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του Άκη Τσελέντη 
Καθηγητή Σεισμολογίας ΕΚΠΑ, 
Διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών 

 
«Ή ο γιαλός είναι στραβός ή στραβά αρμενίζουμε. Όχι δεν 
είμαι ενάντια στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). 
Είμαι ενάντια όμως στις δήθεν ΑΠΕ, οι οποίες έχουν 
τεράστιες περιβαντολλογικές επιπτώσεις». Μήπως αυτά 
κάτι σημαίνουν; 

τη Γερμανία οι πωλήσεις 
ανεμογεννητριών έχουν πέσει 
κατά 80%, καθώς οι πολίτες και οι 

τοπικές κοινωνίες αντιδρούν σφοδρά 
βλέποντας να υποβαθμίζεται  
το φυσικό τους περιβάλλον.  
Η Κυβέρνηση της Νορβηγίας σταμάτησε τις εργασίες που 
αφορούν το «εθνικό πλαίσιο αιολικής ενέργειας» μετά από 
μαζικές αντιδράσεις του κόσμου, αλλά και τη γνωμοδότηση 
ειδικών ότι το μέλλον των αιολικών κρίνεται πλέον αβέβαιο 
μετά το 2021, με την κατάργηση του προγράμματος 
επιδοτήσεων. Χιλιάδες Δήμοι και Κοινότητες σε ολόκληρη 
την Ευρώπη γυρίζουν την πλάτη στις ανεμογεννήτριες 
(υπάρχει σχετική ιστοσελίδα με χάρτη που απεικονίζει 
περιοχές όπου οι κάτοικοί τους εναντιώνονται στα 
βιομηχανικού τύπου αιολικά πάρκα). Στις ΗΠΑ, μετά από 25 
χρόνια και αφού οι ανεμογεννήτριες ολοκλήρωσαν τον 
κύκλο της ζωής τους, οι κατά τόπους αρχές ψάχνουν να 
δουν τι θα κάνουν τα μεταλλικά κουφάρια που σκουριάζουν 
στις βουνοκορφές τους, καθώς η αποκαθήλωσή τους είναι 

εξαιρετικά δαπανηρή και κανείς δεν θέλει να αναλάβει αυτό 
το κόστος.  

μείς εδώ, για άλλη μια φορά 
πρωτοπόροι, βαλθήκαμε να τα 
ρημάξουμε όλα, εκποιώντας  

το σημαντικότερο εθνικό μας  
κεφάλαιο που δεν είναι άλλο  
από τον φυσικό μας πλούτο. 

 
Το Χωροταξικό Πλαίσιο των ΑΠΕ (2008) και το νομοσχέδιο 
Επιτάχυνσης των ΑΠΕ (2009) επιδιώκουν να μετατρέψουν 
τη χώρα μας σε ένα τεράστιο αιολικό πάρκο. Λίγοι έχουν 
καταλάβει τι πρόκειται να συμβεί, επειδή τα ΜΜΕ και η 
αιολική βιομηχανία προβάλλουν μόνο την θετική πλευρά 
των αιολικών πάρκων αποκρύπτοντας τα σοβαρές 
επιπτώσεις που συνεπάγονται. Οι ντόπιες κοινωνίες 
μουδιασμένες, απληροφόρητες ή παραπληροφορημένες 
από «παπαγαλάκια» των εταιρειών για την επερχόμενη 
καταστροφή και το μέγεθος των παρεμβάσεων στον τόπο 
τους, τις περισσότερες φορές παραμένουν σιωπηλοί 
θεατές. Ο χάρτης του τρόμου αλλάζει την τοπιογραφία της 
Ελλάδας…θα δούμε με απόλυτη σαφήνεια πώς θα έχει 
διαμορφωθεί σε λίγα χρόνια η ελληνική τοπιογραφία, όταν 
δηλαδή θα έχουν εγκατασταθεί οι περίπου 20.000 
ανεμογεννήτριες, στις πιο περήφανες οροσειρές μας, στις 
πιο ονειρεμένες ερημονησίδες μας, στα πιο γοητευτικά  
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σημεία των κατοικημένων νησιών μας, στα γνωστά για την 
άγρια ομορφιά τους ακρωτήριά μας. Είναι γεγονός! Τα 
περήφανα βουνά μας που στέκουν από την απαρχή του 
χρόνου αναλλοίωτα, ακλόνητα, αιώνια βάθρα, σήμερα 
αλλάζουν μορφή καθώς βαθμηδόν μετατρέπονται σε 
βιομηχανική ζώνη και αυτή τη νέα όψη θα έχουν πια για 
τους επόμενους αιώνες. Το γεγονός αποσιωπάται, αλλά  

αλήθεια είναι πως τα  
φαραωνικά έργα των ΑΠΕ θα  
επισπεύσουν τις συνέπειες  

της κλιματικής αλλαγής! 

 
Οι επιστήμονες ανά τον κόσμο επισημαίνουν πως τα υγιή 
οικοσυστήματα είναι αυτά που ρυθμίζουν το κλίμα και 
αποτελούν τη φυσική ασπίδα του κάθε τόπου απέναντι στις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Εμείς εδώ γράφουμε 
στα παλαιοτέρα των υποδημάτων μας αυτές τις 
επισημάνσεις και επιτρέπουμε στις κατασκευαστικές 
εταιρείες και τα εργοτάξιά τους να στήνουν με ελλιπείς και 
ατεκμηρίωτες μελέτες τα αιολικά τους εργοστάσια όπου 
αυτές επιλέγουν, αφανίζοντας με αυτόν τον τρόπο, τον 
φυσικό πλούτο της πατρίδας μας! Απ’ όπου και αν 
πέρασαν οι περίφημοι «πράσινοι επενδυτές» είναι σαν ένα 
γιγαντιαίο τσουνάμι να σάρωσε τον τόπο. Στην αρχή 
ξεκινούν οι μπουλντόζες – θηρία, καθώς θα πρέπει να 
διανοιχθούν νέοι δρόμοι ξεκοιλιάζοντας ορεινά λιβάδια, 
παρθένες ακτογραμμές, απάτητα δάση, ανέγγιχτες 
παραλίες. Συνήθης πρακτική των εργολάβων είναι τα 
μπάζα να πετάγονται στα παρακείμενα ρέματα ή να  

 
ρίχνονται στη θάλασσα δημιουργώντας έτσι επιπλέον 
προβλήματα. Οι δρόμοι θα πρέπει να έχουν τόσο μεγάλες 
διαστάσεις, ώστε να μπορέσουν στη συνέχεια να 
περάσουν τα τεράστια σε μήκος φορτηγά που θα 
μεταφέρουν τα εξαρτήματα των μεταλλικών γιγάντων 
(αναζητήστε στο youtube παρόμοια βίντεο και θα 
εκπλαγείτε με το μέγεθος των οχημάτων). Μετά θα έρθουν 
οι εκσκαφείς που κυριολεκτικά θα κοντύνουν τα βουνά και 
θα πλατύνουν τα νησιά σκάβοντας γιγαντιαίες τρύπες για 
να τις πακτώσουν με χιλιάδες κυβικά μέτρα τσιμέντο, ώστε 
να δημιουργηθούν οι βάσεις που θα κρατήσουν όρθια τα 
μεταλλικά θηρία των 200 μέτρων ύψους! Και το χειρότερο 
είναι πως όλες αυτές οι καταστροφικές ενέργειες γίνονται 
σε προστατευόμενες, ανέγγιχτες από ανθρώπινη 
δραστηριότητα περιοχές, ορεινές ή θαλάσσιες, τις οποίες η 
φύση μας παρέδωσε αυτούσιες μέχρι τις μέρες μας… 

ύμφωνα με στοιχεία της 
οργάνωσης Green Planet «η 
παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια 

από τη λειτουργία ανεμογεννητριών 
είναι απίστευτα ασήμαντη, ενώ η 
καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον 
είναι πρωτοφανής και ανεπανόρθωτη 
, με μοναδικό κίνητρο το οικονομικό όφελος 
επιχειρηματιών, που εκμεταλλευόμενοι τις μεγάλες 
επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης επωφελούνται της 
ευνοϊκής γι’ αυτούς νομοθεσίας». 
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Επιγραμματικά λοιπόν τα δήθεν οφέλη είναι:* Η χλωρίδα, η 
πανίδα, οι ανεξερεύνητες αρχαιολογικές θέσεις, τα 
παραδοσιακά μονοπάτια, θα χαθούν κάτω από το βάρος 
των βίαιων επεμβάσεων.* Οι εκατοντάδες 
ανεμογεννήτριες, οι υποσταθμοί, οι γραμμές μεταφοράς θα 
εξαφανίσουν το κάλλος των φυσικών τοπίων που θα 
μετατραπούν σε βιομηχανικές ζώνες παραγωγής αιολικής 
ενέργειας.* Το μεγαλύτερο αιολικό «πάρκο» στην Ευρώπη 
έχει τρεις μόνιμους υπαλλήλους. Επομένως το πρόσχημα 
για την καταπολέμηση της ανεργίας είναι ψευδές.*  

 
Καταστρέφεται το δάσος από διαμορφώσεις και διανοίξεις 
δρόμων.* Οι εγκαταστάσεις εξυπηρετούν τα ευκαιριακά 
συμφέροντα των επιχειρηματιών της αιολικής ενέργειας 
που σπεύδουν να αξιοποιήσουν τα Ευρωπαϊκά κονδύλια.* 
Αυτοί που επιζητούν την ηρεμία της φύσης και της 
υπαίθρου, παύουν να επισκέπτονται περιοχές με 
ανεμογεννήτριες εξαιτίας της οπτικής και ηχητικής 
ρύπανσης. Αυτό το διαπιστώνει όποιος προσπαθήσει να 

ζήσει έστω και μια μέρα σε περιοχή δίπλα σε 
ανεμογεννήτριες.* Οπτικά μια ανεμογεννήτρια διακρίνεται 
από απόσταση 40 χιλιομέτρων μιας και το ύψος της ξεκινά 
από 65 μέτρα και μπορεί να φτάσει έως και τα 105 μέτρα. 
Το συνολικό βάρος της κάθε ανεμογεννήτριας είναι 
ανάλογο με το μέγεθός της και ξεκινάει από 223 τόνους, 264 
τόνους, 313 τόνους και φτάνει στους 383 τόνους. Κάθε 
ανεμογεννήτρια χρειάζεται 100 τ.μ. τσιμέντο και σε βάθος 
τουλάχιστον 3 μέτρων και για κάθε πυλώνα χρειάζεται να 
πέσουν 500 περίπου κυβικά μέτρα μπετόν.  

κόμα και αν τοποθετηθούν 25.000 
ανεμογεννήτριες οι ρύποι  
σε διοξείδιο του άνθρακα  

και διοξείδιο του θείου θα 
παραμείνουν κατά 99,93%. 

 
* Η τιμή του ρεύματος που παράγεται από την αιολική 
ενέργεια, και που φτάνει στο τελικό αποδέκτη, δηλαδή τον 
καταναλωτή, όχι μόνο δεν είναι μειωμένη, αλλά αυξάνεται 
από 130% έως 400%, σε σχέση με τις τιμές της συμβατικής 
ενέργειας.* Το ζωικό βασίλειο θα υποφέρει. Οι 
ανεμογεννήτριες μόνο στην περιοχή της Καλιφόρνιας 
σκοτώνουν κατά μέσο όρο 200-300 γεράκια και 40-60 
χρυσαετούς ετησίως, ενώ έχει εκτιμηθεί ότι 7.000 
αποδημητικά πουλιά το χρόνο σκοτώνονται από αιολικούς 
στροβιλοκινητήρες στη νότια Καλιφόρνια. (Πηγή: Μερικά 
από τα παραπάνω στοιχεία πήρα από το άρθρο του Α. 
Θεοδωρίδη στον Εναλλακτικό). 
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Μέρος 10: Υπάρχει ελπίδα;;; Υπάρχει λύση;;; 
Υπάρχει ηγέτης να νικήσει τους «Νταβατζήδες»;;;  

 
Πριν από χρόνια ο Καραμανλής 
προκάλεσε σάλο στην πολιτική μας 
ζωή στου Μπαϊρακτάρη. Από τότε 
έως σήμερα έχουν συμβεί πολλά και 
έχουν ειπωθεί ακόμη περισσότερα. 

πό εκείνη όμως  
τη στιγμή που  
ο Καραμανλής 

κωδικοποίησε τόσο 
εύστοχα τον ρόλο  
των μεγάλων 
συμφερόντων στη 
χώρα και το κακό που 
κάνουν στους Έλληνες 
με το λαϊκό όρο 
«Νταβατζήδες»,  
η λέξη αυτή 

«πολιτικοποιήθηκε» και 
μπήκε σε κάθε σπίτι. 
Χρησιμοποιείται σε κάθε συζήτηση, 
άλλοτε μεγαλόφωνα -αν ο χρήστης 
είναι απλός πολίτης οπότε την 
ξεστομίζει με την οργή και την 
περηφάνια που περικλείει η 
καταγγελία- και άλλοτε ψιθυριστά- 
αν ο χρήστης θεωρεί εαυτόν μέλος 
του «συστήματος» και δεν θέλει «να 
τον ακούσουν οι από πάνω».  

 
Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ο όρος 
πλέον έχει μπει για τα καλά στο 
λεξιλόγιό μας. Ο Καραμανλής έριξε 
ένα σπόρο που «φύτρωσε», 
«άνθισε» και «μεγαλώνει» 
καθημερινά. Ειδικά τώρα, σ’ αυτή 
την κρίση που διανύουμε -τη 
μεγαλύτερη στη σύγχρονη ιστορία 
μας- ενώ θα περίμενε κανείς οι κάθε 
λογής Νταβατζήδες να μαζευτούν 
αθόρυβα και να καθίσουν ήσυχοι στη 
γωνιά σπαταλώντας όσα βγάλανε 
στην πλάτη μας, αυτοί έχουν 
αποθρασυνθεί περισσότερο από 
ποτέ. Ίσως θεωρούν ότι τώρα -με το 
λαό φτωχοποιημένο και άφωνο- και 
τους πολιτικούς να τους έχει ρίξει με 
απανωτά κροσέ η Μέρκελ στο 
καναβάτσο- είναι μια ακόμη ευκαιρία 

για το τελευταίο ρεσάλτο στα 
ψίχουλα της Πτωχοκώσταινας.  

ίναι αξιοσημείωτο 
ότι αυτόν  
τον λεκτικό 

αντισυστημικό σπόρο 
αρχίζουν να τον 
χρησιμοποιούν 
αυτολεξεί και άφοβα 
για την όποια ταύτιση 
με τον Καραμανλή  
και άλλοι πολιτικοί 
αρχηγοί. 

 
Μήπως άραγε την επιδιώκουν; 
Μήπως κλείνουν έξυπνα το μάτι στο 
πολυπληθές Καραμανλικό κοινό της 
Κεντροδεξιάς; Πρώτος-πρώτος είχε 
ξεκινήσει ο μετέπειτα Π/Θ Αλέξης 
Τσίπρας. Λίγες μόνο ημέρες μετά την 
ιστορική ομιλία του στην εκδήλωση 
του Ιδρύματος Καραμανλή, για τα 10  
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χρόνια από το θάνατο του Εθνάρχη, φαίνεται ότι όχι μόνο 
πήρε, μιλώντας μπροστά σε τρεις Προέδρους 
Δημοκρατίας, τέσσερεις Πρωθυπουργούς, πέντε 
Προέδρους Βουλής και δεκάδες πρώην και νυν 
Υπουργούς, την άτυπη ευλογία του αστικού συστήματος, 
αλλά μπολιάστηκε και από τον «αντι-νταβατζιλίδικο» 
καραμανλικό πυρετό. Σε ομιλία του στην Αλεξανδρούπολη 
(σημειωτέον ότι στην ίδια πόλη ο Καραμανλής είχε μιλήσει 
εκτός κειμένου για μια και μοναδική φορά για «καθαρούς 
Έλληνες» και έπεσαν όλοι να τον φάνε), ο πρόεδρος του 
ΣΥΡΙΖΑ επιστράτευσε την ίδια φρασεολογία προκειμένου 
να εκδηλώσει την αντίθεση του κόμματός του, στις όποιες 
καταστροφικές «επενδύσεις» στην περιοχή. Είπε 
συγκεκριμένα πως: «το κόμμα του δεν θα κάνει πίσω για 
χάρη των εγχώριων νταβατζήδων -για να θυμηθώ μια 
έκφραση που κάποτε είχε ενοχλήσει πολλούς- αλλά και των 
διεθνών αποικιοκρατών, που αντιμετωπίζουν την Ελλάδα 
σα μια χώρα τριτοκοσμική, όπου έρχονται και με 
ανταλλάγματα χάντρες και καθρεφτάκια για τους ιθαγενείς, 
θέλουν να απομυζήσουν τον πλούτο της χώρας, το φυσικό 
πλούτο της χώρας μας, αφήνοντας πίσω τους τα ρημάδια 
της περιβαλλοντικής καταστροφής και τα ερείπια της 
οικονομικής λεηλασίας». Στη συνέχεια μάλιστα,  

Αλέξης Τσίπρας μίλησε για 
«διαπλοκή», υιοθετώντας  
έναν δεύτερο όρο της 

Κεντροδεξιάς ρητορικής, που πρώτος 
χρησιμοποίησε ο Κώστας Μητσοτάκης 
, αλλά παγίωσε με τη συνεχή του χρήση ο Κώστας 
Καραμανλής, καταγγέλλοντας τα πολλαπλά παντοδύναμα 
συμφέροντα που στήριζαν τον Κώστα Σημίτη την οκταετία 
1996-2004. Το ενδιαφέρον είναι ότι αναφερόταν σε 
επενδυτές στα μεταλλεία του χρυσού στη Χαλκιδική και τη 
Θράκη που είναι Καναδοί. Άρα, ή ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ 
μιλώντας εκεί για «εγχώριους νταβατζήδες», ή δεν είναι 
καλά πληροφορημένος -πράγμα αμφίβολο- ή ξέρει κάτι 
παραπάνω -πράγμα σίγουρο…  

 
Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η ρητορική και πολιτική 
στροφή της Κουμουνδούρου, έρχεται μετά από μια 
συστηματική επένδυση σε ένα μίγμα σοσιαλιστικών 
εξαγγελιών, ευρωαπομονωτισμού και λαϊκισμού που 

χαρακτήρισε την άνοδο του Ανδρέα Παπανδρέου το 1981. 
Τότε ο Ανδρέας συνθηματολογώντας κατά των ντόπιων και 
ξένων συμφερόντων πολλαπλασίασε την απήχηση του 
πρωτοεμφανιζόμενου ΠΑΣΟΚ από το 13,5% το 1974 στο 
26% το 1977 και στο εκκωφαντικό 48% το 1981. Αυτό 
προφανώς φιλοδοξεί και αντέγραψε και ο αρχηγός της 
Κεντροαριστεράς σήμερα. Παρέλαβε τον ΣΥΡΙΖΑ σε 
μονοψήφιο ποσοστό 4,6% το 2009, τον προήγαγε σε 
δεύτερο κόμμα με 16,8% στις πρώτες εκλογές του Μαΐου το 
2012, τον καθιέρωσε ως Αξιωματική Αντιπολίτευση με 
26,9% ένα μήνα μετά και τον οδήγησε στην εξουσία. Οι 
συμβολισμοί είναι σαφείς. Η χρήση του όρου 
«Νταβατζήδες» θα ενταθεί, όσο θα μπαίνουν στη δημόσια 
συζήτηση οι «δουλειές και οι αποκρατικοποιήσεις». Το ίδιο 
και οι επιθέσεις του στη «διαπλοκή»! Το ίδιο και η 
στρατηγική του. Όποιος δεν την έβλεπε ήταν πολιτικά 
τυφλός.  

Αλέξης Τσίπρας μεταμορφωνόταν 
υπομονετικά, ψύχραιμα, αργά 
σταθερά από «Τσιπρανδρέου»  

σε «Τσιπρανλή»! 
Συνθέτοντας τα δύο μεγάλα λαϊκά ρεύματα που 
κυριάρχησαν μεταπολιτευτικά στη χώρα, υπενθυμίζοντας 
υποσυνείδητα στο εκλογικό σώμα αυτό το σοφό μίγμα 
πολιτικής που χρειάζεται η Ελλάδα σήμερα: τον ευρωπαϊκό 
προσανατολισμό σε συνδυασμό με την πυγμή που 
επιβάλλεται για να θωρακιστεί η χώρα στο εξωτερικό, κάτι 
που όπως είδαμε έκανε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και 
την κοινωνική ευαισθησία σε συνδυασμό με την Κεϋνσιανή  

 

Ο 
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οικονομική πολιτική, που προσπάθησε να εφαρμόσει ο 
Ανδρέας Παπανδρέου. Την ίδια στιγμή ο άλλος αρχηγός 
του αντιμνημονιακού μετώπου συνεταίρος κατόπιν του 
Τσίπρα στην κυβέρνηση που έδωσαν οι εκλογές του 
Γενάρη του 2015, ο Πάνος Καμμένος, από ένα άλλο ακριτικό 
σημείο της Ελλάδας, τη Ρόδο, υιοθετούσε (συμπτωματικά;) 
την ίδια φρασεολογία. Αποκάλεσε «Νταβατζήδες του 
εξωτερικού» τους Τροϊκανούς. Είναι ο ίδιος πολιτικός που 
σε συνέντευξή του σε μεγάλη Κυριακάτικη εφημερίδα (Real 
News, 10.3.13) πρότεινε να εκλεγεί -και μάλιστα απευθείας 
από το λαό- Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Κώστας 
Καραμανλής (επίσης τυχαία;).  

 
Γιατί οι δύο πολιτικοί αρχηγοί που -μαζί με το ΚΚΕ- 
σήκωσαν το βάρος του αντιμνημονιακού αγώνα, 
χρησιμοποίησαν την ίδια φρασεολογία για τους 
«Νταβατζήδες» την ίδια στιγμή; Γιατί την ίδια περίοδο 
έκλειναν το μάτι στον πρώην Πρωθυπουργό; Μήπως 
σαράντα χρόνια μετά το 1973, η μπουλντόζα που έπεσε 
πάνω στο ΑΤΜ της Κυπριακής Τράπεζας -με κάθε 
σεβασμό- είναι το αντίστοιχο συμβολικό χτύπημα με το 
τανκ του Πολυτεχνείου; 

 

Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα του 2013 και 
προδιαγράφει το τέλος των νταβατζήδων είναι ότι στο 
τραπέζι για το μεγάλο φαγοπότι των 
αποκρατικοποιήσεων, τα «ασημικά» του ελληνικού 
δημοσίου δεν τα επιβουλεύονται μόνο οι έλληνες 
Νταβατζήδες (όποτε αναφερόμαστε σε αυτούς το «Ε» 
πρέπει να είναι μικρό «ε»), αλλά κυρίως οι ξένοι και πρώτοι 
μεταξύ ίσων ακονίζουν τα μαχαίρια οι Γερμανοί. Και όλοι 
ξέρουμε -το ζούμε ήδη- πόσο επιθετικοί είναι οι Γερμανοί. 
Αν θεωρούμε τη Μέρκελ και τον Σόϊμπλε αρπακτικά 
γεράκια, φανταστείτε πόσο πιο αρπακτικές και αδίστακτες 
είναι οι ύαινες της γερμανικής βιομηχανίας. Μερικά από τα 
ονόματά τους τα ξέρουμε ήδη: Τα ονόματα SIEMΕNS και 
HOCHTIEF έχουν γίνει χρόνια τώρα κοινός τόπος ακόμη και 
στο τελευταίο ελληνικό νοικοκυριό. 
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ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΦΑΓΟΠΟΤΙ ΤΩΝ 
ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 2013. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΥΚΝΕΙΟ 
ΑΣΜΑ ΤΩΝ ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ. ΤΟ 
ΤΕΛΟΣ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ. ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥΣ ΕΦΘΑΣΕ.  

 
«Οι εποχές αλλάζουν, μα οι Νταβατζήδες μένουν». Αυτός θα 
μπορούσε να είναι είτε τίτλος τραγουδιού, είτε το λογικό 
συμπέρασμα της ιστορικής μας εμπειρίας.  

Κάθε ιστορική περίοδος έχει τα άτομα εκείνα που με 
ευκολία συντάσσονται με το κακό, που ανερυθρίαστα 
επιδιώκουν να ωφεληθούν από τις καταστάσεις σε βάρος 
της κοινωνίας και της χώρας. Είτε λέγονται 
κοτζαμπάσηδες, είτε δοσίλογοι, είτε διαπλεκόμενοι, έχουν 
τη δύναμη, όχι μόνο να επωφελούνται, αλλά και να 
διαμορφώνουν τα πράγματα κατά τέτοιο τρόπο, ούτως 
ώστε το μικρό ατομικό οικονομικό ή πολιτικό τους 
συμφέρον, να λειτουργεί ως χειρόφρενο στην πορεία της 
κοινωνίας και του τόπου. Το συμπέρασμα αυτό είναι 
ιδιαίτερα θλιβερό. Δεν μας πάει. Δεν μας ταιριάζει. 
Μπορούμε, όμως, να τ’ αλλάξουμε! Φτάνει να 
συνειδητοποιήσουμε ποιά είναι τα κακά της μοίρας μας.  

α ξυπνήσουμε τις μνήμες,  
να συνδέσουμε τα ιστορικά 
γεγονότα και να ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ 

το δικό μας κίνημα. Το ΚΙΝΗΜΑ  
ΤΩΝ ΑΝΤΙΝΤΑΒΑΤΖΗΔΩΝ. 
Ένα κίνημα που θα σαρώσει το σάπιο και μίζερο σύστημα 
των ΝΕΟ-ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΩΝ και θα οδηγήσει σε μια νέα φάση 
αναγέννησης και αναδημιουργίας της χώρας, όπως ήταν η 
δεκαετία του 1910. Αυτό, ωστόσο, χρειάζεται πάθος αλλά 
και ρεαλισμό. Χρειάζεται να συμφωνήσουμε όλοι σε ένα 
σημείο: Η παρουσία των Νταβατζήδων είναι διαχρονική, 
αλλά δεν αποτελεί νομοτέλεια. Με κάθε τέλος εποχής 
αλλάζουν και αυτοί. Χάνονται, ηττώνται και αποτραβιούνται 
από την εξουσία. Έρχονται όμως οι επόμενοι. Κάθε 
ιστορική περίοδος έχει τον Εφιάλτη της. Κάθε ιστορική 

φάση έχει διαφορετικό Νταβά. Για να εξηγούμαστε: στην 
Ελλάδα του 2013 διαπιστώσαμε πως Νταβατζήδες 
υπάρχουν παντού.  Μικροί Νταβατζήδες καταστρέφουν το 
Σύστημα Υγείας και κατ’ επέκταση την υγεία μας. Μικροί 
Νταβατζήδες ροκανίζουν τα -λίγα πλέον- Δημόσια Έργα, 
αλλά εξακολουθούν να τα μονοπωλούν. Μικροί 
Νταβατζήδες υψώνουν φράγματα στην πορεία της όποιας 
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Και άλλοι πολλοί μικροί 
Νταβατζήδες, ενώ στην πραγματικότητα είναι 
εργατοπατέρες που προσποιούνται τους συνδικαλιστές, 
λυμαίνονται τους κόπους των άλλων αυθεντικών 
αγωνιστών-εργαζομένων και επενδύουν σε κομματικές 
παρέες για να γίνουν Υπουργοί Εργασίας… (άλλο ένα 
μοναδικό ελληνικό φαινόμενο). Και βέβαια Νταβάδες 
βρίσκονται ολόγυρά μας να ζητάνε ακόμη και σήμερα 
φακελάκι στις δημόσιες υπηρεσίες. Γι’ αυτούς το τέλος 
εποχής έρχεται με το τέλος της οικονομίας. Γιατί όταν ο 
πολίτης, όταν όλοι μας, έχουμε φτάσει στα όριά μας και 
«δεν έχουμε μία», δεν μας περισσεύει και για το 
«γρηγορόσημο». Ακριβώς ο ίδιος λόγος –το τέλος της 
πραγματικής οικονομίας στραγγαλίζει και τους μεγάλους 
Νταβάδες. Αυτούς που φωτογράφησε ο Καραμανλής στου 
Μπαϊρακτάρη. 

 
Αυτοί οι πέντε και η παρέα τους -ολιγομελέστατη πλέον- 
έχουν αρχίσει να θορυβούνται. Αρκετοί από τους 
μεγαλομεσαίους συνεταίρους τους και υποχείριά τους 
έχουν ήδη νοιώσει καυτή την ανάσα της Δικαιοσύνης. 
Κάποιοι έχουν ήδη διαβεί το κατώφλι της φυλακής -έστω 
και για λίγες ημέρες. Είναι και αυτό μια συμβολική αρχή. 
Κάποιοι απλά και μόνον για οφειλές στο Δημόσιο, ενώ 
έχουν διαπράξει μεγαλύτερα εγκλήματα. Όμως ακόμη και 
αυτό σηματοδοτεί την αρχή του ΤΕΛΟΥΣ ΤΩΝ 
ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΩΝ ΤΟΥ ΧΤΕΣ. Άλλωστε, και ο Αλ Καπόνε δεν 
συνελήφθη από τους Αδιάφθορους του Σικάγο για τους  

 

Ν 
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δεκάδες φόνους που είχε διαπράξει, αλλά για 
φοροδιαφυγή…  

ι μεγαλομεσαίοι Νταβατζήδες 
μπαίνουν φυλακή γιατί δεν έχουν 
ή δεν θέλουν να δείξουν ότι έχουν 

ούτε οι ίδιοι, ούτε οι μεγαλύτεροι 
προστάτες τους να πληρώσουν  
τα χρήματα της εγγύησης. 
Το bail out είναι πλέον υψηλού κόστους, ακόμη και για αυτά 
τα μεγάλα βαλάντια. Και είναι υψηλό, γιατί ουσιαστικά 
πάντα κι αυτοί ζούσαν με δανεικά. Απλώς, τα δικά τους 
δανεικά ήταν ένας «κυριλέ» τραπεζικός δανεισμός, 
leverage το λένε στη γλώσσα τους. 

 

 
Τώρα όμως που είναι οι πρώτες που πέσανε στον Καιάδα 
της χρεοκοπίας οι ίδιες οι τράπεζες τελειώσανε και τα 
θαλασσοδάνεια. Κι εκεί ακριβώς στραγγαλίζεται το 
σύστημα της Μεταπολιτευτικής ελληνικής Κρατικοδίαιτης 
και Τραπεζοσυντηρούμενης διαπλοκής. Το τέλος των 
Ελληνικών Τραπεζών -όπως τις ξέρουμε- χωρίς κανόνες 
κοινούς για όλους, αλλά και χωρίς χρηματοοικονομική 
λογική- έφθασε. 

 
Μαζί του φθάνει και ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΩΝ ΤΟΥ 
ΧΤΕΣ. Ο ΤΕΛΟΣ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ. ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥΣ 
ΕΦΘΑΣΕ!!! ΤΩΡΑ. ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΩΝ 
ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ. Την ώρα που 
διαβάζετε αυτές τις γραμμές παίζεται στα πρωτοσέλιδα των 
Αθηναϊκών εφημερίδων το ΚΥΚΝΕΙΟ ΑΣΜΑ ΤΟΥΣ. Αυτοί 
βέβαια νομίζουν ότι πρόκειται για ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΜΕΓΑΛΟ 
ΦΑΓΟΠΟΤΙ…* Νομίζουν ότι οι αποκρατικοποιήσεις της 
Ενέργειας, των Σκουπιδιών, των Λιμανιών και των 
Μαρινών, του Ελληνικού, του ΟΠΑΠ, της ΔΕΠΑ, της ΔΕΣΦΑ 
και της ΕΥΔΑΠ είναι ένα ακόμη πάρτι. Ήδη συγκρούονται 
ανελέητα στο παρασκήνιο, και απλώς μέσω εφημερίδων 
και χειραγωγούμενων blogs στέλνουν «μηνύματα» ο ένας 
στον άλλον. Σαν τα pizzinis*, που έστελνε ο διαβόητος 
νονός της Ιταλικής Μαφίας, ο Toto Riina στους δικούς του. 
Κονταροχτυπιούνται αχόρταγα ακόμη και γι΄ αυτό το 
τελευταίο κομμάτι της πίτας -της ισχνής πλέον ελληνικής 
περιουσίας (όχι οικονομίας). Θέλουν να το φάνε μόνοι τους. 
Σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να αφήσουν να μπουν 
ξένοι στο φαγοπότι, που όπως χαρακτηριστικά λένε οι 

Ο 
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ίδιοι, «είναι ροτόντα και όχι μπουφές».  

ε αυτή τη «ΡΟΤΟΝΤΑ ΤΩΝ 
ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΩΝ» ο χώρος είναι  
πολύ περιορισμένος. Στο  

ελιτίστικο τραπέζι της ΝΤΑΒΑΤΖΙΔΙΚΗΣ  
ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ δε χωράνε πολλοί. 

 
Είναι μετρημένοι οι συνδαιτυμόνες στα πέντε δάκτυλα του 
ενός χεριού. Τα άλλα πέντε απλώς είναι άλλοθι και 
υποβοήθημα για να κρατήσουν καλύτερα στη γροθιά τους 
τα τελευταία «φιλέτα» της δύσμοιρης Ελλάδας. Όμως 
υπάρχει ένα αισιόδοξο. Η απληστία τους έχει θολώσει τόσο 
πολύ, που δεν συνειδητοποιούν ότι η ροτόντα τους είναι 
στημένη σε ξενοδοχείο Τροϊκανών συμφερόντων και όχι 
στις βίλλες του Ψυχικού και της Εκάλης. 

 
Και λογαριάζουν κυριολεκτικά χωρίς τον ξενοδόχο. Το 
pizzini η Τρόικα τους το έστειλε φωναχτά –μέσω του 
Reuters, αλλά είναι τόσο πεινασμένοι, που ούτε βλέπουν 
ούτε ακούν πια. 

