναβολής από το προηγούμενο έτος. Σε ότι αφορά το Νόμο 
Κατσέλη για πρώτη φορά ξεκαθαρίζει το τοπίο και ο 
αριθμός των υποθέσεων γίνεται ακριβής και αφορά 48.000 
υποθέσεις. Η ληκτική ημερομηνία προκειμένου να 
δικαστούν οι υποθέσεις αυτές προ πανδημίας ήταν στο 
τέλος του 2021 κάτι που δεν είναι εφικτό αφού αποτέλεσε 
στόχο του 2018. Τώρα λοιπόν το αίτημα θα είναι η 

ανανέωση του στόχου στα μέσα του 2023. Ωστόσο υπάρχει 
μικρός αριθμός υποθέσεων σε απομακρυσμένα 
ειρηνοδικεία που αποτελεί μικρό απόλυτο μέγεθος ωστόσο 
οι δικάσιμοι μπορεί να καθυστερήσουν αρκετά.  

έσα στα σημαντικά θέματα είναι 
και η δημιουργία του φορέα 
που θα διαχειρίζεται τα ακίνητα 

των ευάλωτων νοικοκυριών. Ο 
σχετικός διαγωνισμός αναμένεται  
στο τέλος του τρέχοντος μήνα 
, ενώ τώρα στο Υπουργείο επεξεργάζονται τελικές 
παρατηρήσεις στο κείμενο του διαγωνισμού που 
πραγματοποίησε η Eurostat. Μπορεί κρίσιμα θέματα να 
θυμίζουν το κακό παρελθόν οικονομίας και τραπεζών 
ωστόσο η σημερινή ατζέντα έχει και αναπτυξιακό 
χαρακτήρα. Η πιστωτική επέκταση για το 2022 η ποιότητα 
των δανείων αλλά και η δυνατότητα των τραπεζών να 
διανείμουν τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης θα 
κυριαρχήσουν στο σημερινό ραντεβού. Στο τέλος της 
συνάντησης θα συζητηθεί και το θέμα των κρατικών 
εγγυήσεων σε δάνεια που έχουν χορηγήσει τα πιστωτικά 
ιδρύματα και τα οποία έχουν καταλήξει σε NPLs. Οι 
τράπεζες ζητούν ταχύτερη διεκπεραίωση της διαδικασίας 
αποπληρωμής των εγγυήσεων αυτών, ενώ το Δημόσιο 
θέτει ασφαλιστικές δικλείδες στα πιστωτικά ιδρύματα. 

Χ 
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ι δικαστικοί κλητήρες είναι 
έτοιμοι να προχωρήσουν σε 
έξωση, βγάζοντας από το σπίτι  

του τον 70χρονο Γιώργο Α. από την 
πρώτη κατοικία του στον Ασπρόπυργο. 
Όπως αναφέρει το iskra.gr στο σπίτι του Γιώργου Α, ο 
οποίος δεν έχει ούτε σύνταξη, μένει και η οικογένεια του 
γιου του με δύο μικρά παιδιά. Ήδη οι δικαστικοί κλητήρες 
έχουν βγάλει τα μισά πράγματά του από το σπίτι του στο 
δρόμο και ζητάνε από τον  ηλικιωμένο να τους παραδώσει 
τα κλειδιά και να βγάλουν και τα άλλα μισά έπιπλά.  

ειρωνεία είναι ότι η κυβέρνηση 
ισχυρίζεται με αλλεπάλληλες 
ανακοινώσεις ότι αυτήν την 

περίοδο δεν γίνονται πλειστηριασμοί 
και φυσικά ούτε εξώσεις! 
Το πιο τραγικό όμως αποτελεί το γεγονός ότι το «κόκκινο 
δάνειο» του Γιώργου Α. ανήκε στην Alpha Bank, η οποία το 
πούλησε, στο πλαίσιο πακέτου κόκκινων δανείων, με 
εγγύηση χρήματα του Δημοσίου στη βάση του Σχεδίου 
Ηρακλής, για ένα κομμάτι ψωμί στο κερδοσκοπικό fund, 
Galaxy, με έδρα το Δουβλίνο. Το τελευταίο διεκδικούσε το 
δάνειο στο ακέραιο από τον Γιώργο Α και επειδή ο 
τελευταίος αδυνατούσε να αποπληρώνει τις δόσεις, 
προέβη σε πλειστηριασμό, ο οποίος κατακυρώθηκε στην 
Alpha Επενδυτική, τη μόνη που έκανε προσφορά και με 
τίμημα την τιμή εκκίνησης του πλειστηριασμού πλέον ένα 
ευρώ!!! Αυτό σημαίνει ότι σε βάρος της πρώτης κατοικίας 
του Γιώργου Α. παίχτηκε ένα πολύ βρώμικο παιχνίδι. Η 
Alpha Bank εκποίησε κοψοχρονιά το δάνειο στο fund 
Galaxy, το οποίο όπως φαίνεται είναι θυγατρικό της fund 
και το τελευταίο εκπλειστηρίασε το υποθηκευμένο ακίνητο 
στη θυγατρική τής Alpha, την Alpha επενδυτική! Το 
στημένο παιχνίδι και η συμπαιγνία ολοκληρώθηκαν με την 
κυβέρνηση, το κράτος και τις ελεγκτικές υπηρεσίες να 
κάνουν τον “ψόφιο κοριό”! Η έξωση όμως δεν πρέπει να 
ολοκληρωθεί και να βρει στο πόδι όλη τη γειτονιά για να τη 
ματαιώσει. ΚΑΝΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ! Η 
υπόθεση αυτή δεν πρόκειται να τελειώσει σύντομα!

Η οικονομική κρίση που «γονάτισε» την αγορά για πάνω 
από μια δεκαετία, αλλά τώρα και η πανδημία, έπληξαν 
ακόμη και τα πιο «βαριά ονόματα» του λιανεμπορίου όπως 
ο «Χυτήρογλου». Έτσι, όπως αποκαλύπτει το newmoney, 

«Χυτήρογλου Ανώνυμος Εμπορική 
και Βιομηχανική Εταιρεία»  
έχασε το ακίνητο στην οδό 

Μητροπόλεως 72 μετά από κατάσχεση 
που έγινε από τη doValue στις  
8 Απριλίου 2021 για οφειλή  
300.000 ευρώ. 
Το ακίνητο έχει προγραμματιστεί να βγει σε πλειστηριασμό 
στις 8 Δεκεμβρίου με τιμή πρώτης προσφοράς 3.726.000 
ευρώ. Πρόκειται για ένα οικόπεδο 450,20 τ.μ. με διώροφο 
κτίριο αποτελούμενο από υπόγειο, ισόγειο με μεγάλο 
ύψος, Α’ όροφο και δώμα. Ειδικότερα, αποτελείται από: 
Υπόγειο συνολικής επιφάνειας 425 τ.μ. που περιλαμβάνει 
βοηθητικούς και αποθηκευτικούς χώρους. Ισόγειο  

 
συνολικής επιφάνειας 425 τ.μ. που λειτουργεί ως Super 
market και περιλαμβάνει ενιαίο χώρο καταστήματος με 
είσοδο από την συμβολή των οδών Μητροπόλεως και 
Χριστοπούλου, εσωτερικό κυκλικό κλιμακοστάσιο, 

