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του Διονύση Χιόνη
Καθηγητή Οικονομικών
του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αύξηση
του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο του 2021
κατά 13,4% είναι μια πολύ θετική
εξέλιξη για την ελληνική οικονομία.
Ακόμα και αν λάβουμε υπόψη ότι η
συγκεκριμένη επίδοση εμπεριέχει
και την αύξηση του πληθωρισμού
και
επιπλέον
αποτελεί
το
αποτέλεσμα
της
τεράστιας
χρηματοδότησης της οικονομίας
που έλαβε χώρα το 2021 δεν
υπάρχει αμφιβολία ότι η θεαματική
άνοδος του ΑΕΠ μεταφράζεται σε
σημαντική
βελτίωση
της
αναπτυξιακής προοπτικής για την
περίοδο μετά την πανδημία.

Σελίδα 2

προβληματισμό για τα ουσιαστικά και διαθρωτικά προβλήματα που απειλούν την
πορεία της οικονομίας.

Τ

α δίδυμα ελλείμματα, δημοσιονομικό και
εξωτερικού ισοζυγίου, ο πληθωρισμός και
η πορεία του χρέους αποτελούν την ομάδα
θεμάτων που μπορούν να ανατρέψουν ακόμα και σε
βραχυχρόνιο επίπεδο το σύνολο των προοπτικών.

Και μπορεί το δημοσιονομικό έλλειμμα να ελπίζουμε ότι θα έχει έναν παροδικό
χαρακτήρα όμως το έλλειμμα των τρεχουσών συναλλαγών του εξωτερικού
ισοζυγίου φαίνεται να παρουσιάζει ενδημικό χαρακτήρα.

Σ

ύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ το εμπορικό έλλειμμα
εμφανίζεται διογκωμένο κατά 23,8% σε
ετήσια βάση για το διάστημα ΙανουαρίουΟκτωβρίου του 2021.

Το έλλειμμα για την εν λόγω περίοδο έφτασε τα 18, 8 δισ. ευρώ έναντι 15, 2 δισ.
ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του 2020.

Ωστόσο θα ήταν χρήσιμο η ευφορία
για την ανάπτυξη να μην μειώσει τον
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Σελίδα 3

Η πορεία του πληθωρισμού κατά τους τελευταίους μήνες
(ειδικά από τον Αύγουστο και μετά) δείχνει να αποκτά μια
επιταχυνόμενη τροχιά που αν συνεχιστεί και το 2022 τότε
θα ανατρέψει μεγάλο μέρος του οικονομικού σχεδιασμού
και το κυριότερο θα κάνει αναπόφευκτη την σύνδεση της
αύξησης την τιμών με τους μισθούς.

Α

κόμα πιο σημαντική αύξηση
κατέγραψε το εμπορικό έλλειμμα
της Ελλάδος όπου σε μηνιαίο
επίπεδο τον Οκτώβριο του 2021
ανήλθε στα 2,16 δισ. έναντι 1,4 δισ.
ευρώ τον Οκτώβριο του 2020
παρουσιάζοντας αύξηση 53%.

Αυτές οι επιδόσεις είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές διότι εκτός
από το επίπεδο ρεκόρ έχουν και πολλές δυσμενέστερες
αναγνώσεις. Και η πιο θορυβώδης ανάγνωση είναι αυτή
που συνδέεται με την παραγωγικότητα και την
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Φαίνεται ότι οι
επενδύσεις στην ψηφιακή μεταρρύθμιση και στην
γενικότερη βελτίωση του τεχνολογικού δυναμικού της
οικονομίας που έλαβαν χώρα το ίδιο διάστημα να μην
μπορούν να αποτυπωθούν στα μακροοικονομικά μεγέθη
και ειδικότερα στις τρέχουσες συναλλαγές. Το επόμενο
σημείο προβληματισμού είναι ο πληθωρισμός. Η
πρόσφατη ιστορία έχει δείξει ότι ο πληθωρισμός όταν κάνει
την εμφάνισή του στην ελληνική οικονομία τότε αυτή είναι
μακροχρόνια και ανατρεπτική.