ι’ αυτό τελειώνουν live (όπως  
θα έλεγαν τα κανάλια τους). 
Τελειώνουν σε απευθείας 

μετάδοση. Τελειώνουν συμβολικά, 
όπως στο ΜΕΓΑΛΟ ΦΑΓΟΠΟΤΙ*, 
πνιγμένοι μέσα στις βρωμιές τους. 

 

Σ Γ 
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της Μαριεντίνας Πετροπουλάκη 
Στελέχους ΕΟΤ 

 
Στην Πολυκατοικια και πλησίον της 
οικίας μου διαμένει ένα ζευγάρι 
Συνταξιούχων. Αξιοπρεπείς και 
Ευγενείς άνθρωποι. Όλη την 
εβδομάδα δεν τους ακούω καθόλου, 
αλλά κάθε Σαββατοκύριακο βάζουν 
δυνατή μουσική και τραγουδούν. 
Είναι πολύ όμορφο συναίσθημα να 
τους ακούω, αλλά με παραξένεψε 
γιατί το κάνουν μόνο αυτές τις 
συγκεκριμένες ημέρες;;; Την απορία 
μου την έλυσαν οι ίδιοι όταν 
συναντηθήκαμε στο ασανσέρ και 
τους ρώτησα. 

απάντηση που 
έλαβα ήταν:  
«Θα πάρουμε 

αναδρομικά, γιατί 
… το είπε ο Αυτιάς». 
Βεβαίως η Δευτέρα για εκείνους είναι 
η γνωστή Τσαγκαροδευτερα και όλη 
η εβδομάδα έτσι πάει, μέχρι να έρθει 
το επόμενο Σαββατοκύριακο και 
ξανά μανά πάλι μουσική και 
τραγούδι. 

 

 

άθε Σαββατοκύριακο ο γνωστός Δημοσιογράφος 
κάνει τέτοια πλύση εγκεφάλου στους 
απόμαχους της εργασίας που οι ίδιοι νοιώθουν 

ότι έχουν τα αναδρομικά ήδη στην τσέπη τους. 
Τελικά αν ο Γιώργος Αυτιας κατέβαινε στον στίβο της Πολιτικής θα γραφόταν στο 
βιβλίο Guiness για τις ψήφους που θα έπαιρνε. Δεν θα του ξέφευγε ούτε μια ψήφος 
και θα ήταν μιας ηλικιακής κατηγορία, αυτής… των 65 και άνω!!!  

άντως τα αναδρομικά του Γιώργου Αυτιά  
για τους συνταξιούχους είναι: «Φάτε ματιά  
ψάρια και κοιλιά περίδρομο»! 

 

Η 

Κ 

Π 
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Όλο το Σαββατοκύριακο αναλώθηκε στο περιστατικό του 
κυρίου Θεοδώρου Βασιλακοπουλου σε ταβέρνα στην 
Καλαμπάκα και αυτό που καταλάβαμε είναι ότι: * Μια 
Φαρμακευτική Εταιρεία (αχ, και τι μου θυμίζει) όχι μόνο 
έκλεισε και πληρωσε όλα τα έξοδα των Γιατρών που 
συμμετείχαν στο Συνέδριο, αλλά παρενέβη μέσω 
υπαλλήλου της στον Ιδιοκτήτη της Ταβέρνας 
προτρέποντάς τον, να μην ζητήσει Πιστοποιητικά 
εμβολιασμού από τους Γιατρούς καταστρατηγώντας έτσι 
τον Νόμο. *Οι Γιατροί που συστήνουν στους Πολίτες την 
συμπεριφορά τους σε χώρους εστίασης οι ίδιοι και μη 
επιδεικνύοντας τα πιστοποιητικά τους καταπάτησαν τον 
Νόμο.  

ταν οι ίδιοι εισήλθαν σε ένα 
χώρο χωρίς να επιδείξουν  
τα πιστοποιητικά τους, πώς 

απαίτησαν να ελέγχθουν οι υπόλοιποι; 

 
*Ο κύριος Βασιλακοπουλος που καθημερινά σε όλα τα 
Κανάλια μας επιπλήττει όφειλε ο ίδιος να δείξει το καλό 
παράδειγμα και να αποδείξει την συνέπεια των λόγων του 
με πράξεις.  Από όλα αυτά καταλήγουμε στο να ζητάει 
Αστυνομική προστασία ο κύριος Βασιλακοπουλος την 
οποία θα πληρώσει φυσικά ο Έλληνας Φορολογούμενος. 
Αν φοβάται ο εν λόγω, ας φροντίσει προσωπικά ο ίδιος 
πληρώνοντας την ασφάλεια από την τσέπη του. Κανένας 
άλλος Πνευμονολόγος δεν έχει ασφάλεια που βαρύνει τον 

Φορολογούμενο Πολίτη! Τέλος, όσον αφορά την χειροδικία 
του Ιδιοκτητη της Ταβέρνας αυτή εννοείται ότι είναι 
καταδικαστέα και οφείλει επίσης να δώσει λόγο γιατί 
παραβίασε τον Νόμο, υπακουοντας στην Φαρμακευτική 
Εταιρεία και δεν ζήτησε τα πιστοποιητικά των Γιατρών! 
Κύριε Βασιλακόπουλε, το να φας τις καρπαζιες σου από 
τον Ζιώγα έναν παλαιό Νεοδημοκράτη και γνωστό 
υποψήφιο στις Δημοτικές Εκλογές της περιοχής είναι βαρύ. 
Τι θέλεις τώρα; Τόσα τους έκανες ζητάς και τα ρέστα; Αντί 
να γυρίζεις τα Κανάλια και να κλαψουρίζεις, πήγαινε στον 
Εισαγγελέα που κίνησε τις διαδικασίες και κατέθεσε 
μήνυση ή ό,τι άλλο θέλεις και μετά περίμενε με αξιοπρέπεια 
το αποτέλεσμα της έρευνας.  

εκρηκτική άνοδος των 
κρουσμάτων δείχνει ότι η 
παρουσία σου στα Τηλεοπτικά 

κανάλια όχι μόνο δεν βοηθάει,  
αλλά ζημιά κάνει στην προσπάθεια  
του εμβολιασμού στον Πληθυσμό!!! 
Θυμώνεις τον κόσμο με το αυταρχικό ύφος σου και το 
τεντωμένο δάκτυλο και αυτό έχει αντίθετα αποτελέσματα. 
Και μετά από όλη αυτή την Ιστορια που εσύ τριγύριζες και 
δημοσιοποίησες… άστα να πάνε. Άντε γειά!!! 

Ό 

Η 
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του Χρήστου Ντέλλου 
Διδάκτορα Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Διευθυντή 
Καρδιολογιού τμήματος  
στο Τζάνειο Νοσοκομείο 

 

ρόνο με το χρόνο,  
η φωνή των 
γιατρών χάνεται 

στα ιατρικά συνέδρια, 
καθώς μετατρέπονται 
σε παθητικούς, 
σιωπηλούς ακροατές 
των «ειδικών» και  
των «opinion leaders». 
Αυτό σε μια εποχή που δέχονται έτσι 
και αλλιώς, έναν καταιγισμό από 
πληροφορίες από ιατρικά 
περιοδικά, από το διαδίκτυο, αλλά 
και από πλήθος εντύπων και 
επισκέψεων αντιπροσώπων της 
ιατρικής βιομηχανίας. Και όμως, ο 
κύριος σκοπός των συνεδρίων θα 
έπρεπε να ήταν η ζωντανή, ελεύθερη 
ανταλλαγή απόψεων και εμπειρίας, 
με την ενεργό συμμετοχή όλων των 
γιατρών. Αυτό θα βοηθούσε στην 
αξιοποίηση του τεράστιου όγκου 
των ιατρικών πληροφοριών και της 
νέας τεχνολογίας, που μαζί με την 
προσωπική εμπειρία του κάθε 
γιατρού θα οδηγούσε σε πραγματική 
γνώση. Αυτή η παγκόσμια 
μετάλλαξη των ιατρικών συνεδρίων, 
τις τελευταίες δεκαετίες, από 
εργαστήρια επιστημονικής γνώσης, 

σε χώρους εντατικής πλύσης 
εγκεφάλου, είναι κατά τη γνώμη μου 
η μεγαλύτερη απειλή σήμερα για την 
υγεία. Και αυτό, γιατί αποτελεί την 
πηγή της νοσογόνου ιατρικής, της 
χειραγώγησης και αλλοτρίωσης των 
γιατρών, της διαφθοράς και της 
έκρηξης των δαπανών. Η ριζική 
αλλαγή του τρόπου διοργάνωσης 
και λειτουργίας των συνεδρίων, σε 
παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο, 
πρέπει να γίνει προτεραιότητα για 
τους άμεσα υπεύθυνους για την 
παρούσα κατάσταση: την ιατρική 
ελίτ, την ιατρική βιομηχανία και το 
κράτος. Όμως, και εμείς, ο κάθε 
γιατρός χωριστά και όλοι μαζί, 
πρέπει να αναλάβουμε τις μεγάλες 
ευθύνες μας. 

α συνέδρια 
βλάπτουν σοβαρά 
την ιατρική μας 

σκέψη και συνείδηση. 

 

 

Είμαστε σε ένα μεγάλο, διεθνές 
ιατρικό συνέδριο. Δέκα, είκοσι ή και 
τριάντα χιλιάδες γιατροί έχουν έρθει 
από όλο τον κόσμο. Δέκα, είκοσι, 
τριάντα αίθουσες λειτουργούν 
ταυτόχρονα. Σε μια κατάμεστη 
αίθουσα γίνεται μια τυπική 
συνεδρίαση, με το γνωστό στυλ. Η 
φωνή του ομιλητή, μονότονη και 
άχρωμη, σβήνει και σβήνει, καθώς 
διαβάζει μαζί με το ακροατήριο τις 
διαφάνειες με τους πίνακες και τα 
διαγράμματα. Φτάνει στα 
συμπεράσματα, που συνήθως 
προτείνουν μια νέα φαρμακευτική ή 
επεμβατική θεραπεία, ή μια νέα 
διαγνωστική τεχνική. Το ακροατήριο 
χειροκροτεί χλιαρά και ο πρόεδρος 
λέει το τυπικό «ευχαριστούμε για την 

εξαιρετική παρουσίαση» και 
στρέφεται στο ακροατήριο: 
«υπάρχει χρόνος για μια μόνο 
σύντομη ερώτηση και μια σύντομη 
απάντηση». Ή ακόμα χειρότερα: 
«δεν υπάρχει χρόνος για συζήτηση, 
προχωρούμε στην επόμενη 
παρουσίαση». Ή και ακόμα 
χειρότερα, ο πρόεδρος λέει, «η 
παρουσίαση είναι ανοιχτή προς 
συζήτηση» και ψάχνει υπομονετικά 
με το βλέμμα για υψωμένα χέρια. 
Κανείς! Νεκρική σιγή, παγωμένα 
πρόσωπα, ακόμα και αν το θέμα 
ήταν πολύ σημαντικό, όπως οι νέες 
οδηγίες (guidelines). Οι 
συνεδριάσεις στις οποίες μετά από 
μια μεστή ομιλία θα γίνει μια γόνιμη 
και ουσιαστική συζήτηση είναι λίγες 
και κάθε χρόνο γίνονται λιγότερες. 

κοπός των 
συνεδρίων δεν 
είναι οι γιατροί που 

τα παρακολουθούν να 
σκέφτονται και να 
συμμετέχουν, αλλά 
φεύγοντας να  
έχουν πάρει τα 
προδιαγεγραμμένα 
«take home messages». 
Το πλήθος των συνέδρων 
πλημμυρίζει τους μεγάλους 
διαδρόμους καθώς ψάχνουν 
διασχίζοντας μεγάλες αποστάσεις 
τις αίθουσες που τους ενδιαφέρουν, 
θυμίζοντας το απρόσωπο, βουβό 
πλήθος στο μετρό, που αλλάζει 
βιαστικά γραμμές, μόνο που αυτό το 
πλήθος είναι πιο καλοντυμένο, με 
γραβάτες, κουστούμια και ωραία 
συνολάκια. Οι περισσότεροι θα 
καταλήξουν στους τεράστιους 
εκθεσιακούς χώρους της ιατρικής 
βιομηχανίας και θα  ξεχυθούν στις 
πάμφωτες εκθέσεις των 
φαρμακευτικών προϊόντων, των 
ιατρικών επεμβατικών συσκευών 
και των διαγνωστικών μηχανημά- 

 

Χ 
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των, που σε πολυτέλεια και λάμψη μπορούν να συγκριθούν 
μόνο με εκθέσεις ακριβών αυτοκινήτων ή αίθουσες καζίνο 
του Las Vegas. Κάθε περίπτερο έχει το δικό του στυλ, 
δημιουργώντας μια μικρή όαση για τον παραζαλισμένο 
από το jet lag του ταξιδιού και το χαοτικό περιβάλλον του 
συνεδρίου γιατρό. Εδώ θα μπορέσει να ξεκουραστεί, θα του 
προσφέρουν αναψυκτικό και κάποιο σνακ και θα τον 
καλέσουν για μια ευχάριστη ενημέρωση από 
χαμογελαστούς, νέους και νέες, όμορφους και όμορφες 
αντιπροσώπους. Αν θέλει, μετά από ένα σύντομο 
φροντιστήριο, ατομικό ή ομαδικό, για το θέμα που 
ενδιαφέρει την εταιρεία, θα συμμετάσχει σε ένα μικρό 
διαγώνισμα με δωράκια. Όλοι κερδίζουν, ακόμα και αυτοί 
που δε θα βρουν τις «σωστές» για την εταιρεία απαντήσεις. 
Ο «εξεταστής» θα τους δείξει ευγενικά  τις σωστές 
απαντήσεις και θα τις διορθώσουνε μαζί. Άλλωστε όλοι 
μαθαίνουμε από τα λάθη μας… Αυτός ο εύκολος και 
ανταποδοτικός τρόπος παρακολούθησης του συνεδρίου 
είναι εκείνος που θα ακολουθήσουν οι περισσότεροι 
σύνεδροι, πριν περιηγηθούν στα αξιοθέατα της πόλης. Ότι 
συζητείται στις 10, 20 ή 30 καταθλιπτικές αίθουσες, που έτσι 
κι αλλιώς δε μπορείς να τις παρακολουθείς ταυτόχρονα, 
στο εξηγούν και το μαθαίνεις στην έκθεση, απλά, εύκολα, 
ευχάριστα. Απαραίτητος εξοπλισμός… μια μεγάλη τσάντα, 
που θα μπουν από δωρεάν έντυπα και βιβλία, μέχρι 
ομπρέλες και αρκουδάκια. Το πείραμα με τα εξαρτημένα 
αντανακλαστικά μάθησης του Παυλώφ σε μαζική 
εφαρμογή, όχι σε σκύλους, αλλά σε γιατρούς. Η 
εκπαιδευτική όμως συνεισφορά της βιομηχανίας δεν 
περιορίζεται μόνο στον εκθεσιακό χώρο. Οι εταιρείες 
διοργανώνουν και τα λεγόμενα δορυφορικά συμπόσια. 
Αυτά γίνονται τις καλύτερες από άποψη μαζικής 
συμμετοχής ώρες του συνεδρίου και σκοπό έχουν την 

προβολή των νέων προϊόντων. Οι ομιλητές δεν είναι 
υπάλληλοι των εταιρειών, όπως θα περίμενε κάποιος έξω 
από τον ιατρικό χώρο. Είναι συνήθως μεγάλα ονόματα της 
ιατρικής ελίτ, οι λεγόμενοι «opinion leaders» ή 
«καθοδηγητές γνώμης», που αμείβονται κατά πράξη και 
περίπτωση για κάθε τέτοια παρουσίαση. Αυτό είναι νόμιμο, 
(το ηθικό δεν ενδιαφέρει), αρκεί να δηλωθεί, και συχνά 
βλέπεις τον πρόεδρο κάποιων guidelines να είναι και 
πρόεδρος ή ομιλητής στο δορυφορικό για την προώθηση 
του αντίστοιχου προϊόντος, που αυτά συστήνουν. Οι τόσο 
σημαντικοί μάλιστα καθοδηγητές γνώμης, που εννοείται 
συμμετέχουν δραστήρια σε όλο το πρόγραμμα του 
συνεδρίου, συνήθως καθηγητές μεγάλων πανεπιστημίων, 
κύριοι ερευνητές μεγάλων πολυκεντρικών μελετών, 
πρόεδροι κατευθυντήριων οδηγιών (guidelines), λέγονται 
«key opinion leaders», καθοδηγητές κλειδιά δηλαδή, που 
θα ξεκλειδώσουν εύκολα με το κύρος και την πείρα τους, 
τον εγκέφαλο των εύπιστων συνέδρων για να περάσουν τα 
«μηνύματα» που πρέπει. Εδώ η συνεδρίαση θυμίζει 
διδακτική παράσταση. Οι ομιλητές είναι εγκάρδιοι, έχουν 
μεταδοτικότητα, μιλούν αργά και κατανοητά, δείχνοντας 
εύπεπτες διαφάνειες που έχει επιμεληθεί η εταιρεία. Έχουν 
υπομονή και είναι ανοιχτοί σε συζήτηση και διευκρινήσεις. 
Το ακροατήριο ανταποκρίνεται με την ανάλογη ευγένεια και 
διακριτικότητα, υποβάλλοντας λίγες ανώδυνες ερωτήσεις. 
Από την πρώτη μέχρι την τελευταία παρουσίαση το θέμα 
συγκλείνει σιγά, σιγά στον τελικό στόχο. Στη δικαίωση και 
προβολή του νέου φαρμάκου, τεχνικής ή συσκευής. Μετά 
ακολουθεί γεύμα, ευγενική προσφορά της εταιρείας, εντός 
ή εκτός συνεδρίου. Αυτό θα βοηθήσει στην αφομοίωση των 
γνώσεων και απόψεων που μεταλαμπάδευσαν οι 
καθοδηγητές γνώμης στο ιατρικό ακροατήριο. 

 
Γενικά οι εταιρείες φροντίζουν για τα πάντα στο συνέδριο. 
Έχουν πληρώσει την εγγραφή, το ξενοδοχείο και τα 
αεροπορικά εισιτήρια του γιατρού, που αν τα πλήρωνε 
μόνος του θα ξόδευε δυο νοσοκομειακούς μισθούς. Έχουν 
φροντίσει για τις μετακινήσεις του, την ξενάγηση και τις 
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βραδινές του εξόδους, τον έχουν εφοδιάσει με τσάντες, 
περιλαίμια, γραφική ύλη και ενημερωτικό υλικό, όλα με 
εμφανή τα ονόματα των εταιρειών και των προϊόντων τους, 
έτσι που ο σύνεδρος να μοιάζει με κινούμενο διαφημιστικό 
χώρο. Είναι δίπλα του, φύλακας άγγελος σε ό,τι του συμβεί 
εντός ή εκτός συνεδρίου. Ο μόνος χώρος που δεν 
επεμβαίνουν εμφανώς οι εταιρείες είναι οι αίθουσες των 
αναρτημένων ανακοινώσεων ή posters. Εδώ αναρτώνται 
εκατοντάδες, συνήθως ξαναζεσταμένες και 
πολυταξιδεμένες μικρές εργασίες, που σκοπό έχουν τη 
δόξα των κλινικών από τις οποίες προέρχονται και την 
ενίσχυση του βιογραφικού των αγχωμένων νέων γιατρών, 
που τις κουβαλούν στον ώμο μέσα σε κυλίνδρους, σαν 
μπαζούκας για μια μόνο απελπισμένη ρίψη. Μερικές φορές 
βέβαια είναι προϊόν σημαντικής δουλειάς, αλλά ελάχιστοι 
θα σταθούν να τις δουν και γρήγορα θα κατέβουν μετά την 
αναμνηστική φωτογραφία του πρώτου συγγραφέα, για να 
ανέβουν οι επόμενες. Γενικά, αυτές οι αίθουσες είναι οι πιο 
αραιοκατοικημένοι και μονότονοι χώροι του συνεδρίου, 
που από μακριά θυμίζουν απλωμένη πολύχρωμη 
μπουγάδα με σεντόνια προς στέγνωμα. Η πλύση 
εγκεφάλου πάντως δεν γίνεται εδώ. Τα πλυντήρια είναι 
στους άλλους χώρους του συνεδρίου. 

 
Τα μεγάλα, επίσημα ελληνικά ιατρικά συνέδρια, όλων των 
ειδικοτήτων, γίνονται σε πολυτελή ξενοδοχεία. Με μια 
πρώτη ματιά, μοιάζουν σε μικρογραφία με τα τερατώδη 
αντίστοιχα διεθνή. Υπάρχουν όμως και αξιόλογες 
διαφορές…προς το χειρότερο. Στις αίθουσες και πάλι 
εντυπωσιάζει ο ξύλινος, άχρωμος, άοσμος και άγευστος 
λόγος των περισσότερων ομιλητών. Γενικά επικρατεί 
«ησυχία, τάξη και ασφάλεια». Οι πρόεδροι συνήθως είναι 
εντός τόπου αλλά εκτός χρόνου, καθώς συχνά δεν 
αφήνουν χρόνο για συζήτηση, που είναι βασική τους 
υποχρέωση. Άμα τους το θυμίσεις μπορεί να θυμώσουν 
κιόλας, γιατί εδώ είναι Βαλκάνια και η περισσή ευγένεια και 
κολακεία περιορίζεται μόνο προς αυτούς με τους 
λαμπερούς τίτλους και αξιώματα. Επίσης ο πρόεδρος 
μπορεί να πει βλοσυρά: «διάλογο θα κάνουμε τώρα;», 
απαξιώνοντας τον διάλογο στη χώρα του Πλάτωνα ή 
μπορεί να πει  δίνοντας το λόγο σε συνάδελφο γιατρό, 
εκείνο το φοβερό, «όχι σχόλια, μόνο ερωτήσεις»! Η 
μεταπολίτευση φαίνεται δεν ήρθε ακόμα στα ιατρικά 

συνέδρια και ο πρόεδρος αισθάνεται μερικές φορές σαν 
πρόεδρος στρατοδικείου. Αν βέβαια το πει ο δάσκαλος 
αυτό σε ένα παιδάκι θα τον απολύσουν! Το λέει όμως 
γιατρός σε γιατρό στις επιστημονικές συναντήσεις και το 
ακροατήριο, εκτός εξαιρέσεων, δεν αντιδρά! Το έχουν 
πάρει απόφαση πως είναι εκεί καθηλωμένοι μόνο για να 
ακούν, χωρίς να μιλούν, τον έναν ομιλητή πίσω από τον 
άλλο, χωρίς διάλλειμα επί πολλές ώρες, με κίνδυνο για την 
υγεία τους από θρομβοφλεβίτιδα, ουρολοίμωξη και 
αβάσταχτη βαρεμάρα. Άλλωστε, οι «οργανωτικές 
επιτροπές» έχουν κάνει τόσο πυκνό το πρόγραμμα, για 
λόγους «δημοσίων σχέσεων» και αύξησης του 
ακροατηρίου από τους ίδιους τους ομιλητές και από όσους 
κουβαλήσει ο καθένας μαζί του, που η διαχείριση του 
χρόνου είναι εξαιρετικά δύσκολη ακόμα και από πολύ 
ικανούς προέδρους. Τα διαλλείματα είναι σπάνια ή δεν 
τηρούνται, καθώς ακούγεται το «μη φύγετε, ακολουθεί η 
επόμενη συνεδρίαση».  Έτσι, οι επιμελείς σύνεδροι, όταν 
επιτέλους βγουν από την αίθουσα, μετά από τέσσερεις, 
πέντε ή έξι ώρες αδυσώπητο, μονότονο, αμείλικτο 
σφυροκόπημα, χωρίς συζήτηση,  παραπατούν θολωμένοι, 
με έντονα συμπτώματα επιστημονικής δηλητηρίασης, που 
αποτελεί ειδική μορφή πνευματικής δηλητηρίασης των 
συνεδρίων. 

Έτσι τουλάχιστον δηλώνεται από τους διοργανωτές των 
περισσότερων ελληνικών ιατρικών συνεδρίων. Άλλη μια 
νεοελληνική ιδιαιτερότητα, καθώς ο ομιλητής που δίνει 
διάλεξη θεωρείται αυθεντία που αξίζει μόνο σεβασμό, 
κολακείες και χειροκρότημα. Θα έρθει και θα φύγει 
μεγαλοπρεπώς και με αυτοκρατορικές τιμές. 
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Θα μπορούσαν βέβαια να μας στείλουν τη διάλεξη με ένα e-
mail να τη μελετήσουμε με την ησυχία μας, αφού δεν θα 
γίνει συζήτηση, να μην ταλαιπωρούμαστε και εμείς και οι 
ομιλητές στις μετακινήσεις. Προσωπικά, εκείνο που 
φωνάζω στην αίθουσα όταν ακούω ότι «οι διαλέξεις δεν 
έχουν συζήτηση» είναι: Οι διαλέξεις έχουν συζήτηση, τα 
διαγγέλματα δεν έχουν! Πολλοί βέβαια ομιλητές, που δεν 
έχουν τίποτα να κρύψουν και δεν έχουν καβαλήσει το 
καλάμι, θέλουν συζήτηση με το ακροατήριο και 
αιφνιδιάζονται και απορούν, ιδίως οι ξένοι, όταν αντί για 
ερωτήσεις, στο τέλος τους ενημερώνουν πως «οι διαλέξεις 
δεν έχουν συζήτηση!». Να σημειώσουμε πως οι διαλέξεις 
είναι πολύ της μόδας τελευταία και κάποια συνέδρια έχουν 
καμιά τριανταριά, ίσως για να ευχαριστήσουν και να 
υποχρεώσουν όσο γίνεται περισσότερους. Αυτά είναι 
επιστημονικά δανεικά. Διάλεξη έδωσες, διάλεξη θα πάρεις! 
Και όμως, επειδή αυτός που δίνει διάλεξη  θεωρείται πολύ 
ειδικός σε ένα θέμα και συχνά έρχεται από πολύ μακριά για 
να το φωτίσει, πρέπει το ακροατήριο να έχει περισσότερο 
χρόνο για να εκμεταλλευτεί τη φυσική του παρουσία για 
ερωτήσεις. Οι καλύτεροι μάλιστα ομιλητές διαλέξεων είναι 
εκείνοι που και στη διάρκεια της ομιλίας τους, αντί για 
συνεχή μονόλογο, κατά διαστήματα ανοίγουν διάλογο με 
το ακροατήριο, διεγείρουν και ξυπνάν το ακροατήριο, 
προσπαθούν και εκείνοι να μάθουν από το ακροατήριο! Ο 
καλύτερος δάσκαλος όλων των εποχών, ο Σωκράτης, 
δίδασκε ρωτώντας αυτός τους μαθητές του, κάνοντας 
διάλογο και ποτέ δεν έδινε διάλεξη! 

Τα «δορυφορικά συμπόσια» κατέχουν περίοπτη θέση στα 
ελληνικά συνέδρια. Μερικά μάλιστα έχουν τόσα πολλά, που 
το κυρίως συνέδριο είναι δορυφορικό των δορυφορικών 
του! Οι δικοί μας «καθοδηγητές γνώμης» κατέχουν 
διάφορες θέσεις στο επιστημονικό στερέωμα. Οι «key 
opinion leaders» μας έχουν συνήθως συγκεκριμένη 
εξειδίκευση σε ένα τομέα της ειδικότητάς τους. Έχουν 
υψηλές θέσεις, εντυπωσιακούς τίτλους και πλήθος 
εργασιών και δημοσιεύσεων, με τη βοήθεια βέβαια ενός 
στρατού από ικανότατους «εργασιολόγους» συνεργάτες. 
Εξασκούν το έργο της διάπλασης της γνώμης των 
συναδέλφων τους κατά τακτά διαστήματα, με το ανάλογο 
ύφος που ταιριάζει στο επιστημονικό τους ειδικό βάρος. Οι 
σκέτοι «opinion leaders» μας, με λιγότερα ακαδημαϊκά 
προσόντα, έχουν πλούσιο ρεπερτόριο, εμπειρία 
παρουσιάσεων, μεταδοτικότητα «μηνυμάτων» και 

κοινωνική και ηθική προσέγγιση του θέματος. Μιλούν τόσο 
γλυκά, σιγανά και πράα, που  μερικές  φορές νομίζεις πως 
ακούς «ιατροκήρυκα». Κατά βάθος είναι ντροπαλοί και δεν 
δείχνουν, όπως και οι «key» βέβαια, στη δεύτερη διαφάνεια 
της ομιλίας τους τις οικονομικές τους σχέσεις με τις 
εταιρείες. Αυτό όμως το κάνουν συνήθως και οι ομιλητές 
του κανονικού προγράμματος του συνεδρίου, ή περνούν 
τόσο αστραπιαία τη διαφάνεια με τη «δήλωση οικονομικών 
συμφερόντων» που κανένα ανθρώπινο μάτι δεν 
προλαβαίνει να διαβάσει.  

κείνο πάλι που χαρακτηρίζει 
γενικά τους «καθοδηγητές 
γνώμης» είναι ότι οι ίδιοι δεν 

παρακολουθούν τα συνέδρια.  
Η αποστολή τους είναι να 
διαμορφώσουν τη γνώμη των 
κουρασμένων από την καθημερινή 
ιατρική ρουτίνα συναδέλφων τους. 
Εμφανίζονται σαν διάττοντες αστέρες στο δορυφορικό 
στερέωμα του συνεδρίου για να «φωτίσουν» ένα θέμα και 
μετά εξαφανίζονται. Τη δική τους γνώμη τη διαμορφώνουν 
με τη βοήθεια της χορηγού εταιρείας, που συνήθως τους 
προμηθεύει και τις διαφάνειες της παρουσίασης. Έχουν 
όμως τόσες δορυφορικές εμφανίσεις, που θα μπορούσαν 
να προσληφθούν στη NASA. Και στα ελληνικά δορυφορικά 
συμπόσια φυσικά ακολουθεί γεύμα, που «για να μη 
κρυώσει», η συνεδρίαση μπορεί να λήξει όπως, όπως, 
χωρίς συζήτηση και οι ερωτήσεις να αναβληθούν για «μετά 
το γεύμα», όπως αρμόζει άλλωστε σε ένα κανονικό 
«συμπόσιο». Στα «δορυφορικά συμπόσια» ο γιατρός θα  

 

Ε 
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πάει συνήθως υποψιασμένος πως αυτά που θα ακούσει θα 
έχουν σημαντική δόση μεροληψίας υπέρ του 
προβαλλόμενου προϊόντος. Οι ομιλητές κάνουν πως τον 
ενημερώνουν και αυτός κάνει πως τους πιστεύει, αν και στο 
τέλος κάτι θα του μείνει, που θα καλλιεργηθεί σε δεύτερη 
φάση με άλλες «ενημερώσεις». Πηγαίνει κυρίως από 
υποχρέωση στην εταιρεία που τον έστειλε στο συνέδριο ή 
μπορεί να τον στείλει στο επόμενο και για να πάει στο 
γεύμα, όπου θα συναντήσει φίλους και γνωστούς και γενικά 
θα κάνει «δημόσιες σχέσεις». Εκεί που ο γιατρός κινδυνεύει 
περισσότερο από παραπληροφόρηση, είναι σε αυτά που 
θα μπορούσαμε να ονομάσουμε «κρυφο-δορυφορικά», με 
τους ίδιους ή άλλους ομιλητές και δυστυχώς είναι πάρα 
πολλά. Συνεδριάσεις δηλαδή του κανονικού 
προγράμματος, που οι ομιλητές λειτουργούν σαν 
συνήγοροι νέων ιατρικών προϊόντων και θεραπειών, αλλά 
το ακροατήριο δεν το ξέρει και έχει τη ψευδαίσθηση ότι 
ακούει αντικειμενικές απόψεις πολύ ειδικών στο θέμα. Όχι 
ότι τους λένε ψέματα. Ποτέ! Απλώς δεν τους λένε όλες τις 
αλήθειες για να μην μπερδευτούν. Τους λένε για το σχετικό 
όφελος μιας θεραπείας, που μπορεί να είναι 36%, αλλά δεν 
τους λένε για το απόλυτο όφελος που είναι 1%,  

ους λένε για τον καρδιαγγειακό 
κίνδυνο που μειώνεται, αλλά δεν 
τους λένε για την ολική θνητότητα 

που δεν μειώνεται, τους λένε ότι το 
φάρμακο κατεβάζει τη χοληστερίνη, 
αλλά  δεν τους λένε ότι αυτό δεν έχει 
κανένα κλινικό όφελος… 
, τους λένε πως μια μελέτη έχει «beautiful» αποτελέσματα, 
επειδή λέγεται BEAUTIFUL, αλλά δεν τους λένε πως στο 
σύνολό της ήταν αρνητική, τους λένε για την εργασία που 
έδειξε μείωση της νοσοκομειακής νοσηλείας, αλλά δεν τους 
λένε ή υποτιμούν την άλλη που έδειξε αύξηση της 
θνητότητας, τους λένε πόσοι ωφελήθηκαν από μια 
πανάκριβη συσκευή στο τέλος της ζωής τους, αλλά δεν 
τους λένε πως το όφελος ήταν μερικοί βασανιστικοί μήνες 
ή μέρες και βέβαια ποτέ δεν λένε για τη θύελλα κριτικής που 
έχουν ξεσηκώσει κάποιες νέες μελέτες και θεραπείες. Έτσι, 
το ιατρικό ακροατήριο, μέσα από μια σειρά από αλήθειες, 
οδηγείται να πιστέψει ένα μεγάλο ψέμα. 

Η αποστολή των διεθνών και ελληνικών συνεδρίων δεν 
είναι μόνο η ενημέρωση για νέες θεραπείες και η 
προώθηση νέων φαρμάκων και συσκευών, αλλά και η 
κατασκευή νέων νόσων, η επέκταση των παλαιών και η 
ανακάλυψη νέων πληθυσμών «ασθενών». Όποιος δεν έχει 
υπέρταση θα έχει προ-υπέρταση, όποιος δεν έχει διαβήτη 
θα έχει προ-διαβήτη, όποιος δεν έχει οστεοπόρωση θα έχει 
αρχόμενη οστεοπόρωση, όποιος είναι στεναχωρημένος θα 
έχει κατάθλιψη και όποιος δεν έχει καρκίνο θα πρέπει να 
κάνει συνέχεια εξετάσεις μέχρι να αποκτήσει! Ειδικά τα 
παιδιά και οι νέοι αποτελούν ένα νέο «στόχο», ένα 
«φυτώριο ασθενών» για άμεση ή μελλοντική θεραπεία, σε 
όλες τις ιατρικές ειδικότητες.  