Ο 

Η 
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ανελκυστήρα επικοινωνίας με τις στάθμες του υπογείου και 
του μεσωρόφου και είσοδο από το κεντρικό κλιμακοστάσιο 
του ακινήτου από την οδό Χριστοπούλου. Μεσώροφο 
συνολικής επιφάνειας 247 τ.μ. που περιλαμβάνει ενιαίο 
χώρο περιμετρικά του ισογείου, εσωτερικό κλιμακοστάσιο, 
ανελκυστήρα επικοινωνίας με το ισόγειο και ανεξάρτητη 
είσοδο από το κεντρικό κλιμακοστάσιο της οικοδομής. 
Πρώτο όροφο συνολικής επιφανείας 425 τ.μ. που 
περιλαμβάνει κουζίνα, w.c. με προθάλαμο, χώρο γραφείου, 
χώρο εκθεμάτων και μία ενιαία αίθουσα. Εντός του ορόφου 
υφίσταται και μικρό κυκλικό κλιμακοστάσιο που οδηγεί 
στην στάθμη του δώματος. Δώμα που περιλαμβάνει την 
απόληξη του κλιμακοστασίου και ενιαίο ασκεπή χώρο 
όπου στο παρελθόν υφίστατο και ξύλινη στέγη. Στο κενό 
της στέγης έχει τοποθετηθεί σιδηροκατασκευή με τζάμια. 

ο ακίνητο έχει χαρακτηριστεί 
διατηρητέο μνημείο και έχουν 
καθοριστεί ειδικοί όροι δόμησης, 

καθώς αποτελεί σημαντικό δείγμα της 
μεταβατικής περιόδου από τον ύστερο 
νεοκλασικισμό προς το μοντέρνο 
κίνημα και ως εκ τούτου είναι 
απαραίτητο για τη μελέτη της  
ιστορίας της Αρχιτεκτονικής. 
Σύμφωνα με τις εκθέσεις εκτίμησης, το κτήριο έχει 
ανεγερθεί περίπου τη δεκαετία του ’30 και λειτουργούσε ως 

εμπορικό κατάστημα. Λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη την 
καλή κατάσταση συντήρησης, για τον υπολογισμό των 
αξιών θεωρείται παλαιότητας 20 ετών. Το ακίνητο αυτό, 
σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της Χυτήρογλου, 
περιλαμβάνεται στα πάγια της εταιρείας με αξία κτήσης 
2.645.000 ευρώ (για το οικόπεδο) και 1.785.000 ευρώ (για το 
κτίριο). Στα βάρη του ακινήτου υπάρχουν τρεις 
προσημειώσεις υπέρ της Eurobank από το 1998 μέχρι το 
2013. Τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά το ξέσπασμα 
της οικονομικής κρίσης, το πλήγμα για τη Χυτήρογλου, 
όπως άλλωστε και για τις περισσότερες εμπορικές 
επιχειρήσεις, ήταν ισχυρό. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 
2011 η εταιρεία έκανε κύκλο εργασιών άνω των 4 εκατ. 
ευρώ, ενώ την επόμενη χρονιά, το 2012, έπεσε στα 2,7 εκατ. 
ευρώ, καταγράφοντας ζημιές. Τη διετία 2015-16 οι 
πωλήσεις κινήθηκαν στα επίπεδα των 1,6 εκατ. ευρώ, ενώ 
το 2017 έπεσαν στα 1,31 εκατ. και το 2018 διαμορφώθηκαν 
σε 1,37 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις τελευταίες 
δημοσιευμένες καταστάσεις, το 2020 η Χυτήρογλου έκανε 
τζίρο 705.438 ευρώ, έναντι 1.116.391 ευρώ το 2019, 
καταγράφοντας ζημιές 443.762 ευρώ και 363.120 ευρώ 
αντίστοιχα. Παράλληλα, η εταιρεία έχει τραπεζικό δανεισμό 
ύψους 12 εκατ. ευρώ για τον οποίο έχουν δοθεί 
εμπράγματες εξασφαλίσεις ύψους 16,96 εκατ. ευρώ. 

 

Η «Χυτήρογλου» διατηρεί σήμερα τρία καταστήματα 
(Selections Χυτήρογλου) στο κέντρο της Αθήνας (στην οδό 
Πανδρόσου), στην Αγία Παρασκευή και στην Κηφισιά, ενώ 
κάνει εξαγωγές σε χώρες των Βαλκανιών, στην Κύπρο και 
σε Αραβικά κράτη. Στο τιμόνι της εταιρείας βρίσκεται τις 
τελευταίες δεκαετίες ο Χαράλαμπος Χυτήρογλου (του 
Παύλου). Η διαδρομή της, όμως, ξεκινάει έναν αιώνα πριν, 
όταν ο Παύλος Χυτήρογλου από την Καισάρεια της 
Καππαδοκίας, άνοιξε, το 1919, το πρώτο κατάστημα στην 
οδό Καπνικαρέα. Με τον δυναμικό χαρακτήρα του και το 
πρωτοποριακό του πνεύμα ο Π. Χυτήρογλου ήταν αυτός 
«που έκανε τις νοικοκυρές να πετάξουν τα χαρτιά 
εφημερίδων που κολλούσαν μέχρι τότε στα τζάμια των 
παραθύρων τους και να αναζητήσουν τα υπέροχα σχέδια 
και χρώματα των υφασμάτων που έφερε από την Αγγλία, 
την Ιταλία, το Βέλγιο και την Ελβετία», όπως αναφέρεται 
στο ιστορικό της επιχείρησης. Στη δεκαετία του ’60, 
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πρωτοπορώντας και πάλι, προσέφερε στις πελάτισσές του 
τη δυνατότητα να παίρνουν έτοιμες ραμμένες τις κουρτίνες 
τους και επιπλέον αναλάμβανε να τις τοποθετήσει με δικό 
του συνεργείο. Καινοτομίες για την εποχή, που ήταν 
καθοριστικής σημασίας, κάνοντας το όνομα Χυτήρογλου 
γνωστό για τη μεγάλη ποικιλία, την ποιότητα και το υψηλό 
επίπεδο υπηρεσιών. 

Αντιμέτωπος με τους πλειστηριασμούς βρίσκεται όμως και 
ο άλλος Χυτήρογλου, ο Ιορδάνης, ο οποίος στο παρελθόν 
είχε εμπλακεί και με τα διοικητικά του Παναθηναϊκού. Ο 
Ιορδάνης Χυτήρογλου (του Παύλου και της Μαρίας) έχει τη 
«Χυτήρογλου BWC Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία ειδών 
ένδυσης & συναφών ειδών» που δραστηριοποιείται στην 
εμπορία γυναικείων, ανδρικών και παιδικών ειδών 
ένδυσης και υπόδησης, αξεσουάρ μόδας, εσωρούχων, 
καλλυντικών και ειδών σπιτιού, δώρων και διακοσμητικών. 
Για τις 20 Οκτωβρίου έχουν προγραμματιστεί δύο 