Η

αύξηση του πληθωρισμού είναι
αυτή που θα συμπαρασύρει και
τις αποδόσεις των ομολόγων
κάνοντας ακόμα πιο δύσκολη την
παράταση του προγράμματος της
αγοράς ομολόγων από την ΕΚΤ.
Σύμφωνα με τα παραπάνω οι παράγοντες της αστάθειας
είναι πολλοί και μπορούν να επηρεάσουν καίρια τις
αναπτυξιακές προοπτικές. Η εξασφάλιση των ισχυρών
ρυθμών ανάπτυξης για το 2022 και 2023 φαίνεται να είναι
εύθραυστη χωρίς τις ανάλογες παρεμβάσεις στους
παράγοντες αποσταθεροποίησης.
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Σελίδα 4

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
κατασκευή και η λειτουργία ανεμογεννητριών, ως
εναλλακτική λύση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Τα
συμπεράσματα που έχουν προκύψει από τη χρονική
στιγμή που άρχισαν να λειτουργούν οι πρώτες
ανεμογεννήτριες για το βαθμό συμμετοχής των Αιολικών
πάρκων στις καταστροφές που συντελούνται και στις
βαθιές πληγές που αφήνει μια συχνά άστοχη, πρόχειρη,
βιαστική και χωρίς ουσιαστικό έλεγχο εγκατάστασή τους
στο ίδιο το περιβάλλον, είναι απογοητευτικά και
ταυτόχρονα αποκαλυπτικά. Οι πλέον σύγχρονες
επιστημονικές έρευνες έχουν αλλάξει ρότα και θεωρούν ότι

του Σαράντου Φιλιππόπουλου Τους τελευταίους μήνες
ολοένα και περισσότερο ακούμε τον όρο «πράσινη
ανάπτυξη». Η βιώσιμη-πράσινη ανάπτυξη αναφέρεται στην
οικονομική ανάπτυξη που σχεδιάζεται και υλοποιείται
λαμβάνοντας υπ’ όψη την προστασία του περιβάλλοντος
και τη βιωσιμότητα και συγκεκριμένα για το χώρο της
ενέργειας, αναφέρεται στην παραγωγή ενέργειας με
μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον. Προφανώς, κανείς
δεν μπορεί να διαφωνήσει με αυτή την προοπτική.
Ωστόσο, είναι όλα καλώς καμωμένα σε σχέση με την
«πράσινη» ανάπτυξη και κυρίως με τον τρόπο με τον οποίο
επιχειρείται να εξελιχθεί; ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ!

Οι επιπτώσεις της πράσινης ανάπτυξης στο περιβάλλον,
με τον τρόπο που επιχειρείται ιδιαίτερα στην Ελλάδα, είναι
σημαντικές και αρκετοί είναι αυτοί που είτε σκόπιμα είτε
από λανθασμένη αντίληψη τις αγνοούν.

Η

«ομερτά» μεταξύ οικολόγων,
περιβαλλοντολόγων αλλά
και λοιπών επιστημόνων είναι
χαρακτηριστική. Ουδείς τολμά να
μιλήσει για την κρυφή πλευρά
της πράσινης ανάπτυξης.

Οι μέθοδοι αυτές παραγωγής ενέργειας έχουν κατά έναν
παράξενο τρόπο αγιοποιηθεί και σε όλη τη χώρα έχει
στηθεί μια ολόκληρη βιομηχανία γύρω από την πράσινη
ανάπτυξη,
που
αγνοεί
προκλητικά
τις
όποιες
περιβαλλοντικές
επιπτώσεις.
Η
περίπτωση
των
ανεμογεννητριών
είναι
χαρακτηριστική.
Γιγάντιες
ανεμογεννήτριες τοποθετούνται αλόγιστα σε βουνοκορφές
και νησιά. Η πράσινη ανάπτυξη σε όλο της το μεγαλείο.
Μόνο που, όπως φαίνεται, τελικά η πράσινη ανάπτυξη
έχει… γκρι αποχρώσεις! Έντονα αμφισβητείται πλέον η

H

παραγόμενη ηλεκτρική
ενέργεια από τη λειτουργία
ανεμογεννητριών είναι
ασήμαντη σε σχέση μάλιστα με την
ανεπανόρθωτη καταστροφή που
προκαλεί στο φυσικό περιβάλλον.