ωρίς προοπτικές μελέτες, χωρίς 
στοιχεία, χωρίς εμπειρία, τα 
παιδιά βαπτίζονται υπερτασικά, 

υπερχοληστεριναιμικά, καρδιοπαθή, 
προβληματικά, υπερκινητικά, 
ψυχικά διαταραγμένα και ότι άλλο, 
σπέρνοντας πανικό και δυστυχία 
στις οικογένειές τους. 

 

Τ 
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Γενικά στις ιατρογενείς νόσους, οι «opinion leaders» συχνά 
σε πρώτη φάση και για μεγάλο διάστημα, λειτουργούν σαν 
βαρύ πυροβολικό, που προετοιμάζει το έδαφος για την 
κατάκτηση των ανεξερεύνητων «ασθενειών» ή των «νέων 
ηλικιακών ομάδων», και ανοίγει το δρόμο για την επέλαση 
του πεζικού,  δηλαδή, των νέων θεραπειών, των νέων 
φαρμάκων και συσκευών. Η νέα εποχή της «νοσογόνου 
ιατρικής» έχει προ πολλού ανατείλει! 

 

 
Το οικονομικό κόστος μέχρι την έλευση της κρίσης ήταν 
ταμπού για τα συνέδρια. Αν τολμούσες να αναφερθείς στο 
κόστος, έβλεπες στα πρόσωπα της ιατρικής ελίτ μια 
έκφραση αποστροφής, αποδοκιμασίας, ειρωνείας, 
ενόχλησης και περιφρόνησης, για να πάρεις τη θυμωμένη 
απάντηση, «εμείς είμαστε γιατροί και δεν μας ενδιαφέρει το 
κόστος», με την επωδό, «το κόστος αφορά το κράτος». Την 
ίδια απάντηση πήρα πριν μερικά χρόνια και από πρόεδρο 
ευρωπαϊκών guidelines, που σύστηναν ανεπιφύλαχτα νέο 
πανάκριβο φάρμακο πολύ αμφίβολης 
αποτελεσματικότητας και ασφάλειας. Αλήθεια, οι 
πανεπιστημιακοί καθηγητές και λέκτορες και οι γιατροί 
διευθυντές και επιμελητές του ΕΣΥ δεν είμαστε «δημόσιοι 
λειτουργοί» και άρα «κράτος»; 

λοι οι γιατροί όμως γενικά,  
δεν είχαν καμιά όρεξη να 
ασχοληθούν με το κόστος. 

Άλλωστε «πληρώνουν τα  
ασφαλιστικά ταμεία»… 
Εμείς σαν γιατροί δεν χρειαζόταν να ξέρουμε τι στοιχίζει το 
κάθε φάρμακο που γράφαμε, η κάθε εξέταση που 
ζητούσαμε και η κάθε θεραπεία που προτείναμε. Πάνω από 
όλα “το καλό του αρρώστου”, όσο και αν στοιχίζει. 
Άλλωστε εκείνη την ανέμελη εποχή «λεφτά υπήρχαν», 
έστω και δανεικά. Η κρίση ανέτρεψε δραματικά αυτή την 
αντίληψη. Μια από τις κύριες αιτίες της οικονομικής 
καταστροφής της χώρας φάνηκε πως ήταν η σπατάλη και 

η λεηλασία στο χώρο της υγείας. Τώρα είμαστε 
υποχρεωμένοι για πολλούς λόγους να μιλάμε και για το 
ενοχλητικό κόστος στα συνέδρια. Άλλωστε  έχουμε για 
βοήθεια και τους οικονομολόγους υγείας, που οι 
περισσότεροι γιατροί αγνοούσαν την ύπαρξή τους. Ίσως 
γιατί μέχρι τώρα ήταν πολύ διακριτικοί και δεν μας 
ενοχλούσαν όλο το διάστημα που κράτησε το «πάρτι» στην 
υγεία. Μάλιστα, ίσως γιατί μας θαύμαζαν, έκαναν και εκείνοι 
την ίδια περίοδο συνέδρια πολυτελείας σε ακριβά 
ξενοδοχεία, με τη χορηγία των ίδιων πολυεθνικών 
εταιρειών, κάτι σαν μετεκπαίδευση, μιας και συνήθως 
προερχόντουσαν από «εθνική σχολή». Θαυμαστές της 
προόδου και της καινοτομίας στην ιατρική, μετά από 
επισταμένη περίπλοκη μελέτη, βγάζουν ακόμα και σήμερα, 
εν μέσω οικονομικής καταστροφής, όλα τα νέα πανάκριβα 
φάρμακα και συσκευές «cost-effective», δηλαδή ότι αξίζουν 
το κόστος. Εξίσου σεμνοί στις ομιλίες τους στα ιατρικά 
συνέδρια με τους γιατρούς «καθοδηγητές γνώμης», αν και 
οικονομολόγοι, δε δείχνουν τις οικονομικές τους σχέσεις με 
την ιατρική βιομηχανία.  

την Ελλάδα θα πρέπει να έχουμε 
σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ  
των ιατρικών συνεδρίων. 

Χιλιάδες συνέδρια κάθε χρόνο όλων των ειδικοτήτων, σε 
κάθε μέγεθος και για κάθε γούστο. Συνέδρια με χιλιάδες 
σύνεδρους και συνέδρια χωρίς ακροατήριο. Συνέδρια των 
πόλεων και συνέδρια της επαρχίας. Συνέδρια του βουνού 
και του κάμπου και συνέδρια της θάλασσας. Συνέδρια σε 
καζίνο και συνέδρια εν πλω. Συνέδρια με 30 γιατρούς στην 
αίθουσα και 300 στην κοντινή παραλία ή βουνοκορφή, 
άλλωστε στα συγκεκριμένα δε χωράνε όλοι μέσα. Όλα τα 
συνέδρια έτσι κι αλλιώς πληρώνει η ιατρική βιομηχανία, 
μιας και έχει αναλάβει πρόθυμα το καθήκον της  
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«συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης» και προσπαθεί να 
ικανοποιήσει τις πιεστικές απαιτήσεις εκτός των επίσημων 
ιατρικών εταιρειών, των ιατρικών σχολών και γνωστών 
ιδρυμάτων, και τους φιλόδοξους εκπαιδευτικούς στόχους 
κάθε κλινικής και κάθε εταιρείας μελέτης διαφόρων 
παθήσεων. Οι τελευταίες ξεφυτρώνουν σε απίστευτη 
συχνότητα, από διάφορες ομάδες γιατρών όλων των 
ειδικοτήτων, με στόχο να εκπαιδεύσουν και να 
διαφωτίσουν τους συναδέλφους τους σε νέες και παλιές 
ασθένειες, προτείνοντας όμως πάντα νέες ακριβές 
θεραπείες. Γενικά, όλοι όσοι διοργανώνουν συνέδρια, 
ξεπερνούν σε ζήλο τις εταιρείες και συχνά τις πιέζουν για 
πιο πολλά συνέδρια! Είναι τέτοιο το πάθος, που ακόμα και 
για τις σπάνιες ασθένειες με τα «ορφανά», αλλά με πλούσια 
προίκα φάρμακα, να διοργανώνονται σε ένα χρόνο 
περισσότερες «συνεδρίες», από τον αντίστοιχο μικρό 
αριθμό των ασθενών για κάθε μια. Όσο για τους «ειδικούς», 
θα πρέπει να αντιστοιχεί στον καθένα το πολύ μισός 
ασθενής με την αντίστοιχη «σπάνια και ορφανή» νόσο.  

 
Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), όλα αυτά τα 
χρόνια του συνεδριακού οργασμού, έδειχνε απόλυτη 
κατανόηση και πνεύμα συνεργασίας προς την ιατρική 
βιομηχανία και την ιατρική ελίτ πανεπιστημιακών και μη, 
στην κοινή τους προσπάθεια, για τη μέχρι πνευματικής, 
σωματικής και ταξιδιωτικής εξάντλησης, επιμόρφωση των 
ελλήνων ιατρών. Με απόλυτη κατανόηση και 
διακριτικότητα, ενέκρινε όλες τις αιτήσεις συνεδρίων για το 
εσωτερικό και εξωτερικό, για τις πόλεις και τα χωριά, για τα 
βουνά και τις θάλασσες. Το 2011, που η κρίση ανάγκασε τις 
μεγάλες εταιρείες να μειώσουν τις αιτήσεις για συνέδρια σε 
μόνο (!) 1835, ο ΕΟΦ, αποφάσισε να γίνει αυστηρός και 
απέρριψε 13 αιτήσεις «για τυπικούς λόγους». Επίσης έγινε 
αυστηρός και προς τους περιπλανώμενους ανά την υφήλιο 
διψασμένους για μάθηση Έλληνες γιατρούς, με έξοδα 
φυσικά των χορηγών εταιρειών. Στο εξής κάθε γιατρός 
δικαιούται κάθε χρόνο μόνο (!) τρία ταξίδια στο εξωτερικό 
και πέντε στο εσωτερικό! Επιπλέον απεριόριστα ταξίδια 
δικαιούνται εκείνοι που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα 
των συνεδρίων και έχουν κάτι να πουν ή κάτι να δείξουν. 

ια δεκαετίες λοιπόν, ο ΕΟΦ 
στάθηκε και στέκεται  αρωγός  
και πιστός σύμμαχος του ΕΟΤ. 

Το υπουργείο Υγείας στο πλευρό του υπουργείου 
Τουρισμού, για τον κοινό ιερό σκοπό της «συνεχιζόμενης 
ιατρικής εκπαίδευσης» εκτός έδρας! 

Ποιος όμως πληρώνει τελικά τα συνέδρια και τα πολυτελή 
γεύματα και δεξιώσεις; Μα οι φαρμακευτικές και οι άλλες 
εταιρείες θα πείτε, τι ερώτηση είναι αυτή. Για αυτό και 
πάντα μνημονεύεται από τους διοργανωτές η συμβολή 
τους, «χωρίς την οποία το συνέδριο δε θα μπορούσε να 
πραγματοποιηθεί». Η συμβολή όμως των ασθενών ποτέ 
δεν μνημονεύεται! Τι δουλειά έχουν οι ασθενείς στα έξοδα 
των συνεδρίων; Έχουν, γιατί σε αυτούς πάει τελικά ο 
λογαριασμός ή τουλάχιστον ένα σημαντικό μέρος. Το άλλο 
θα πάει στο κράτος «που δεν κάνει τίποτα για τα συνέδριά 
μας», αλλά και στον κάθε πολίτη της χώρας. Οι 
φαρμακευτικές και λοιπές εταιρείες της ιατρικής 
βιομηχανίας δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα και δεν 
περιμένει κανείς να είναι. Όχι μόνο δε χάνουν από την 
«ευθύνη στη μετεκπαίδευση των γιατρών», που τόσο 
εύκολα τους ανέθεσε η διεθνής ιατρική ελίτ και το κράτος, 
αλλά αυτή η «ευθύνη» ήταν η κύρια αιτία της εκπληκτικής 
αύξησης της κερδοφορίας τους και της αστρονομικής 
εκτίναξης των δαπανών για την υγεία σε όλο τον κόσμο.  

ιατρική βιομηχανία είναι σήμερα 
η ισχυρότερη βιομηχανία στον 
κόσμο, μακράν πάσης άλλης,  

χάρις στην καλύτερη επένδυση που  
έκανε ποτέ: στα ιατρικά συνέδρια! 
Τα τεράστια ποσά που δαπανά για τα ιατρικά συνέδρια τα 
παίρνει πίσω στο πολλαπλάσιο, γιατί α) έχουν τεράστιες 
φοροαπαλλαγές, β) προβάλλονται με όλους τους τρόπους 
τα νέα πανάκριβα φάρμακα, συσκευές και άλλα προϊόντα, 
γ) επιβάλλονται νέες θεραπείες μέσω των κατευθυντήριων 
οδηγιών (guidelines), που προβάλλονται κατά κόρον, δ) 
δημιουργούν υποχρεώσεις και συναλλαγές με τους 
γιατρούς, ιδιαίτερα τους πολυταξιδεμένους, που αυξάνουν 
ραγδαία τη συνταγογράφηση και τη χρήση της «νέας 
τεχνολογίας». Τα κράτη, αφήνοντας την μετεκπαίδευση 
των γιατρών στην ιατρική  βιομηχανία, βρήκαν το 
χειρότερο τρόπο να κάνουν οικονομία. Οι δαπάνες υγείας 
όπως είπαμε απογειώθηκαν και τα ασφαλιστικά ταμεία 
κατέρρευσαν. Οικονομικοί πόροι στερήθηκαν από άλλες 
πηγές, συντάξεις και κοινωνικές παροχές μειώθηκαν. Το 
μεγαλύτερο οικονομικό πρόβλημα σήμερα των δυτικών 
χωρών είναι το κόστος υγείας, που απειλεί να καταπιεί 
τους κρατικούς προϋπολογισμούς.  
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Οι ίδιοι οι ασθενείς, που οι οικονομολόγοι υγείας 
αποκαλούν «καταναλωτές υγείας», επιβαρύνονται όλο και 
περισσότερο, πληρώνοντας από την τσέπη τους μεγάλα 
ποσά, ακόμα και όταν έχουν καλή ασφαλιστική κάλυψη. Η 
πρώτη αιτία χρεοκοπίας των νοικοκυριών στις ΗΠΑ εδώ 
και χρόνια είναι οι ιατρικές δαπάνες. «Η εγχείρηση επέτυχε, 
αλλά ο ασθενής απέθανε», γιατί του πήραν το σπίτι και 
έμεινε άστεγος. Αντί τουλάχιστον αυτή η σπατάλη στις 
ιατρικές δαπάνες να οδηγήσει σε καλύτερη υγεία, οδήγησε 
σε χειρότερη! Οι ΗΠΑ και πάλι, με τις μεγαλύτερες μακράν 
πάσης άλλης χώρας, δαπάνες στην υγεία, είναι στη 
χειρότερη θέση σε δείκτες υγείας στις χώρες του ΟΟΣΑ και 
σε μια από τις χειρότερες στον κόσμο. Όταν οι άνθρωποι 
στερούνται βασικές ανάγκες διαβίωσης, όπως καλή τροφή, 
θέρμανση και υγιεινή κατοικία, για να αντιμετωπίσουν 
αναίτια υψηλά έξοδα περίθαλψης, τότε η υγεία τους, όχι 
μόνο δεν ωφελείται, αλλά επιδεινώνεται δραματικά. Γίναμε 
τουλάχιστον καλύτεροι γιατροί με τόσο εντατική 
«συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση» στα χιλιάδες 
συνέδρια; Σίγουρα όχι. Καλός γιατρός γίνεται εκείνος που 
με τα χρόνια κάνει τις πληροφορίες γνώση και τη γνώση 
σοφία. Εκείνος που μέσα και πάνω από ιατρικές εξετάσεις, 
φάρμακα, τεχνικές, συσκευές, νούμερα και στατιστικές, 
βλέπει τον άνθρωπο με τη ψυχή και τις ανάγκες του. Τα 
ιατρικά συνέδρια που στέλνουν το γιατρό σε τόσα ταξίδια, 
δεν τον βοηθούν σε αυτό το ταξίδι ζωής στην πραγματική 
βαθιά γνώση. Η ανθρώπινη προσέγγιση του αρρώστου, η 
κατανόηση των αισθημάτων και αναγκών του, η κοινωνική 
και οικονομική του θέση, η δυνατότητα που έχουμε να 
κινητοποιήσουμε τις φυσικές και ψυχικές του δυνάμεις για 
να αντιμετωπίσει την αρρώστια, οι τρόποι που μπορούμε 
να αποφύγουμε τον φόβο και τα έξοδα που δημιουργούν η 
αμυντική ιατρική και οι υπερδιαγνώσεις, οι κίνδυνοι της 
πολυφαρμακίας, καθώς και  η ιατρική δεοντολογία, δε 
συζητούνται στα συνέδρια, γιατί δεν έχουν σπόνσορα. 

υτό που πετυχαίνουν σίγουρα  
τα συνέδρια είναι να μετατρέπουν, 
σιγά σιγά, τον γιατρό,  

από ανθρωπιστή επιστήμονα,  
σε παραγωγικό συνταγογράφο 
φαρμάκων και ευθυνόφοβο συντάκτη 
παραπεμπτικών για εργαστηριακές 
εξετάσεις και επεμβάσεις. 

Έχουμε ευθύνη σαν ιατρική κοινότητα για αυτή την 
κατάσταση; Κατά τη γνώμη μου ναι, και μάλιστα τη 
μεγαλύτερη. Η ιατρική μας ελίτ, η ακαδημαϊκή κοινότητα, τα 
πανεπιστήμια, δεν προχώρησαν απλώς μια θεμιτή και 
χρήσιμη συνεργασία που υπήρχε και πρέπει να υπάρχει με 
την ιατρική βιομηχανία, αλλά παρέδωσαν τα ιερά και τα 
όσια της ιατρικής και τα έκαναν εμπορεύσιμα. Η μεγάλη 
στρατιά των μαχόμενων γιατρών σε όλο τον κόσμο 
ακολούθησε. Το φαινόμενο της «διάχυσης της ευθύνης» 
μας έκανε να βλέπουμε μια κατάσταση σαν φυσιολογική, 
αφού συμμετείχαν όλοι, ακολουθώντας επιστημονικές 
ηγεσίες και «opinion leaders». Οι μαζικές όμως 
συμπεριφορές, πίσω από διάφορους «καθοδηγητές», 
οδηγούν συχνά και σε μαζικές καταστροφές, πολεμικές ή 
οικονομικές και ηθικές. Η ίδια η παγκόσμια ιατρική ελίτ, οι 
πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, είναι και σύμβουλοι των 
κυβερνήσεων και έχουν ευθύνη στις κυβερνητικές 
επιλογές. Παρότι συνηθίζουν για όλα να ρίχνουν τις 
ευθύνες στο «κράτος», είναι και οι ίδιοι κράτος και μάλιστα 
«κράτος εν κράτει», καθώς έχουν και τη δική τους 
ακαδημαϊκή αυτονομία. Γιατί η ιατρική βιομηχανία να 
επενδύσει σε πραγματικά καλύτερες νέες θεραπείες, όπως 
έκανε παλιά, όταν βρίσκει πρόθυμους, ένθερμους 
καθοδηγητές γιατρών για την προώθηση κάθε νέου 
φαρμάκου ή συσκευής αμφίβολης αξίας; Τα δύο τρίτα 
τουλάχιστον του κόστους δημιουργίας ενός νέου 
φαρμάκου θα πάνε στην «προώθηση». Αρκεί μια θεραπεία 
να δείξει όφελος 1% περισσότερο από μια παλιά και το 
φάρμακο θα κυκλοφορήσει 50 ή 100 φορές ακριβότερα από 
το παλιό, σε αντίθεση με οποιοδήποτε άλλο νέο εμπορικό 
προϊόν, ας πούμε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, που ενώ 
είναι πολύ καλύτερο από το προηγούμενο, μπορεί να είναι 
και φθηνότερο. 

τσι, όταν δεν διαφθείρει  
η βιομηχανία τον γιατρό, 
διαφθείρει ο γιατρός  

την βιομηχανία. 
Η ιατρική ελίτ σε όλο τον κόσμο διαθέτει φωνές, αν και σε 
μειοψηφία, που εκφράζοντας την ιατρική συνείδηση, 
αντιδρούν στον εκφυλισμό των ιατρικών συνεδρίων.  
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ε αυτούς, την πιο σημαντική 
δουλειά φαίνεται πως κάνει  
στο διεθνή χώρο, ο πατριώτης  

μας Ιωάννης Ιωαννίδης, καθηγητής  
στο πανεπιστήμιο του Stanford των  
ΗΠΑ και πρώην καθηγητής στο 
πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων. 
Σε όλο τον κόσμο δίνεται μεγάλη δημοσιότητα στα άρθρα 
του, με θέμα την ιατρική έρευνα και την ιατρική εκπαίδευση. 
Πρόσφατα δημοσιεύθηκε στο JAMA άρθρο του με τίτλο: 
«Είναι τα ιατρικά συνέδρια χρήσιμα; Και για ποιόν;». 

 

α συμπεράσματά του είναι πως  
τα αμέτρητα, πολυέξοδα ιατρικά 
συνέδρια ανά τον κόσμο 

χρησιμεύουν κυρίως για την αύξηση 
των πωλήσεων των φαρμακευτικών 
και άλλων εταιρειών του ιατρικού χώρου, με τον 
επηρεασμό του ακροατηρίου, που συνήθως «ακούει 
παθητικά» από «opinion leaders». Τα συνέδρια, συνεχίζει, 
είναι επίσης χρήσιμα στην ανέλιξη στην ιεραρχία των νέων 

γιατρών, με την προβολή ενός τεράστιου όγκου  αμφίβολης 
αξίας «εργασιών», που αντικαθιστούν την πραγματική αξία, 
την αυθεντικότητα και την σκληρή δουλειά δίπλα στον 
άρρωστο. Τα συνέδρια λοιπόν, προβάλλοντας λάθος αξίες, 
«είναι επιζήμια για την ιατρική και την φροντίδα υγείας». Ο 
κ. Ιωαννίδης επίσης πιστεύει πως  τα τερατώδη διεθνή 
συνέδρια ήρθε η ώρα να εξαφανισθούν, όπως οι 
δεινόσαυροι και προτείνει μια προοπτική τυχαιοποιημένη 
μελέτη, για να δείξει επιτέλους τι αυτά προσφέρουν στην 
εκπαίδευση των γιατρών. Φαντάζεστε τι θα έδειχνε; Άλλοι 
συγγραφείς έχουν τονίσει, εκτός από τα τεράστια έξοδα 
«της πολυτέλειας των ξεπερασμένων συνεδρίων» και την 
περιβαλλοντική επιβάρυνση από χιλιάδες τόνους 
διοξειδίου του άνθρακα από τις αθρόες αεροπορικές 
μεταναστεύσεις των γιατρών ανά την υφήλιο για την 
παρακολούθησή τους. Η μόλυνση του περιβάλλοντος 
έρχεται να συνοδεύσει τη μόλυνση της ιατρικής σκέψης και 
συνείδησης. Ο σεβαστός καθηγητής Ευτύχιος Βορίδης, έχει 
πει από χρόνια πολλές αλήθειες για τον κακό δρόμο της 
σύγχρονης ιατρικής, που έχει ιδιαίτερη αξία να τις 
θυμόμαστε. Για τα ιατρικά συνέδρια λέει πως, «τα συνέδρια 
δημιουργούν στους γιατρούς, πρώτον μια εξάρτηση και, 
δεύτερον, είναι μια μορφή πλύσεως εγκεφάλου». 
Διερωτάται, «είναι δυνατόν κάθε εβδομάδα να 
δημιουργούνται νέα δεδομένα ώστε οι γιατροί να είναι σε 
κάποιο συνέδριο;». Διαπιστώνει επίσης, πως τα 
εκπαιδευτικά ταξίδια των συνεδρίων είναι μια μορφή 
διαφθοράς. Ο καθηγητής και πρώην υπουργός Υγείας 
Δημήτρης Κρεμαστινός, πρόσφατα έχει δηλώσει: «Σήμερα 
ο γιατρός κυρίως μετεκπαιδεύεται μέσω των λεγόμενων 
ιατρικών συνεδρίων, τα οποία σε αριθμό ίσως είναι 
περισσότερα και από όσα γίνονται σε όλη την Ευρώπη. Ο 
ιδιόμορφος αυτός τρόπος «μετεκπαίδευσης», προάγει 
ουσιαστικά την παραοικονομία της Υγείας.  

φαρμακευτική δαπάνη από το 
2004 και μέσα σε πέντε χρόνια 
τετραπλασιάστηκε και από  

4.5 δισ. ευρώ έφθασε τα 17 δισ. ευρώ. 
Τα προτεινόμενα μέτρα περικοπών από την τρόικα στους 
μισθούς και τις συντάξεις είναι της τάξης των 6 δισ. ευρώ. 
Οι αριθμοί μιλούν μόνοι τους». Καλό βέβαια θα ήταν όλοι οι 
γιατροί  πολιτικοί, από όλα χωρίς εξαίρεση τα κόμματα, να 
είχαν κάνει αυτές τις διαπιστώσεις πριν πολλά χρόνια και 
να είχαν δράσει αποφασιστικά για αλλαγή πορείας. 

Τι γίνεται όμως τώρα; Σε όλο τον κόσμο είναι επείγουσα 
ανάγκη η ριζική αλλαγή του τρόπου διεξαγωγής των 
ιατρικών συνεδρίων. Σε εμάς είναι κατεπείγουσα! Τα 
συνέδριά μας δεν θέλουν εξωραϊσμό, αλλά ριζική  
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κατεδάφιση και ανοικοδόμηση! Αυτά που προτείνει ο 
καθηγητής Ι. Ιωαννίδης για όλο τον κόσμο, για μας, σε μια 
χώρα σε οικονομική καταστροφή, έχουν ιδιαίτερη αξία: Η 
έμφαση στα συνέδρια πρέπει να δοθεί στον τρόπο που θα 
γίνουμε ικανοί να επιλέγουμε φαρμακευτικές και 
επεμβατικές θεραπείες, που ενώ δεν είναι δαπανηρές, θα 
είναι καλά τεκμηριωμένες και ασφαλείς. «Αυτά τα 
επαναπροσδιοριζόμενα συνέδρια θα στόχευαν επίσης, στο 
πως θα χρησιμοποιούσαμε λιγότερες επεμβατικές πράξεις 
και λιγότερες διαγνωστικές εξετάσεις, ή και καθόλου 
διαγνωστικές εξετάσεις και καθόλου επεμβατικές πράξεις, 
όταν δεν είναι εμφανές ότι χρειάζονται». Εδώ θα είχαν θέση 
και κάποιοι οικονομολόγοι υγείας, εκείνοι τουλάχιστον που 
δεν έχουν σχέσεις με την ιατρική βιομηχανία και θα 
πρότειναν πράγματα που θα μας φαίνονταν λογικά.  

ΕΟΦ και κατ΄επέκταση το 
Υπουργείο Υγείας, θα πρέπει  
να βάλουν επιτέλους πραγματικά 

φραγμό στον αριθμό των συνεδρίων 
και στις συμμετοχές των γιατρών  
σε αυτά.  
Γιατί χρειαζόμαστε δύο χιλιάδες συνέδρια το χρόνο; Γιατί 
ένας γιατρός χρειάζεται να πάει 5 φορές το χρόνο στην 
τουριστική Ελλάδα και 3 στο εξωτερικό για «επιμόρφωση», 
όταν έχει τόσα συνέδρια στην πόλη του; Γιατί ένας 
περιοδεύων θίασος ομιλητών στην επαρχία πρέπει να 
κουβαλάει μαζί του εκατοντάδες θεατές από την πόλη; Οι 
ομιλητές πρέπει να ταξιδεύουν, όχι οι σύνεδροι! Πώς 
γίνεται να ξεφυτρώνουν τόσες «εταιρείες μελέτης» 
διαφόρων παθήσεων και μη παθήσεων και να απαιτούν με 
το ζόρι να εκπαιδεύσουν τους κορεσμένους από 
«εκπαίδευση» μέχρι επιστημονικής δηλητηρίασης 
γιατρούς και ο ΕΟΦ να δίνει άδειες; Η όποια προσπάθεια 
περιστολής των δαπανών θα τιναχθεί στον αέρα, γιατί από 
τη μια θα έχουμε αύξηση στην κατανάλωση γενοσήμων 
(καλώς), αλλά από την άλλη θα έχουμε αύξηση αχρείαστων 
ακριβών φαρμακευτικών και επεμβατικών θεραπειών! 
Επίσης, ο έλεγχος της τήρησης του Κώδικα Ιατρικής 
Δεοντολογίας στα συνέδρια, εκτός από υποχρέωση των 
διοργανωτών, είναι και υποχρέωση του ΕΟΦ. Οι σχέσεις 
επίσης του ΕΟΦ με τις φαρμακευτικές  εταιρείες και εκείνες 
της ιατρικής τεχνολογίας πρέπει να είναι διαφανείς. Οι 
Ιατρικές Εταιρείες, όλων των ειδικοτήτων, δεν είναι Ιατρικές 
Εφορίες, με κύριο σκοπό τη συλλογή χρημάτων από τα 
συνέδρια. Όποιοι και να είναι οι σκοποί που τα μαζεύουν, 
δεν μπορούν να κάνουν ανεπίτρεπτες δεοντολογικά 
παραχωρήσεις στην εμπορική διαφήμιση και προβολή 

φαρμακευτικών και άλλων προϊόντων. Ο σκοπός δεν 
αγιάζει τα μέσα, ιδιαίτερα στην Ιατρική. Τι να το κάνουμε να 
δώσουμε «περισσότερες υποτροφίες» σε νέους γιατρούς, 
αν η «η συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση» που παίρνουν 
είναι σε μεγάλο βαθμό συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση 
στη διαφθορά και τα «μόρια» που μαζεύουν στα συνέδρια 
είναι στην συνεχιζόμενη ιατρική πλύση εγκεφάλου; Οι νέοι 
γιατροί μας μιμούνται! Την αποτελεσματικότερη 
«εκπαίδευση» την παίρνουν από την συμπεριφορά μας, 
εντός και εκτός συνεδρίων! Τελευταία είδαμε σε αίθουσες 
συνεδρίων και γιγαντοαφίσες πάνω από τους ομιλητές και 
πάνω από το προεδρείο (!) με πανάκριβα νέα φάρμακα, 
ίσως για να θυμόμαστε να μην τα δίνουμε στους φτωχούς 
κατά κανόνα ασθενείς μας και τους στείλουμε μια ώρα 
αρχύτερα, μιας και κόβουν από το φαγητό και από την 
θέρμανση για να τα πάρουν ή μειώνουν τη δόση του 
φαρμάκου στο μισό για οικονομία! Το πρόγραμμα των 
συνεδρίων θα πρέπει να έχει λιγότερες συνεδρίες, 
λιγότερους ομιλητές, λιγότερες διαλέξεις με περισσότερο 
χρόνο ώστε να χωρέσει μια γόνιμη συζήτηση, περισσότερα 
διαλλείματα. Η γνώση δεν μπουκώνεται! Πάνω από όλα 
πρέπει να έχει χρόνο για περισσότερη συζήτηση! 

ι ομιλητές οφείλουν να  
δείχνουν καθαρά και να  
εξηγούν την διαφάνεια με  

τις οικονομικές τους σχέσεις! 
Τα δορυφορικά συμπόσια θα ήταν πιστεύω πολύ καλύτερα 
και πραγματικά χρήσιμα, αν οι ομιλητές ήταν κανονικοί 
έμμισθοι εργαζόμενοι των εταιρειών, γιατροί,  
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φαρμακοποιοί και άλλοι επιστήμονες. Γενικά, οι 
εργαζόμενοι στην ιατρική βιομηχανία αξίζουν σεβασμό και 
ανάλογη μεταχείριση. Συνήθως, όταν μας ενημερώνουν οι 
ίδιοι, είναι πιο αντικειμενικοί από τους «opinion leaders», 
υπάρχει περισσότερη διαφάνεια και σωστή κατανομή 
ρόλων. Ο ρόλος του γιατρού στα συνέδρια, του κάθε 
γιατρού, με οποιοδήποτε τίτλο, είναι να κρίνει αυστηρά 
αυτά που προτείνει η βιομηχανία και όχι να τα διαφημίζει 
και να τα προωθεί. Όταν κρατάμε τις αποστάσεις, η 
συνεργασία με τις φαρμακευτικές και άλλες εταιρείες είναι 
και θεμιτή και απαραίτητη. Σήμερα όμως οι αποστάσεις 
έχουν εξαφανισθεί και ο γιατρός χορεύει παθητικό ταγκό με 
τη βιομηχανία, μαζί με το κράτος, σχηματίζοντας ένα 
καταστροφικό τρίο που πρέπει να σπάσει. Όσο για τα 
διεθνή συνέδρια, έχει αξία να παρακολουθήσει κανείς μόνο 
κάποια μικρά και εξειδικευμένα, εφ΄όσον έχει κάποιο ειδικό 
ενδιαφέρον και ενασχόληση. Τα μεγάλα και τερατώδη δεν 
ενδείκνυνται για όσους τους ενδιαφέρει το εκπαιδευτικό 
μέρος του συνεδρίου. Σήμερα, η διαδικτυακή ενημέρωση, 
όπου δεν είναι και εκείνη διαβρωμένη από “opinion 
leaders”, μπορεί να δώσει πολύ καλύτερη ενημέρωση. Αν 
πάλι επιμένετε, ο καλύτερος τρόπος να παρακολουθήσεις 
ένα μεγάλο, τύπου πανευρωπαϊκού, συνέδριο, είναι να μην 
πάς! Κάθεσαι στον υπολογιστή σου και παρακολουθείς 
πολύ περισσότερο και πολύ πιο άνετα από το να ήσουν 
εκεί, και το κυριότερο, έχεις τον χρόνο και τον τρόπο να 
επεξεργαστείς, να διασταυρώσεις και να σκεφτείς «τα 
μηνύματα» που παίρνεις. Τα «take home messages», όπως 
τα «take away» τρόφιμα, είναι συνήθως ανθυγιεινά. 
Μπορούμε να φτιάξουμε μόνοι μας τα δικά μας «home 
made» μηνύματα, με λίγες, υποτοξικές δόσεις υλικών και 
από το συνέδριο. 