πλειστηριασμοί που αφορούν ακίνητα του Ιορδάνη 
Χυτήρογλου στη Σταμάτα Αττικής και στο Διόνυσο με 
επισπεύδουσα την Intrum. Το ένα είναι οικόπεδο 2.011 τ.μ., 
στη Σταμάτα που περιλαμβάνει διώροφη κατοικία 
συνολικής επιφάνειας 357 τ.μ. Η ιδιοκτησία βαρύνεται με 
προσημειώσεις και υποθήκες και κατασχέθηκε στις 20 
Μαΐου 2020, ενώ βγαίνει με τιμή πρώτης προσφοράς 
423.000 ευρώ. Το δεύτερο σφυρί αφορά οικόπεδο έκτασης 
1.183 τ.μ. στο Διόνυσο με διώροφη μεζονέτα, ιδιοκτησίας 
(κατά 50% εξ αδιαιρέτου) του Ιορδάνη Χυτήρογλου και της 
Κοχ Βερόνικα Αχούν. Και για αυτό το ακίνητο υπάρχουν 
προσημειώσεις και υποθήκες, ενώ η κατάσχεση έγινε στις 
26 Ιουνίου 2020. Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί για 
το δικαίωμα του 50% της πλήρους κυριότητας που ανήκει 
στον Ιορδάνη Χυτήρογλου, στο ποσό των 204.500 ευρώ και 
για το δικαίωμα του 50% της πλήρους κυριότητας που 
ανήκει στην Κοχ Βερόνικα Αχούν, στο ποσό των 204.500 
ευρώ. Έτσι, για ολόκληρη την κατασχεθείσα ακίνητη 
περιουσία η συνολική τιμή εκκίνησης είναι στις 409.000 
ευρώ. 

 

ο ποσό των 246.000 ευρώ 
καλούνται να καταβάλουν ως 
αποζημίωση για τη ζημία που 

υπέστη μία κάτοικος της Ρόδου,  
ένας 51χρονος ασφαλιστής και η 
ασφαλιστική εταιρεία για την  
οποία εργαζόταν.  
Η απόφαση ελήφθη από το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου 
(πολιτικό δικαστήριο) το οποίο και εξέτασε τις εφέσεις που 
είχαν ασκηθεί από τους εμπλεκομένους της υπόθεσης. Πιο 
αναλυτικά, μετά τα ποινικά δικαστήρια η ασφαλισμένη 
προσέφυγε και στα πολιτικά προκειμένου να αποζημιωθεί 
για τα χρήματα, που, όπως η ίδια επικαλείται, 
χρησιμοποίησε εν αγνοία της από τους λογαριασμούς της, 
τα προηγούμενα χρόνια, ο 51χρονος – σήμερα – 
ασφαλιστής. Έτσι στράφηκε κατά του ιδίου, της εταιρείας 
για την οποία εργαζόταν, δύο τραπεζών και τεσσάρων 
υπαλλήλων, διεκδικώντας διάφορα ποσά αποζημίωσης.  

 
Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο δικάζοντας κατά την τακτική 
διαδικασία, έκανε εν μέρει δεκτή την αγωγή και υποχρέωσε 
τους εναγομένους να καταβάλουν στην ασφαλισμένη: α) ο 
ασφαλιστής και η εταιρεία αλληλέγγυα και σε ολόκληρο ο 
καθένας απ’ αυτούς, το ποσό των 579.375,24 ευρώ, β) η μία 
τραπεζική υπάλληλος, το ποσό των 102.866,33 ευρώ, γ) η 

Τ 
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δεύτερη τραπεζική υπάλληλος το ποσό των 23.542,92 
ευρώ, δ) η τρίτη υπάλληλος της τράπεζας το ποσό των 
46.551,20 ευρώ, ε) η μία εκ των τραπεζών, το ποσό των 
179.917,35 ευρώ, στ) ο υπάλληλος τραπεζικός και η 
τράπεζα του το ποσό των 109.365,00 ευρώ προσωπικά, 
αλληλέγγυα και σε ολόκληρο καθένας απ’ αυτούς. Κατά της 
απόφασης αυτής ασκήθηκαν εφέσεις και η υπόθεση 
εξετάστηκε από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, Τριμελές 
Εφετείο Δωδεκανήσου το οποίο και αποφάσισε να 
καταβληθεί προς τη Ροδίτισσα από τον 51χρονο 

ασφαλιστή και την εταιρεία για την οποία εργαζόταν «εις 
ολόκληρον έκαστος το ποσό των 246.170,273 ευρώ 
νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής μέχρι και την 
εξόφληση και να διαταχθεί η προσωπική κράτηση ενός 
έτους κατά του πρώτου εναγόμενου (51χρονου) σε 
περίπτωση μη καταβολής της απαίτησης». Με την ίδια 
απόφαση όλα τα δικαστικά έξοδα τα οποία ανέρχονται σε 
αρκετές χιλιάδες ευρώ, για τους λοιπούς που 
απαλλάχθηκαν από την καταβολή χρημάτων, βαραίνουν 
την ασφαλισμένη. 

 
Μία ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη στο σκάνδαλο Libra – 
Τράπεζας Πειραιώς έρχεται να επιβεβαιώσει την απάτη 
που έχει διαπραχτεί, κάτι που έχει παραδεχτεί η Libra 
Capital με την αγωγή που έχει καταθέσει σε κυπριακό 
δικαστήριο. Όπως τονίζει το documentonews.gr η απάτη 
περιγράφονταν αναλυτικά σε έκθεση της Τραπέζης της 
Ελλάδος, ενώ είχαν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε βαθμό 
κακουργήματος σε 40 πρώην και νυν στελέχη της 
Τράπεζας Πειραιώς, καθώς και σε στελέχη του ομίλου 
Libra. Ωστόσο οι διώξεις δεν προχώρησαν.  

Τράπεζα Πειραιώς δεν υπέβαλε 
την απαιτούμενη εκ του νόμου 
Μητσοτάκη έγκληση κατά των 

στελεχών της για να προχωρήσει  
η δικαστική διαδικασία.  
Κυπριακό δικαστήριο εκδίκασε τα ασφαλιστικά μέτρα που 
είχαν κατατεθεί στο πλαίσιο αγωγής της Libra Capital 
Limited συμφερόντων, του εφοπλιστή Λογοθέτη σε βάρος 
πρώην συνεργατών του. Το κυπριακό δικαστήριο 
απέρριψε τις αιτιάσεις της Libra Capital Limited με 
αποτέλεσμα να ακυρωθούν τα ασφαλιστικά μέτρα που είχε 
κερδίσει η πλευρά Λογοθέτη τον Ιούνιο του 2020 και η 
προσωρινή διαταγή για δέσμευση των περιουσιακών τους 
στοιχείων. Η Libra Capital Limited υποστήριζε ότι είχε 
υποστεί ζημία ύψους 500.000.000 ευρώ εξαιτίας πρώην 
συνεργατών του εφοπλιστή Λογοθέτη και ότι ουσιαστικά οι 

ενορχηστρωτές της απάτης ήταν αυτοί. Το δικαστήριο 
έκρινε ότι η πλευρά της Libra απέκρυψε κρίσιμα 
αποδεικτικά στοιχεία για την υπόθεση. Για παράδειγμα η 
έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος που εντόπιζε και 
περιέγραφε την απάτη δεν κατατέθηκε αυτούσια στο 
Δικαστήριο. «…Οι ενάγοντες στο Δικαστήριο (Libra 
συμφερόντων Λογοθέτη) μέσω της αίτησης τους 
ημερομηνίας 12.06.2020, επέλεξαν να μη θέσουν υπόψη του 
Δικαστηρίου, αυτούσια, την Έκθεση Ελέγχου της Τράπεζας 
της Ελλάδος σε σχέση με ζητήματα που αφορούσαν το 
καλούμενο από τους δικηγόρους των διαδίκων στην 
παρούσα διαδικασία «Σκάνδαλο της Τράπεζας Πειραιώς». 
Περιορίστηκαν σε επιλεκτικές αναφορές σε αυτή, χωρίς 
ειδικότερη αναφορά και καταγραφή των ευρημάτων και των 
τοποθετήσεων στην εν λόγω Έκθεση όσον αφορά το ρόλο 
του Ομίλου και της οικογένειας Λογοθέτη στα υπό  