Από τα γεγονότα που σχετίζονται με την εγκατάσταση των
ανεμογεννητριών προκύπτει ότι μια ανεξέλεγκτη
καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος βρίσκεται σε
εξέλιξη, με μοναδικό κίνητρο το οικονομικό όφελος
επιχειρηματιών της ενέργειας. Μάλιστα, επειδή οι
ανεμογεννήτριες δεν έρχονται μόνες, τα παρεμβατικά έργα
που τις συνοδεύουν προκαλούν καταστροφή στο ευρύτερο
περιβάλλον της εγκατάστασης. Μπορεί η σχετική
νομοθεσία που διέπει τα έργα υποδομής να περιλαμβάνει
ρυθμίσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, όμως
αυτές πουθενά δεν τηρούνται στη χώρα μας. Μετά την
ανάληψη των έργων από τους κατά τόπους εργολάβους, η
περιβαλλοντική προστασία παραπέμπεται στις καλένδες…
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Η χλωρίδα, η πανίδα, τα παραδοσιακά μονοπάτια, τα
ανεξερεύνητα αρχαιολογικά μονοπάτια θα χαθούν κάτω
από το βάρος των βίαιων επεμβάσεων. Οι δεκάδες
ανεμογεννήτριες, οι υποσταθμοί, οι γραμμές μεταφοράς, θα
εξαφανίσουν το κάλλος των φυσικών τοπίων που θα
μετατραπούν σε βιομηχανικές ζώνες παραγωγής αιολικής
ενέργειας. Επίσης, θα φέρουν καίριο πλήγμα στην
κτηνοτροφία, στον ορεινό τουρισμό, αλλά και σε όλους
αυτούς που εργάζονται και ζουν από το βουνό και το
δάσος. Το ζωικό βασίλειο θα υποφέρει. Σπάνια και
ευαίσθητα είδη ζώων και φυτών, αλλά και μοναδικοί
βιότοποι θα οδηγηθούν στον αφανισμό. Η τροφική αλυσίδα
και τα οικοσυστήματα των περιοχών θα διαταραχθούν με
ανυπολόγιστες συνέπειες. Οι ανεμογεννήτριες μόνο στην
περιοχή της Καλιφόρνιας σκοτώνουν κατά μέσο όρο 200300 γεράκια, και 40-60 χρυσαετούς ετησίως, ενώ έχει
εκτιμηθεί ότι 7.000 αποδημητικά πουλιά το χρόνο
σκοτώνονται από αιολικούς στροβιλοκινητήρες στη νότια
Καλιφόρνια. Ήδη και τα πρώτα δείγματα στην ελληνική
ύπαιθρο δεν είναι τα καλύτερα.

Τ

α μαγνητικά πεδία που
δημιουργούνται από τη λειτουργία
των ανεμογεννητριών έχουν
τεράστιες επιπτώσεις στις
μέλισσες που όλοι ξέρουμε
πόσο σημαντικές είναι για την
ισορροπία του οικοσυστήματος……

καθόσον χάνουν τον προσανατολισμό τους και πεθαίνουν.
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 50 χιλιομέτρων μιας και το ύψος είναι 120μ.
Το συνολικό βάρος της κάθε ανεμογεννήτριας είναι 350
τόνοι. Κάθε ανεμογεννήτρια χρειάζεται 150 κυβικά μέτρα
τσιμέντο και σε βάθος τουλάχιστον 3 μέτρων και για κάθε
πυλώνα χρειάζεται να πέσουν 500 περίπου κ.μ. μπετόν.
Αρκετές φορές έχει τύχει να σπάσουν έλικες, που ο καθένας
τους ζυγίζει 1,5 τόνο και να εκσφενδονιστούν έως και 400
μέτρα μακριά! Ελάχιστη ενέργεια, μεγάλη μόλυνση! Ακόμα
όμως και για το επιχείρημα της παραγόμενης ενέργειας, το
μανιφέστο 100 Γερμανών καθηγητών και διανοουμένων
σχετικά με την αιολική ενέργεια αναφέρει: η ικανότητα