 

Τα ιατρικά συνέδρια, τις τελευταίες τρείς δεκαετίες, έχουν 
βλάψει σοβαρά την υγεία και την οικονομία. Τώρα που η 
κρίση χτυπάει και τη δική μας πόρτα, τώρα που οι νέοι 
κυρίως γιατροί είναι άνεργοι, κακοπληρωμένοι και 
μετανάστες, είναι ο καιρός να ξεκινήσουμε το ταξίδι της 
επιστροφής, αντίθετα στο ρεύμα της αλλοτρίωσης, προς τις 
ρίζες της ιατρικής συνείδησης. Αυτής της μαγικής αίσθησης 
επικοινωνίας και προσφοράς προς τον άρρωστο και την 
κοινωνία, που καμιά οικονομική παροχή, κανένας τίτλος, 
κανένα αξίωμα δεν μπορεί να αναπληρώσει. Να 
εγκαταλείψουμε τα πολυτελή ξενοδοχεία και να 

επιστρέψουμε στο σπίτι μας, στα αμφιθέατρα των 
πανεπιστημίων και των νοσοκομείων. Να αρνηθούμε τα 
δωρεάν γεύματα των εταιρειών και να φάμε στις ταβέρνες 
ρεφενέ, όπως παλιά, να γελάσουμε με την καρδιά μας και 
να γνωριστούμε πραγματικά. Δωρεάν γεύματα δεν 
υπάρχουν. Ούτε δωρεάν ταξίδια. Τα πλήρωσαν αυτοί που 
σήμερα τρώνε στα συσσίτια των δήμων και της εκκλησίας. 
Από την οικονομία που θα γίνει περιορίζοντας την 
σπατάλη των συνεδρίων, ας διεκδικήσουμε και καλύτερες 
ιατρικές αμοιβές με αξιοπρέπεια. 

α ιατρικά συνέδρια πρέπει να 
ξαναγίνουν η φωνή των γιατρών! 
Η σιωπή των γιατρών πρέπει να 

σπάσει, γιατί η σιωπή είναι συνενοχή! 
Εδώ και πολλά χρόνια, μέσα στα συνέδρια, δίνω σκληρές 
μάχες γι΄αυτό. Έχω καταρρίψει πολλά δορυφορικά και 
κρυφο-δορυφορικά και έχω δεχτεί πολλές δορυφορικές 
επιθέσεις από το διάστημα των πεντάστερων ξενοδοχείων. 
Κατηγορήθηκα πως, παρ΄ότι έλεγα αλήθειες και 
δικαιωνόμουν, στα συνέδρια η διαγωγή μου δεν ήταν 
«κοσμιοτάτη», γιατί «φώναζα». Φώναζα γιατί έβλεπα το 
τρένο που ερχόταν να μας πατήσει και τελικά μας πάτησε! 
Πριν πολλά χρόνια, γινόντουσαν ζωηρές συζητήσεις και 
αυθόρμητα «debate» στα συνέδρια. Αυτή η ανοχή σήμερα 
στους «ειδικούς», αυτός ο φόβος να πει ο γιατρός τη γνώμη 
του, για να μην ενοχλήσει συμφέροντα, αυτή η ψεύτικη 
ευγένεια και κολακεία πρέπει να σταματήσoυν. Όλα όσα 
ακούγονται πρέπει να  κρίνονται, όσο ψηλά κι αν βρίσκεται 
αυτός που τα λέει. Οι γιατροί δεν είμαστε μέλη κάποιας 
δογματικής θρησκείας ή οπαδοί κάποιας ολοκληρωτικής 
ιδεολογίας για να χρειαζόμαστε  «καθοδηγητές γνώμης» 
και “κατευθυντήριες οδηγίες” οικονομικών συμφερόντων. 
Στα συνέδρια ακούμε με πολύ προσοχή όλους, αλλά 
είμαστε αυστηροί κριτές, που ρωτούν σκληρές ερωτήσεις, 
ψάχνοντας την αλήθεια! Έτσι, όταν στο τέλος, γυρίσουμε 
και κοιτάξουμε πίσω τη ζωή που ζήσαμε σαν γιατροί, δεν 
θα ταιριάζουν σε μας οι στίχοι του T.S. Elliot: Ο ατέλειωτος 
κύκλος της ιδέας και της δράσης, Αμέτρητες εφευρέσεις, 
αμέτρητα πειράματα, Φέρουν γνώσεις της κίνησης, αλλά 
όχι της ακινησίας, Γνώση του λόγου, αλλά όχι της σιωπής, 
Γνώση των λέξεων, αλλά όχι της Λέξης, Όλη μας η γνώση 
μας φέρνει πιο κοντά στην άγνοιά μας, Όλη μας η άγνοια 
μας φέρνει πιο κοντά στο θάνατο, Πού είναι η ζωή που 
χάσαμε καθώς ζούμε; Πού είναι η Σοφία που χάσαμε μέσα 
στη γνώση; Πού είναι η Γνώση που χάσαμε μέσα στην 
πληροφορία; 

 

Τ 
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του Νίκου Νικολόπουλου 
Προέδρου 
Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος 

 
Από το 2010 γράφει η 
«Ναυτεμπορική» είχαμε να δούμε 
τόσες πολλές απευθείας αναθέσεις. 
Αυτοί που κατέστρεψαν την χώρα 
οδηγώντας την στην χρεοκοπία 
επανέρχονται στη δουλειά, στις 
δουλίτσες, που γνωρίζουν πολύ 
καλά. 

87.706 απευθείας 
συμβάσεις έχει 
κάνει ο Μητσοτάκης! 

Αδιανόητο πανηγύρι  
με δημόσιο χρήμα  
το οποίο δεν έχει 
προηγούμενο! 
Ποσό 13,5 δισ. ευρώ «έριξε» το 
Δημόσιο στην αγορά κατά τη 
διάρκεια του 18μήνου Ιανουαρίου 
2020 - Ιουνίου 2021, μέσω των 
δημόσιων συμβάσεων που συνήψε 
για την αγορά υπηρεσιών, 
προμηθειών, την κατασκευή έργων 
και την εκπόνηση μελετών. Οι 
ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΕΣ βρήκαν τον ΔΙΚΟ 

ΤΟΥΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ… αφού ξεπέρασε και αυτον τον ΜΕΝΤΟΡΑ του Σημίτη, τον 
επονομασθέντα από τον Κώστα Καραμανλή, ΑΡΧΙΕΡΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ.  

 
Η κατάσταση στην Ελλάδα έφθασε πλέον στο απροχώρητο. Δεν επιτρέπεται, με 
όλη την έννοια του όρου επιτρέπεται, σε χώρα καταχρεωμένη (δες Ελλάς) χωρίς 
προοπτική να ξεχρεώσει, όλα τα δημόσια έργα να καθυστερούν κατα μέσον όρο 
καμιά δεκαπενταριά χρόνια, πέραν των επί συμβάσει συμπεφωνημένων και ΟΛΟΙ 
οι εργολήπται δημοσίων έργων να διάγουν βίον ίδια μεγιστάνων. Από την άλλη 
μεριά όμως του λόφου που κατοικούν οι ΜΗ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΙ, των οποίων ο ΒΙΟΣ 
τους έγινε ΑΒΙΩΤΟΣ… 

πολογίζεται ότι η μέση επιβάρυνση των 
νοικοκυριών, μόνο από τις αυξήσεις στην 
ενέργεια, στα ενοίκια και σε βασικά είδη 

τροφίμων – έξοδα που θεωρούνται πάγια – 
αυξάνεται από περίπου 59 ευρώ έως 166 ευρώ  
τον μήνα!!! 

 

1 

Υ 
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Η μεγάλη επιβάρυνση στα καθαρά εισοδήματα, τις οποίες 
αποδοχές τις στραγγάλιζαν – και προ των ανατιμήσεων – 
οι φουσκωμένοι λογαριασμοί, τα υψηλά ενοίκια και οι 
φόροι (έμμεσοι, άμεσοι) όμως τις εξαφάνισαν. Η διάρκεια 
της ενεργειακής κρίσης αποτελεί για τα νοικοκυριά ακόμα 
μία πηγή αβεβαιότητας και ανησυχίας, δεδομένου ότι οι 
μισθοί έχουν μείνει καθηλωμένοι τα τελευταία χρόνια και τα 
έξοδα αυξάνονται. Η έρευνα της Τράπεζας της Ελλάδος 
δείχνει την άθλια εικόνα της οικονομίας: 

Κυριάκος Μητσοτάκης παρέλαβε 
την χώρα με πρωτογενές 
πλεόνασμα και την γύρισε  

πάλι στα ελλείμματα!!! 
Δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο τελευταίος που 
μπορεί να μιλά για πλεονάσματα και όμως εκτόξευσε αυτό 
το απίστευτο ψέμα ενώπιον της Καγκελαρίου Μερκελ, για 
λόγους που μόνο ο ίδιος γνωρίζει. Σύμφωνα πάντως με την 
ΤτΕ, ενώ το 2019 η Ελλάδα είχε πρωτογενές πλεόνασμα 
3,209 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τη μεθοδολογία ταμειακής 
καταγραφής από την ΤτΕ, το 2020 παρουσίασε έλλειμμα 
18,887 δισ. ευρώ. Δηλαδή, η συνολική επιβάρυνση στον 
προϋπολογισμό ξεπέρασε τα 22 δισ. ευρώ. Όλα αυτά την 
πρώτη χρόνια διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. 
Και τώρα φτάσαμε «οι θεσμοί» στις Βρυξέλλες να 
αμφισβητούν εντονότατα την βιωσιμότητα του χρέους και 
για τούτο να αναζητούν ένα νέο τρόπο, μια νέα μορφή 
«μνημονιακής» επιτήρησης, ώστε να παραμείνει υπό 
έλεγχο η ελληνική οικονομία και να μην αναδειχθεί πάλι σε 
«αδύναμο κρίκο» της ευρωζώνης. Όλο και περισσότεροι 
συμφωνούν ότι η ακολουθούμενη οικονομική πολιτική της 
κυβέρνησης Μητσοτάκη δημιουργεί μια δυναμική 
ανησυχητικής δημοσιονομικής χαλάρωσης, ιδιαίτερα για 
τα δεδομένα της πλέον υπερχρεωμένης οικονομίας της 
ευρωζώνης. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η ελληνική 
οικονομία έχει μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο και τη 
μεγαλύτερη αύξηση χρέους στην περίοδο της πανδημίας. 
Το ελληνικό χρέος αυξήθηκε περισσότερο από 15% κατά το 
12μηνο Ιουνίου 2020 - Ιουνίου 2021 και αυτή η αύξηση ήταν 
η μεγαλύτερη στην ευρωζώνη. Διαπορούν οι Ευρωπαίοι 
κοινοτικοί πώς ο Μητσοτάκης και οι οικονομικοί εγκέφαλοι 
του επιτελείου δεν τρομοκρατούνται με το ενδεχόμενο να 
χρειασθεί μια ακόμη «τραυματική» διαπραγμάτευση για 
ελάφρυνση του από τους Ευρωπαίους. Να σημειωθεί 
πάντως ότι μαζί με το Ταμείο Ανάκαμψης καθιερώθηκε ένας 
ειδικός μηχανισμός επιτήρησης, όπου θα παρακολουθείται 
και η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που έχουν 

συμφωνηθεί με την Κομισιόν. Η σημαντικότερη όμως 
πρόταση προς την κατεύθυνση αυτή, με την οποία 
συμπλέει και η Κομισιόν, έγινε από τον ESM: προτείνεται 
να υπάρχει ειδικό καθεστώς επιτήρησης των χωρών με 
υπερβολικό χρέος, πάνω δηλαδή από το νέο όριο που θα 
τεθεί πιθανότατα στο 100% του ΑΕΠ. Επειδή δεν θα 
αντέξουμε άλλο ΤΙΤΑΝΙΚΟ, επειδή λοιπόν δεν πάει άλλο 
ξεκινάμε μια μεγάλη δημοσιογραφική έρευνα και ζητάμε την 
αποφασιστική συμβολή σας με πληροφορίες ή και 
καταγγελίες για τη ρεμούλα που μας οδηγεί «ΣΤΑ ΔΟΝΤΙΑ 
ΤΟΥ ΚΑΡΧΑΡΙΑ». Μπορείτε και εσείς να βοηθήσετε στη 
προσπάθεια αποτροπής του νέου ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΑΥΑΓΙΟΥ… 
Επικοινωνείτε μαζί μας. Στο Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα 
Ελλάδος έχει συγκροτηθεί ομάδα τεκμηρίωσης που 
παραλαμβάνει κάθε χρήσιμη πληροφορία, εν συνεχεία την 
διασταυρώνει, την τεκμηριώνει και ετοιμάζει γραπτά 
υπομνήματα και διαβήματα προς πάντα αρμόδιο! Ο 
ελλογιμώτατος ομότιμος καθηγητής της ΑΣΟΕΕΕ μας 
γράφει: «Αν κάποιος ανατρέξει στις βάσεις δεδομένων του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας 
Τράπεζας, θα διαπιστώσει ότι η Ελλάδα αποτελεί τη 
μοναδική χώρα της υφηλίου, που την περίοδο 2007-2021 η 
καθοδική τάση του πραγματικού ΑΕΠ εξελίσσεται σε 
συνθήκες συνεχούς αύξησης του δημοσίου χρέους. Αν στο 
εξωτερικό αθροιστεί και το εσωτερικό δημόσιο χρέος, τότε 
το 2021 το συνολικό εθνικό χρέος της Ελλάδας εκτιμάται σε 
665 δις ευρώ αποτελώντας έτσι το 377,8% του ΑΕΠ»! 
Μακάρι να διαψευσθούν όλα τα κακά σενάρια και να 
αποφευχθεί μια νέα ανεπανάληπτη εθνική και 
ανθρωπιστική καταστροφή, αλλά 

ε τους ίδιους κυβερνήτες  
στο τιμόνι που μας οδήγησαν  
στη ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΞΕΝΗ ΚΑΤΟΧΗ  

τι καλό να περιμένουμε;;; 

 

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

 
Καθώς κορυφώνονται οι συζητήσεις 
σε παγκόσμιο επίπεδο για το κλίμα 
στην Διάσκεψη των Ηνωμένων 
Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή 
(COP26) στη Γλασκώβη, στο 
προσκήνιο έρχονται για άλλη μια 
φορά οι αβελτηρίες της ΕΕ σε σχέση 
με το κορυφαίο ζήτημα των 
ηλεκτρικών διασυνδέσεων και της 
παραγωγής και μεταφοράς 
πράσινου ηλεκτρικού ρεύματος, 
δηλαδή ηλεκτρικού ρεύματος που να 
παράγεται από ΑΠΕ.  

 
Στο πλαίσιο αυτό το ζήτημα των 
πράσινων ηλεκτρικών 
διασυνδέσεων και μάλιστα στην 

περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου τίθεται πλέον με ιδιαίτερη έμφαση. Ένα θέμα 
το οποίο προ διετίας είχε αποτελέσει αντικείμενο μεταξύ άλλων και ενός πάνελ 
επιστημονικού συνεδρίου που διοργανώθηκε την 1η Νοεμβρίου 2019 στην Αθήνα 
από τους Republicans Greece.  

την Εισήγησή μου στο συνέδριο αυτό είχα  
την ευκαιρία να επισημάνω ότι η φτηνή και 
διαφοροποιημένη προμήθεια ενέργειας 

αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την οικονομική 
ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την επιβίωση των 
νοικοκυριών τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.  
Επιπλέον ο περιορισμός της ενεργειακής φτώχειας παραμένει μια σύγχρονη 
πρόκληση για τα κράτη μέλη της Ένωσης. Παρά τη συνεχιζόμενη μείωση των 
μεριδίων τους, το  πετρέλαιο και το φυσικό αέριο θα συνεχίσουν να παραμένουν 
για τις επόμενες δεκαετίες βασικές μορφές ενέργειας. Ταυτόχρονα ο 
εξηλεκτρισμός είναι ανάμεσα στις επονομαζόμενες «mega-trends». Σε σχέση με 
το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ και τη σημασία των ηλεκτρικών διασυνδέσεων θα 
πρέπει να επισημανθεί ότι  

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 06-07 Νοεμβρίου 2021 | Αριθμός Φύλλου 205 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 27 

 

πολιτική της ΕΕ στο πεδίο της 
ενέργειας και του κλίματος έχει 
θέσει ιδιαίτερα φιλόδοξους 

στόχους για τον περιορισμό των 
εκπομπών άνθρακος (CO2) στην 
ευρωπαϊκή οικονομία. 
Το 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την 
μακροπρόθεσμη στρατηγική της για μια ευημερούσα,  
σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία το 2050. Η ΕΕ υιοθέτησε ορισμένες αρχές 
πολιτικής καθώς και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες 
πολιτικής και εργαλεία προκειμένου να πετύχει τους 
παρακάτω στόχους: 1.Ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας 
στην ΕΕ. Έτσι τα τελευταία χρόνια η ΕΕ τροποποίησε τη 
διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, τους κανόνες και 
την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κλπ. 2.Mείωση 
των εκπομπών άνθρακα. Ένα από τα βασικά εργαλεία για 
την επίτευξη αυτού του στόχου αποτελεί το γνωστό  
ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας ρύπων (EU ETS) το οποίο 
μάλιστα τροποποιήθηκε. 3.Ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας. 
4.Αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας. 5.Αξιοποίηση 
της ηλεκτρικής ενέργειας για θέρμανση, ψύξη και κίνηση. 
6.Ασφάλεια ενεργειακής προμήθειας μέσω της 
διαφοροποίησης τόσο του παρόχου όσο και των 
διαδρομών μεταφοράς  ενέργειας. 

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕ επιδιώκει την αύξηση των 
ηλεκτρικών διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών της 
ΕΕ και των τρίτων χωρών. Έτσι προωθήθηκε η υιοθέτηση 
των επονομαζόμενων Έργων Κοινού Ευρωπαϊκού 
Ενδιαφέροντος (Projects of Common Interest - PCI) τα 
οποία πέραν των άλλων αποτελούν σχέδια επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση από την ΕΕ.  

α κράτη της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης δεν έχουν επαρκώς 
αξιοποιήσει μέχρι σήμερα τις ΑΠΕ, 

ιδίως την ηλιακή και αιολική ενέργεια 
αλλά και άλλες μορφές ΑΠΕ που θα 
μπορούσαν να παρέχουν πράσινη  
και φτηνή ηλεκτρική ενέργεια στο 
Ευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο.  
Κατά συνέπεια η απουσία αλλά  και οι μη επαρκείς 
ηλεκτρικές διασυνδέσεις συνιστούν τον βασικό τεχνικό 
περιορισμό και εμπόδιο για την εφαρμογή του παραπάνω 
σχεδιασμού. Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ 
Λάιεν πρότεινε την υιοθέτηση ενός Ενωσιακού πράσινου 
new deal που οπωσδήποτε αναμένεται να προωθήσει 
περαιτέρω την ανάπτυξη των ΑΠΕ και των ηλεκτρικών 
διασυνδέσεων. Αυτό μπορεί να αποτελεί μια ενδιαφέρουσα 
ευκαιρία για την προώθηση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων 
στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Επιπλέον 
το αναμενόμενο αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων 
διαπραγματεύσεων για το Πολυετές Δημοσιονομικό 
Πλαίσιο της ΕΕ καθώς και οι όροι λειτουργίας ορισμένων 
χρηματοδοτικών εργαλείων πιθανόν να αποτελέσουν νέες 
ευκαιρίες για ενεργειακά έργα στην περιοχή. 

Η 

Τ 
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δη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  
έχει επιλέξει το cluster  
Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ  

γνωστό ως «EUROASIA Interconnector» 
μεταξύ των Έργων Κοινού 
Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (EU PCΙ). 
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τo εν λόγω τεχνικό 
έργο θα διαθέτει υποβρύχιο ηλεκτρικό καλώδιο DC 500kV 
και λοιπό σχετικό εξοπλισμό και θα διασυνδέει τα δίκτυα 
μεταφοράς Κύπρου, Ισραήλ και Ελλάδας. Το έργο 
συνολικής ισχύος 2000 MW (σε πρώτη φάση θα έχει ισχύ 
1000MW) με  συνολικό μήκος 1544 χιλιόμετρα θα έχει τη 
δυνατότητα και αντίστροφης μεταφοράς ηλεκτρικού 
ρεύματος πάντα  σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Από την άλλη πλευρά σχεδιάζονται έργα που στοχεύουν 
στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας- Αιγύπτου ή/και 
Ελλάδας-Αιγύπτου-Λιβύης. Πλην όμως τα εν λόγω έργα 
μέχρι σήμερα δεν έχουν χαρακτηριστεί ως EU PCI. 
Επιπλέον αιρεσιμότητες που αφορούν πολιτικές και 
ρυθμίσεις σχετικά με την δίκαιη πρόσβαση στην αγορά, την 
πρόσβαση στο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο ρύπων κλπ θα 
πρέπει να συμφωνηθούν στο μέλλον στο πλαίσιο των 
παραπάνω σεναρίων. 

 

 εκ μέρους ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων εγκατάσταση  
και λειτουργία ΑΠΕ σε χώρες  

της Αφρικής και η εν συνεχεία  
μεταφορά της ενέργειας στην ΕΕ  
μέσω ηλεκτρικών διασυνδέσεων  
θα μπορούσε να συμβάλει 
αποφασιστικά στην επίτευξη των 
ευρωπαϊκών στόχων για πράσινη 
ενέργεια δίνοντας ταυτόχρονα στις  
εν λόγω  επιχειρήσεις τη δυνατότητα 
να επωφεληθούν στο πλαίσιο  
του ευρωπαϊκού χρηματιστηρίου  
ρύπων (EU ETS). 

 
Η πρόσφατη συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για την 
ηλεκτρική διασύνδεση των δύο χωρών που προβλέπει 
πόντιση υποθαλάσσιου καλωδίου για τη μεταφορά 
πράσινης ενέργειας πέραν της σημαντικής 
γεωστρατηγικής της σημασίας φιλοδοξεί να ενισχύσει την 
ενεργειακή ασφάλεια Ελλάδας και ΕΕ και να συμβάλλει στη 
μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος, όχι όμως 
άμεσα, αλλά στο μέλλον. Όμως προκειμένου να γίνει πράξη 
το εν λόγω project Αθήνα και Κάϊρο θα πρέπει να 
σηκώσουν τα μανίκια και με αφορμή την παρούσα 
ενεργειακή κρίση που πλήττει την ΕΕ να απαιτήσουν την 
χρηματοδότηση με ευρωπαϊκά κονδύλια του εγχειρήματος 
αυτού. Και μάλιστα σε μια φάση έντονης ενεργειακής 
κρίσης με τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος να χτυπούν 
κόκκινο και ενώ το πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που 
συνεδρίασε στις 21-22 Οκτωβρίου 2021 πέταξε τη μπάλα 
στην εξέδρα σε σχέση με το ζήτημα της ακρίβειας στο 
ηλεκτρικό ρεύμα. 
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του Γιώργου Βάμβουκα 
Καθηγητή Οικονομικών 
και Οικονομετρίας 
του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

 
Ως γνωστόν, οι κύριοι στόχοι της 
Μακροοικονομικής Πολιτικής είναι η 
οικονομία μιας χώρας να 
επιτυγχάνει αξιόλογους 
αναπτυξιακούς ρυθμούς, η συνολική 
απασχόληση να αυξάνεται, η 
ανεργία να διατηρείται σε χαμηλά 
επίπεδα, ο πληθωρισμός να 
κυμαίνεται σε ποσοστά κάτω του 
2%, τα κρατικά ελλείμματα και το 
δημόσιο χρέος να είναι ελεγχόμενα, 
οι υποδομές της χώρας να 
βελτιώνονται, οι πωλήσεις και τα 
κέρδη των επιχειρήσεων να 
κυμαίνονται σε ικανοποιητικά 
επίπεδα, οι μισθοί και οι συντάξεις 
των πολιτών να σημειώνουν 
ανοδική τάση και οι πολίτες να 
ευημερούν. Η Δημοσιονομική 
Πολιτική ως κεντρικός άξονας της 
μακροοικονομικής πολιτικής 
δύναται να παίξει καθοριστικό ρόλο 
στην επίτευξη των 
προαναφερθέντων οικονομικών 
στόχων. Ο Τακτικός 
Προϋπολογισμός και ο 
Προϋπολογισμός Δημοσίων 
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) συνθέτουν τον 
Γενικό Κρατικό Προϋπολογισμό. Ο 
Γενικός Κρατικός Προϋπολογισμός 

αποτελεί το εφαλτήριο εφαρμογής 
των οποιωνδήποτε μέτρων 
δημοσιονομικής πολιτικής. Την 
περίοδο 2007-2021, το πραγματικό 
ΑΕΠ από 250,5 εκτιμάται ότι 
ελαττώθηκε σε 177,9 δις ευρώ, που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό μείωσης -
29%. Κατά την περίοδο αυτή, 
παράλληλα με την οπισθοδρόμηση 
της εγχώριας οικονομικής 
δραστηριότητας, το δημόσιο χρέος 
της κεντρικής κυβέρνησης 
παρουσίασε αχαλίνωτη άνοδο τόσο 
ως απόλυτο μέγεθος όσο και ως 
ποσοστό του ΑΕΠ. Την περίοδο 
2007-2021, το χρέος της κεντρικής 
κυβέρνησης από 239,7 δις ή 103% 
του ΑΕΠ εκτιμάται ότι 
εκσφενδονίστηκε σε 390 δις ευρώ ή 
221,5% του ΑΕΠ. Η ακάθεκτη 
ανοδική πορεία του δημοσίου 
χρέους στερεί πολλούς βαθμούς 
ελευθερίας στην άσκηση μιας 
αποδοτικής επεκτατικής 
δημοσιονομικής πολιτικής με 
αναπτυξιακό προσανατολισμό. Η 
δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει 
να προσδώσει ειδικό βάρος στη 
χρηματοδότηση παραγωγικών 
επενδυτικών έργων. Την περίοδο 
2011-2021, οι ετήσιες δαπάνες του 
ΠΔΕ ανήλθαν κατά μέσο όρο μόλις 
σε 6,9 δις ευρώ. Είναι δυνατόν οι 
δαπάνες του ΠΔΕ να ανέρχονται στο 
πενιχρό ποσό των 6,9 δις ευρώ και 
να αντιπροσωπεύουν μόλις το 7,5% 
των συνολικών κρατικών δαπανών; 

ε χρονικό ορίζοντα 
πενταετίας οι 
δαπάνες του  

ΠΔΕ θα πρέπει να 
προσεγγίσουν τα 16  
δις ευρώ, αποτελώντας 
έτσι το 14% περίπου  
του συνόλου των  
δημοσίων δαπανών. 
Στα πλαίσια εφαρμογής μιας 
αποτελεσματικής και 
εμπεριστατωμένης δημοσιονομικής 
πολιτικής, ο ΠΔΕ δύναται να 
αποτελέσει την λοκομοτίβα της 
αναπτυξιακής διαδικασίας. Με 
κριτήριο τη μεθοδολογία του 

Συστήματος των Εθνικών 
Λογαριασμών (the System of 
National Accounts), ως Επένδυση 
συνυπολογίζεται η οποιαδήποτε 
δαπάνη που αφορά την δημιουργία 
νέου υλικού (παγίου) κεφαλαίου, 
όπως είναι ο μηχανολογικός 
εξοπλισμός, οι κατοικίες, τα κτήρια, 
τα οδικά δίκτυα, οι λιμενικές 
εγκαταστάσεις, τα αεροδρόμια, οι 
μαρίνες, κ.ο.κ.  

 
Οι κατοικίες, δηλαδή οι δαπάνες για 
την κατασκευή διαμερισμάτων, 
μονοκατοικιών, κ.ά., αποτελούν 
καίριας σημασίας επενδυτική 
δαπάνη, που αποδεδειγμένα έχει 
σημαντική συμβολή στην 
οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Η 
οικοδομική δραστηριότητα συνιστά 
πηγή δραστηριότητας τουλάχιστον 
διακοσίων επαγγελμάτων, όπως 
κτίστες, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, 
ξυλουργοί, πατωματζήδες, 
επιπλοποιοί, μαρμαράδες, 
πλακατζήδες, σοβατζήδες, 
ελαιοχρωματιστές, μεταφορείς, 
πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες, 
εργολάβοι, σιδηρουργοί, 
αλουμινάδες, συμβολαιογράφοι, 
δικηγόροι, κ.ο.κ. Οι δημόσιες 
επενδύσεις και γενικότερα το 
σύνολο των κρατικών δαπανών 
χρηματοδοτούνται με πόρους του 
ελληνικού λαού. Οι φόροι που οι 
Έλληνες καταβάλουν στις εφορίες 
αποτελούν την κύρια πηγή 
χρηματικών πόρων, με τους 
οποίους οι κυβερνήσεις προβαίνουν 
στην χρηματοδότηση των κρατικών 
δαπανών. Στα πλαίσια άσκησης 
μιας έξυπνης και αποφασιστικής 
μακροοικονομικής πολιτικής, οι 
δημόσιες επενδύσεις δύνανται να  
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προσδώσουν δυναμική στην αναπτυξιακή διαδικασία. Το 
προτεινόμενο μέτρο δημοσιονομικής πολιτικής θα 
χρηματοδοτηθεί με τον μόχθο των Ελλήνων. Μόχθος που 
καθρεφτίζεται στους φόρους που τα νοικοκυριά και οι 
επιχειρήσεις καταβάλλουν στο κρατικός.  

ιδικότερα, το προτεινόμενο μέτρο 
δημοσιονομικής πολιτικής αφορά 
την κατασκευή 3.000 κατοικιών 

(διαμερισμάτων) ετησίως με πόρους 
του Προϋπολογισμού Δημοσίων 
Επενδύσεων, τα οποία θα διανέμονται 
δωρεάν κυρίως σε νέες οικογένειες 
που διαβιούν στις 13 Διοικητικές 
Περιφέρειες της Ελλάδας. 

 
Η ετήσια επιβάρυνση του ΠΔΕ εκτιμάται σε 320.000.000 
ευρώ. Η επιλογή των οικογενειών θα γίνεται με 
δημογραφικά, εισοδηματικά, επαγγελματικά και κοινωνικά 
κριτήρια. Δεδομένης της παρατεταμένης κρίσης που μετά 
το 2007 διέρχεται η εθνική μας οικονομία και σε συνδυασμό 
με το οξύτατο δημογραφικό πρόβλημα που αποτυπώνεται 
στην δραματική μείωση του ελληνικού πληθυσμού, το 
προτεινόμενο μέτρο δημοσιονομικής πολιτικής θα έχει 
πολλαπλά οφέλη για τη χώρα.  

ε έναν πολλαπλασιαστική της 
αυτόνομης δαπάνης γύρω στο 3, 
δημόσιες επενδύσεις της τάξης 

των 320.000.000 ευρώ θα 
συντελούσαν στην άνοδο 
του πραγματικού ΑΕΠ  
κατά 960.000.000 ευρώ. 
Τα 200 και πλέον επαγγέλματα που άμεσα εξαρτώνται από 
την πορεία της οικοδομικής δραστηριότητας θα 
προσέδιδαν αναπτυξιακή δυναμική στο σύνολο της εθνικής 
μας οικονομίας. Η οικονομική ανάπτυξη είναι αυτή που 
δημιουργεί νέες θέσεις απασχόλησης και συμβάλλει στην 
αύξηση των δημοσίων εσόδων από άμεσους και έμμεσους 

φόρους. Το κράτος οφείλει να ασκεί στεγαστική πολιτική 
προς όφελος των πολιτών και της ελληνικής κοινωνίας. Τα 
μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής εφαρμόζονται με πόρους 
του ελληνικού λαού, ήτοι με τους φόρους των Ελλήνων 
πολιτών. Οι κυβερνήσεις με την εφαρμογή άρτιων και 
εμπεριστατωμένων μέτρων δημοσιονομικής πολιτικής 
έχουν καθήκον να παρέχουν κίνητρα στις Ελληνικές 
οικογένειες να κάνουν παιδιά και να διαβιούν ευπρεπώς σε 
όλες τις περιφέρειες της Πατρίδας. 

 
Η δωρεάν προσφορά 3.000 κατοικιών στους Έλληνες σε 
σημαντικό βαθμό θα συντελούσε στην αποτελεσματική 
αντιμετώπιση του ακανθώδους δημογραφικού μας 
προβλήματος. Η επαρχία και οι ακριτικές περιοχές της 
χώρας θα πρέπει να αναζωογονηθούν. Απαιτούνται 
γενναιόδωρα κίνητρα από την πλευρά του κράτους για να 
παραμείνουν τα ελληνόπουλα στα ιερά χώματα των 
προγόνων τους. Το προτεινόμενο μέτρο οικονομικής 
πολιτικής είναι εφικτό και άμεσα εφαρμόσιμο. Πρόκειται για 
μέτρο εθνικής πολιτικής από τους Έλληνες για τους 
Έλληνες. Δημόσιες Επενδύσεις για τους Έλληνες!!! 
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σύμμετρο είναι το βάρος στις 
πλάτες του λιανεμπορίου από τα 
νέα μέτρα, σημείωσε σε δήλωσή 

του ο πρόεδρος του Εμπορικού 
Συλλόγου Αθηνών, Σταύρος Καφούνης, 
μετά την εξαγγελία των νέων μέτρων. 
Επιπλέον, ο κ. Καφούνης δήλωσε: «Το λιανεμπόριο από 
την αρχή της πανδημίας έχει αντιμετωπίσει με εξαιρετική 
σοβαρότητα τόσο τις οικονομικές όσο και τις υγειονομικές 
προκλήσεις, τηρώντας ευλαβικά όλα τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα. Άλλωστε, έχουμε όλοι συμφωνήσει ότι 
ουδέποτε αποτέλεσε εστία μετάδοσης του covid-19 και 
κανείς στο παρελθόν δεν αμφισβήτησε το ασφαλές 
περιβάλλον εντός των καταστημάτων. 

 

ς εκ τούτου, η απαίτηση  
να ελέγχονται από τους 
εργαζόμενους στα καταστήματα 

οι καταναλωτές είναι ανέφικτη και 
δυστυχώς το μέτρο αυτό θα 
επιδεινώσει το οικονομικό 
περιβάλλον σε μια περιόδο που 
επανέρχεται σταδιακά η αισιοδοξία 
στην αγορά. 