 

Η 
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διερεύνηση και συζήτηση στη σχετική Έκθεση ζητήματα. 
Ομοίως, από την πλευρά τους δεν έγινε οποιαδήποτε 
αναφορά ή ουσιαστική παραπομπή σε Έκθεση της κας 
Κολέτσου, προσώπου το οποίο ορίστηκε από την 
Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, η οποία αναφερόταν επίσης 
στα τεκταινόμενα στην Τράπεζα Πειραιώς, συναρτόμενα 
πάντα με το ως άνω «Σκάνδαλο», καταλήγοντας στο 
συμπέρασμα, ως έχει τεθεί υπόψη του Δικαστηρίου, ότι 
διαπράχθηκαν διάφορες παρανομίες όχι μόνο από στελέχη 
της ως άνω τράπεζας αλλά και από την οικογένεια 
Λογοθέτη, μέλη της οποίας κατονομάστηκαν ότι 
λειτουργούσαν ως υποκινητές και 87 ενορχηστρωτές 
αναφερόμενων σε αυτή παρανομιών..» επισημαίνεται 
μεταξύ άλλων στην απόφαση του κυπριακού Δικαστηρίου. 
Επίσης η πλευρά της Libra, σύμφωνα πάντα με την 
απόφαση του κυπριακού Δικαστηρίου ενώ αναφέρεται στο 
πόρισμα της Ελληνικής Αρχής Καταπολέμησης και 
Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές 
Δραστηριότητες, εντούτοις… «παραλείπουν να επισύρουν 
την προσοχή του Δικαστηρίου στο μέρος εκείνο του 
πορίσματος που όχι μόνο αναφέρεται σε ζητήματα που 
εξόχως συνδέονται με τα επίδικα, αλλά και σε σαφείς 
αναφορές περί ενδείξεων ενοχής και παράνομης ωφέλειας, 
μεταξύ άλλων και του Γιώργου Λογοθέτη σε σχέση με 
απιστία και νομιμοποίηση εγκληματικών προϊόντων, σε 
συνάρτηση πάντα με διάφορες συναλλαγές οι οποίες δεν 
είναι άσχετες με ζητήματα που αφορούν την υπό συζήτηση 
υπόθεση. Τα πιο πάνω όπως ορθά επισημαίνουν οι 
εκπρόσωποι των εναγόμενων, αφέθηκαν «θαμμένα» στις 
χιλιάδες σελίδων των εγγράφων που προσκομίστηκαν στο 
Δικαστήριο». Η υπόθεση Libra – Τράπεζα Πειραιώς είχε 
απασχολήσει τα ΜΜΕ και τη Δικαιοσύνη τα τελευταία 
χρόνια. Ειδικότερα….. 

όμιλος Libra Capital, 
συμφερόντων της οικογένειας 
Λογοθέτη, φέρεται να ενεπλάκη, 

σύμφωνα με το πόρισμα της Τραπέζας 
της Ελλάδος, μεταξύ άλλων σε 
πωλήσεις δανείων κατά παρέκκλιση 
των κανονικών διαδικασιών, σε 
πωλήσεις μη εξυπηρετούμενων 

προσωπικών δανείων στελεχών  
της τράπεζας….. 
σε χορηγήσεις δανείων για αγορές επιχειρήσεων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε παραβίαση των capital 
controls κ.λπ. Η έρευνα είχε ξεκινήσει το 2017 έπειτα από 
αναφορές της Τράπεζας της Ελλάδος και της υπηρεσίας 
Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από 
Παράνομες Δραστηριότητες ότι η Πειραιώς μετέφερε το 
2016 χρήματα σε υπεράκτιες εταιρείες στην Κύπρο. Σε 
δημοσίευμα των «Financial Times» τον Νοέμβριο του 2019 
αναφέρονταν οι δανειακές σχέσεις του ομίλου Libra με την 
Τράπεζα Πειραιώς. Σύμφωνα με αυτό, ο όμιλος Libra είχε 
καταβάλει 310 εκατ. ευρώ για το πακέτο δανείων το 2014, 
αφότου δανείστηκε από την Πειραιώς 200 εκατ. ευρώ για να 
χρηματοδοτήσει τη συναλλαγή. Έναν χρόνο μετά, 
συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του 2015, η Τράπεζα Πειραιώς 
ζήτησε βοήθεια από τον όμιλο Libra, καθώς αδυνατούσε να 
ολοκληρώσει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 2,5 
δισ. ευρώ που είχε συμφωνηθεί με τους πιστωτές της 
Ελλάδας. Συγκεκριμένα ο όμιλος παρουσίαζε έλλειμμα 200 
εκατ. ευρώ. Για να καλυφθεί το έλλειμμα ο όμιλος Libra 
παρουσιάστηκε συνεισφέροντας στην τράπεζα 110 εκατ. 
ευρώ, εκ των οποίων τα 70 εκατ. ευρώ αποτελούσαν 
εξασφάλιση σε μη εξυπηρετούμενο δάνειο, σύμφωνα με 
την έκθεση της ΤτΕ. Προκύπτουν δηλαδή σαφής σχέση και 
συναλλαγές μεταξύ του ομίλου Libra και της Τράπεζας 
Πειραιώς. Τελικά για την υπόθεση αυτή ασκήθηκαν πριν 
από μερικούς μήνες ποινικές διώξεις σε βαθμό 
κακουργήματος σε 40 πρώην και νυν στελέχη της 
Τράπεζας Πειραιώς, καθώς και σε στελέχη του ομίλου 
Libra. Τα αδικήματα αφορούσαν μεταξύ άλλων απιστία, 
ηθική αυτουργία σε αυτήν και συνέργεια, καθώς και 
ξέπλυμα βρόμικου χρήματος. Ωστόσο οι διώξεις δεν 
προχώρησαν. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν υπέβαλε την 
απαιτούμενη εκ του νόμου Μητσοτάκη έγκληση κατά των 
στελεχών της για να προχωρήσει η δικαστική διαδικασία, 
προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι τα δάνεια 
αποπληρώθηκαν, επομένως δεν έχει υποστεί ζημία. Με 
λίγα λόγια, για την Τράπεζα Πειραιώς δεν υπήρξε 
σκάνδαλο και οι διώξεις κατά των στελεχών της έπαυσαν 
αυτομάτως. 
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Σε αναμμένα κάρβουνα κάθονται οι μεγάλοι παίκτες των 
εταιρειών διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι 
γνωστοί και ως servicers, καθώς περιμένουν πώς και πώς 
να βγει προς πώληση το πακέτο NPLs του εκκαθαριστή 
PQH της Τράπεζας της Ελλάδος (project Αριάδνη). Όπως 
αναφέρει το euro2day.gr στα τέλη Οκτωβρίου θα ανοίξει το 
data room. 