Σελίδα 5

παραγωγής ενέργειας από τον άνεμο είναι συγκριτικά
χαμηλή. Οι ανεμογεννήτριες με επιφάνεια πτερυγίων ίσων
με το μέγεθος ενός γηπέδου ποδοσφαίρου, παράγουν μόνο
ένα πολύ μικρό ποσοστό της ενέργειας που παράγει ένας
συμβατός σταθμός. Έτσι με περισσότερες από 5.000
ανεμογεννήτριες στη Γερμανία, παράγεται λιγότερο από το
1% του απαιτούμενου ηλεκτρισμού. Στη Μ. Βρετανία, θα
χρειάζονταν 14.400 ανεμογεννήτριες για να παραχθεί το
4,4% του ηλεκτρικού ρεύματος και 32.700 για το 10%.
Συνυπολογίζοντας όλα αυτά τα δεδομένα, εν τέλει οι δείκτες
μόλυνσης είναι παρόμοιοι. Η συνεισφορά της αιολικής
ενέργειας προς αποφυγή του φαινομένου του θερμοκηπίου
είναι περίπου 1 έως 2 τοις χιλίοις! Ενώ η τεχνολογία αυτή
ήταν γνωστή από πολλά χρόνια, εν τούτοις
χρησιμοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια που άρχισαν οι
επιδοτήσεις των αιολικών πάρκων. Σε όποια χώρα
σταμάτησαν οι επιδοτήσεις έπαυσαν να τις συντηρούν.

Το όριο ζωής των ανεμογεννητριών δεν ξεπερνά τα 20-25
χρόνια. Αν συνεχιστεί η κατασκευή τους (που στην ουσία
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Σελίδα 6

400%, σε σχέση με τις τιμές της συμβατικής ενέργειας. Στην
ουσία, η χρήση της πράσινης ανάπτυξης από κοινωνικό
αγαθό μετατρέπεται σε πεδίο αλόγιστης κερδοφορίας!

είναι συνέχιση των επιδοτήσεων αφού εκεί αποβλέπουν οι
«επενδύσεις»), αυτό που θα κληροδοτηθεί στις επόμενες
γενιές, θα είναι ένα απέραντο νεκροταφείο παλιοσιδηρικών
και βουνά φορτωμένα με χιλιάδες τόνους μπετόν και
χιλιάδες μέτρα υπόγειων καλωδιώσεων. Δυστυχώς, το
νομοσχέδιο για το περιβάλλον που ψηφίστηκε πρόσφατα
κινείται στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση και θα
συνεχίσουν να προκαλούν καταστροφές και με
χειρότερους όρους. Κέρδος για ποιον; Το μεγαλύτερο
«αιολικό πάρκο» στην Ευρώπη έχει τρεις μόνιμους
υπαλλήλους. Επομένως το πρόσχημα για την
καταπολέμηση της ανεργίας είναι ψευδές. Αντίθετα,

Ο

ι εγκαταστάσεις εξυπηρετούν
τα ευκαιριακά συμφέροντα
των επιχειρηματιών της
αιολικής ενέργειας που σπεύδουν
να αξιοποιήσουν τα ευρωπαϊκά
κονδύλια ως νέοι αποικιοκράτες.