Τα νέα μέτρα για την ανάσχεση του τέταρτου κύματος της 
πανδημίας, στη «σκιά» των 6.700 νέων κρουσμάτων, που 
ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, έκανε 
γνωστά ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης. «Αιχμή» των 
μέτρων αυτών, όπως είχε προαναγγείλει η κυβέρνηση, 
είναι οι ανεμβολίαστοι, καθώς, από τη μία, φαίνεται να μην 
υπάρχει πρόθεση για ένα νέο lockdown, το οποίο θα  
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«πληρώσουν» και οι εμβολιασμένοι, ενώ, από την άλλη,  

ι ειδικοί εισηγήθηκαν νωρίτερα 
τη λήψη μέτρων, που «σφίγγουν» 
έτι περαιτέρω τον κλοιό  

των περιορισμών για τους  
συμπολίτες μας που έχουν επιλέξει  
να μην εμβολιαστούν. 
«Δεν μπορούμε να πάμε σε πιο έντονα περιοριστικά μέτρα, 
όπως αυτά που ζήσαμε πριν την ύπαρξη του εμβολίου» 
επανέλαβε ο κ. Πλεύρης και τόνισε: «Θα επεκτείνουμε την 
καμπάνια για τον εμβολιασμό με συνεχείς ενημερώσεις 
από τα ΜΜΕ, αλλά και με σποτ που θα υπάρξουν και θα 
αναφέρονται σε επιστημονικά στοιχεία». Ο κ. Πλεύρης 
έκανε λόγο για αυξητική τάση της πανδημίας και 
αναφέρθηκε στα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση για την 
ενίσχυση του ΕΣΥ, σε συνεργασία και με τον ιδιωτικό 
τομέα. Το μέτρο της αναστολής για τους ανεμβολίαστους 
γιατρούς θα παραμείνει έως τις 31 Δεκεμβρίου και στη 
συνέχεια θα επανεξεταστεί, υπογράμμισε ο υπουργός. 
Βασικό όπλο ο εμβολιασμός, τόνισε ακολούθως, 
αναφερόντας ότι το 85% όσων νοσηλεύονται στις ΜΕΘ 
είναι ανεμβολίαστοι. Από την Παρασκευή, σημείωσε, έχει 
ανοίξει η πλατφόρμα για την τρίτη δόση εμβολιασμού, για 
τους πολίτες 18 ετών και άνω, που έχουν συμπληρώσει το 
εξάμηνο από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους. Ο κ. 
Πλεύρης είπε ότι η καμπάνια εμβολιασμού θα επεκταθεί με 
ενημερωτικά sms προς τους πολίτες, καθώς και με 
διαφημιστικά σποτ στα μέσα ενημέρωσης. 

  

πό Σάββατο 6 Νοεμβρίου οι 
ανεμβολίαστοι θα πρέπει να 
υποβάλλονται σε δύο rapid ή 

μοριακά τεστ την εβδομάδα για να 
μπορούν να πάνε στην εργασία τους, 
δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα  

 
,για να μπορούν να εισέλθουν σε δημόσιες υπηρεσίες, 
τράπεζες, μεικτούς χώρους εστίασης και διασκέδασης, 
εμπορικά καταστήματα και κομμωτήρια. Αντιθέτως, θα 
μπορούν να προσέρχονται ελεύθερα σε καταστήματα με 
είδη πρώτης ανάγκης, όπως τα καταστήματα τροφίμων, τα 
φαρμακεία, αλλά και στις εκκλησίες, για την εκτέλεση των 
θρησκευτικών τους καθηκόντων. Επιπλέον, αυξάνονται τα 
πρόστιμα για τα καταστήματα που δεν τηρούν τα μέτρα, 
καθώς θα ξεκινούν από τα 5.000 ευρώ, ενώ θα ισχύει 
δεκαπενθήμερη αναστολή λειτουργίας. Επίσης, θα υπάρξει 
ποινή στις ομάδες, αν δεν τηρείται η χρήση μάσκας και οι 
άλλοι περιορισμοί που ισχύουν για τα γήπεδα, όπως 
ανακοίνωσε ο Θάνος Πλεύρης. 

 

Ο 

Α 
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Σε ραδιοφωνική συνέντευξή του «Στο Κόκκινο» 105,5 Fm ο 
Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης καυτηρίασε την στάση των 
τραπεζών που κρατούν κλειστές τις κάνουλες του 
δανεισμού για την αγορά που διψά για ρευστότητα. 
Συγκεκριμένα επισήμανε:  

πό το Ταμείο Ανάκαμψης μόλις 
1.5 δισεκατομμύριο ευρώ 
τραπεζικού δανεισμού θα 

κατευθυνθεί στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. Ο ορισμός των ΜμΕ δεν 
άλλαξε και αυτό στερεί πόρους του 
ΕΣΠΑ 2021-27 από τις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις με αποτέλεσμα από  
τις 820 χιλιάδες επιχειρήσεις, 
μόνο οι 40.000 έχουν πρόσβαση  
στο τραπεζικό σύστημα. 

 

Τι νόημα έχει ένα ευρωπαϊκό κονδύλι όταν δεν μπορούν να 
το πάρουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις λόγω των 
τραπεζικών φίλτρων; Μετά την κρίση θα έπρεπε τα όρια να 
αλλάξουν γιατί όλα τα μεγέθη μίκρυναν. Ο τζίρος των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων έπεσε λόγω του ότι οι 
δραστηριότητες αποδυναμώθηκαν, σε αντίθεση με 
κάποιους κλάδους όπως των φαρμάκων και των τροφίμων. 
Ακόμα και τα ΑΕΠ των κρατών μειώθηκαν μέσα στην κρίση 
και θα έπρεπε ο ορισμός της μικρομεσαίας επιχείρησης να 
αλλάξει. Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά στάνταρ, προβλέπεται 
προς τις μΜε να κατευθυνθούν 1.5 δισεκατομμύριο ευρώ, 
ποσό πολύ μικρό μπροστά στο σύνολο των 30 
δισεκατομμυρίων ευρώ του Ταμείο Ανάκαμψης. 

 

κυβέρνηση θα πρέπει να  
σκεφτεί το θέμα πιο μεθοδικά 
και πρακτικά γιατί σε αυτές τις 

επιχειρήσεις που απασχολούν έως 
και τέσσερις εργαζόμενος,  
εργάζεται 1.5 εκατομμύριο κόσμος 
και δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για το πώς να 
συγχωνευτούν, όπως προτείνεται. 

 

Α 
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Και βέβαια δεν μας έχουν πει αν η εταιρεία που θα 
συγχωνευτεί θα έχει νέο ΑΦΜ ή θα απορροφηθεί από την 
μεγαλύτερη και άρα θα εξαφανιστεί. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ 678 χιλιάδες επιχειρήσεις που 
απασχολούν από 0 έως 9 άτομα κάνουν τζίρο 71 
δισεκατομμύρια ευρώ και απασχολούν το 93% του 
εργατικού δυναμικού. Οι επιχειρήσεις από δέκα έως 49 
άτομα προσωπικό είναι στη χώρα μας 36.000 και κάνουν 
τζίρο 54 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις 
είναι 550 και σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ κάνουν 85 
δισεκατομμύρια τζίρο και απασχολούν μη μετρήσιμο 
ποσοστό απασχόλησης, δηλαδή κάτω από την 
ποσοστιαία μονάδα. 

ύμφωνα με τα επίσημα  
στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις  

είναι το 99% και απασχολούν  
το 89% των εργαζομένων. 

 
Αυτή είναι η οικονομική μας γεωγραφία κι αν μείνει εκτός 
τραπεζικού δανεισμού είναι θέμα χρόνου να εμφανίζονται 
δυσμενή δεδομένα για την ανεργία και την οικονομία 
συνολικά. Αυτό το πολιτικό σχέδιο εμείς σαν μικρομεσαίες 
οργανώσεις και φορείς προσπαθούμε να πιέσουμε με 
προτάσεις και στοιχεία τεκμηριωμένα να δείξουμε ότι είναι 

προβληματικό. Επίσης προσπαθούμε να ενημερώσουμε 
την πολύ μικρή και μεσαία επιχείρηση με τα προγράμματα 
της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Στα προγράμματα 
αυτά το 40% χρηματοδοτεί η Αναπτυξιακή Τράπεζα, το 40% 
η συστημική και το 20% η επιχείρηση, βοηθώντας την να 
αντεπεξέλθει. 

 

χουμε πληρώσει τρεις φορές  
την ανακεφαλαιοποίηση των 
τραπεζών και δυστυχώς 
βλέπουμε ότι δεν 

ανταποκρίνονται». 
Σχετικά με τα νέα μέτρα της κυβέρνησης για την πανδημία, 
ο κ Κορκίδης σημείωσε: «Οι ΜμΕ πρέπει να μετατρέψουμε 
το αναγκαίο κακό των επιπλέον μέτρων σε ευκαιρία για την 
ανάδειξη της καλύτερης και ασφαλούς εξυπηρέτησης των 
πολιτών. Στα μικρά καταστήματα, ο πολίτης θα 
εξυπηρετείται καλύτερα και δεν θα περιμένει στις ουρές 
όπως στα πολυκαταστήματα και στα εμπορικά κέντρα. 
Γνωρίζουμε τις δυσκολίες κι είναι γεγονός ότι όλα αυτά τα 
μέτρα δεν μας διευκολύνουν. Αντίθετα μας δυσκολεύουν 
γιατί έχουν κόστος και ως διαδικασία, αλλά πρέπει να το 
δούμε ως πρόληψη και ως προστασία». 

Σ 
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 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

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

 
Αναστολή εκτέλεσης πράξης 
αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας 
τραπεζικής εταιρείας ως τρίτης, που 
επέβαλλε η Δ.Ο.Υ. για ληξιπρόθεσμα 
φορολογικά χρέη του αιτούντος, 
ύψους 302.643,51 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένων των 
προσαυξήσεων, όπως αυτά 
αναλύονται στον πίνακα χρεών που 
συνοδεύει την παραπάνω 
αναγκαστική κατάσχεση, υπό τον 
όρο ότι ο αιτών θα καταβάλλει στο 
καθ’ ου, έναντι της οφειλής του, το 
ποσό των εκατό (100,00) ευρώ 
μηνιαίως, αρχής γενομένης από την 
πρώτη εργάσιμη ημέρα του 
επόμενου μήνα της κοινοποίησης σ’ 
αυτόν της παρούσας απόφασης, 
μέχρι τη δημοσίευση οριστικής 
απόφασης επί της ανακοπής που 
ασκήθηκε κατ’ αυτής. Όπως 
αναφέρει το odigostoupoliti.eu η 
ΔΟΥ επέβαλε αναγκαστική  

 
κατάσχεση εις χείρας τραπεζικής εταιρείας ως τρίτης, σε τραπεζικό λογαριασμό 
που διατηρεί ο αιτών σε αυτήν και σχετίζεται αποκλειστικά και μόνο με την 
επιχειρηματική του δραστηριότητα, λόγω ληξιπροθέσμων φορολογικών οφειλών. 
Ο αιτών ισχυρίστηκε πως η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα του 
επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη, διότι θα αναγκαστεί να παύσει την επαγγελματική 
του δραστηριότητα δεδομένου ότι ο δεσμευμένος τραπεζικός λογαριασμός 
εξυπηρετεί τη λειτουργία της επιχείρησής του.



 

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 06-07 Νοεμβρίου 2021 | Αριθμός Φύλλου 205 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 36 

ο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 
έκρινε ότι συντρέχει νόμιμος 
λόγος χορήγησης της αναστολής, 

υπό τον όρο της καταβολής εκ μέρους 
του αιτούντος μηνιαίας δόσης ύψους 
100 ευρώ. Με τον τρόπο αυτό και 
δεδομένων των φορολογητέων 
εισοδημάτων του, δεν 
διακινδυνεύεται η λειτουργία της 
επιχείρησής του και η διαβίωση  
του ιδίου και της οικογένειάς του. 

 

Επειδή, οι προβαλλόμενοι με την ανακοπή λόγοι – 
λαμβανομένων υπόψη και όσων, στον αντίποδα, 
προβάλλει η διάδικη αρχή δεν παρίστανται ως προδήλως 
βάσιμοι, αφού χρειάζονται ενδελεχή έρευνα του 
πραγματικού και νομικού τους μέρους, χωρίς να βασίζονται 
σε πάγια νομολογία (πρβλ. ΣτΕ ΕΑ 496/2011). Περαιτέρω, 
ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη: α) το συνολικό ποσό 
οφειλών, για το οποίο παραγγέλθηκε από την Προϊσταμένη 
της Δ.Ο.Υ . η αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας τρίτου 
(302.643,51 ευρώ), β) τα ακαθάριστα φορολογητέα 
εισοδήματα του αιτούντος από την επιχειρηματική του 
δραστηριότητα κατά τα φορολογικά έτη 2018 και 2019 
ύψους 235.439,38 ευρώ και 253.017,54 ευρώ αντιστοίχως, 
καθώς και τα καθαρά κέρδη ποσού 143.282,31 ευρώ και 
104.797,88 ευρώ αντιστοίχως, γ) την οικογενειακή του 

κατάσταση – τυγχάνει πατέρας τριών ανήλικων τέκνων, για 
τα έξοδα ανατροφής των οποίων, όμως, δεν αποδεικνύεται 
ότι βαρύνεται κατ’ αποκλειστικότητα ο ίδιος, αφού από τα 
προσκομιζόμενα στοιχεία δεν προκύπτει αν η σύζυγος του 
αιτούντος εργάζεται και τι εισοδήματα δηλώνει από την 
εργασία της, δ) την υποχρέωση του αιτούντος να καταβάλει 
μηνιαίες δόσεις για ρυθμισμένες οφειλές του προς τη Δ.Ο.Υ 
. και τον Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και τα εν γένει έξοδα λειτουργίας 
της επιχείρησης του, ε) την, κατά τα κοινώς γνωστά, 
επιτακτική ανάγκη είσπραξης δημοσίων εσόδων και την 
εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού, το Δικαστήριο 
κρίνει ότι συντρέχει νόμιμος λόγος χορήγησης της υπό 
κρίση αναστολής, έως τη δημοσίευση οριστική απόφαση 
επί της ασκηθείσας ανακοπής, ώστε να ανασταλεί η 
/30.07.2021 αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας της 
ανώνυμης εταιρίας ως προς τον EL λογαριασμό του 
αιτούντος, υπό τον όρο (άρθρο 205 παρ.1 σε συνδυασμό με 
3γ Κ.Δ.Δ.) καταβολής εκ μέρους του αιτούντος μηνιαίας 
δόσης ύψους εκατό (100,00) ευρώ, χωρίς, δεδομένων των 
φορολογητέων εισοδημάτων του, να διακινδυνεύει, έτσι, η 
λειτουργία της επιχείρησης του και η διαβίωση του ιδίου και 
της οικογένειας του. Τέλος, σε περίπτωση διαπίστωσης μη 
συμμόρφωσης του αιτούντος προς τον όρο αυτό της 
παρούσας απόφασης, η ισχύς της αναστολής αίρεται 
αυτοδικαίως και η προσβαλλόμενη πράξη καθίσταται 
αμέσως εκτελεστή. 6. Επειδή, κατ’ ακολουθίαν, η κρινόμενη 
αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό, να επιστραφεί 
στον αιτούντα το ήμισυ του καταβληθέντος παραβόλου και 
να καταπέσει το υπόλοιπο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου 
(άρθρο 277 παρ. 9 Κ.Δ.Δ.). ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ Δέχεται εν μέρει την 
αίτηση. Διατάσσει την αναστολή εκτέλεσης της ./30.07.2021 
αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας της ανώνυμης 
εταιρίας, ως τρίτης, όσον αφορά το λογαριασμό EL του 
αιτούντος, παραγγελθείσα από την Προϊσταμένη της Δ.Ο.Υ. 
. για ληξιπρόθεσμα φορολογικά χρέη του αιτούντος, ύψους 
302.643,51 ευρώ, όπως αυτά αναλύονται στον από 
29.07.2018 πίνακα χρεών που συνοδεύει την παραπάνω 
αναγκαστική κατάσχεση, υπό τον όρο ότι ο αιτών θα 
καταβάλλει στο καθ’ ου, έναντι της οφειλής του, το ποσό 
των εκατό (100,00) ευρώ μηνιαίως, αρχής γενομένης από 
την πρώτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της 
κοινοποίησης σ’ αυτόν της παρούσας απόφασης, μέχρι τη 
δημοσίευση οριστικής απόφασης επί της από 19.08.2021 
(ΑΚ./20.08.2021) ανακοπής που ασκήθηκε κατ’ αυτής. Σε 
περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης του αιτούντος 
προς τον όρο αυτό της παρούσας απόφασης, η ισχύς της 
αναστολής εκτέλεσης αίρεται αυτοδικαίως και η 
προσβαλλόμενη πράξη καθίσταται αμέσως εκτελεστή. 

ύξηση κατέγραψε το πλήθος  
των βασικότερων ρυθμίσεων (120 
δόσεις, 12 δόσεις) για οφειλές 

προς τα ταμεία μετά τον Ιούλιο. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της 3ης τριμηνιαίας έκθεσης του 
Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ, οι 
ενεργές ρυθμίσεις των 120 δόσεων ανήλθαν στο διάστημα 
Ιουλίου -Σεπτεμβρίου 2021 στις 401.042 έναντι 389.000.   

Τ 
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Σύμφωνα με το Capital.gr αυξήθηκαν κατά 12.042 ή 3%. Οι 
ενεργές ρυθμίσεις των 12 δόσεων ("πάγια ρύθμιση”) 
ανήλθαν το Σεπτέμβριο του 2021 στις 42.820 έναντι 39.495 
τον Ιούνιο. Έτσι αυξήθηκαν κατά 3.325 ή 7,7%. Στο ίδιο 
διάστημα αυξήθηκαν και οι ολοκληρωμένες ρυθμίσεις τόσο 
των 120 δόσεων, όσο των 12 δόσεων. Συγκεκριμένες οι 
ολοκληρωμένες ρυθμίσεις των 120 δόσεων ανήλθαν στις 
106.323 το Σεπτέμβριο έναντι 95.531 τον Ιούνιο. 

ι ολοκληρωμένες ρυθμίσεις 
των 12 δόσεων έφτασαν στις 
164.983 το Σεπτέμβριο έναντι 

154.033 τον Ιούλιο. 
Αύξηση σημείωσαν και τα έσοδα από τους 
διακανονισμούς. Τα έσοδα από ενεργές ρυθμίσεις ανήλθαν 
στα 179,8 εκατ. ευρώ στο διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 
2021 έναντι 173,2 εκατ. ευρώ κατά το 3μηνο Απριλίου -
Ιουνίου 2021. Αύξηση σημείωσαν και τα έσοδα εκτός 
ρυθμίσεις (έναντι καταβολές). Συγκεκριμένα στο διάστημα 
Ιουλίου -Σεπτεμβρίου 2021 ανήλθαν 59,7 εκατ. ευρώ έναντι 
54 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο -Ιούνιο του 2021. Αναλυτικά, οι 
εισπράξεις από ρυθμίσεις και εκτός ρύθμισης έχουν ως 
εξής:  

 

στόσο τα χρέη προς τα ταμεία 
πήραν την ανηφόρα αφού 
έφτασαν τον Σεπτέμβριο  

του 2021 στα 38,7 δισ. ευρώ 
, σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, έναντι 38 δισ. 
ευρώ τον Ιούλιο του 2021. Αυτό σημαίνει αυξήθηκαν κατά 
700 εκατ. ευρώ ή 1,8%. Αναλυτικά, η έκθεση, σύμφωνα με 
τις ίδιες πληροφορίες, αναφέρει πως στο τέλος του 
Σεπτεμβρίου 2021 το συνολικό ποσό των 31.223.694.332 
ευρώ σε οφειλές που έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο., 
διαμορφώθηκε στα 38.777.206.032 ευρώ (τρέχον 
υπόλοιπο). Το τρέχον υπόλοιπο μεταβάλλεται καθημερινά. 
Οι μεταβολές στο συνολικό χρέος διαμορφώνονται από τα 
εξής: Νέες εντάξεις οφειλετών, οι οποίοι εντάσσονται για 
πρώτη φορά στο Κ.Ε.Α.Ο. με το σύνολο των οφειλών τους 
για όλα τα έτη. Διαβίβαση νέων οφειλών και πρόσθετα τέλη 
για τους οφειλέτες που είναι ήδη ενταγμένοι στο Κ.Ε.Α.Ο. 
Καταβολές ποσών από τους οφειλέτες (δόσεις ρύθμισης, 
έναντι καταβολή, εξόφληση). Διαγραφές, μειώσεις, 
συμψηφισμοί οφειλών και εκπτώσεις προσαυξήσεων 
λόγω ρυθμίσεων. 

ο συνολικό χρέος στο Κ.Ε.Α.Ο. στις 
30/6/2021 ήταν 38.005.414.981 
ευρώ και μέσα στο επόμενο 

τρίμηνο το χρέος αυξήθηκε  
κατά 771.791.051 ευρώ. 
Η μεταβολή αφορούσε αύξηση κατά 387.748.674 ευρώ στις 
κύριες οφειλές και κατά 384.042.377 ευρώ στα πρόσθετα 
τέλη. 
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Αναλυτικά, οι οφειλές ανά ταμείο έχουν ως εξής: 

 

αρωτικούς ελέγχους στους 
ιδιοκτήτες ακινήτων, που έχουν 
δηλώσει ως «κλειστές» κατοικίες 

στο Taxisnet πραγματοποιεί η Εφορία, 
με στόχο τον εντοπισμό κρυφών 
μισθώσεων τύπου Airbnb ή και 
κανονικών μισθώσεων, οι οποίες  
δεν δηλώνονται. 
Όπως μεταδίδει το sofokleousin.gr η έκρηξη των 
βραχυχρόνιων μισθώσεων φέτος, με τις πληρότητες να 
φτάνουν στο 100%, σε πολλές περιοχές της χώρας, άναψε 
το «πράσινο» φως στην ΑΑΔΕ, για τη διενέργεια πυκνών 
φορολογικών ελέγχων στους ιδιοκτήτες των ακινήτων και 
ειδικά κατοικιών, που εμφανίζονται, στην εφορία, ως 
ξενοίκιαστες. Οι έλεγχοι είναι δύο κατηγοριών: Στην πρώτη 
κατηγορία, στόχος είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν 
εντάξει τα ακίνητά τους στις πλατφόρμες βραχυχρόνιων 
μισθώσεων Airbnb, Booking, VRBO κ.λπ. και παράλληλα 
έχουν δηλώσει τις μισθώσεις στην ειδική εφαρμογή του 
Taxisnet. Σε αυτούς, ο έλεγχος επικεντρώνεται στο αν 
δηλώνονται όλες οι μισθώσεις ή αποκρύπτονται  

 
ορισμένες, προκειμένου να μειωθεί το δηλωθέν εισόδημα 
και φυσικά ο φόρος εισοδήματος. Στη δεύτερη κατηγορία 
των ελεγχόμενων είναι όσοι εμφανίζονται να έχουν στην 
κατοχή τους κατοικίες, πέραν της κύριας και της 
δευτερεύουσας, οι οποίες δηλώνονται ως «κλειστές» και, 
πως, δεν ενοικιάζονται. Στόχος των ελεγκτών θα είναι η 
επαλήθευση των «κλειστών» διαμερισμάτων και αν 
πράγματι κρατούν κλειστά τα διαμερίσματα που κατέχουν, 
παρά τα υψηλά ενοίκια και τις υψηλές αποδόσεις των 
βραχυχρόνιων μισθώσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες 

Σ 
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α επιλεγούν ακίνητα σε ακριβές 
και τουριστικές περιοχές που 
δηλώνονται ως κλειστά και θα 

ελεγχθούν δειγματοληπτικά με βάση 
τις καταναλώσεις τους ηλεκτρικού 
ρεύματος, από συνεργεία της  
Εφορίας, αλλά κυρίως θα ελεγχθούν 
οι κινήσεις των τραπεζικών 
λογαριασμών και των πιστωτικών 
καρτών των ιδιοκτητών. 

 

τους παραβάτες θα καταλογιστούν 
τσουχτερά πρόστιμα, φόροι και 
προσαυξήσεις με κατ΄ εκτίμηση 

ενοίκια. 

 
Σε ότι αφορά στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, εφόσον 
εντοπίζονται ακίνητα, τα οποία είτε δεν εγγράφηκαν στο 
«Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», είτε 
αναρτήθηκαν σε ψηφιακές πλατφόρμες χωρίς εμφανή 

αναγραφή του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.) 
Βραχυχρόνιας Διαμονής ή του Ειδικού Σήματος 
Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ή του Μοναδικού Αριθμού 
Γνωστοποίησης (Μ.Α.Γ.) αποστέλλονται στις αρμόδιες 
Δ.Ο.Υ. τα στοιχεία των ακινήτων και «Διαχειριστών», από 
όπου προκύπτει το είδος της παράβασης και η ημερομηνία 
διαπίστωσής τους. Ο ιδιοκτήτης καλείται εντός 10 ημέρων 
προς ακρόαση στην Εφορία προκειμένου να δώσει 
εξηγήσεις. Για τους παραβάτες, το αυτοτελές πρόστιμο 
5.000 ευρώ επιβάλλεται για κάθε μία από τις εξής 
παραβάσεις: Παράλειψη εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων 
Βραχυχρόνιας Διαμονής». Μη εμφανής αναγραφή του 
αριθμού εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας 
Διαμονής» στην ανάρτηση του «Ακινήτου» στις ψηφιακές 
πλατφόρμες καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής, Μη 
εμφανής αναγραφή του αριθμού του Ειδικού Σήματος 
Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ή του Μοναδικού Αριθμού 
Γνωστοποίησης (Μ.Α.Γ.) στην ανάρτηση του «Ακινήτου» 
στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε άλλο μέσο 
προβολής, από τους «Διαχειριστές» για τους οποίους δεν 
υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων 
Βραχυχρόνιας Διαμονής». Το πρόστιμο επιβάλλεται στον 
«Διαχειριστή» και σε περίπτωση που δεν προκύπτει ότι ο 
«Διαχειριστής» είναι υπεκμισθωτής ή τρίτος, το πρόστιμο 
επιβάλλεται σε βάρος του κύριου ή του επικαρπωτή του 
ακινήτου. Σε περίπτωση υποτροπής εντός του έτους από 
την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου και 
εφόσον έχει παρέλθει το 15ημερο ως προθεσμία για την 
ολοκλήρωση των ενεργειών συμμόρφωσης του 
«Διαχειριστή», το πρόστιμο επιβάλλεται στο διπλάσιο 
(10.000 ευρώ) και στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας 
παράβασης στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος 
δηλαδή 20.000 ευρώ. 

Θ 
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ε… τσουνάμι διασταυρώσεων 
ετοιμάζεται να «χτυπήσει» 
επαγγελματίες και 

επιχειρήσεις από τις αρχές του 2022  
ο φοροελεγκτικός μηχανισμός, με 
στόχο τον εντοπισμό περιπτώσεων 
απόκρυψης φορολογητέας ύλης και 
αποφυγής πληρωμής φόρων 
, ενώ συγχρόνως επιταχύνεται ο έλεγχος των φορολογικών 
υποθέσεων που κινδυνεύουν με παραγραφή στις 31η 
Δεκεμβρίου 2021. Όπως σημειώνει ο Γιώργος Κούρος στην 
naftemporiki.gr εξονυχιστικές θα είναι επίσης οι 
ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και για τον εντοπισμό 
υπόχρεων οι οποίοι έχουν καταστρατηγήσει τις διατάξεις 
για τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των 
μέτρων περιορισμού των συνεπειών της πανδημίας, όπως 
επίσης και για την καταβολή αποζημιώσεων λόγω 
πυρκαγιών ή άλλων φυσικών καταστροφών. Στο πλαίσιο, 
λοιπόν, αυτό, το «πακέτο» των διασταυρώσεων που 
προγραμματίζονται, με βάση και το σχέδιο της ΑΑΔΕ, 
περιλαμβάνει:* Διασταύρωση για τον εντοπισμό 
φορολογούμενων που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις 
ΦΠΑ, ενώ είχαν σημαντική δραστηριότητα. * Διασταύρωση 
για τον εντοπισμό διαφορών μεταξύ συνολικών ετήσιων 
εκροών δηλώσεων ΦΠΑ με τα δηλωθέντα εισοδήματα 
δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 
2019.* Δράσεις εντοπισμού υπόχρεων σε υποβολή ή 
τροποποίηση δηλώσεων Ε9 νομικών προσώπων, με 
εφαρμογή των διαδικασιών έκδοσης πράξεων εκτιμώμενου 
προσδιορισμού φόρου.* Διενέργεια διασταυρώσεων για τη 
συμμόρφωση φορολογουμένων όσον αφορά την 
υποχρέωση αναγραφής στις δηλώσεις φορολογίας 
εισοδήματος φυσικών προσώπων των πρόσθετων 
αποδοχών.* Διασταύρωση εισοδημάτων αλλοδαπής 

προέλευσης στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής 
πληροφοριών.* Διασταύρωση για τον εντοπισμό μη 
δηλωθέντων ποσών αναδρομικών εισοδημάτων ή 
πρόσθετων αποδοχών.* Εντοπισμός αδήλωτων 
εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις με αξιοποίηση 
δεδομένων από συναλλαγές μέσω χρεωστικών και 
πιστωτικών καρτών. 

ο 2022, πάντως, ο ελεγκτικός 
μηχανισμός αναμένεται να  
δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην 

αυτοματοποίηση των διαδικασιών 
διαχείρισης των οφειλών, ώστε να 
καταστεί ευκολότερη η είσπραξή τους. 
Προς την κατεύθυνση, άλλωστε, αυτή κινείται και η 
πρόσφατη απόφαση της ΑΑΔΕ για διαχωρισμό των χρεών 
σε εισπράξιμα και ανεπίδεκτα είσπραξης, αφενός για να 
δοθεί επιτέλους μια λύση στο χρόνιο αυτό πρόβλημα, 
αφετέρου για να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας όσων 
ασχολούνται και ως εκ τούτου να είναι υπεύθυνοι για την 
είσπραξη των ληξιπρόθεσμων αυτών οφειλών. 

 

Μ 
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«Αγώνα ταχύτητας» για να μην μπουν στο… 
χρονοντούλαπο της ιστορίας δεκάδες χιλιάδες υποθέσεις 
φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, ακινήτων και άλλων 
φορολογικών αντικειμένων, που ενδέχεται να αφήσουν στο 
απυρόβλητο δεκάδες παραβάτες της φορολογικής 
νομοθεσίας, αλλά και να στερήσουν από τα ταμεία του 
Δημοσίου σημαντικά έσοδα, ξεκινά το τελευταίο δίμηνο του 
έτους η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ήδη οι 
φορολογικές αρχές έχουν «στοχοποιήσει» τις υποθέσεις 
εκείνες με το μεγαλύτερο φορολογικό αλλά και εισπρακτικό 
ενδιαφέρον και οι οποίες παραγράφονται στο τέλος του 
τρέχοντος έτους.  

 
Παρ' όλα αυτά οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα πρέπει να έχουν 
ολοκληρώσει νωρίτερα το έργο τους, αφού με βάση τη 
νομοθεσία πρέπει να δοθεί και ένα εύλογο χρονικό 
διάστημα, συγκεκριμένα 20 ημέρων, σε κάθε ελεγχόμενο, 
προκειμένου να αντικρούσει την πράξη διορθωτικού 
προσδιορισμού φόρου από τη στιγμή που του 
κοινοποιείται. Πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τις 
αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα πρέπει έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2021, όχι μόνο να εκδοθούν, αλλά και 
να παραδοθούν στους ελεγχόμενους τα σημειώματα 
ελέγχου, καθώς εάν παραδοθούν από την 1η/1/2022 και 
μετά, οι υποθέσεις είναι παραγεγραμμένες. Αναλυτικότερα, 
στις 31 Δεκεμβρίου 2021 παραγράφονται: Υποθέσεις του 
έτους 2005, αφού εάν για κάποιο έτος δεν είχε υποβληθεί 
δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή υποβλήθηκε 
εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η 
προθεσμία παραγραφής είναι 15ετής. Αυτό σημαίνει ότι οι 
φορολογικές αρχές έχουν δικαίωμα να διενεργήσουν 
ελέγχους και να επιβάλουν πρόστιμα και προσαυξήσεις, 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Υποθέσεις ΦΠΑ του 2010 για 
τις οποίες δεν υποβλήθηκε εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ. 
Για τις υποθέσεις αυτές ισχύει δεκαετής περίοδος 
παραγραφής. Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και 
ΦΠΑ της χρήσης του 2010, για τις οποίες προέκυψαν 
«συμπληρωματικά» στοιχεία, όπως -για παράδειγμα- 
εικονικά τιμολόγια και επομένως υπάρχουν ενδείξεις ότι 
αποκρύφτηκε εισόδημα και υπήρξε περίπτωση 
φοροδιαφυγής. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρόνος της μη 

παραγραφής επεκτείνεται στη δεκαετία. Υποθέσεις 
φορολογίας εισοδήματος που αφορούν τη χρήση του 2012, 
αλλά οι επιτηδευματίες υπέβαλαν εκπρόθεσμα τις 
φορολογικές δηλώσεις, αφού για τις εν λόγω υποθέσεις η 
βασική προθεσμία παραγραφής φτάνει στα οκτώ έτη. 
Υποθέσεις της χρήσης 2015, είτε φορολογίας εισοδήματος, 
είτε ΦΠΑ, για τις οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές 
εμπρόθεσμες δηλώσεις ή έχουν υποβληθεί αρχικές 
εκπρόθεσμες δηλώσεις το αργότερο μέχρι τις 31-12-2020. 
Στους φορολογούμενους που θα εντοπιστούν θα 
αποσταλούν ειδοποιητήρια για την ηλεκτρονική υποβολή 
εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας 
εισοδήματος. 