ο πακέτο έχει ενδιαφέρον διότι 
είναι το τελευταίο μεγάλης αξίας, 
ύψους 5 δισ. ευρώ, που βγαίνει 

στην αγορά και η απόκτησή του θα 
δώσει πόντους στον servicer που  
θα το αποκτήσει. 
Διαθέτει κόκκινα δάνεια, τα οποία έχουν προκύψει από τις 
τράπεζες που έκλεισαν και έσπασαν στα δύο (ΑΤΕ, TT, 
FBBank κ.α.) τα πρώτα 2-3 χρόνια της μνημονιακής 
περιόδου. Ωστόσο, έχει και πλεονεκτήματα: τα ενέχυρα 
θεωρούνται αξιοποιήσιμα, καθώς αποτελούν ως επί το 
πλείστον εμπορικά και βιομηχανικά ακίνητα. 

 
Άλλο ένα μεγάλο πακέτο τιτλοποιημένων δανείων από 
χειμαζόμενους δανειολήπτες ύψους 5,2 δισ. ευρώ αρπάζει 
σε εξευτελιστικές τιμές και με ανεπίτρεπτη εγγύηση του 
δημοσίου το γνωστό fund doValue. Όπως αναφέρει το 
iskra.gr……   

υβέρνηση και τράπεζες αντί να 
εκχωρήσουν τα δάνεια αυτά στις 
ίδιες εξευτελιστικές τιμές στους 

δανειολήπτες, προτιμούν να τα 
μεταβιβάζουν προς κερδοσκοπία  

στα fund σε βάρος των πολιτών  
και της ελληνικής οικονομίας. 
Η Eurobank Holdings («Eurobank») υπέγραψε με τον Όμιλο 
doValue συμφωνία: α) για την πώληση μέρους των 
ομολογιών ενδιάμεσης σειράς κατάταξης (mezzanine 
notes) και των ομολογιών χαμηλής σειράς κατάταξης 
(junior notes) της τιτλοποίησης ενός μεικτού 
χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων (NPE) 
της Τράπεζας Eurobank Α.Ε. («η Τράπεζα») ονομαστικής 
αξίας ύψους €5,2 δισ. (€3,2 δισ. λογιστική αξία) (συναλλαγή 
«Mexico») και β) για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου 
αυτού από τη doValue Group. Η συναλλαγή αναμένεται να 
ολοκληρωθεί μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2021 υπό την 
προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων προϋποθέσεων, 
μεταξύ των οποίων, η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης 
για την υπαγωγή της τιτλοποίησης Mexico στο Πρόγραμμα 
Παροχής Εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών 
ιδρυμάτων του ν. 4649/2019 («Πρόγραμμα Ηρακλής ΙΙ») και 
η κανονιστική έγκριση από τον Ενιαίο Εποπτικό 
Μηχανισμό (SSM) για τη μεταφορά κινδύνου των 
υποκείμενων δανείων. 
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Οι προβλέψεις των τραπεζών για τη μείωση των κόκκινων 
δανείων, δεδομένων των συνθηκών, μπορεί να είναι 
υπεραισιόδοξες, εκτίμησε ο επικεφαλής του εποπτικού 
βραχίονα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του SSM, 
Αντρέα Ενρία μιλώντας στο ευρωκοινοβούλιο. Όπως 
μεταδίδει το euro2day.gr ο Ευρωπαίος επόπτης, στη 
δικαιοδοσία του οποίου βρίσκονται και οι ελληνικές 
συστημικές τράπεζες (Εθνική, Πειραιώς, Eurobank και 
Αlpha Bank), υπογράμμισε ότι τα πιστωτικά ιδρύματα 
ξεπέρασαν «την καταιγίδα του κορωνοϊού» με επιτυχία, 
ωστόσο, όπως προειδοποίησε, οι κίνδυνοι αυξάνονται 
στον ισολογισμό τους. Ο επικεφαλής του Ενιαίου 
Εποπτικού Μηχανισμού (Single Supervisory Mechanism) 
σημείωσε ότι οι τράπεζες αναμένουν ότι ο λόγος των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) προς το σύνολο των 
δανείων θα συνεχίσει να μειώνεται εφέτος και το 2022. Αλλά 
όπως είπε, ενώ τα στοιχεία για την εξέλιξη των ΜΕΔ 
εξακολουθούν να είναι ευνοϊκά, η ποιότητα ορισμένων 
στοιχείων του ενεργητικού των τραπεζών φαίνεται να 
επιδεινώνεται. Ο SSM βλέπει να σωρεύονται «σύννεφα» 
στην αγορά ακινήτων σε ορισμένες χώρες. Επιπλέον, κατά 

το πρώτο τρίμηνο του 2021, οι πτωχεύσεις άρχισαν να 
αυξάνονται σε ορισμένους τομείς, αν και γενικά παρέμειναν 
κάτω από τα επίπεδα πριν από την πανδημία. 

επικεφαλής του Ενιαίου 
Εποπτικού Μηχανισμού 
συνέστησε στις διοικήσεις των 

τραπεζών να είναι πιο προσεκτικές 
στις προβλέψεις που διενεργούν για 
την κάλυψη των απωλειών από τα 
κόκκινα δάνεια, καθώς οι εκτιμήσεις 
τους για την εξέλιξη των τελευταίων 
μπορεί να είναι υπεραισιόδοξες.  
Επιπλέον, ο SSM επικεντρώνεται σε πολλούς άλλους 
παράγοντες κινδύνου, όπως εκείνους που ενέχει η 
αναζήτηση υψηλών αποδόσεων στις επενδύσεις που 
πραγματοποιούν οι τράπεζες. Όπως ανέφερε, η υπόθεση 
του Archegos κατέδειξε ότι οι επενδύσεις των πιστωτικών 
ιδρυμάτων σε μη τραπεζικές επιχειρήσεις του 
χρηματοπιστωτικού τομέα αποτελούν παράγοντα 
ανησυχίας, κυρίως όταν οι εταιρείες αυτές δεν 
εποπτεύονται επαρκώς. 

 

 

Δεκάδες εργαζόμενοι εκτός ωραρίου 
βρέθηκαν να δουλεύουν σε κεντρική 
υπηρεσία της Τράπεζας Πειραιώς 
μετά από επιτόπιο έλεγχο του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, το 
οποίο ωστόσο κινητοποιήθηκε με 
καθυστέρηση τριών εβδομάδων και 
σειρά αιτημάτων, όπως καταγγέλλει 
το Σωματείο Εργαζομένων στις 

Υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς. 
«Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη 
στάση του Τμήματος Επιθεώρησης 
Εργασιακών Σχέσεων Ανατολικού 
Τομέα Αθηνών, που επί τρεις (3) 
εβδομάδες κώφευε σε σειρά 
έγγραφων καταγγελιών του 
Συλλόγου Εργαζομένων στις 
Υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς 
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 (ΣΕΥΤΠΕ), για συστηματική 
παραβίαση του νομίμου ωραρίου, σε 
συγκεκριμένο εργασιακό χώρο στην 
Τράπεζα Πειραιώς. Χρειάστηκε να 
προχωρήσουμε σε έγγραφη 
διαμαρτυρία – καταγγελία στον 
Υπουργό Εργασίας, κοινοποιούμενη 
στο σύνολο των κοινοβουλευτικών 
κομμάτων, προκειμένου να 
κινητοποιηθεί μόλις χθες το 
αντίστοιχο τμήμα και να 
πραγματοποιηθεί τελικά επιτόπιος 
έλεγχος σε κεντρική υπηρεσία της 
Τράπεζας Πειραιώς, όπου βρέθηκαν 
δεκάδες εργαζόμενοι εκτός 
ωραρίου» αναφέρει σε σχετική 
ανακοίνωση το ΣΕΥΤΠΕ.  