Η διαμόρφωση ενός χρηματιστηρίου ενέργειας, τα
δικαιώματα εκπομπής ρύπων, η ιδιωτικοποίηση της
ενέργειας και η κατοχύρωση ενός πλαισίου αλόγιστης
παραχώρησης αδειών, είναι μερικά από τα αποτελέσματα
της παραπάνω ενεργειακής πολιτικής. Ιδιαίτερα κρίσιμο
ζήτημα είναι η άναρχη παραχώρηση αδειών, όχι με σκοπό
την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών, αλλά με σκοπό το
κέρδος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η αλόγιστη
παραχώρηση αδειών εγκατάστασης αιολικών πάρκων στις
βουνοκορφές που στην ουσία πρόκειται για λεηλασία των
βουνών με fast track διαδικασίες, την ώρα που όχι μόνο
έχουμε πιάσει τον υποτιθέμενο στόχο εγκατεστημένης
ισχύος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ήδη από το
2013, αλλά και η ήδη εγκατεστημένη ισχύ είναι υπέρμετρη
για τις ανάγκες του εθνικού συστήματος ενέργειας. Όλα τα
παραπάνω, σε συνδυασμό με το αφήγημα της «πράσινης
ανάπτυξης», λειτουργούν φυσικά και ως μοχλός για την
πλήρη ιδιωτικοποίηση της ενέργειας που βεβαίως θα έχει
ως αποτέλεσμα η χρέωση των πολιτών και των εταιρειών
για τη χρήση τους, να καθορίζεται από ιδιώτες που θα
έχουν θέση ισχύος σε μονοπωλιακό καθεστώς. Η τιμή του
ρεύματος που παράγεται από την αιολική ενέργεια και που
φτάνει στον τελικό αποδέκτη, δηλαδή τον καταναλωτή, όχι
μόνο δεν είναι μειωμένη, αλλά αυξάνεται από 130% έως

Από την άλλη βέβαια, το τελευταίο διάστημα
παρακολουθούμε μια ολοένα εντεινόμενη κινητοποίηση
των τοπικών κοινωνιών ενάντια στην εγκατάσταση
ανεμογεννητριών. Οι πολίτες έχουν δίκιο. Ποτέ δεν υπήρξε
ουσιαστικά διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες ώστε να
συναποφασίσουν και να συμμετάσχουν σοβαρά σε αυτό το
εγχείρημα
και
τώρα
βλέπουν το
φάσμα
της
περιβαλλοντικής καταστροφής μπροστά τους. Αντίστοιχα,
ποτέ δεν έγινε δημόσια διαβούλευση με την επιστημονική
κοινότητα και τους αρμόδιους φορείς. Γιατί τέτοια βιασύνη
ώστε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να έχει δεσμεύσει
σχεδόν το σύνολο των κορυφογραμμών της Πίνδου –
περίπου το 80 % – για τη δημιουργία βιομηχανικών τύπου
αιολικών πάρκων, χάριν των οποίων πρόκειται να
ανοιχθούν εκατοντάδες χιλιόμετρα νέων δρόμων, να
ριχθούν χιλιάδες κυβικά μέτρα τσιμέντο, να στηθούν
μεταλλικά τέρατα-βιομηχανικές τουρμπίνες που θα
ξεπερνούν τα 120 μέτρα ύψος και να απλωθούν δεκάδες
χιλιόμετρα πυλώνων υψηλής τάσης; Η όποια διαβούλευση
από
πλευράς
του
υπουργείου
Ενέργειας
και
Περιβάλλοντος
ήταν
εντελώς
προσχηματική
και
αντιδημοκρατική, έγινε μέσα στην περίοδο των
περιορισμών της πανδημίας του κορωνοϊού και παρά τα
αιτήματα για παράταση από τις περιβαλλοντικές
οργανώσεις, κράτησε πολύ λίγο και μετά από το τέλος της
κατατέθηκε ένα θηριώδες νομοσχέδιο.

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 18-19 Δεκεμβρίου 2021 | Αριθμός Φύλλου 211 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |

Σελίδα 7

της ηλιακής ενέργειας. Θα μπορούσε να φανεί πιο
αποδοτική και ωφέλιμη ιδιαίτερα στη χώρα μας, αλλά και
σε αυτό το σημείο χρειάζεται προσοχή, γιατί και τα ανά την
επικράτεια διασκορπισμένα φωτοβολταϊκά μπορεί να
προκαλέσουν παρόμοια προβλήματα με αυτά των
ανεμογεννητριών. Συμπερασματικά, θα έλεγα ότι