 

Για την επίτευξη των στόχων της η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να 
προχωρήσει στη συγκέντρωση όλων των διαθέσιμων 
πληροφοριών με επίκεντρο τον οφειλέτη (προφίλ 
οφειλέτη), ενεργοποιώντας ταυτόχρονα τις διαδικασίες 
εκούσιας και αναγκαστικής είσπραξης, ενώ θα 
προχωρήσει στην περαιτέρω βελτίωση των διαδικασιών 
είσπραξης. Προς την κατεύθυνση, μάλιστα, αυτή 
αναμένεται σύντομα να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το νέο 
ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Eispraxis, το 
οποίο, όπως έχει γράψει η «Ναυτεμπορική», διακρίνεται 
στις ακόλουθες εφαρμογές: * Διαχείριση και 
παρακολούθηση ταυτότητας οφειλέτη και οφειλών. * 
Διαχείριση, παρακολούθηση και αυτοματοποίηση 
συμψηφισμών. * Αποστολή και διαχείριση ηλεκτρονικών 
κοινοποιήσεων, ειδοποιήσεων και επιδόσεων. * 
Διαχείριση, παρακολούθηση και αυτοματοποίηση της 
λήψης μέτρων είσπραξης.* Άμεση ενημέρωση των 
φορολογουμένων για θέματα οφειλών. 
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Το ειδοποιητήριο τελών κυκλοφορίας 2022 για τους 
ιδιοκτήτες οχημάτων για να πληρώσουν τα τέλη 
κυκλοφορίας 2021, θα περιλαμβάνει και έναν QR Code. 
Σκανάροντας τον κωδικό αυτό, οι φορολογούμενοι 
μπορούν να πληρώνουν εύκολα τα τέλη, μέσω mobile 
banking, χωρίς να γράφουν τον κωδικό πληρωμής και το 
ποσό. Η ΑΑΔΕ συνιστά στους υπόχρεους να ακολουθούν 
τη συγκεκριμένη διαδικασία, αποφεύγοντας την επίσκεψη 
στα υποκαταστήματα των τραπεζών και των Ελληνικών 
Ταχυδρομείων. Όμως, και οι πολίτες, οι οποίοι δεν είναι 
εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο και επισκέπτονται τις 
τράπεζες για να πληρώσουν, μπορούν να κάνουν χρήση 
του QR Code στα μηχανήματα αυτόματων πληρωμών  

1. Αν μεταβιβάσω το όχημα εντός του τρέχοντος έτους 
οφείλω τέλη κυκλοφορίας του επόμενου; Όχι. Τα τέλη 
πρέπει να καταβληθούν από αυτόν που είναι κάτοχος την 
1η Ιανουαρίου ή μέχρι την παράταση, αν έχει δοθεί. 2. Είμαι 
συνιδιοκτήτης ενός οχήματος και έχουν εκδοθεί έντυπα 
τελών για κάθε Α.Φ.Μ. Πρέπει να τα πληρώσουμε όλοι; Όχι. 
Τα τέλη είναι αδιαίρετα και αρκεί να τα πληρώσει ένας από 
τους συνιδιοκτήτες. Αν δεν πληρωθούν, ο καθένας είναι 
συνυπόχρεος για ολόκληρο το ποσό. 3. Έχει αλλάξει ο 
αριθμός κυκλοφορίας και έχω πληρώσει τα τέλη πριν την 
αλλαγή. Οφείλω τέλη και στο νέο αριθμό; Όχι γιατί οι δύο 
αριθμοί συσχετίζονται και ισχύει η πληρωμή ανεξάρτητα σε 
ποιον αριθμό έγινε. 4. Πότε δεν οφείλονται τέλη; Όταν το 
όχημα έχει τεθεί σε ακινησία εκούσια ή αναγκαστική πριν 
την έναρξη του έτους τελών. 5. Ποιες επιπτώσεις υπάρχουν 
αν δεν καταβληθούν εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας; 
Εκτός από τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας επιβάλλεται και 
πρόστιμο: ισόποσο των τελών, αν το όχημα είναι 
δίκυκλο/τρίκυκλο Ι.Χ. ή επιβατικό Ι.Χ. Το ήμισυ των τελών, 
αν το όχημα είναι επιβατικό Δ.Χ. ή φορτηγό ή λεωφορείο. 

30 €, αν τα τέλη κυκλοφορίας είναι λιγότερα από 30 €. 6. 
Γιατί εμφανίζεται το μήνυμα «Ελλιπή στοιχεία για τον 
υπολογισμό των τελών»; Ανάλογα με τον τύπο του 
οχήματος τα τέλη υπολογίζονται βάσει των κυβικών 
εκατοστών του κινητήρα (cc), των εκπομπών ρύπων 
(CO2), του μεικτού βάρους και των θέσεων. Αν η βάση 
υπολογισμού δεν είναι συμπληρωμένη δεν μπορούν να 
υπολογιστούν τα τέλη και θα πρέπει να απευθυνθείτε στην 
Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών προκειμένου να 
διορθωθεί η άδεια κυκλοφορίας. 7. Γιατί εμφανίζεται το 
μήνυμα «Ο Α.Φ.Μ. δεν εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης του 
οχήματος»; Ο Α.Φ.Μ. που έχετε συμπληρώσει ή είναι 
λανθασμένος (οπότε συμπληρώνετε τον σωστό) ή 
αναγράφεται στην άδεια, Α.Φ.Μ. διαφορετικός από αυτόν 
του κατόχου (οπότε απευθύνεστε στην Περιφερειακή 
Υπηρεσία Μεταφορών) ή είναι διαφορετικός στα στοιχεία 
που τηρούνται από την Υπηρεσία μας (οπότε απευθύνεστε 
στη Δ.Ο.Υ.). Αν δεν ισχύει κάτι από τα ανωτέρω τότε μπορεί 
να συμπληρώνετε λανθασμένο αριθμό κυκλοφορίας 

Τα τέλη κυκλοφορίας που ισχύουν προβλέπονται στο 
άρθρο 20 του νόμου 2948/2001 (Α 242), όπως ισχύει, μετά 
τις τροποποιήσεις του με τους νόμους 4346/2015 και 
4758/2020. Συγκεκριμένα: Νόμος 2948/2001 άρθρο 20, όπως 
ισχύει «Α. Αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης α) 
Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα έως τις 31.10.2010 και δίκυκλες και 
τρίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ημερομηνίας 
πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, με βάση τον 
κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών, ως εξής: 
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β) Επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομούμενα για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα από 1.11.2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση 
τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια C02 ανα 
χιλιόμετρο). Λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του 
οχήματος, ως εξής: 

 

Για τα Ε.Ι.Χ. ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα 
(τροχόσπιτα): 140 Ευρώ. Στα ανωτέρω αυτοκίνητα 
περιλαμβάνονται και τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης 
αυτοκίνητα, που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό 
των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων των 
εγκατεστημένων στην Ελλάδα με βάση τον Α.Ν. 89/1967 
(Α΄132). Επίσης, περιλαμβάνονται και τα τύπου Jeep 
αυτοκίνητα, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό τους ως 
επιβατικών ή φορτηγών. «β.1) Από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας, για επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομούμενα για 
πρώτη φορά σε κράτος μέλος της Ε.Ε./ΕΟΧ, από 1-11-2010 
μέχρι την 31-12-2020, με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα (γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο), σύμφωνα με τον 
Νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης (New European Driving 
Cycle) όπως αναγράφονται στην άδεια του οχήματος, και 
μόνον εφόσον οι τιμές αυτές συμφωνούν με αυτές που 
αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή άλλο 
δικαιολογητικό που προσκομίζεται στο τελωνείο για τις 
ανάγκες υπολογισμού τελών ταξινόμησης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 121 του Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄ 265). Σε περίπτωση 
που οι τιμές δεν συμφωνούν, λαμβάνονται υπόψη οι τιμές 
ρύπων που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό 
Συμμόρφωσης ή το έτερο δικαιολογητικό που 
προσκομίσθηκε στο τελωνείο κατά τα ανωτέρω. Ο 
υπολογισμός γίνεται σύμφωνα με τον Πίνακα Ι της 
υποπερίπτωσης β΄.  
β.2) Για επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομούμενα για πρώτη 
φορά σε κράτος μέλος της Ε.Ε./ΕΟΧ από την 1η.1.2021 κι 
εφεξής, με βάση τις τιμές εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα (γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο), σύμφωνα με την 
Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών 
Οχημάτων (Worldwide Light Test Procedure), όπως 
αναγράφονται στην άδεια του οχήματος, και μόνον εφόσον 
οι τιμές αυτές συμφωνούν με αυτές που αναγράφονται στο 
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή άλλο δικαιολογητικό που 
προσκομίζεται στο τελωνείο για τις ανάγκες υπολογισμού 
τελών ταξινόμησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 
του άρθρου 121 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 
2960/2001). Σε περίπτωση που οι τιμές δεν συμφωνούν, 
λαμβάνονται υπόψη οι τιμές ρύπων που αναγράφονται στο 
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή το έτερο δικαιολογητικό 
που προσκομίσθηκε στο τελωνείο κατά τα ανωτέρω. Ο 
υπολογισμός γίνεται με βάση τον Πίνακα ΙΙ.  
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ε) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες: 
535 ευρώ. Ασθενοφόρα και νεκροφόρες: 300 ευρώ. στ) 
Ειδικά, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης 
επιβατικών οχημάτων που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη 
φορά σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ΕΟΧ και 
τελούν στο ανασταλτικό τελωνειακό καθεστώς της 
προσωρινής εισαγωγής, όπως ισχύει, υπολογίζονται 
αποκλειστικά με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα 
αυτών, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της 
υποπερίπτωσης α΄. Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζονται τα 
ετήσια τέλη κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης επιβατικών 
οχημάτων που προέρχονται από τρίτες χώρες και τελούν 
στο ανασταλτικό τελωνειακό καθεστώς της προσωρινής 
εισαγωγής, λαμβάνοντας, όμως, ως κριτήριο για την 
κατάταξη στον ανάλογο πίνακα, την ημερομηνία υπαγωγής 
του οχήματος στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής στην 
Ελλάδα. Οι κάτοχοι δικαιούχοι των οχημάτων αυτών, για 
κάθε μήνα ή τμήμα μηνός πέραν του χρονικού διαστήματος 
κατά το οποίο προβλέπεται απαλλαγή, υποχρεούνται να 
καταβάλουν το 1/12 των οριζομένων ως ανωτέρω τελών 
κυκλοφορίας. ζ) Στα εκποιούμενα από το Δημόσιο ή τον 
Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε.) 
επιβατικά αυτοκίνητα οχήματα, τα οποία τίθενται από τους 
αγοραστές σε κυκλοφορία, ως ιδιωτικής χρήσης, τα τέλη 
κυκλοφορίας υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τον 
κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών, σύμφωνα με τον τρίτο 
πίνακα της υποπερίπτωσης α΄. Ειδικά, υβριδικά 
αυτοκίνητα οχήματα και υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες 
μοτοσικλέτες, που εμπίπτουν στις διατάξεις του 
προηγούμενου εδαφίου, έως 1549 κ.εκ., ανεξάρτητα από 
την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησης σε κράτος μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ΕΟΧ, απαλλάσσονται των τελών 
κυκλοφορίας. Για τα οχήματα της κατηγορίας αυτής από 
1549 κ.εκ. και άνω, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται 
αναλογούν στο 60% των τελών των αντίστοιχων 
συμβατικών. Ειδικά, προκειμένου  

ια ηλεκτροκίνητα και υδρογόνου 
αυτοκίνητα οχήματα και 
ηλεκτροκίνητες και υδρογόνου 

δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες, 
της πιο πάνω κατηγορίας, αυτά 
απαλλάσσονται των από  
τα τέλη κυκλοφορίας. 
η) Για τα καινούργια ή μεταχειρισμένα επιβατικά ιδιωτικής 
χρήσης αυτοκινούμενα τροχόσπιτα και θωρακισμένα 
επιβατικά οχήματα, επειδή εξαιρούνται από τη μέτρηση 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τα τέλη κυκλοφορίας 
για τα οχήματα της κατηγορίας αυτής υπολογίζονται με 
βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών. θ) Για τα 
μεταχειρισμένα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, με 
πρώτο έτος κυκλοφορίας στη διεθνή αγορά πριν από την 
1.1.2002, ανεξάρτητα του χρόνου της πρώτης ταξινόμησης 
σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ΕΟΧ, επειδή για 
τα οχήματα αυτά δεν ήταν υποχρεωτική η μέτρηση των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τα τέλη κυκλοφορίας 
για τα οχήματα της κατηγορίας αυτής, υπολογίζονται με 
βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών. ι) Για τα 
επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης που 
αποχαρακτηρίζονται και τίθενται σε κυκλοφορία, ως 
ιδιωτικής χρήσης, ως ημερομηνία για τον υπολογισμό των 
τελών κυκλοφορίας, νοείται η ημερομηνία της πρώτης 
ταξινόμησής τους σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης/ΕΟΧ. ια) Για τα επιβατικά οχήματα ιδιωτικής 
χρήσης που είχαν ταξινομηθεί στη χώρα μας και μετά τη 
διαγραφή τους από το Μητρώο του Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, επαναταξινομούνται 
στη χώρα, ως ημερομηνία πρώτης ταξινόμησής τους, 
νοείται η ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ΕΟΧ, πριν από τη 
διαγραφή τους. ιβ) Για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης 
οχήματα της δασμολογικής κλάσης Σ.Ο. 87.03, τα οποία 
έχουν λάβει έγκριση Μεμονωμένου Οχήματος Ιδιαίτερης 
Κατασκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.) σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
33692/2202/2014 (Β’ 3134) απόφαση του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών και ταξινομούνται ως «οχήματα 
μεταχειρισμένων εξαρτημάτων», ανεξαρτήτως της 
ημερομηνίας της πρώτης ταξινόμησής του σε κράτος μέλος 
της Ε.Ε. ή χώρα του Ε.Ο.Χ., τα τέλη κυκλοφορίας 
υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τον κυλινδρισμό του 
κινητήρα αυτών κατ’ αναλογία με τον πρώτο πίνακα της 
υποπερ. α’, ως εξής:  

 

Γ 
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Β. Αυτοκίνητα οχήματα δημόσιας χρήσης. α) Επιβατικά (με 
ή χωρίς μετρητή) που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά 
σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ΕΟΧ, έως την 
31.10.2010: 290 ευρώ. β) Επιβατικά (με ή χωρίς μετρητή) 
ταξινομούμενα για πρώτη φορά σε κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης/ΕΟΧ, από την 1.11.2010 και μετά, 
αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
(γραμμάρια CΟ2 ανά χιλιόμετρο). Λαμβάνονται υπόψη οι 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές 
αναγράφονται στην άδεια του οχήματος, ως εξής: Πίνακας 
ΙΙΙ β.1) Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, για επιβατικά 
αυτοκίνητα ταξινομούμενα για πρώτη φορά σε κράτος 
μέλος της Ε.Ε./ΕΟΧ, από την 1.11.2010 μέχρι την 31-12-
2020, με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
(γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο), σύμφωνα με τον Νέο 
Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης (New European Driving 
Cycle), όπως αναγράφονται στην άδεια του οχήματος, και 
μόνον εφόσον οι τιμές αυτές συμφωνούν με αυτές που 
αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή άλλο 
δικαιολογητικό που προσκομίζεται στο τελωνείο για τις 
ανάγκες υπολογισμού τελών ταξινόμησης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 121 του Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001). Σε περίπτωση που οι 
τιμές δεν συμφωνούν, λαμβάνονται υπόψη οι τιμές ρύπων 
που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή το 
έτερο δικαιολογητικό που προσκομίσθηκε στο τελωνείο 
κατά τα ανωτέρω. Ο υπολογισμός γίνεται σύμφωνα με τον 
Πίνακα ΙΙΙ της υποπερ. β΄. β.2) Για επιβατικά αυτοκίνητα 
ταξινομούμενα για πρώτη φορά σε κράτος μέλος της 
Ε.Ε./ΕΟΧ από την 1.1.2021 και εφεξής, με βάση τις τιμές 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CO2 ανά 
χιλιόμετρο) σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη 
Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (Worldwide Light 
Test Procedure), όπως αναγράφονται στην άδεια του 
οχήματος, και μόνον εφόσον οι τιμές αυτές συμφωνούν με 
αυτές που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό 
Συμμόρφωσης ή άλλο δικαιολογητικό που προσκομίζεται 
στο τελωνείο για τις ανάγκες υπολογισμού τελών 
ταξινόμησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του 
άρθρου 121 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 
2960/2001). Σε περίπτωση που οι τιμές δεν συμφωνούν 
λαμβάνονται υπόψη οι τιμές ρύπων που αναγράφονται στο 
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή το έτερο δικαιολογητικό 
που προσκομίσθηκε στο τελωνείο κατά τα ανωτέρω. Ο 
υπολογισμός γίνεται με βάση τον ΠΙΝΑΚΑ IV.  

 

 
Γ. Για τα αλλοδαπά φορτηγά αυτοκίνητα, για κάθε ταξίδι, 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις σχετικές διακρατικές 
συμβάσεις: 100 ευρώ. Δ. Για τη χορήγηση προσωρινής 
άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και 
μοτοσικλετών: 10 ευρώ ανά ημέρα για τα αυτοκίνητα 
οχήματα και 3 ευρώ ανά ημέρα για τις μοτοσικλέτες. Ε. Για 
τη δοκιμαστική κυκλοφορία των αυτοκινήτων οχημάτων: α) 
Για μοτοσικλέτες: 30 ευρώ. β) Για λοιπά οχήματα: 150 ευρώ. 

α τέλη κυκλοφορίας  
των δίτροχων και τρίτροχων 
μοτοποδηλάτων ορίζονται  

στα 12 ευρώ. 
(Τροποποίηση με την Παρ.1 άρθρου 132 του νόμου 
4831/2021 με ισχύ την 23/9/2021) 2.α) Τα τέλη κυκλοφορίας 
για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης οχήματα, για τις 
δίκυκλες τρίκυκλες μοτοσυκλέτες ιδιωτικής χρήσης, καθώς 
και για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης ρυμουλκούμενα, 
ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα) είναι αδιαίρετα και 
οφείλονται για ολόκληρο το έτος ανεξάρτητα από το 
χρονικό διάστημα που κυκλοφόρησαν εντός του έτους. Τα 
οχήματα αυτά θεωρείται ότι κυκλοφόρησαν για ολόκληρο 
το έτος εφόσον δεν τεθούν σε ακινησία κατά τις διατάξεις 
των παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 (Α΄ 82) 
για ολόκληρο το έτος. β) Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας για τα 
λοιπά οχήματα, με εξαίρεση τα οχήματα που 
περιγράφονται στις περ. Ε΄ και Π΄ της παρ. 1, περιορίζονται 
κατά πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον τα οχήματα αυτά 
δεν κυκλοφόρησαν για ολόκληρο ημερολογιακό εξάμηνο 
λόγω διαγραφής τους κατά το πρώτο ημερολογιακό 
εξάμηνο, θέσης σε κυκλοφορία τους κατά το δεύτερο 
ημερολογιακό εξάμηνο ή θέσης σε ακινησία για ολόκληρο 
ημερολογιακό εξάμηνο. γ) Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, 
για τα τέλη κυκλοφορίας και το τυχόν πρόστιμο ευθύνονται 
εις ολόκληρο όλοι οι συνιδιοκτήτες. (Τροποποίηση με την 
παρ.2 άρθρου 38 νόμου 4758/2020 με ισχύ την 4/12/2020) 3. 
Στα ποσά που ορίζονται στην παράγραφο 1 έχουν 
ενσωματωθεί και οι εισφορές υπέρ Τ.Σ.Α. που 
επιβάλλονται, κατά περίπτωση, με τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 
Α) και της περίπτωσης β` της παραγράφου 3 του άρθρου 
33 του Ν.1759/1988 (ΦΕΚ 50 Α), καθώς και τα τέλη 
χαρτοσήμου και η επ` αυτών εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. που 
επιβάλλονται κατά περίπτωση στις αποδείξεις είσπραξης 
των εισφορών αυτών και ολόκληρα τα ποσά εισπράπονται 
ως τέλη κυκλοφορίας. 4. Απαλλαγές από τέλη κυκλοφορίας 
που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις 
εξακολουθούν να ισχύουν ως προς τα τέλη κυκλοφορίας 
που διαμορφώνονται μετά την κατά τα ανωτέρω 
ενσωμάτωση. 

Τ 
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 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος  

 

νησυχία επικρατεί 
στις τράπεζες - από 
τα στελέχη των 

διοικήσεων μέχρι τους 
εργαζόμενους - λόγω 
των νέων μέτρων της 
κυβέρνησης για  
την αντιμετώπιση  
της έξαρσης των 
κρουσμάτων της 
πανδημίας. 
Από την ερχόμενη Δευτέρα οι 
ανεμβολίαστοι πελάτες των 
τραπεζών θα μπορούν να 
προσέρχονται σε αυτές μόνο με 
αρνητικό μοριακό (PCR) ή rapid test, 
στο πλαίσιο των μέτρων που 
ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, 
Θάνος Πλεύρης και πρόκειται να 
εξειδικευτούν με ΚΥΑ. Όπως 
σημειώνει το insider.gr η εξέλιξη 
αυτή αναμένεται να προκαλέσει 

«συμφόρηση» στην καθημερινή εξυπηρέτηση των πελατών από τα τραπεζικά 
καταστήματα, τη στιγμή που οι εξ αποστάσεως συναλλαγές και η ψηφιοποίηση 
έχουν μειώσει σημαντικά τον αριθμό ων εργαζομένων στις τράπεζες. Ήδη οι 
συνθήκες που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι στα καταστήματα των 
τραπεζών είναι δύσκολες και τελευταία επικίνδυνες, καθώς πέραν του φόρτου 
εργασίας που μοιράζεται σε λιγότερα «χέρια», 

εκνευρισμός των πελατών από τις συνθήκες  
που έχει διαμορφώσει η πανδημία και τα  
μέτρα για την αντιμετώπισή της, εκτονώνεται  

με θύματα τους τραπεζοϋπαλλήλους.  

 
Σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, μετά το πρόσφατο επεισόδιο σε 
τράπεζα στον Άγιο Στέφανο όπου έξαλλος πελάτης έβγαλε μαχαίρι σε 
τραπεζοϋπάλληλο, χθες στο κεντρικό κατάστημα τράπεζας στην Κοζάνη 
σημειώθηκε νέο περιστατικό που έληξε με παρέμβαση της αστυνομίας. Ενώ ο 
υπάλληλος της τράπεζας βρισκόταν εκτός του καταστήματος και μοίραζε 
χαρτάκια με αριθμό προτεραιότητας σε μια ουρά 80 ατόμων που περίμεναν να 
μπουν στο κατάστημα, πελάτης στην ουρά επιτέθηκε στον υπάλληλο φτύνοντάς 
τον, καλώντας τους υπόλοιπους στην ουρά «να κάνουν ντου στην τράπεζα».  

κατάσταση ξέφυγε εκτός ελέγχου και 
χρειάστηκε η παρέμβαση της αστυνομίας  
για να διαλύσει το «επαναστατημένο» πλήθος. 

Τα καθημερινά περισταστικά που αντιμετωπίζουν πλέον οι εργαζόμενοι στα 
καταστήματα των τραπεζών, δημιουργούν άμεσα την ανάγκη να αντιμετωπιστούν 
φαινόμενα προπηλακισμών εναντίον εργαζομένων που δεν κάνουν κάτι άλλο 
από το να τηρούν τις διαδικασίες που έχουν υπαγορεύσει οι λόγοι προστασίας
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της δημόσιας υγείας. Από την πλευρά τους, οι διοικήσεις 
των τραπεζών προβληματίζονται για τον αντίκτυπο των 
νέων μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας στην 
καθημερινή λειτουργία των τραπεζών και στο προσωπικό 
τους. Αν και γίνεται αποδεκτό ότι η οικονομία δεν μπορεί 
να υποστεί νέα οριζόντια lockdown και η έξαρση της 
πανδημίας πρέπει να αντιμετωπιστεί με τους 
εμβολιασμούς για την επίτευξη ισχυρού τείχους ανοσίας 
στην κοινωνία και την επιστροφή στην κανονικότητα, 
αναφέρεται ότι τα μέτρα θα φέρουν αντιμέτωπες τις 
τράπεζες με την κοινωνία. Για να ανταποκριθούν στα νέα 
μέτρα, οι τράπεζες θα χρησιμοποιήσουν εργαζόμενο σε 
κάθε κατάστημα, ο οποίος θα ασχολείται με τους ελέγχους 
των παραστατικών εισόδου των πελατών στο κατάστημα. 
Παράλληλα, θα χρειαστεί να μεριμνήσουν και για την 
αποφυγή προπηλακισμών και επεισοδίων. Σε κάθε 
περίπτωση, οι τράπεζες βρίσκονται σε επιφυλακή για το 
πώς θα λειτουργήσουν ομαλά τα καταστήματα από την 
ερχόμενη Δευτέρα για την εξυπηρέτηση των πελατών, με 
τήρηση των μέτρων αλλά και με προστασία των 
εργαζομένων τους.  

Με αφορμή περιστατικά βίας κατά Τραπεζοϋπαλλήλων και 
κυρίως την πρόσφατη απειλή με μαχαίρι εναντίον 
υπαλλήλου (άλλης Τράπεζας) από πελάτη με την 
αιτιολογία ότι δεν εξυπηρετήθηκε άμεσα, ο Σύλλογος 
Προσωπικού Alpha Bank και σε συνδυασμό με τα 
πρόσφατα μέτρα που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση για τις 
Τράπεζες λόγω Covid-19 επισημαίνει: Το βάρος ελέγχου 
των πελατών για την είσοδο τους στα καταστήματα δεν 
μπορεί να το επωμισθεί ο συνάδελφος για δύο λόγους: α) 
διότι  

εν επαρκεί το προσωπικό για  
να ελέγχει εντός του ωραρίου 
συναλλαγών τα πιστοποιητικά 

των πελατών λόγω της 
υποστελέχωσης του δικτύου…… 
και β) διότι είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν περιστατικά βίας 
από πελάτες όταν εργαζόμενος θα απαγορεύσει την είσοδο 
τους λόγω μη έγκυρων πιστοποιητικών. Ο Σύλλογος 
Προσωπικού Alpha Bank, για την αποφυγή όλων των 

παραπάνω ζητά από την Τράπεζα να διεκπεραιωθεί όλη 
αυτή η διαδικασία από εταιρίες Security για όσο χρονικό 
διάστημα θα ισχύουν τα μέτρα. 

οβαρό επεισόδιο σημειώθηκε  
έξω από κατάστημα της Τράπεζας 
Πειραιώς, με πελάτη να απειλεί  

με στιλέτο εργαζόμενη 
που βγήκε από το κατάστημα προκειμένου να παρακάμψει 
με τη βία τη μεγάλη ουρά που είχε σχηματιστεί εκτός του 
καταστήματος και να εξυπηρετηθεί! Το επεισόδιο 
σημειώθηκε στις αρχές του μήνα στο κατάστημα του Αγίου 
Στεφάνου του Νομού Αττικής, και σύμφωνα με την 
καταγγελία του Συλλόγου Εργαζομένων στις Υπηρεσίες της 
Τράπεζας Πειραιώς που το ανακοίνωσε, αποτελεί την 
«κορυφή του παγόβουνου», καθώς με τη δραματική 
συρρίκνωση των καταστημάτων και των εργαζομένων της 
Τράπεζας Πειραιώς, στο όνομα του δήθεν «ψηφιακού της 
μετασχηματισμού», 

ι ατελείωτες ουρές έξω από  
τα καταστήματα της Τράπεζας 
Πειραιώς είναι καθημερινό 

φαινόμενο και ο κόσμος, με τα  
νεύρα σπασμένα, ξεσπάει σχεδόν 
καθημερινά στους εργαζόμενους 
της τράπεζας τους οποίους θεωρεί αδίκως υπεύθυνους για 
την ταλαιπωρία του. 
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«Η αντίδραση της Διεύθυνσης του καταστήματος στον Άγιο 
Στέφανο στο συγκεκριμένο βίαιο περιστατικό ήταν 
υποδειγματική», αναφέρει με ανακοίνωσή του ο ΣΕΥΤΠΕ. 
«Η αστυνομία κατέφτασε αμέσως και ο δράστης κρατείται 
στο αστυνομικό τμήμα». Προβληματίζουν ωστόσο «η βίαιη 
συρρίκνωση του δικτύου καταστημάτων της τράπεζας 
Πειραιώς, η ανησυχητική απομείωση του προσωπικού 
μέσω των αλλεπάλληλων, ψευδεπίγραφων 
προγραμμάτων «εθελουσίας» εξόδου – γεγονός που 
αποτυπώνεται εμμέσως και στους ελέγχους της 
Επιθεώρησης Εργασίας, όπου διαπιστώνονται σοβαρές 
υπερβάσεις στον ημερήσιο χρόνο εργασίας», συνεχίζει ο 
Σύλλογος Εργαζομένων στις Υπηρεσίες της Τράπεζας 
Πειραιώς και συνεχίζει: Ο κόσμος αδημονεί σε τεράστιες 
ουρές, επιτίθεται φραστικά στους υπαλλήλους. «Η 
κατάσταση αρχίζει πλέον κυριολεκτικά να εκτρέπεται, όσον 
αφορά τη συμπεριφορά μερίδας του πελατειακού κοινού, 

το οποίο αδημονεί σε ατέλειωτες ουρές αναμένοντας τη 
σειρά του για να εξυπηρετηθεί. Πέραν των φραστικών 
επιθέσεων από πλευράς συναλλασσόμενων, με τις οποίες 
έρχονται σχεδόν καθημερινά αντιμέτωποι οι συνάδελφοί 
μας στο δίκτυο, εξαιτίας των σχεδιασμών της Διοίκησης 
Μεγάλου να καταστήσει με τις επιλογές της στην 
πραγματικότητα μη λειτουργικά τα περισσότερα 
καταστήματα, το χθεσινό περιστατικό στο κατάστημα Αγίου 
Στεφάνου έρχεται να χτυπήσει ένα πολύ ηχηρό καμπανάκι 
για το που μπορούν να οδηγήσουν τέτοιες άστοχες 
επιλογές». 

 

«Δηλώνοντας τον αποτροπιασμό μας, αλλά και την ισχυρή 
μας δέσμευση να παρέμβουμε αποτελεσματικά, όπως 
πάντοτε πράττουμε, επισημαίνουμε για ακόμη μία φορά ότι 
βίαια περιστατικά σε βάρος συναδέλφων μας λαμβάνουν 
πλέον χαρακτήρα χιονοστιβάδας. Χαρακτηριστική είναι και 
η περίπτωση καταστήματος στη Β. Ελλάδα, με ξυλοδαρμό 
συναδέλφου από πελάτη, όπου και πάλι επενέβη η 
αστυνομία», επισημαίνει ο ΣΕΥΤΠΕ. «Καλούμε τη Διοίκηση 
Μεγάλου να σταματήσει άμεσα την αδιέξοδη, εμμονική και 
αντιαναπτυξιακή συρρίκνωση του Δικτύου καταστημάτων, 
οι συνέπειες της οποίας είναι εμφανείς, με απρόβλεπτες, 
δυστυχώς, προεκτάσεις και να προστατέψει 
αποτελεσματικά την ασφάλεια και σωματική ακεραιότητα 
των συναδέλφων μας και την αξιοπιστία της μεγαλύτερης 
ελληνικής Τράπεζας. Δηλώνουμε προς όλους ότι δε θα 
αφήσουμε τους συναδέλφους μας απροστάτευτους!», 
καταλήγει ο Σύλλογος Εργαζομένων στις Υπηρεσίες της 
Τράπεζας Πειραιώς. 

 

 

ε μεγάλη αργοπορία προχωρά  
η διαδικασία της εξωδικαστικής 
ρύθμισης του Ν. 4738/2020  

(240-420 δόσεις) με αποτέλεσμα να 
υπάρχει μεγάλο άγχος για την τύχη 
της περιουσίας των οφειλετών…… 

Μ 
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οι οποίοι αν και προσπαθούν να ρυθμίσουν, ακόμα 
αναμένουν να κάνουν την οριστική υποβολή της αίτησής 
τους, για να προστατεύσουν τα ακίνητά τους, αλλά και τις 
καταθέσεις τους. Όπως επισημανει η η δικηγόρος, 
Κατερίνα Φραγκάκη έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο ότι ενώ 
έχει ξεκινήσει η διαδικασία της ρύθμισης,  

ι Τράπεζες και τα Funds 
κοινοποιούν διαταγές πληρωμής 
και κατασχετήριες εκθέσεις, αν 

και τους έχει κοινοποιηθεί η αρχή  
της διαδικασίας της ρύθμισης.  
Σύμφωνα με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού 
Χρέους πάνω από 35.000 οφειλέτες έχουν επισκεφθεί την 
πλατφόρμα και έχουν αρχίσει να συμπληρώνουν τα 
στοιχεία τους, ενώ από αυτούς περίπου 600 έχουν ήδη 
υποβάλει αιτήσεις. Εντός του Νοεμβρίου, το αργότερο 
αρχές Δεκεμβρίου θα έχει πραγματοποιηθεί η πρώτη 
ρύθμιση οφειλών σε 240 και 420 δόσεις. Σημειώνεται ότι 
μετά την αίτηση, η διαδικασία θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα που δεν θα ξεπερνά 
τους δύο μήνες με τους πιστωτές να είναι υποχρεωμένοι να 
αποδέχονται ή να απορρίπτουν την αίτηση. Όσο διαρκεί η 
δίμηνη προστασία, που λαμβάνει ο οφειλέτης με την 
υποβολή της αίτησης, οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια 
προπαρασκευαστική της διενέργειας πλειστηριασμού, 
περιλαμβανομένης και της κατάσχεσης, δεν είναι νόμιμη. 
Τέλος θα πρέπει να τονίσουμε ότι όσο ο οφειλέτης τηρεί την 
ρύθμιση των 240-420 δόσεων προστατεύεται πλήρως. 
Μόνο σε περίπτωση μη καταβολής δόσεων ή μερικής 
καταβολής δόσεων, έως τη συμπλήρωση του ποσού που 
αντιστοιχεί σε τρεις (3) δόσεις, θα αναβιώσουν πάλι τα 
αναγκαστικά μέτρα κατάσχεσης και είσπραξης, καθώς και 
τυχόν ποινικές ευθύνες για τα χρέη προς την εφορία και τα 
ασφαλιστικά ταμεία.  