πως υποστηρίζουν 
οι εργαζόμενοι:  
«η διαπιστωμένη 

αδράνεια των 
αρμοδίων υπηρεσιών 
να εφαρμόσουν τη 
νομιμότητα, ακόμη  
και σε καταγγελίες 
κραυγαλέας 
παραβίασης του 

ωραρίου εργασίας  
έχει εκτινάξει την ερ-
γασιακή ανασφάλεια»… 
ενώ υπενθυμίζουν πως το 2017, 
στην Τράπεζα Πειραιώς, 
«επιβλήθηκε από το ΣΕΠΕ ένα 
ιστορικά υψηλό πρόστιμο, ύψους 1,6 
εκατ. €, καθώς και η προσωρινή 
διακοπή λειτουργίας του 
καταστήματος Βασ. Όλγας στη 
Θεσσαλονίκη επί τριήμερο, δίνοντας 
τότε σαφές μήνυμα όχι μόνο στον 
κλάδο, αλλά και στην υπόλοιπη 
αγορά εργασίας». 

 

κτώ ακόμη 
Δανειολήπτες  
και Εγγυητές της 

ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ, αντί να 
περιμένουν παθητικά 
τους πλειστηριασμούς 
των σπιτιών τους και 
τον πτωχευτικό νόμο, 
προσέφυγαν στην 
Δικαιοσύνη και 
δικαιώθηκαν απέναντι 
στην τραπεζική 
αυθαιρεσία. 
Οι δικαιώσεις τους, επειδή είναι 
οριζόντιες, αφορούν και όλα τα μέλη 
της Υπέρβασης που αντιμετωπίζουν 
τα ίδια ακριβώς προβλήματα από 
τράπεζες, servicers και funds. 
Τράπεζες και servicers κάνουν το 
λάθος να προσφεύγουν κατά των 
εναντίον τους πρωτοδίκων 
δικαστικών αποφάσεων και έτσι 
χαρίζουν στο Κίνημα Υπέρβαση 
πλέον εφετειακές νομολογίες 
οριζόντιας δικαίωσης των 
δανειοληπτών μας. Θερμά 
συγχαρητήρια στους Δικηγόρους 
της Επιστημονικής Ομάδας, κκ 
Λεωνίδα Στάμο, Τζένη Στάμου και 
Μαρία Λιβανίου, για τις νέες αυτές, 
εξαιρετικές δικαστικές αποφάσεις. Η 
οργανωμένη, συλλογική προσφυγή 
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στην Δικαιοσύνη, με την υποστήριξη μιας εξειδικευμένης Επιστημονικής Ομάδας 
Νομικών, Δικηγόρων, Οικονομολόγων, Λογιστών, Πραγματογνωμόνων, 
Δικαστικών Επιμελητών, Μαθηματικών, Αναλογιστών, Τραπεζικών 
Διαμεσολαβητών & Τραπεζικών Στελεχών, είναι σήμερα το μοναδικό όπλο 
αποτελεσματικής άμυνας των Δανειοληπτών, κόντρα στην αυθαιρεσία του 
τραπεζικού συστήματος και τον Πτωχευτικό Νόμο. Και, η ΥΠΕΡΒΑΣΗ, έκανε αυτή 
την πολυτέλεια των τραπεζών και των λίγων προνομιούχων, πράξη για τους 

πολλούς Δανειολήπτες !!! Διαβάστε 
ολόκληρες τις αποφάσεις 
ΜονΕφΑθηνών 3615/2021, 
ΜΠΑθηνών 1843/2021, ΜΠΑθηνών 
2471/2021 και ΜΠΑθηνών 7624/2021 
στο https://www.kinima-
ypervasi.gr/2021/10/4.html.  

 
Το Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών, αφού έκρινε 
παραδεκτή τη σώρευση στο ίδιο δικόγραφο ανακοπής 
λόγων τόσο κατά του κύρους της επίδικης διαταγής 
πληρωμής όσο και της επιταγής προς εκτέλεση της 
επισπευδόμενης επί τη βάσει της προσβαλλόμενης 
διαταγής πληρωμής αναγκαστικής εκτέλεσης, έκανε δεκτή 
την ένσταση των ανακοπτόντων περί ακυρωσίας της 
σύμβασης εγγύησης, δυνάμει της οποίας εκδόθηκε η 
προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής, ένεκα ουσιώδους 
πλάνης, ακυρώνοντας την επίδικη διαταγή πληρωμής και 
την αντίστοιχη επιταγή προς εκτέλεση (ΜΠρΠατρών 
89/2021). Σύμφωνα με το lawspot.gr κατά τους γενόμενους 
δεκτούς ισχυρισμούς των ανακοπτόντων, η διαταγή 
πληρωμής και η συνεπιδοθείσα με αυτήν επιταγή προς 
εκτέλεση είναι άκυρες, επειδή η σύμβαση εγγύησης, την 
οποία η δικαιοπάροχος της καθ’ ης η ανακοπή ανώνυμη 
τραπεζική εταιρεία συνήψε με τη δικαιοπάροχο των 
ανακοπτόντων, τυγχάνει ακυρώσιμη λόγω ουσιώδους 
πλάνης της τελευταίας. Δυνάμει της σύμβασης αυτής 
εκδόθηκε εις βάρος των ανακοπτόντων η προσβαλλόμενη 
εκτελούμενη διαταγή πληρωμής. Η εν λόγω πλάνη 
συνίστατο στην εσφαλμένη θεώρηση από την 
δικαιοπάροχο των ανακοπτόντων ότι η σχετική 
ελαττωματική δήλωση βούλησής της περιλάμβανε 
ορισμένο περιεχόμενο διαφορετικό, σύμφωνα και με τα 
ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο εισαγωγικό δικόγραφο. 

ύμφωνα με το σκεπτικό του 
δικαστηρίου, αν κάποιος 
υπογράφει έγγραφο, θεωρώντας 

εσφαλμένως ότι αυτό περιλαμβάνει 
ορισμένο περιεχόμενο διαφορετικό, 
ευρίσκεται σε πλάνη. 