Η

Αποτέλεσμα; Μια αλόγιστη παραχώρηση αδειών σε
επενδυτικά σχέδια για αιολικά πάρκα και λεηλασία των
βουνών με fast track διαδικασίες, με τεράστιο κόστος στη
φυσική, τοπική και τουριστική ταυτότητα και δραματικό
οικολογικό αποτύπωμα. Κεντρικός σχεδιασμός με το
βλέμμα στον κοινωνικό ρόλο της πράσινης ανάπτυξης. Η
αρχή που διέπει και την αιολική, αλλά και όλες τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι ότι η παραγωγή
πρέπει να βρίσκεται κοντά στην κατανάλωση, ώστε να
μειώνεται το ενεργειακό κόστος μεταφοράς και να μην
υπάρχουν σημαντικές απώλειες που θα ακυρώνουν την
προσπάθεια. Παράλληλα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα
στην περιοχή πρέπει να είναι όσο το δυνατόν το ελάχιστο.
Και οι δύο αρχές αγνοούνται προκλητικά στην Ελλάδα.
Μέχρι σήμερα δεν υπήρχε κανένα ουσιαστικό χωροταξικό
πλαίσιο που θα έβαζε κανόνες, ενώ υπήρχαν πρόθυμες
κυβερνήσεις για να υπηρετήσουν αυτούς τους στόχους.
Ένα ευνομούμενο και δημοκρατικό κράτος θα πρέπει να
επιλύει τα προβλήματα μέσω ενός στρατηγικού
ενεργειακού σχεδιασμού, βασισμένου στην κοινωνική
διαβούλευση και το χωροταξικό σχεδιασμό. Η χώρα και το
πολιτικό σύστημα και ιδιαίτερα όσοι κυβέρνησαν επί
πολλά χρόνια, είχαν τις δυνατότητες να το κάνουν και δεν
το έκαναν.

Η

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
ενεργούσε κατά το δοκούν,
ευνοήθηκαν ισχυροί οικονομικοί
όμιλοι και για τα μάτια του κόσμου,
μερικές φορές, καλούσαν την
τοπική αυτοδιοίκηση στο
τέλος να γνωμοδοτήσει...

«Το κερασάκι στην τούρτα» είναι ο πρόσφατος νόμος για
το περιβάλλον που δίνει τη δυνατότητα τα αιολικά πάρκα
να μπορούν να εγκατασταθούν παντού, ακόμα και σε
περιοχές Natura χωρίς άδεια, με μια απλή βεβαίωση, που
στην πορεία θα μετατραπεί σε κανονική άδεια... Δεν είμαι
τυφλά εναντίον των ΑΠΕ, οι οποίες έχουν ρόλο να παίξουν
στη βελτίωση των συνθηκών για το περιβάλλον και τους
λαούς. Πιστεύω όμως ότι πρέπει να γίνουν αντικείμενο
σοβαρής μελέτης και κεντρικού σχεδιασμού, με τα
προβλεπόμενα από διεθνείς κανονισμούς πρωτόκολλα.
Μία λύση που σκέφτομαι - χωρίς να έχω τις απαιτούμενες
εξειδικευμένες γνώσεις - είναι η μεγαλύτερη εκμετάλλευση

απόδοση των αιολικών πάρκων
είναι μη προσοδοφόρα σε
σχέση με την ενέργεια που
χρειάζονται για την παραγωγή τους, τα
μη ανακυκλώσιμα, μικρής διάρκειας
(20-25 χρόνια) υλικά τους και
την τεράστια περιβαλλοντική
καταστροφή που επιφέρουν.

Η υπεράσπιση της ενέργειας – ενάντια στην ενεργειακή
φτώχεια – ως κοινωνικού αγαθού προς όφελος της
κοινωνίας, είναι ο βασικότερος όρος και υπό αυτό το
πρίσμα θα πρέπει να υπερασπιστούμε την πολυτιμότερη
κληρονομιά του τόπου μας, το φυσικό μας πλούτο.
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Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και του Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, δήλωσε:
«Μετά τη μελέτη για τις ζημιές από την πανδημία στον
κλάδο της εστίασης, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο
Αθηνών σε συνεργασία με την ICAP, εκπόνησε ανάλογη
μελέτη και για τον κλάδο της Μικρής Λιανικής.