Στα αζήτητα παραμένει η προστασία που προσφέρει το 
θεσμικό πλαίσιο της «Δεύτερης Ευκαιρίας». Όπως 
μεταδίδει το euro2day.gr οι ευάλωτοι δανειολήπτες είναι 
απρόθυμοι να δηλώσουν πτώχευση και από τις αρχές του 
νέου έτους θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον πλειστηριασμό 
της πρώτης κατοικίας τους, καθώς servicers και τράπεζες 
ετοιμάζουν 5.000-10.000 πλειστηριασμούς 1ης κατοικίας. 
Την ίδια στιγμή, αυξάνονται τα ρίσκα για την υλοποίηση 
των business plan των τιτλοποιήσεων, γεγονός που φέρνει 
σε δύσκολη θέση και έχει σημάνει συναγερμό στις εταιρείες 
διαχείρισης και τις τράπεζες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που 
έχει στη διάθεσή του το Euro2day.gr, οι ευάλωτοι 
δανειολήπτες που το δάνειό τους συνδέεται με την πρώτη 
κατοικία που έχουν δηλώσει πτώχευση, δηλαδή έχουν 
ολοκληρώσει την αίτησή τους, ανέρχονται μόλις στους 17. 
Συνολικά, οι δανειολήπτες οι οποίοι έχουν μπει στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα στο σκέλος της πτώχευσης είναι 
2.200, εκ των οποίων οι 1.900 έχουν ενεργές αλλά μη 
οριστικοποιημένες αιτήσεις, 300 έχουν οριστικοποιήσει την 
αίτησή τους και απλά αναμένεται η άντληση των στοιχείων 
τους από τις τράπεζες και μόλις 17 έχουν πάρει βεβαίωση  

 
πτώχευσης, δηλαδή έχουν μπει στην προστασία μέχρι να 
δημιουργηθεί ο Φορέας Ανάκτησης και Επαναμίσθωσης 
Ακινήτων. Για την τελευταία κατηγορία, η μόνη υποχρέωση 
μέχρι τη σύσταση του Φορέα είναι η πληρωμή μίας δόσης 
της τάξης των 100-200 ευρώ. 

Με βάση τον προγραμματισμό της επόμενης χρονιάς, 
καθώς το δίμηνο μέχρι το τέλος του έτους είναι χαμένο 
εξαιτίας της αποχής των δικηγόρων από τους 
πλειστηριασμούς της πρώτης κατοικίας, οι εταιρείες 
διαχείρισης (κυρίως) και δευτερευόντως οι τράπεζες θα 
βγάλουν στον αέρα του e-auction 40.000 ακίνητα. Πηγές με 
γνώση της διαδικασίας αναφέρουν στο Euro2day.gr ότι 
από τα εν λόγω ακίνητα, 8.000-10.000 θα αφορούν πρώτες 
κατοικίες ευάλωτων νοικοκυριών, δηλαδή δανειοληπτών 
με εισόδημα στο όριο της φτώχειας και με αξία ακινήτου 
χαμηλότερη από τις 150.000 ευρώ. «Αυτές οι 5.000-10.000 
ακίνητα, που αντιστοιχούν σε πρώτη κατοικία, θα βρεθούν 
στη διακεκαυμένη ζώνη των πλειστηριασμών από τον 
Ιανουάριο και μετά», τονίζει στέλεχος εταιρείας διαχείρισης 
μη εξυπηρετούμενων δανείων. Μολονότι η Ελληνική  

 

Ο 
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Ένωση Τραπεζών έχει ενημερώσει εδώ και ένα έτος την 
ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης για τους κινδύνους 
που ελλοχεύουν στις τιτλοποιήσεις από το πάγωμα των 
πλειστηριασμών, η υπόθεση συνεχίζει να βρίσκεται στο 
ίδιο «νεκρό» σημείο, γεγονός που απειλεί την υλοποίηση 
των business plans που συνοδεύουν τις τιτλοποιήσεις. «Οι 
εισπράξεις παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Υπήρχε 
βέβαια η ανοχή λόγω της πανδημικής κρίσης. Τώρα όμως 
τα χρονικά περιθώρια περιορίζονται και τα funds που 
πήραν τα τιτλοποιημένα δάνεια θα αρχίσουν να πιέζουν για 
τις εισπράξεις για τις οποίες έχουν δεσμευθεί οι servicers 
και οι τράπεζες», επισημαίνει υψηλόβαθμη πηγή του 
κλάδου και προσθέτει πως ο κίνδυνος να τιναχθούν τα 
business plans στον αέρα είναι ορατός όσο δεν 
εξομαλύνεται η αγορά των πλειστηριασμών. Παράλληλα, 
αναφέρει πως οι ευάλωτοι δανειολήπτες θα βρεθούν σε 
αρκετά δύσκολη θέση από τις αρχές του 2022, καλώντας 
τους να προστρέξουν στο προστατευτικό θεσμικό πλαίσιο 
της «Δεύτερης Ευκαιρίας», υπό τον όρο βέβαια ότι θα 
συναινέσουν στην εκχώρηση του σπιτιού τους στον Φορέα. 

ην προπαγάνδα του «στρατηγικού 
καλοπληρωτή» αναπαράγει το 
powergame.gr, αναφερόμενο 

στους δανειολήπτες που δεν  
θέλησαν να δηλώσουν πτώχευση. 
Συγκεκριμένα, αναφέρει: «Οι αναγκαστικές κατασχέσεις και 
οι 7 νοματαίοι. Την αποχή των δικηγόρων από τις 
διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για επίσπευση 
πλειστηριασμών με εντολείς τράπεζες ή εταιρείες 
διαχείρισης απαιτήσεων, κατά της πρώτης κατοικίας 
ευάλωτων οφειλετών, θα προτείνει όπως πληροφορούμαι 
στα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων της 
χώρας η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των 
Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε 
εκτάκτως το Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021. Καλά, οι 
δικηγόροι δεν ξέρουν ότι όπως προβλέπει ο νέος 
πτωχευτικός νόμος τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης 
έχουν καλέσει όσους δανειολήπτες πληρούν τα κριτήρια 
του ευάλωτου να προσκομίσουν τη σχετική βεβαίωση από 
την «πλατφόρμα ευάλωτου» ώστε να σταματήσει κάθε 
ενέργεια αναγκαστικής εκτέλεσης; Και ξέρετε πόσοι έχουν 
λάβει και έχουν προσκομίσει πιστοποιητικό; Μόλις επτά 
νοματαίοι…! Με την αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, 
ο ευάλωτος όχι μόνο σταματάει τα μέτρα αναγκαστικής 
εκτέλεσης, αλλά παίρνει και το στεγαστικό επίδομα (70 – 
210 ευρώ) για να καλύπτει μέρος της μηνιαίας δόσης του 
δανείου του. Σύμφωνα δε με αρμόδια στελέχη της αγοράς, 
το μέσο στεγαστικό δάνειο κινείται σε 70.000 – 80.000 ευρώ 
και η μέση μηνιαία δόση σε 200 – 300 ευρώ. 

 
Η δικηγόρος Αθηνών και διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, 
Νανά Παπαδογεωργάκη τονίζει την σημασία της 
διαμεσολάβησης στην οριστική επίλυση του τερατώδους 
προβλήματος των κόκκινων δανείων. Σύμφωνα με τα 

χρονοδιαγράμματα που κατάρτισαν όλες οι συστημικές 
τράπεζες, προχώρησαν σε δραστικές αλλαγές για τη 
μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Αυτό είχε ως 
συνέπεια ότι οι τράπεζες εξυγίαναν τους ισολογισμούς 
τους και περίπου 100 δισ. ευρώ NPLs (κόκκινα δάνεια), 
όπως διαβάζουμε, μεταφέρθηκαν ή θα μεταφερθούν για 
επόμενο διάστημα στις εξειδικευμένες εταιρείες 
διαχείρισης δανείων.  

α τραπεζικά δάνεια που είχαν 
τεθεί σε αναστολή επανέρχονται 
σε κανονική αποπληρωμή από  

τις αρχές του 2022 
, το πρόγραμμα «Γέφυρα» που επιδοτούσε τη δόση 
στεγαστικών δανείων και η παράταση του χρόνου 
διάρκειας του, ολοκληρώνεται το επόμενο διάστημα. Όσοι 

Τ 

Τ 



 

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 06-07 Νοεμβρίου 2021 | Αριθμός Φύλλου 205 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 51 

 
δεν έχουν χαρακτηριστεί πληγέντες της πανδημίας, δεν θα 
μπορέσουν καν να ενταχθούν και στη νέα ρύθμιση των 36 
έως 72 δόσεων. Είναι αναμενόμενο λοιπόν ότι οι 
επιχειρήσεις αλλά και τα νοικοκυριά πολύ σύντομα θα 
βρεθούν αντιμέτωποι με τις δυσκολίες εξυπηρέτησης του 
συνόλου των οφειλών τους. Τα τελευταία δύο χρόνια η 
οικονομία κινήθηκε με ρυθμίσεις χρεών – που δυστυχώς 
δεν εντάσσονται όλες οι περιπτώσεις δανειοληπτών – με 
επιδόματα στήριξης εργαζομένων, με επιστρεπτέες 
προκαταβολές και με αναστολές δανείων. Σε όλα αυτά τα 
δύσκολα που βιώνουμε προστίθεται τώρα η ενεργειακή 
κρίση και η ακρίβεια των καταναλωτικών αγαθών. Πώς 
άραγε θα επιστρέψει η κουλτούρα των πληρωμών, όταν 
ακόμα το πρόβλημα των κόκκινων δανείων δεν έχει λυθεί 
οριστικά; Όταν από τις αρχές του 2022 θα πρέπει να 
εξυπηρετούνται πλήρως όλες οι υποχρεώσεις (τράπεζες, 
εφορία, ταμεία) και όλα αυτά στον ίδιο χρόνο; Δεν ισχύει 
φυσικά ούτε το σενάριο ότι η μεταφορά των δανείων στις 
εταιρείες διαχείρισης δημιούργησε αισιοδοξία για το 
μέλλον των κόκκινων δανείων αλλά και την ελληνική αγορά 
συνολικά. Εξηγώ το γιατί: Έχει αποδειχτεί σε πολλές 
περιπτώσεις η απροθυμία και οι άσχημες τακτικές των 
εταιρειών διαχείρισης να προβούν σε ουσιαστικές 
ρυθμίσεις για τους δανειολήπτες. Οι εταιρείες αυτές δεν 
τηρούν τους κανόνες που έχουν τεθεί με βάση και τον 
κώδικα δεοντολογίας των τραπεζών και ακολουθούν 
επιθετικές πρακτικές κατά των δανειοληπτών αλλά και των 
εγγυητών. Για το λόγο αυτό πρόσφατα και το δικηγορικό 
σώμα απείχε από τους πλειστηριασμούς ακίνητων 
ευάλωτων νοικοκυριών. Η σημασία της μεταβίβασης ενός 
δανείου από την τράπεζα σε ένα fund είναι αποτελεσματική 
μόνο εάν τα funds προχωρήσουν σε ουσιαστικές και 
γενναίες ρυθμίσεις αλλά και κουρέματα για τους 
δανειολήπτες, ώστε η υπόλοιπη οφειλή - μετά το όποιο 
κούρεμα - να είναι βιώσιμη και να μπορεί να εξυπηρετηθεί. 
Στη πραγματικότητα όμως αυτό δεν ισχύει. 

α funds αγόρασαν τα κόκκινα 
δάνεια από τις τράπεζες πολύ 
χαμηλότερα από τη αξία τους  

και απαιτούν από τους δανειολήπτες 
κέρδος που ανέρχεται σε πολύ 
παραπάνω από το 100%. 

Αποδεικνύεται δηλαδή στη πράξη ότι η πώληση των 
κόκκινων δανείων στα funds όχι μόνο δεν βοήθησε την 
οικονομία, αλλά αντιθέτως δημιούργησε ένα τοπίο με 
υπερβολικές απαιτήσεις των εταιρειών αυτών που 
καταλήγει να επιβαρύνει το δικαστικό σύστημα, στο οποίο 
αναγκάζεται τελικά να προσφύγει ένα δανειολήπτης για να 
μπορέσει να διαπιστώσει ποιο είναι το ύψος της οφειλής 
του και εάν είναι σύννομες οι πρακτικές που 
ακολουθήθηκαν για το δάνειο του. Χρειάζεται όμως 
στ΄αλήθεια να επιληφθεί το δικαστικό σύστημα σε αυτές τις 
περιπτώσεις; Με την υπερφόρτωση των δικαστηρίων από 
υποθέσεις που δεν μπορούν να επιλυθούν με άλλο τρόπο, 
παρά μόνο δικαστικά, μήπως υπάρχει για τα κόκκινα 
δάνεια και εναλλακτικός τρόπος αναδιάρθρωσης τους; 

ημαντικό εργαλείο για την 
αντιμετώπιση του τεράστιου  
όγκου των κόκκινων δανείων 

είναι η διαμεσολάβηση…… 
(ν. 4640/2019) και δη η τραπεζική διαμεσολάβηση. Μέχρι 
σήμερα την υιοθέτησε μόνο μία συστημική Τράπεζα, η 
Eurobank, και πλέον συνεχίζεται από την εταιρεία DoValue, 
με την ευχή να ακολουθήσουν το παράδειγμα της και να 
προχωρήσουν σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες και άλλα 
πιστωτικά ιδρύματα. Ποιος εκκινεί το αίτημα για 
διαμεσολάβηση; Συνήθως ο οφειλέτης με απλή αίτηση στη 
Τράπεζα ή το Fund, που δηλώνει ότι επιθυμεί να 
προσφύγει σε τραπεζική διαμεσολάβηση. Η Tράπεζα ή το 
Fund τι απαντά στα αιτήματα διαμεσολάβησης; Ζητά από 
τον οφειλέτη να στείλει συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία, 
ώστε να εκτιμήσει την οικονομική του κατάσταση και να 
εξετάσει εάν θα προχωρήσει. 

 

Τ 

Σ 
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Πού βρίσκουμε έναν διαμεσολαβητή; Στο Μητρώο του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης υπάρχουν σήμερα περισσότεροι 
από 2.500 διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές, ανεξάρτητοι και 
ουδέτεροι, στα βιογραφικά μερικών εκ των οποίων 
αναφέρεται η εξειδίκευση τους στο θεσμό της 
χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης. Η συμφωνία που 
προκύπτει από την διαμεσολάβηση έχει ισχύ; Με την 
κατάθεση της στο αρμόδιο Πρωτοδικείο, αποκτά 
εκτελεστότητα, έχει δηλαδή την ισχύ μίας δικαστικής 
απόφασης. Με λίγα λόγια, η διαμεσολάβηση μπορεί να 
βοηθήσει τους οφειλέτες και τους πιστωτές στην εξεύρεση 
μίας αμοιβαίας ωφέλιμης αλλά και συμβιβαστικής λύσης. Ο 
οφειλέτης πετυχαίνει μία μόνιμη λύση και όχι πρόσκαιρη 
και προστατεύεται έτσι η ακίνητη περιουσία του ενώ η 
Τράπεζα ή το Fund εξασφαλίζει μία ικανοποιητική 
επιστροφή των κεφαλαίων που έχει διαθέσει. 
Συμπερασματικά, αυτό που λείπει σήμερα από το τοπίο 
των κόκκινων δανείων είναι η πρωτοβουλία των 
πιστωτικών ιδρυμάτων να δοκιμάσουν τη χρησιμότητα της 
τραπεζικής διαμεσολάβησης. 

 

Έγραφε πριν 6 χρόνια το capital.gr: «Η αιφνίδια και 
εκρηκτική άνοδος του ελβετικού φράγκου έναντι του ευρώ 
ενεργοποίησε τα ανακλαστικά των κομμάτων της ΝΔ και 
του ΣΥΡΙΖΑ με ελάχιστη χρονική απόσταση μεταξύ τους για 
λόγους που ουδείς αμφιβάλλει ότι συνδέονται και με τις 
επικείμενες εκλογές αλλά και τις συγκυρίας που επέλεξε η 
κεντρική τράπεζα της Ελβετίας. Αν και πολλοί είναι εκείνοι 
που θυμίζουν ανάλογες προεκλογικές εξαγγελίες του 2012 
για τους μικροομολογιούχους του ελληνικού δημοσίου 
άλλοι εκτιμούν ότι μπορεί να υπάρξει κάποιου είδους 
ρύθμιση. Οι ψυχραιμότεροι συνετιστούν αφενός υπομονή -
περιμένοντας ενδεχόμενη αποκλιμάκωση του φράγκου- 
αλλά και την αναζήτηση νομικής λύσης. Ας δούμε όμως την 
καταγραφή των εξαγγελιών προς τους δανειολήπτες 
ελβετικού φράγκου που έκαναν η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ όπως τις 
καταγράφει η νομικός Αριάδνη Νούκα, η οποία χειρίζεται 
πληθώρα υποθέσεων δανείων σε ελβετικό φράγκο:  

Α. Σαμαράς δεσμεύτηκε ότι από 
τους πρώτους νόμους που θα 
κατατεθούν στη Βουλή, αμέσως 

μετά τις εκλογές, θα είναι αυτός που 
θα αφορά το ζήτημα που προέκυψε 
από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες σε 
βάρος 70.000 δανειοληπτών. Ο ΣΥΡΙΖΑ, 
από την πλευρά του, διαβεβαίωσε  
ότι θα συμπεριλάβει τα δάνεια σε 
ελβετικά φράγκα στο πρόγραμμα 
νέας σεισάχθειας….. 
και θα εξετάσει την εφαρμογή ειδικού προγράμματος 
ρύθμισης στο πλαίσιο ενός ενδιάμεσου φορέα, εξετάζοντας 
χωριστά την κάθε περίπτωση και με την αρχή ότι οι 
τράπεζες θα πρέπει να συμμετέχουν κατά ένα μέρος στη 
νέα ζημιά των δανειοληπτών, ενώ δήλωσε ότι 
επιφυλάσσεται να επιλύσει το θέμα νομοθετικά, 
εναρμονίζοντας την ελληνική νομοθεσία με τις δικαστικές 
αποφάσεις. Η δικηγόρος Αριάδνη Νούκα έχει χειριστεί την 
μια, από τις δυο υποθέσεις που έχουν φτάσει, σύμφωνα με 
τις σχετικές πληροφορίες, στο ακροατήριο όπου και 
δικαιώθηκε πρωτόδικα ο δανειολήπτης. Ερωτηθείσα από 
το Capital.gr τι προσδοκίες έχει μετά από τις παραπάνω 
εξαγγελίες και πως τις αξιολογεί σημείωσε ότι «είναι 
λαθεμένη επιλογή να περιοριστεί η ζημία των 
δανειοληπτών μόνο κατά ένα μέρος και μάλιστα σε ό,τι 
αφορά την νέα τους επιβάρυνση, διότι οι τράπεζες, όπως 
προκύπτει από τις ετήσιες εκθέσεις τους, είχαν 
ασφαλισμένο αποτελεσματικά τον συναλλαγματικό τους  

 

Ο 
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κίνδυνο, γεγονός που επιβεβαίωσε η τράπεζα της Ελλάδος 
στην Βουλή των Ελλήνων». Τόνισε μάλιστα ότι «είναι 
αδήριτη ανάγκη να υπάρξει άμεσα νομοθετική παρέμβαση 
προς την κατεύθυνση της καθολικής εξάλειψης των 
συναλλαγματικών επιβαρύνσεων και όχι να αναμένονται 
τελεσίδικες ή αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, διότι 
μετά βεβαιότητας θα δημιουργηθεί νέο σοβαρότατο κύμα 
κόκκινων δανείων, λόγω του ότι η πλειονότητα των 
δανείων σε ελβετικό φράγκο είναι μεν ενήμερα αλλά υπό 
συμβατικές ρυθμίσεις». Επισήμανε δε, ότι η αλλαγή της 
ισοτιμίας από την λήψη των δανείων επιβάρυνε 
σημαντικότατα την μηναία δόση αλλά και το εκταμιευθέν 
κεφάλαιο τους. Ειδικότερα, «μία δόση των 500 ευρώ κατά 
την έναρξη του δανείου, σήμερα ανέρχεται σε 800 ευρώ, 
ενώ ένα δανεισθέν κεφάλαιο ύψους 120.000 ευρώ, παρά το 
γεγονός ότι έχουν εμφιλοχωρήσει καταβολές 46.000 ευρώ 
εκτινάχθηκε στα 165.000 ευρώ, δηλαδή επιβάρυνση 86.000 
ευρώ». Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις 
που δικαιώνουν τους δανειολήπτες: πρόκειται για την 
342/2014 του Πρωτοδικείου Κοζάνης, υπόθεση που 
χειρίστηκε η Α. Νούκα και «ήδη ο δανειολήπτης από τον 
περασμένο Ιούνιο μέχρι και σήμερα καταβάλει τις δόσεις 
του, με την αρχική ισοτιμία εκταμίευσης», σημειώνει η ίδια. 
Η άλλη είναι η 23/2014 του Πρωτοδικείου Ξάνθης, που 
χειρίστηκε έτερος συνάδελφος της, στην οποία ασκήθηκε 
έφεση εκ μέρους της Τράπεζας και αναμένεται την άνοιξη η 
εκδίκαση της».  

Ο Γρηγόρης Νικολόπουλος επισημαίνει σε άρθρο του στο 
protothema.gr την απροθυμία των Τραπεζιτών για 
χορήγηση δανείων παρά τις κυβερνητικές προτροπές. Ο 
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας επεσήμανε 
στη Βουλή πριν από λίγες ημέρες ότι οι τράπεζες δεν 
δίνουν αρκετά δάνεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 
τους ζήτησε να αυξήσουν τη ροή χρήματος. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία που παρουσίασε,  

την Ελλάδα υπάρχει το μεγαλύτερο 
χρηματοδοτικό κενό σε σχέση με 
όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Η 

ζήτηση δανείων από τις επιχειρήσεις 
είναι 14% μεγαλύτερη από την 
προσφορά δανείων από τις τράπεζες 
, όταν ο μέσος όρος της Ευρώπης βρίσκεται στο 4%. 
Επιπλέον, όπως είπε, στην Ελλάδα απορρίπτεται το 22% 
των αιτήσεων για δάνεια από μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
ενώ στην Ε.Ε. το 8%. Σύμφωνα, δε, με τα στοιχεία της 
Τραπέζης της Ελλάδος, ο ρυθμός χορήγησης δανείων 
προς μεγάλες επιχειρήσεις είναι πολύ ταχύτερος απ’ ό,τι 
είναι προς μικρομεσαίες και η σχέση δανείων προς 
μεγάλες επιχειρήσεις σε σχέση με τις μικρομεσαίες είναι 
60/40. Ολα αυτά αποδεικνύουν την ορθότητα της 
παρέμβασης του Σταϊκούρα και αναδεικνύουν ένα υπαρκτό 
σοβαρό πρόβλημα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. 
Ένα πρόβλημα που απειλεί τη διάχυση της ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονομίας στην κοινωνία και ευνοεί τη 
συγκέντρωση πλούτου σε ολίγους. Γιατί όμως συμβαίνει 
αυτό; Οι λόγοι είναι πολλοί και σύνθετοι. Ιστορικά, από τη 
γέννηση της ιδέας της τραπεζικής πίστης, το βασικό 
κριτήριο μιας χρηματοδότησης ήταν να γνωρίζει ο 
τραπεζίτης τον δανειολήπτη. «Know your client» το έλεγαν 
οι Αγγλοσάξονες κι αυτό ήταν το κλειδί κάθε επιτυχημένης 
χρηματοδότησης. Υπήρχαν βεβαίως οι αναλυτικές μελέτες 
των σχεδίων της επιχείρησης που δανειοδοτούνταν, 
υπήρχαν και οι εγγυήσεις. Και μέσω αυτής της διαδικασίας 
δεν υπήρχαν πολλά κόκκινα δάνεια. Τις τελευταίες 
δεκαετίες, το κριτήριο αυτό, του «know your client», 
ουσιαστικά καταργήθηκε. Η κρίση των τραπεζικών 
στελεχών πέρασε σε δεύτερη μοίρα και όλα υπέκυψαν στη 
συμμόρφωση με τους κανόνες του ρυθμιστικού πλαισίου 
που ονομάζεται «compliance». Τα τμήματα Εσωτερικού 
Ελέγχου των τραπεζών διοικούν ουσιαστικά τις τράπεζες 
σήμερα. Οι αλγόριθμοι έχουν αντικαταστήσει την 
εμπιστοσύνη στα επιχειρηματικά σχέδια και την 
αξιολόγηση του πελάτη από τον τραπεζίτη. Αυτή είναι η 
κατάσταση παγκοσμίως. Στην Ελλάδα, οι τράπεζες 
ακολουθούν αυτή την πορεία αλλά υπάρχουν και επιπλέον 
προβλήματα, με βασικότερο όλων την καταστροφή που 
υπέστησαν από τα κόκκινα δάνεια, δηλαδή τα δάνεια που  
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είχαν χορηγήσει τα τελευταία 20 χρόνια και δεν μπόρεσαν 
να τα εισπράξουν. Για τα κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα 
ασφαλώς και ευθύνεται η κατάρρευση της ελληνικής 
οικονομίας από την πραγματική πτώχευση του Ελληνικού 
Δημοσίου το 2010. Η ύφεση έφερε εκατοντάδες χιλιάδες 
λουκέτα και οδήγησε σε ζημίες σχεδόν το σύνολο των 
επιχειρήσεων. Οι τράπεζες πτώχευσαν όπως και το 
Ελληνικό Δημόσιο. Οι μέτοχοί τους είδαν τις περιουσίες να 
εξανεμίζονται, αφού οι τιμές των μετοχών τους έφτασαν 
στο μηδέν.  

Οι Ελληνες φορολογούμενοι ανέλαβαν ακούσια το 
συνολικό κόστος των τραπεζικών διασώσεων. Και ίσως 
κληθούν να αναλάβουν ακόμη μεγαλύτερο βάρος για να 
πληρώσουν τις εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου προς 
τα ξένα funds που αγόρασαν τα κόκκινα δάνεια, αν αυτά 
δεν πετύχουν να εισπράξουν όσα κέρδη έχουν 
προεκτιμήσει. Εκτός όμως από την ύφεση που προκάλεσε 
η πτώχευση της χώρας, για τα κόκκινα δάνεια ευθύνεται σε 
πολύ μεγάλο βαθμό το ίδιο το τραπεζικό σύστημα. Οχι διότι 
έδωσε πολλά δάνεια χωρίς εγγυήσεις, το αντίθετο μάλιστα. 
Επειδή στηρίχθηκε στις εγγυήσεις και όχι στην εξέταση των 
προοπτικών των χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων, με 
αποτέλεσμα όταν απέτυχαν τα επιχειρηματικά σχέδια να 
είναι αναγκασμένες οι τράπεζες να κυνηγάνε τις εγγυήσεις. 
Και επειδή οι τραπεζοϋπάλληλοι έπαιρναν μπόνους 
αυξάνοντας τις χορηγήσεις και ο ανταγωνισμός μεταξύ των 
τραπεζών ήταν πολύ μεγάλος, χορηγήθηκαν πάρα πολλά 
κόκκινα δάνεια. Τελικά το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με 
την κρατική διάσωση των τραπεζών και την αντικατάσταση 
των διοικήσεών τους από νέες. Οι νέες διοικήσεις των 
τραπεζών που αντικατέστησαν τις παλαιές είχαν ως 
αποστολή να επαναφέρουν τις τράπεζες σε υγιή 
χρηματοοικονομική κατάσταση, πουλώντας τα κόκκινα 
δάνεια και θέτοντας τα θεμέλια για την αναβίωσή τους. Και 
το πέτυχαν, άλλες πιο γρήγορα, άλλες πιο αργά, αλλά όλες 
το πέτυχαν και τώρα οι τράπεζες θεωρούνται σχεδόν υγιείς. 
Εχουν ξανά προοπτικές μεγάλης ανάπτυξης και 
παραγωγής κερδών, εφόσον βεβαίως αυξήσουν τις 
χορηγήσεις τους με πετυχημένα δάνεια. Οι νέες διοικήσεις, 
όμως, θυμούνται τι συνέβη και είναι ιδιαίτερα προσεκτικές 
στις χορηγήσεις δανείων. Υπερβολικά προσεκτικές, αφού 
«όποιος καεί στον χυλό φυσάει και το γιαούρτι», με 
αποτέλεσμα να ζητούν ξανά υπερβολικές εγγυήσεις και να 
είναι φειδωές στις χορηγήσεις. Σήμερα, αν ο δανειολήπτης 
δεν έχει περιουσία με την οποία θα εγγυηθεί ο ίδιος 
προσωπικά, δάνειο δεν δίνεται. Ανταγωνίζονται, δε, με 
λύσσα για το ποιος θα δώσει περισσότερα δάνεια σε 
μεγάλες επιχειρήσεις, δηλαδή σε αυτές που δεν 
χρειάζονται δάνεια και που ουσιαστικά δεν πληρώνουν 
παρά κλασματικούς τόκους. Έτσι, φτάνουμε στις 
παρατηρήσεις Σταϊκούρα ότι οι τράπεζες δεν δανείζουν 
επαρκώς τις επιχειρήσεις και ευνοούν τις μεγάλες έναντι  

 

των μικρομεσαίων. Ωστόσο η ελληνική οικονομία 
στηριζόταν πάντα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 
στους ελεύθερους επαγγελματίες. Συνεπώς αυτοί είναι που 
πρέπει να χρηματοδοτηθούν για να επιταχυνθεί η 
ανάπτυξη. Τον ρόλο του χρηματοδότη παίζει προς το 
παρόν το Ελληνικό Δημόσιο μέσω των επιδοτήσεων, των 
εισπρακτέων προκαταβολών, των αναπτυξιακών 
προγραμμάτων. Αλλά και οι χρηματοδοτήσεις του Ταμείου 
Ανάκαμψης απαιτούν γενναία συμμετοχή (30%) των 
τραπεζών με δάνεια. Βλέποντας λοιπόν ο αρμόδιος 
υπουργός τη δυστοκία των τραπεζών, τις καλεί να 
επιταχύνουν τις χρηματοδοτήσεις και να τολμήσουν να 
χρηματοδοτήσουν και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το πώς 
θα ξεπεράσουν οι σημερινοί τεχνοκράτες τραπεζικοί τον 
φόβο τους για νέα κόκκινα δάνεια και πώς θα στρέψουν τη 
σκέψη τους προς μια αναπτυξιακή τραπεζική πολιτική αντί 
της πολιτικής συμμαζέματος που ασκούσαν μέχρι σήμερα 
είναι ένα ερώτημα. Εναπόκειται, όμως, τελικά στις 
διοικήσεις των τεσσάρων τραπεζών που απέμειναν μετά 
την κρίση, δηλαδή σε μια πάρα πολύ μικρή ομάδα 
κορυφαίων στελεχών, να καταφέρουν να βρουν το θάρρος 
και τη μέθοδο για να μετατρέψουν την εξυγιαντική διοίκηση 
που ασκούν σε αναπτυξιακή. Αυτό είναι και το ζητούμενο, 
όχι μόνο από τον υπουργό, αλλά και από τον 
επιχειρηματικό κόσμο, την κοινωνία και τους ίδιους τους 
μετόχους τους. 