Η πλάνη αυτή ουσιώδης, όταν αναφέρεται σε σημείο τόσο 
σπουδαίο για όλη τη δικαιοπραξία, ώστε το πρόσωπο που 
πλανήθηκε δε θα επιχειρούσε αυτήν, αν γνώριζε την 
πραγματική κατάσταση. Εν προκειμένω, το δικαστήριο 
διαπίστωσε ότι η δικαιοπάροχος των ανακοπτόντων 
διήνυε, κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης εγγύησης, 
το 76ο έτος της ηλικίας της, ασχολείτο αποκλειστικά με τις 
οικιακές εργασίες και είχε περιορισμένες γραμματικές 
γνώσεις. Περαιτέρω, δεν έλαβε η ίδια αντίγραφο της 
σύμβασης, ουδέποτε της επιδόθηκε οποιοδήποτε έγγραφο 
σχετικό με την σύμβαση, ούτε υπέγραψε τις πρόσθετες 
πράξεις αυτής. Διαπίστωσε, επιπλέον, πως κατά το χρόνο 
κατάρτισης της επίδικης σύμβασης δεν παραστάθηκε με 
δικηγόρο, δεν είχε προηγουμένως καταρτίσει παρόμοια 
σύμβαση ούτε διέθετε σχετική συναλλακτική εμπειρία. Δεν 
συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση της 
σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό 
και της επίδικης σύμβασης εγγύησης. Θεωρούσε, λοιπόν,  
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εσφαλμένως πως η εκ μέρους της δήλωση εγγύησης 
περιλάμβανε ορισμένο περιεχόμενο διαφορετικό από το 
προβλεπόμενο εκ του νόμου (άρθρα 847 επ. του ΑΚ), χωρίς 
να τελεί εν γνώσει ότι αγνοεί το περιεχόμενο αυτής. 
Ειδικότερα, πίστευε πως με τη σύναψη της σύμβασης 
αναλάμβανε απλώς την υποχρέωση να παράσχει 
εμπράγματη ασφάλεια επί της επικαρπίας της σε ορισμένη 
οριζόντια ιδιοκτησία, και όχι πως εγγυάτο εις ολόκληρον, 
ως προσωπική οφειλέτρια, την αξίωση επί του καταλοίπου 
του οικείου αλληλόχρεου λογαριασμού, ευθυνόμενη με 
ολόκληρη την περιουσία της. Κατόπιν των ανωτέρω, το 
δικαστήριο έκρινε πως υφίστατο ακουσίως διάσταση 
μεταξύ της βούλησης και τη δήλωσης της εγγυήτριας, η 
πλάνη της δε κρίθηκε ουσιώδης, καθόσον αναφέρεται σε 
σημείο τόσο σπουδαίο για την εν θέματι δικαιοπραξία, 
ώστε, αν γνώριζε το αληθινό περιεχόμενο της επίμαχης 
δικαιοπραξίας, δε θα την κατήρτιζε.  

Η προμνημονευθείσα συνεγγυήτρια δε συμμετείχε 
επιπροσθέτως στις διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση 
της προειρημένης συμβάσεως πιστώσεως με ανοικτό 
(αλληλόχρεο) λογαριασμό και της uno actu συμβάσεως 
συνεγγυήσεώς της, οι οποίες διεξήχθησαν αποκλειστικώς 
ανάμεσα στους προστηθέντες υπαλλήλους της 
προδιαληφθείσας πιστοδότριας ανώνυμης τραπεζικής 
εταιρείας και στον προμνημονευθέντα νόμιμο εκπρόσωπο 
της πιστούχου ετερόρρυθμης εταιρείας έτερο συνεγγυητή 
υιό της προμνημονευθείσας συνεγγυήτριας, που δεν είχαν 
ενημερώσει αυτήν ως προς το περιεχόμενο και τους όρους 
της περί ης ο λόγος συμβάσεως καθώς και αναφορικά με 
το ότι, υπογράφοντάς την, κατέστη συνοφειλέτρια εις 
ολόκληρον της ανωτέρω απαιτήσεως της καθ’ ης η 
ανακοπή. Υφίστατο συνεπώς ακουσίως διάσταση μεταξύ 
της προειρημένης βουλήσεως και της προδιαληφθείσας 
δηλώσεως της προμνημονευθείσας δικαιοπαρόχου των 
ανακοπτόντων συνεγγυήτριας, η οποία εννοούσε την 
προεκτεθείσα δήλωση εγγυήσεως αυτής με το ως άνω 
διαφορετικό περιεχόμενο από εκείνο που έχει εκ του 
νόμου, δηλαδή εμφορείτο από πλάνη, που ήταν ουσιώδης 
και συνεχίσθηκε στο πρόσωπό της έως τον προειρημένο 
από ...-..-2013 θάνατο αυτής, διότι αναφέρεται σε σημείο 
τόσο σπουδαίο για την εν θέματι δικαιοπραξία, ώστε, αν 
γνώριζε την αληθινή κατάσταση των πραγμάτων και πιο 
συγκεκριμένα το αληθινό περιεχόμενο της επίμαχης 
δικαιοπραξίας, δε θα την κατήρτιζε, οπότε η 
προδιαληφθείσα από 4-9-2009 σύμβαση εγγυήσεως 
τυγχάνει ακυρώσιμη ως προς την προμνημονευθείσα 
συνεγγυήτρια και τους προειρημένους κληρονόμους αυτής, 
όπως είναι οι ανακόπτοντες, οι οποίοι έχουν υπεισέλθει 
στην κληρονομιαία περιουσία και στα χρέη της. 

 

 

η λογική του self service για τις 
καθημερινές συναλλαγές αλλά  
και λιγότερο και πιο 

εξειδικευμένο προσωπικό για  
την προώθηση μακροχρόνιων  
και σύνθετων προϊόντων θα  
έχει η «τράπεζα του 2025». 
Πρόκειται για σχήματα με μικρότερο αλλά και πλήρως 
αναβαθμισμένο δίκτυο καταστημάτων που ετοιμάζουν οι 
διοικήσεις των συστημικών ομίλων, σύμφωνα με την 
εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ». Παράλληλα δημιουργούνται νέα 
ψηφιακά κανάλια για την παροχή υπηρεσιών 
συμβουλευτικής, ενώ όλη η παραγωγή τουλάχιστον απλών 
τραπεζικών προγραμμάτων μεταφέρονται αποκλειστικά 
στον κόσμο του online banking. Όπως λέει σύμφωνα με την 
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εφημερίδα "ΤΟ ΒΗΜΑ", τραπεζικό στέλεχος με ειδικότητα 
στα ηλεκτρονικά μέσα θέλοντας να υπογραμμίσει τις 
μεγάλες αλλαγές που έρχονται «ο τρόπος εξυπηρέτησης 
πελατολογίου μας σε 2 χρόνια από σήμερα δεν θα θυμίζει 
τις υπηρεσίες του 2021». 

Σημειώνει δε ότι η εφαρμογή του σχεδίου αυτού έχει 
επιταχυνθεί σημαντικά από την τελευταία και ειδικά μετά το 
ξέσπασμα της πανδημίας που κατέστησε απαραίτητες τις 
εξ αποστάσεως επαφές και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. 
Πέραν της ενίσχυσης των πωλήσεων μέσω των νέων 
υπηρεσιών το εφαρμοζόμενο πλάνο συμβάλλει 
καθοριστικά και στην επιχειρούμενη μείωση του κόστους 
λειτουργίας η οποία αποτελεί αναγκαία συνθήκη για τη 
βιωσιμότητα των τραπεζών. 

 

ίναι χαρακτηριστικό ότι από το 
τέλος του 2018 έχει κλείσει το 20% 
των υποκαταστημάτων, ενώ έχει 
αποχωρήσει το 1/5 των 

εργαζομένων. 

Αναλυτικά, στο πλαίσιο επίτευξης του στόχου για την 
ενίσχυση της αποδοτικότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων, 
βρίσκονται σε εξέλιξη ή προγραμματίζονται μια σειρά από 
δράσεις μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται σύμφωνα με 
την εφημερίδα "ΤΟ ΒΗΜΑ" και οι εξής: *Αναμόρφωση 
δικτύου: Γίνονται συνεχείς ανακαινίσεις παλαιών 
καταστημάτων, στα οποία το γκισέ υποβαθμίζεται. Για 
απλές συναλλαγές οι ενδιαφερόμενοι εξυπηρετούνται από 
εσωτερικά ΑΤΜ, Κέντρα Αυτόματων Συναλλαγών ακόμη και 
μέσω υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για την είσοδο 
στο e-banking. 