Τ

Τ

ην δραματική συρρίκνωση του
τζίρου της μικρής λιανικής στην
Αττική επισήμανε ο πρόεδρος
της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων
Ελλάδος και του Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης
Χατζηθεοδοσίου ως απότοκο της
πανδημίας και της δυσπραγίας.

Όπως γράφει το powergame.gr φθίνει η επιχειρηματική
δραστηριότητα στα περίπτερα με το τζίρο του 2020 να
εμφανίζει μείωση περίπου 200 εκατ. ευρώ ενώ ζημιές
ύψους 70 εκατ. αναμένονται και για το 2021 και επιπλέον η
πλειοψηφία του κλάδου δηλώνει ότι δεν επηρεάζεται από
την τουριστική δραστηριότητα. Αυτά προκύπτουν από
έρευνα που πραγματοποίησε το
Επαγγελματικό
Επιμελητήριο Αθηνών, σε συνεργασία με την ICAP, για την
οικονομική ζημία από την πανδημία στις επιχειρήσεις
μικρής λιανικής (περίπτερα) το έτος 2020 καθώς και την
πρόβλεψη για το έτος 2021 στην περιφέρεια Αττικής.
Βασικά ευρήματα είναι πως σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για
το 2020 ο τζίρος των περιπτέρων ανήλθε σε 1,23 δισ. ευρώ
παρουσιάζοντας μείωση έναντι του 2019 κατά 13,8% ή
196,2 εκατ. ευρώ, ενώ το 2021 προβλέπεται μείωση κατά
5,7% ή 70 εκατ. ευρώ. Η ποσοστιαία μεταβολή πωλήσεων
το 2020 έναντι του 2019 ανήλθε σε -13,8%, ενώ για το 2021
προβλέπεται μικρότερη μείωση κατά 5,7% έναντι του 2020.
Σε ό,τι αφορά στην απασχόληση, βάσει της έρευνας, η
απασχόληση μειώθηκε το 2020 κατά 7,7%, ενώ το 2021
προβλέπεται αύξηση κατά 1%. Στην παρουσίαση της
έρευνας που έγινε διαδικτυακά ο πρόεδρος της Κεντρικής

ο γεγονός ότι για το 2020
επιχειρήσεις του συγκεκριμένου
κλάδου εμφάνισαν μείωση τζίρου
περίπου 200 εκατ. ευρώ, ενώ ζημιές
ύψους 70 εκατ. αναμένονται και για
το 2021, καταδεικνύει το μέγεθος
του προβλήματος.

Τα περίπτερα σιγά σιγά εξαφανίζονται από τον
επιχειρηματικό χάρτη εξαιτίας μείωσης της κατανάλωσης
αλλά και λόγω των προβλημάτων που απειλούν σήμερα
συνολικά το επιχειρείν, όπως η αδυναμία αποπληρωμής
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συμπεριφορά, μετά το λοκντάουν, όπως διαπιστώνεται
από
τα
ευρήματα
πρόσφατων
ερευνών
που
παρουσιάστηκαν στο συνέδριο Convenience Retailing
Conference μετά το λοκντάουν οι καταναλωτές σε ποσοστό
75% επισκέφτηκαν τα περίπτερα και λοιπά καταστήματα
εξυπηρέτησης έναντι 87% τα σούπερ μάρκετ, με μέση
συχνότητα επίσκεψης 6,5 επισκέψεις ανά μήνα στα
περίπτερα έναντι 6,3 στα μίνι μάρκετ, 5,1 στα καταστήματα
ψιλικών και πολύ υψηλότερη συχνότητα 10,2 στα σούπερ
μάρκετ. Η εξέλιξη του αριθμού των καταστημάτων
εξυπηρέτησης και των περιπτέρων κατά την τελευταία
δεκαετία ήταν συνεχώς πτωτική.
των υποχρεώσεων και η έλλειψη ρευστότητας. Ως
Επιμελητήριο και βεβαίως και ως Κεντρική Ένωση
Επιμελητηρίων Ελλάδος έχουμε ζητήσει από την
κυβέρνηση να λάβει στοχευμένα μέτρα στήριξης αυτών των
επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων είναι η δημιουργία
χρηματοδοτικών εργαλείων, η μείωση της φορολογίας, η
επέκταση του μέτρου της επιδότησης ενοικίου, η
αντιμετώπιση των αυξήσεων στην ενέργεια, η μη
επιστροφή της επιστρεπτέας προκαταβολής, η διεύρυνση
των κριτηρίων ενίσχυσης, η μείωση δημοτικών τελών.
Εμείς ως ΕΕΑ αλλά και ως ΚΕΕΕ δηλώνουμε ότι θα είμαστε
δίπλα στις επιχειρήσεις της μικρής λιανικής, με στόχο να
τις στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις». Όπως
σημειώνεται στην έρευνα,