 

Σε αναπτυξιακή φάση μετά μια δεκαετία στασιμότητας 
βρίσκεται πλέον η στεγαστική πίστη στην χώρα μας 
σύμφωνα με το greekmoney.gr με συγκλίνουσες εκτιμήσεις 
που έχουν διατυπωθεί από αρμόδια τραπεζικά στελέχη και 
έχουν δει το φως της δημοσιότητας να ανεβάζουν τις νέες 
εκταμιεύσεις δανείων στο συγκεκριμένο τομέα στα 900 
εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους. Το ενδιαφέρον το 
νοικοκυριών, όπως έχουν επισημάνει τραπεζικά στελέχη 
σε επίσημες παρουσιάσεις τους, είναι ακόμη μεγαλύτερο, 
αλλά ο μεγάλος χρόνος εκταμίευσης ενός στεγαστικού 
δανείου που το 2020 ξεπερνούσε τους 4 μήνες αποτελεί 
έναν από τους ανασταλτικούς παράγοντες. Χρόνος που 
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εκτιμάται ότι θα μειωθεί δραστικά, καθώς η αγορά και όλες 
οι αρμόδιες υπηρεσίες που εμπλέκονται (δημόσιες 
υπηρεσίες και δικαστήρια) επανέρχονται πλέον στην 
κανονικότητα μετά την λήψη των περιοριστικών μέτρων 
που είχαν επιβληθεί λόγω της πανδημίας αλλά και της 
σταδιακής ψηφιοποίησης των διαδικασιών. Το μέσο 
στεγαστικό δάνειο κυμαίνεται σήμερα μεταξύ 70.000 – 
90.000, οι επτά στις δέκα αιτήσεις εγκρίνονται, ενώ η ιδία 
συμμετοχή του δανειολήπτη θα πρέπει να ανέρχεται 
περίπου στο 25% της αξίας του ακινήτου. Ποια όμως είναι 
τα βασικά στάδια λήψης ενός στεγαστικού δανείου, τι θα 
πρέπει να γνωρίζει ο υποψήφιος δανειολήπτης 
προκειμένου να μειώσει τον χρόνο εκταμίευσης; Τα βασικά 
στάδια λήψης στεγαστικού δανείου. Η διαδικασία για να 
πάρει κάποιος στεγαστικό δάνειο περιλαμβάνει τα εξής 
βασικά στάδια: 1. Υποβολή αίτησης δανείου 2. Οικονομική 
Προέγκριση 3. Τεχνικός και Νομικός έλεγχος του ακινήτου 
4. Υπογραφή του συμβολαίου αγοράς με τον πωλητή 5. 
Τελική Έγκριση 6. Υπογραφή της σύμβασης του δανείου 7. 
Εγγραφή προσημείωσης του ακινήτου 8. Εκταμίευση του 
δανείου Ποια είναι συνήθως τα προβλήματα που 
καθυστερούν τη διαδικασία: Τα προβλήματα που συνήθως 
εντοπίζονται στη διαδικασία αγοράς του ακινήτου και 
αποτελούν πολλές φορές αιτίες καθυστέρησης, 
προσδιορίζονται στα ακόλουθα: Μη πλήρη οικονομικά 
στοιχεία και ασάφειες εισοδημάτων και υποχρεώσεων 
κατά την αξιολόγηση της οικονομικής προέγκρισης. 
Καθυστέρηση στην εύρεση του προς αγορά ακινήτου ή 
αλλαγές του ακινήτου ενδιαφέροντος κατά την διαδικασία. 
Ελλείψεις στα απαιτούμενα δικαιολογητικά του ακινήτου. 
Προβλήματα τεχνικής και νομικής φύσης του ακινήτου 
(αυθαίρετα τμήματα, ασυμφωνίες στα έγγραφα, 
προβλήματα ταυτοποίησης ακινήτου, βάρη στο ακίνητο, 
κ.λ.π). Οι πιο σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται 
κατά την επίλυση των προβλημάτων αυτών. Διαδικασία 
υπογραφής συμβολαίου αγοράς και διεκπεραίωσης 
φορολογικών υποχρεώσεων. Χρονοβόρα διαδικασία 
μεταγραφής των συμβολαίων αγοράς στα κατά τόπους 
Κτηματολογικά γραφεία / Υποθηκοφυλακεία. Τι μπορεί να 
κάνει ο υποψήφιος δανειολήπτης από την πλευρά του για 
να μετριάσει τα προβλήματα αυτά: 1. Στην αρχική 
συνέντευξη με τον σύμβουλο της τράπεζας που επέλεξε να 
αναφέρει όλες τις λεπτομέρειες ως προς την στεγαστική 
του ανάγκη, την εισοδηματική του κατάσταση, όλες τις 
υποχρεώσεις του, καθώς και το ύψος της αξίας του 
ακινήτου που θέλει να αγοράσει. 2. Δικαιολογητικά για την 
οικονομική προέγκριση: Η έγκαιρη και ορθή προσκόμιση 
των δικαιολογητικών βοηθάει στο να κερδίσει ο 

δανειολήπτης της χρόνο και να αποφύγει επιπλέον 
ενέργειες. Αρκετές τράπεζες στις ιστοσελίδες αναφέρουν τα 
δικαιολογητικά, ενώ δίνονται και στα υποκαταστήματα. 3. 
Οικονομική προέγκριση σε 3 περίπου ημέρες: Εντός του 
διαστήματος των 3 περίπου ημερών, οι τράπεζες 
ενημερώνουν τον πελάτη με βάση μόνο τα οικονομικά του 
στοιχεία για το μέγιστο ποσό δανείου που μπορεί να λάβει. 
Βάσει αυτού μπορεί πιο στοχευμένα να βρει το ακίνητο που 
τον ενδιαφέρει. 4. Να βρει σύντομα το κατάλληλο ακίνητο: 
Η διαδικασία μπορεί να επισπευσθεί εάν ο δανειολήπτης 
έχει βρει στο συντομότερο δυνατό χρόνο το ακίνητο που 
τον ενδιαφέρει να αγοράσει. Ωφέλιμο είναι ο αγοραστής να 
διερευνήσει περαιτέρω την επιλογή του για ενδεχόμενα 
τεχνικά προβλήματα (πχ. αυθαίρετα τμήματα ή ασυμφωνίες 
στο εμβαδόν) ή νομικά βάρη. 5. Να συλλέξει σωστά τα 
δικαιολογητικά του ακινήτου. 6. Συνεργασία με τον 
μηχανικό – Αξία ακινήτου. Σημαντικό είναι ο δανειολήπτης 
να ορίσει το ραντεβού για τον τεχνικό έλεγχο του ακινήτου 
στο συντομότερο δυνατό χρόνο και αφού πρώτα 
σιγουρευτεί ότι έχει διαθέσιμα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά για το ακίνητο. Σημειώνεται ότι η αξία του 
ακινήτου όπως αυτή θα εκτιμηθεί από τον μηχανικό, είναι 
σημαντική για τον καθορισμό του τελικού ποσού δανείου 
που μπορεί να λάβει ο πελάτης. 7. Υπογραφή συμβολαίου 
αγοράς και διαδικασίες. Ο χρόνος που απαιτείται για την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής του συμβολαίου 
αγοράς, η τακτοποίηση των φορολογικών υποχρεώσεων 
αμβλύνουν συνήθως τον συνολικό χρόνο διεκπεραίωσης 
της αίτησης. 8. Υπογραφή της σύμβασης. Σημαντικό είναι 
να γνωρίζει ο δανειολήπτης ότι με βάση τα όσα ορίζονται 
στην Κοινοτική Οδηγία για τα στεγαστικά δάνεια (Ν. 
4438/2016), είναι υποχρεωτικό να περάσουν τουλάχιστον 5 
ημέρες από την Τελική Έγκριση έως την υπογραφή της 
σύμβασης. 9. Εγγραφή προσημείωσης και θέματα με 
κτηματολόγιο/υποθηκοφυλακείο. Παρά το γεγονός ότι 
είμαστε πολύ κοντά στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών 
του Κτηματολογίου και σε λίγο χρόνο όλες οι μεταγραφές 
των τίτλων θα γίνονται ψηφιακά, σήμερα παρατηρούνται 
σημαντικές καθυστερήσεις οι οποίες έγιναν πολύ πιο 
έντονες και λόγω της πανδημικής κρίσης, σε κατά τόπους 
Κτηματολογικά γραφεία / Υποθηκοφυλακεία. Να σημειωθεί 
ότι σε κάποιες περιπτώσεις μια απλή μεταγραφή 
συμβολαίου αγοράς έχει χρειασθεί διάστημα ενός έτους για 
να ολοκληρωθεί. Ο δανειολήπτης μέσω του δικηγόρου του 
καλό είναι να διερευνήσει την εκδοχή καθυστέρησης του 
Κτηματολογικού γραφείου/ Υποθηκοφυλακείου που θα 
γίνει η μεταγραφή. Επιπλέον, μπορεί να αντλήσει τα 
δικαιολογητικά αναφορικά με τον ΕΝΦΙΑ ηλεκτρονικά μέσω 
του myaade.gr και να αιτηθεί τα δικαιολογητικά για την 
εγγραφή προσημείωσης μέσω του ktimatologio.gov.gr. 
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Οι παλιότεροι ξένοι επενδυτές στο χρηματιστήριο της 
Αθήνας στρέφονται στις αγοραπωλησίες κόκκινων 
δανείων, στις τιτλοποιήσεις και γενικότερα σε μια αγορά η 
οποία θα αναπτυχθεί δευτερογενώς τα επόμενα χρόνια 
όταν θα ξεκινήσουν οι μεγάλες αγοραπωλησίες μεταξύ των 
τραπεζών – όταν και εφόσον ξεκινήσουν. Όπως τονίζει το 
radar.gr το ελληνικό χρηματιστήριο, σύμφωνα με τους 
ίδιους, διαθέτει έναν ορίζοντα μέχρι τις 1.100 – 1.200 
μονάδες, αλλά με την σημερινή απραξία και τον τζίρο των 
50 εκατ. ευρώ δεν διαφαίνονται μεγάλες προοπτικές. 
Συνεπώς, σύμφωνα με τα όσα λένε οι παραπάνω 
επενδυτές, πουλάνε στις 1.200 μονάδες και ασχολούνται με 
τα κόκκινα δάνεια. 

Οι αλλεπάλληλες κρίσεις που βίωσε η ελληνική οικονομία 
και κοινωνία τα τελευταία χρόνια έχουν αφήσει ανεξίτηλο 
το σημάδι τους και στην αγορά κατοικίας. Σύμφωνα με το 
moneyreview.gr οι τιμές μετά την «βουτιά» της περιόδου 
2010 – 2018 ανακάμπτουν και πάλι δυναμικά τα τελευταία 
χρόνια – ακόμη και εν μέσω πανδημίας. Δεν συμβαίνει 
ωστόσο το ίδιο με τους μισθούς, με αποτέλεσμα να αλλάζει 
ένα βασικό έως τώρα χαρακτηριστικό του «ελληνικού 
ονείρου»: η ιδιοκατοίκηση. 

ι σημερινοί 20αρηδες και 
30αρηδες είναι μία γενιά 
ενοικιαστών και οι ειδικοί 

προειδοποιούν ότι ίσως δεν 
μπορέσουν ποτέ να αποκτήσουν  
το δικό τους ακίνητο. 
Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά την έκθεση 
Prodexpo 2021 είναι αποκαλυπτικά των όσων άλλαξαν την 
τελευταία 20ετία και των νέων τάσεων, που 
διαμορφώνονται. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Ξυδή, 
επικεφαλής της Berkshire Hathaway Home Services Athens 

Properties η αυξητική τάση των τιμών θα συνεχιστεί για τα 
επόμενα 5 -7 χρόνια, αν και με μονοψήφια ποσοστά ανόδου 
ετησίως. Σημαντική είναι η ζήτηση για αγορά κατοικίας στο 
κέντρο της Αθήνας, στα βόρεια και στα νότια προάστια, ενώ 
σταδιακά θα δούμε και άλλες περιοχές να ξεχωρίζουν, 
όπως οι συνοικίες του Πειραιά και κάποια σημεία στα 
ανατολικά προάστια. 34 χρόνια αποταμίευσης για ένα σπίτι  

 
Ωστόσο τη ζήτηση «κινούν» κυρίως επενδυτές εγχώριους 
και ξένους (κάποιοι εκ των οποίων επιθυμούν μεταξύ 
άλλων να αποκτήσουν golden visa) και όχι νέοι που θέλουν 
να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι. Όπως εξήγησε ο 
Γιάννης Ξυλάς, Διευθύνων Σύμβουλος της GEOAXIS, 
«αναμένονται τεκτονικές αλλαγές στον τρόπο επιλογής και 
κατασκευής των κατοικιών, καθώς οι αξίες των ακινήτων 
αυξάνονται με πολύ ταχύτερο ρυθμό, σε σχέση με την 
άνοδο των μισθολογικών απολαβών». Τα στοιχεία που 
παρουσίασε αποκαλύπτουν ότι τα τελευταία 20 χρόνια 
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βασικός μισθός έμεινε σταθερός 
(αποπληθωρισμένα), τη στιγμή 
που οι αξίες των διαμερισμάτων 

αυξήθηκαν κατά 57%. 
«Ετσι, το όνειρο της ιδιόκτητης κατοικίας όλο και 
απομακρύνεται» σημείωσε. Ανέφερε μάλιστα ότι η 
απόκτηση μιας τυπικής κατοικίας στην Ελλάδα με 
αποταμίευση του ⅓ του βασικού μισθού απαιτεί 34 χρόνια, 
την ώρα που στην Ελβετία απαιτεί μόνο 17 έτη. 
«Επομένως, η πρώτη αλλαγή έχει να κάνει με το ποσοστό 
ιδιοκατοίκησης. Αυτό με τη σειρά του αλλάζει τις 
προτιμήσεις και περνάμε στο δεύτερο mega trend που 
σχετίζεται με την περιαστική αστυφιλία. Όλα αυτά 
επηρεάζουν με τη σειρά τους την κατασκευή (3ο 
megatrend) αλλά και την έννοια της επένδυσης (4o 
megatrend), καθώς ολοένα και περισσότερο η κατοικία 
αποτελεί μέρος των χαρτοφυλακίων θεσμικών επενδυτών» 
τόνισε. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Γιώργος 
Μαντζαβινάτος, γενικός διευθυντής της Q Real Estate 
Services. Όπως είπε θα χρειαστεί να απορροφηθούν 
χιλιάδες ακίνητα από την αγορά τα επόμενα χρόνια, αλλά 
αυτό δεν θα γίνει από ιδιώτες αγοραστές. «Πιστεύω ότι θα 
δούμε σημαντικές πωλήσεις χαρτοφυλακίων από REOs 
(ακίνητα που έχουν ανακτηθεί μέσω πλειστηριασμών), ή 
ακόμα και χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων 
με ενέχυρο ακίνητα, με αγοραστές θεσμικούς επενδυτές, 
είτε εγχώριους είτε ξένους» σημείωσε. Με την εκτίμηση 
αυτή συμφώνησε και ο Ούγκο Βέλεθ, συνιδρυτής και 
γενικός διευθυντής της Hipoges: «Περίπου το 60%-70% των 
εκπλειστηριαζόμενων ακινήτων θα επαναγοραστούν από 
τις εταιρείες. Εκτιμώ ότι από το δεύτερο εξάμηνο του 2022 
και μετά, θα αρχίσουν να πέφτουν τα πρώτα από αυτά τα 
ακίνητα στην αγορά, με διάφορους τρόπους» είπε 
χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, εταιρείες διαχείρισης και 
λιγότερο οι τράπεζες θα είναι οι πωλητές των 
εκπλειστηριαζόμενων ακινήτων. Όπως ανέφερε η Έλλη 
Κακούλλου, βοηθ. Γεν. Διεύθυνσης του ομίλου Real Estate 
της Εθνικής Τράπεζας,σήμερα, οι διαχειριστές δανείων και 
ακινήτων ελέγχουν χαρτοφυλάκια αξίας 62 δισ. ευρώ, 
έναντι 29 δισ. ευρώ των τραπεζών. Πρόκειται για πλήρη 
μεταστροφή της εικόνα σε σχέση με τα 107 δισ. ευρώ πριν 
από έξι χρόνια. 

 

 
Κι επισήμως τέλος εποχής για τα κτήρια του Ζηρίδη: Μέχρι 
το 2017 ήταν οι εγκαταστάσεις των «Εκπαιδευτηρίων Νέας 
Γενιάς Ζηρίδη» και τώρα, από την επόμενη σχολική χρονιά 
2022- 2023, στις πρότυπες εγκαταστάσεις των 80 
στρεμμάτων θα λειτουργήσει το East Campus του 
Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος (Pierce Νηπιαγωγείο και 
Δημοτικό) που επεκτείνει πλέον τις δραστηριότητές του και 
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ 
του newmoney.gr οι επιτελείς μάλιστα του Pierce 
ευχαριστούν θερμά για τη συνεργασία την Alpha Bank, 
«που μερίμνησε για μια ομαλή διαδικασία μετάβασης του 
κτηρίου στην ιδιοκτησία μας, και τη δικηγορική εταιρεία 
Ζέπος & Γιαννόπουλος για τη νομική τους υποστήριξη». 

 
Τρία ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας βγαίνουν στο 
ηλεκτρονικό σφυρί στα τέλη Δεκεμβρίου 2021, ιδιοκτησίας 
της εταιρείας «Θεοδώρου Πρόπερτις». Πρόκειται για το 
Boss Boutique Athens, επί των οδών Χαλκοκονδύλη και 
Σωκράτους, που διατίθεται με τιμή πρώτης προσφοράς στα 
5.460.000 ευρώ, το Delphi Art Hotel Athens επί της πλατείας 
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Αγίου Κωνσταντίνου, με τιμή πρώτης προσφοράς στα 
1.820.000 ευρώ καθώς και το Breeze Boutique Hotel επί της 
συμβολής των οδών Χαλκοκονδύλη 46 και Αριστοτέλους 2, 
με την πρώτη προσφορά να ξεκινά στα 3.400.000 εκατ. 
ευρώ. Σύμφωνα με την έκθεση του ειδικού εκτιμητή 
το B̈reeze Boutique Athens διαθέτει 70 δωμάτια, πλήρως 
ανακαινισμένα και μοντέρνα διακοσμημένα, μη 
καπνιζόντων, κλιματιζόμενα, με ηχομονωτικά παράθυρα, 
επίπεδης οθόνης τηλεοράσεις, χρηματοκιβώτιο και μίνι 
μπαρ. Επίσης, παρέχει 24ώρη ρεσεψιόν, αίθουσα 
πρωϊνού, μπαρ και δωρεάν wifi. Κατά την έρευνα 
διαπιστώθηκε ότι το τουριστικό κατάλυμα προβάλλεται ως 
ξενοδοχείο 4 αστέρων στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες 

διάθεσης, πλην όμως δεν καταγράφεται στην ιστοσελίδα 
του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ). Σε 
τηλεφωνική επικοινωνία το ΞΕΕ ενημέρωσε ότι πρόκειται 
μονάδα με ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια, τα οποία 
κατατάσσονται σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών, και όχι 
για ξενοδοχείο που αξιολογείται με το σύστημα των 
αστέρων. Το κατάλυμα “διαφαίνεται να διαθέτει δωμάτια 
προδιαγραφών τετράστερων ξενοδοχείων της ευρύτερης 
περιοχής, δε διαθέτει όμως αντίστοιχες παροχές ως προς 
τις υποδομές, όπως υπηρεσία δωματίων (room service), 
πολλαπλά εστιατόρια, υπηρεσίες ευεξίας, πισίνα, 
στάθμευση, αίθουσες συνεδρίων, κλπ. “ αναφέρεται στην 
έκθεση. Το Boss Boutique Athens είναι ένα τουριστικό 
κατάλυμα 9 ορόφων, με 108 δωμάτια, που αν και 
προβάλλεται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες διάθεσης ως 
ξενοδοχείο πέντε αστέρων, σύμφωνα με το Ξενοδοχειακό 
Επιμελητήριο Ελλάδος αποτελεί μονάδα με ενοικιαζόμενα 
επιπλωμένα δωμάτια που ανήκει στην ανώτερη κατηγορία 
των 5 κλειδιών. Σύμφωνα με την έκθεση του εκτιμητή, το 
ξενοδοχείο είναι πρόσφατα ανακαινισμένο και φαίνεται να 
διαθέτει δωμάτια προδιαγραφών πεντάστερων 
ξενοδοχείων της ευρύτερης περιοχής, δεν διαθέτει όμως 
αντίστοιχες παροχές ως προς τις υποδομές, όπως 
υπηρεσία δωματίων (room service), πολλαπλά εστιατόρια, 
υπηρεσίες ευεξίας, πισίνα, στάθμευση, αίθουσες 
συνεδρίων κλπ. Το ακίνητο φέρεται να είναι μισθωμένο 
από την εταιρεία Athens Platinum Hotel έως τον 
Φεβρουάριο του 2027, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης 
της μίσθωσης για 12 ακόμα έτη. Επί του οικοπέδου, 
βρίσκεται το ξενοδοχείο με τον τίτλο «Δελφοί», πολυώροφη 
οικοδομή, αποτελούμενη από υπόγειο επιφάνειας 337,10 
τμ, ισόγειο επιφάνειας 337,10 τμ, ημιώροφο επιφάνειας 
278,44 τμ, Α ,́Β ,́Γ  ́ορόφους επιφάνειας 324,82 τμ έκαστος, 
Δ  ́όροφο επιφάνειας 321,21 τμ και δώμα επιφάνειας 119,64 
τμ. Το ακίνητο χαρακτηρίστηκε διατηρητέο νεότερο μνημείο 
με την απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Πρόκειται για πενταόροφο 
γωνιακό κτίριο, δείγμα της μεταβατικής φάσης της 
αρχιτεκτονικής από το νεοκλασικισμό στο μοντέρνο 
κίνημα. Είναι συνδεδεμένο με την αρχιτεκτονική και 
πολεοδομική εξέλιξη της πόλης των Αθηνών ενώ το 
ξενοδοχείο «Δελφοί» λειτουργεί εκεί από το 1930, και περί 
το 2005 ανακαινίστηκε. Διαθέτει 95 κλίνες και 43 δωμάτια. 
Φαίνεται να είναι μισθωμένο έως τον Ιανουάριο του 2026 
από την εταιρεία Grey Blues Hotels Services, με δικαίωμα 
ανανέωσης της μίσθωσης για 12 επιπλέον χρόνια. 

 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τιμώρησε για μια παράβαση 
που έγινε τη διετία 2004-2005 την Εθνική τράπεζα της 
Ελλάδος, δηλαδή 17 ολόκληρα χρόνια πριν, με πρόστιμο 
50.000 ευρώ, αλλά ουδέποτε το ανακοίνωσε. Όπως γράφει 
ο Νίκος Καρούτζος στο bankingnews.gr  

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
πληροφορήθηκε την παράβαση 
μετά από κοινοποίηση 

δικαστικών εγγράφων το 2020….. 
Η 
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καθώς οι τότε ελεγκτές δεν πήραν είδηση τι ακριβώς είχε 
συμβεί. Συγκεκριμένα, η Εθνική επί διοίκησης Αράπογλου, 
με υποδιοικητή τον νυν επικεφαλής της Attica Bank κ. 
Θόδωρο Πανταλάκη και υπό την εποπτεία του τότε Γενικού 
Διευθυντή κ. Πέτρου Χριστοδούλου, εξέδωσε δύο ομόλογα 
συνολικής αξίας 335 εκατ. ευρώ, μέσω της θυγατρικής της 
NBG Funding Ltd, τα οποία εισήγαγε σε ξένα 
Χρηματιστήρια. Για τα ομόλογα αυτά έπρεπε να εκδοθεί 
ενημερωτικό δελτίο, καθώς διατέθηκαν μέσω του δικτύου 
καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας σε μη ειδικούς 
επενδυτές, δηλαδή σε απλούς πελάτες της τράπεζας που 
δεν είχαν ουσιαστικά καμία γνώση περί των 
συγκεκριμένων προϊόντων. Όμως η Εθνική ουδέποτε 
εξέδωσε ενημερωτικό δελτίο. 

άποιοι από τους επενδυτές που 
έχασαν χρήματα προχώρησαν σε 
δικαστικές ενέργειες και έτσι  

το θέμα έφτασε με πολλά χρόνια 
καθυστέρηση στην Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς. 
Βέβαια το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν ανακοίνωσε την 
ποινή που επέβαλε γεννά εύλογα ερωτήματα. Ειδικά 
μάλιστα αν ληφθεί υπό όψιν ότι τότε επικεφαλής του 
Εσωτερικού Ελέγχου της Εθνικής Τράπεζας ήταν το νυν 
μέλος του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και 
επικεφαλής της Διεύθυνσης Εποπτευόμενων Εταιριών της 
Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γεώργιος Πάσχας, ο οποίος είναι 
άγνωστο αν συμμετείχε στην ψηφοφορία για τη λήψη 
απόφασης επί των παραβάσεων της Εθνικής Τράπεζας. 

 

Δύο υποθέσεις που αφορούν το μεγάλο σκάνδαλο της 
Συνεταιριστικής τράπεζας Λέσβου – Λήμνου, έχουν 
προγραμματισθεί να εκδικασθούν στο τριμελές εφετείο 
κακουργημάτων βορείου Αιγαίου. Όπως τονίζει το 
mononews.gr η εκδίκαση της μιας υπόθεσης που αφορά 
την “μεγάλη” δίκη με τους 47 κατηγορουμένους, 
αναβλήθηκε για τις 10 Φεβρουαρίου μετά από αίτημα των 
κατηγορουμένων. Η εκδίκαση της δεύτερης υπόθεσης 

ξεκίνησε την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου. Και σε αυτήν την 
υπόθεση, ακάλυπτες επιταγές πληρώθηκαν από τα 
διαθέσιμα της Τράπεζας. Στην συνέχεια δε και προκειμένου 
να καλυφθεί το άνοιγμα συνάφθηκε δανειακή σύμβαση 
μεταξύ της Τράπεζας και του εκδότη των επιταγών. Το 
συνολικό ποσό της δανειακής σύμβασης που συνάφθηκε 
το 2004 ήταν περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Η υπόθεση 
οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη μετά το 2010. 

 

 

Κ 
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Τράπεζα Πειραιώς αύξησε τα 
κεφάλαια της κατά 1,3 δισ. ευρώ, 
αλλά προηγουμένως πώλησε 

κόκκινα δάνεια (Trinity I) σε 
υποπολλαπλάσια αξία της μεικτής 
λογιστικής αξίας. 
Όπως γράφει ο Δημήτρης Παφίλας στο bankingnews.gr 
φαίνεται, εκ του αποτελέσματος, δεν προνόησε, ως όφειλε, 
να διασφαλίσει ποιοι αποκτούν τα εν λόγω δάνεια, δηλαδή 
να ελέγξει εάν οι επενδυτές που απέκτησαν τις οφειλές, 
σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τον προηγούμενο 
οφειλέτη. Από την πώληση των δανείων από την Τράπεζα 
Πειραιώς επωφελήθηκε ένα βρετανικό fund (Blantyre 
Capital) το οποίο είναι γνωστό στην ελληνική αγορά ότι, 
συνηθίζει να «προσφέρει» τις υπηρεσίες του σε τέτοιου 
είδους συναλλαγές με ιδιώτες στην Ελλάδα, φυσικά με το 
αζημίωτο. Και, όπως θα δούμε, το χειρότερο όλων είναι ότι, 
για αυτές τις πωλήσεις δανείων δεν αναρτήθηκαν ποτέ οι 
πληροφορίες στο ενημερωτικό δελτίο της αύξησης 
κεφαλαίου, αν και σε όλες τις συναλλαγές τραπεζικών 
τιτλοποιήσεων έχει δημοσιοποιηθεί το ποσοστό αξίας επί 
της ονομαστικής οφειλής.  

 
Οι επενδυτές, δηλαδή αγόρασαν τις μετοχές δίχως καμία 
πληροφόρηση για περιουσιακά στοιχεία της Τράπεζας. Ας 
πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή. Στα 
αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2020, από την 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων και από ασφαλείς 
πληροφορίες από την αγορά, προκύπτει πως, η Τράπεζα 
Πειραιώς προχώρησε σε πώληση του πακέτου δανείων 
Trinity I ύστερα από διαγωνισμό που διεξήγαγε η Euroxx. 

o πακέτο δανείων Trinity I 
περιλάμβανε δάνεια σε βαθιά 
καθυστέρηση των Μονών 

Βατοπεδίου και Σίμωνος Πέτρας, 
καθώς και απαιτήσεις από την 
εφημερίδα «Πρώτο Θέμα». Η μεικτή 

λογιστική αξία των τριών δανείων 
ανερχόταν σε 128,5 εκατ. Ευρώ….. 
ενώ η αξία των υποθηκευμένων ακινήτων ανερχόταν σε 
18,3 εκατ. ευρώ. Προτιμητέος επενδυτής ανακηρύχθηκε το 
Blantyre Capital του βρετανού ινδικής καταγωγής κ. 
Μubashir Mukadam. O εν λόγω διαχειριστής θήτευσε στο 
York Capital και στο ΚΚR ( Pillarstone). Και τα δυο funds 
δραστηριοποιήθηκαν σε διάφορες δουλειές στην Ελλάδα. 
Αργότερα, προχώρησε στην ίδρυση του Blantyre Capital,το 
οποίο ας σημειωθεί αποτελούσε ένα νεότευκτο fund κατά 
την ημερομηνία συναλλαγής με την Τράπεζα Πειραιώς. 
Στην αγορά των κόκκινων δανείων της Ελλάδας, όπως 
προαναφέρθηκε, ο Μucadam διακρίνεται για τις 
«εξυπηρετήσεις» που προσφέρει, δηλαδή προχωρεί σε 
αγοραπωλησίες κόκκινων δανείων εισπράττοντας φυσικά 
τόκους, προμήθειες και κέρδη για την περίοδο 
διακράτησης των δανείων. Στην Ελλάδα το fund ενεπλάκη 
στην υπόθεση της Creta Farms όταν επιχείρησε να 
προσφέρει χρηματοδότηση στους προηγούμενους 
βασικούς μετόχους έναντι υψηλού επιτοκίου. Σύμφωνα με 
αξιόπιστες πληροφορίες στο Blantyre Capital εργάζονται 
και Έλληνες οι οποίοι και μεσολάβησαν για τις συναλλαγές 
με την Τράπεζα Πειραιώς. Για αυτή την συναλλαγή 
πώλησης του πακέτου δανείων, η Τράπεζα Πειραιώς δεν 
πραγματοποίησε καμία ανακοίνωση ούτε για το τελικό 
τίμημα, ούτε για το ποσοστό “κουρέματος” των δανείων. 
Στα αποτελέσματα του 2020, το Blantyre Capital εμφάνισε 
κύκλο εργασιών 4 εκατ. λίρες έναντι 4,7 εκατ. το 2019 ενώ 
οι ζημιές ήταν 584 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 1,2 εκατ ευρώ 
το 2019. 

 

Η 

Τ 
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Σύμφωνα με το fund, το Blantyre Capital “προσφέρει 
υπηρεσίες επενδυτικής διαχείρισης σε μη ελεγχόμενα (από 
την Αγγλική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) επενδυτικά 
σχήματα, με έμφαση σε ειδικές καταστάσεις, καθώς και σε 
περιπτώσεις χρέους. Στην αγορά κόκκινων δανείων, όπως 
επισημαίνει ανώτατο στέλεχος εταιρείας διαχείρισης 
κόκκινων δανείων δραστηριοποιούνται funds τα οποία 
αποκτούν κόκκινα δάνεια τα τοποθετούν σε θυρίδα και σε 
ανύποπτο χρόνο προχωρούν στην πώληση τους στον 

τελικό ενδιαφερόμενο πραγματοποιώντας κέρδη από την 
συναλλαγή και τους τόκους. Με άλλα λόγια, ο τελικός 
αγοραστής των δανείων είναι διαφορετικός από εκείνον 
που συμμετείχε στην πώληση του πακέτου, όπως στην 
συναλλαγή Τrinity I. Η Τράπεζα Πειραιώς, όμως, όφειλε να 
διασφαλίσει την κατάληξη της πώλησης των δανείων 
εξαρχής. 

Tην άνοιξη του 2021, για το ένα από τα τρία δάνεια (Πρώτο 
Θέμα) δημοσιεύθηκε δίχως καμία διάψευση από την 
Τράπεζα Πειραιώς ότι, οι απαιτήσεις ύψους 38,2 εκατ. ευρώ 
πωλήθηκαν έναντι 4 εκατ. ευρώ προς την εταιρεία Latsco 
Hellenic Sarl Mαριάννα Λάτση. Μάλιστα, σύμφωνα με 
πληροφορίες εξειδικευμένης ιστοσελίδας σε κόκκινα 
δάνεια, η Intrum Hellas διαχώρισε ένα από τα δάνεια του 
Trinity (δάνειο Πρώτου Θέματος) και προχώρησε προς την 
πώληση προς την Latsco. Σε ανακοίνωση της, η ιδιοκτησία 
της εφημερίδας, ανέφερε δεν είχε καμία ενημέρωση για την 
μεταβίβαση των δανείων ενώ από την πλευρά των Μονών 
Βατοπεδίου και Σίμωνος Πέτρας δεν υπήρξε ποτέ καμία 
αντίδραση. 

 

έα κεφάλαια 6 εώς 8 δισ ευρώ 
θα απαιτηθούν για τις ελληνικές 
τράπεζες από το 2024 και μετά με 

βάσει τα τρέχοντα δεδομένα συνεπεία 
της πιστωτικής επέκτασης. 
Όπως γράφει η Ειρήνη Σακελλάρη τα νέα δάνεια 
διαμορφώνουν νέες προβλέψεις και οι νέες προβλέψεις 
απαιτούν νέα κεφάλαια. Η απαίτηση οι τράπεζες να 
χρηματοδοτήσουν το νέο περιβάλλον υπό την ομπρέλα 
μιας ενισχυμένης εποπτείας αλλά και να υπολογίσουν τους 
κινδύνους της κλιματικής αλλαγής θα οδηγήσει σε μια 
ανάγκη για ενίσχυση των κεφαλαίων τους σταδιακά. Αυτό 

καταγράφει η καινούρια πρόταση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής που εφαρμόζει το πλαίσιο της Βασιλείας με μια 
σειρά από σημαντικές τροποποιήσεις, με αποτέλεσμα 
σύμφωνα με την εκτίμηση της ίδιας της Επιτροπής, οι 
τράπεζες να οδηγηθούν σε μια αύξηση των ελάχιστων 
κεφαλαιακών απαιτήσεων κατά μέσο όρο από 6,4% έως 
8,4%. Ετσι σε ένα εύρος χρόνου ζητούμενο θα είναι ο 
δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ως ελάχιστο όριο να 
διαμορφώνεται στο 16%. Με βάση τα τρέχοντα δεδομένα οι 
ελληνικές τράπεζες εκτιμάται πως θα χρειαστούν στο 
σύνολό τους 6-8 δισ. ευρώ επιπλέον για να λειτουργήσουν 
με βάση τις παραπάνω απαιτήσεις όμως κανένας δεν ξέρει 
σε 3-4 χρόνια από τώρα που θα βρίσκονται τα μεγέθη των 
ευρωπαϊκών αλλά και των ελληνικών τραπεζών 
προκειμένου να πει κάποιος με ασφάλεια πόσα θα είναι τα 
κεφάλαια που απαιτούνται. Παρά το γεγονός πάντως ότι ο 
συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας των ελληνικών 
τραπεζών βρίσκεται άνω 15% και υπερκαλύπτει τις 
απαιτήσεις που έχουν θέσει οι εποπτικές αρχές στην 
παρούσα φάση  απέχει από τον αντίστοιχο μέσο όρο της 
Ευρωζώνης. Ωστόσο σε ένα αναπτυξιακό περιβάλλον 
όπου θα αυξηθεί η πιστωτική επέκταση κάτι το οποίο είναι 
και το ζητούμενο οι τράπεζες θα αναλώσουν κεφάλαια. 
Επομένως από το 2024 και μετά η ανάγκη για την 
κεφαλαιακή τους ενίσχυση θα πρέπει να είναι σημαντική με 
δεδομένες τις μακροοικονομικές εκτιμήσεις. 
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