 
Με τον τρόπο αυτόν δίνεται και η δυνατότητα εκπαίδευσης 
στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες από εξειδικευμένο στέλεχος 
του κάθε καταστήματος. Από την άλλη οι επισκέψεις στους 
συμβούλους κάθε μονάδας γίνονται με ραντεβού. Πρόκειται 
για ένα σύστημα που καθιερώθηκε μετά το ξέσπασμα της 
πανδημίας και πλέον έχει μονιμοποιηθεί. *Εκσυγχρονισμός  
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ΑΤΜ: Μετά την παροχή της δυνατότητας άμεσης πίστωσης 
μετρητών που κατατίθενται σε ΑΤΜ, σειρά έχουν πάρει 
άλλου Τύπου αναβαθμίσεις. Μία από τις συστημικές 
τράπεζες δίνει τη δυνατότητα εισόδου στο αρχικό μενού 
χωρίς να είναι απαραίτητη η εισαγωγή της κάρτας στην 
ειδική υποδοχή. Ο πελάτης πλησιάζει την κάρτα ή ακόμη 

και το κινητό σε ένα συγκεκριμένο σημείο και ανέπαφα το 
ΑΤΜ τον αναγνωρίζει.  

ο επόμενο μεγάλο στοίχημα 
αφορά την ολοκλήρωση 
συναλλαγών χωρίς καμία 

πληκτρολόγηση. 
Ο πελάτης θα εισέρχεται στην εφαρμογή για mobile 
banking, όπου θα προετοιμάζει τη συναλλαγή του. 
Ανάληψη, κατάθεση, πληρωμή ή οποιαδήποτε άλλη 
διαθέσιμη υπηρεσία. Ακολούθως θα εμφανίζεται ένα QR 
code στην οθόνη της συσκευής του, το οποίο θα έχει ισχύ 
για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Στο τελικό βήμα ο 
πελάτης θα σκανάρει το QR στο ΑΤΜ το οποίο θα 
αναγνωρίζεται από το μηχάνημα και αυτόματα θα εκτελείται 
η συναλλαγή που έχει προετοιμάσει. *Μετεκπαίδευση 
προσωπικού: Η στροφή προς το online banking καθιστά 
απαραίτητη την αξιοποίηση των εργαζομένων, κυρίως 
νεότερων ηλικιών, οι οποίοι μετεκπαιδεύονται για την 
προσαρμογή τους στις σύγχρονες τάσεις της αγοράς. Με 
τον τρόπο αυτόν στελεχώνονται κατάλληλα τα νέα τμήματα 
που δημιουργούνται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελεί το video banking μέσω του οποίου μπορεί να 
εξυπηρετηθεί ένα μεγάλο ποσοστό πελατών κάθε 
τράπεζας. Εκεί παρέχεται ενημέρωση για προϊόντα και 
υπηρεσίες όπως γίνεται σε ένα κατάστημα, ενώ σε 
ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατή η υποβολή εξ 
αποστάσεως αιτήσεων.*Αναβάθμιση e- καναλιών: Στόχος 
των τραπεζών είναι τα επόμενα 2 χρόνια να μη χρειάζεται 
επίσκεψη σε καταστήματα ούτε για υπογραφές. Αυτό θα 
καταστεί εφικτό μέσω της ψηφιακής ταυτοποίησης των 
πελατών. Οι επαφές θα γίνονται μέσω των βιντεοκλήσεων 
και όλη η γραφειοκρατία που συνοδεύει μια σύμβαση θα 
ολοκληρώνεται online. Επιπλέον ακόμη και τα κέντρα 
εξυπηρέτησης πελατών των πιστωτικών ιδρυμάτων θα 
χρησιμοποιούν το βίντεο. 

 

H εποχή της κυριαρχίας των 
τραπεζιτών στην τραπεζική 
βιομηχανία πέρασε. Σύμφωνα με το 
άρθρο του greekmoney.gr οι 
προγραμματιστές έχουν έρθει για να 
μείνουν.  
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ύμφωνα με τους αναλυτές της Wells Fargo & Co 
όπως ο Mike Mayo, περίπου 100.000 θέσεις 
τραπεζιτών θα «εξαφανιστούν» τα επόμενα  

5 χρόνια λόγω της αυτοματοποίησης και της 
τεχνολογικής εξέλιξης στον κόσμο της  
τραπεζικής βιομηχανίας. 
«Υπολογίζουμε πως η μείωση των θέσεων εργασίας των τραπεζιτών θα είναι η 
μεγαλύτερη στην αμερικανική ιστορία στο συγκεκριμένο τομέα», ανέφεραν ο Mayo 
και οι συνεργάτες του. Το 2020 οι τράπεζες χρειάστηκε να ξοδέψουν $200 δισ. 
στον τομέα I.T. τους. Αυτό προφανώς σηματοδοτεί την ολοένα και αυξανόμενη 
σημασία της τεχνολογίας για τα μεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύματα του κόσμου. Όσο 
για τις χαμένες θέσεις εργασίας, αυτοί που θα πληγούν -κυρίως- θα είναι οι 
εργαζόμενοι σε χαμηλότερα κλιμάκια των τραπεζών όπως στα τηλεφωνικά 
κέντρα. 

Οι προγραμματιστές παίζουν ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στις καταναλωτικές 
αποφάσεις των πελατών, ενώ οι τράπεζες βασίζονται όλο και περισσότερο στα 
τεχνολογικά εργαλεία που τους προσφέρουν. Γι’ αυτό το λόγο, τα τραπεζικά 

ιδρύματα προσλαμβάνουν 
επαγγελματίες με το know-how της 
διαχείρισης των ηλεκτρονικών 
εφαρμογών και συστημάτων τους. 
«Οι προγραμματιστές είναι οι νέοι 
τραπεζίτες» ανέφεραν οι αναλυτές. 
«Πρόκειται για καλοπληρωμένες 
θέσεις εργασίας. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο αν και οι τράπεζες θα 
προχωρήσουν σε περικοπές, οι 
συγκεκριμένες θέσεις θα 
παραμείνουν σε υψηλό μισθολογικό 
γκρουπ».  

 
Σύμφωνα με την έκθεση των 110 
σελίδων, οι τράπεζες 
αντιμετωπίζουν δυσκολία στη 
βελτίωση και αναβάθμιση των 
συστημάτων τους, δεδομένου ότι 
έχουν και την επίβλεψη των 
ρυθμιστικών αρχών όταν 
προχωρούν σε τέτοιες ενέργειες. «Η 
κατάσταση στο back-office 
παραμένει δύσκολη» ανέφερε ο 
Mayo, προσθέτοντας πως «αρκετές 
θέσεις θα υποκύψουν στην 
εξελικτική πορεία της τεχνολογίας. 
Αλλες θα χρειαστούν περισσότερο 
χρόνο αφού βασίζονται στις 
αποφάσεις των ρυθμιστικών αρχών. 
Όπως και να έχει, οι τράπεζες θα 
καταφέρουν να μειώσουν το 
ανθρώπινο δυναμικό τους σε 
μακροπρόθεσμο επίπεδο». Οι 
τράπεζες υπόσχονται εδώ και 
χρόνια πως περαιτέρω επενδύσεις 
στην τεχνολογία της βιομηχανίας θα 
βοηθήσουν στη μείωση του 
κόστους. Σύμφωνα με τη Wells 
Fargo η αλλαγή ρότας αυτή θα 
πλήξει την εργασιακή 
πραγματικότητα των τραπεζικών και 
θα οδηγήσει σε περικοπές και 
απολύσεις. 
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