T

α σημαντικότερα μέτρα στήριξης
που προτείνει ο κλάδος είναι η
οικονομική στήριξη από το κράτος
για τις φορολογικές υποχρεώσεις,
η οικονομική στήριξη με νέα
κεφάλαια με πηγή χρηματοδότησης
εκτός τραπεζικού συστήματος,
η μείωση φορολογίας, η επέκταση
επιδότησης ενοικίου, η αντιμετώπιση
των αυξήσεων στο κόστος ενέργειας,
η επιδότηση προσωπικού……

η μη επιστροφή της επιδότησης από την επιστρεπτέα
προκαταβολή, η μείωση των δημοτικών τελών ενώ τα
υπόλοιπα μέτρα έλαβαν μικρότερα ποσοστά. Σύμφωνα με
την έρευνα: Ο αριθμός των επιχειρήσεων που
διαχειρίζονται περίπτερα και είναι καταχωρημένα στο
μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητήριου Αθηνών
ανέρχεται σε 1.384, ενώ εκτιμάται ότι στην ζώνη
ενδιαφέροντος του ΕΕΑ δραστηριοποιούνται 2.200
περίπτερα.
Σημειώνεται
ότι
τα
περίπτερα,
ως
δραστηριότητα, καταγράφονται στον κωδικό NACE Rev.
2.0 (4719) με περιγραφή “άλλο λιανικό εμπόριο σε μη
ειδικευμένα καταστήματα” στον οποίο περιλαμβάνονται
επιπλέον πολυκαταστήματα στα οποία δεν κυριαρχούν τα
τρόφιμα-ποτά,
καταστήματα εξυπηρέτησης, μικρής
λιανικής, ψιλικά κλπ. ως εκ τούτου δεν υπάρχουν
δημοσιευμένα δεδομένα τζίρου από δευτερογενείς πηγές.
Οι εκτιμήσεις τζίρου προέρχονται από την έρευνα στις
επιχειρήσεις. Σε ό,τι αφορά στην καταναλωτική

Τ

α περίπτερα μειώθηκαν μεταξύ
2010 και 2020 κατά 50%, ενώ τα
λοιπά καταστήματα εξυπηρέτησης
μειώθηκαν κατά 24%.

Βάσει πρόσφατης έρευνας το 69,3% της αξίας πωλήσεων
(στοιχεία κυλιόμενου 12μηνου) επιλεγμένων κατηγοριών
προϊόντων (τσιπς, σνακς, καφές, νερό, φρυγανιές,
συσκευασμένοι ξηροί καρποί, ζαχαρώδη, σοκολάτες,
παγωτά, τσίχλες, χυμοί, κριτσίνια, μπύρες, μπισκότα,
προφυλακτικά, καραμέλες, έτοιμο τσάι, γιαούρτια, μπάρες
δημητριακών, γάλα, χαρτομάντηλα, αναψυκτικά, ψημένα
σνακς, μπαταρίες, επιδόρπια, στιγμιαία ροφήματα)
πραγματοποιείται σε καταστήματα σύγχρονου εμπορίου
έναντι 30,7% σε καταστήματα παραδοσιακού εμπορίου και
από αυτό το 10,2% αφορά περίπτερα ενώ το 20,5% τα
λοιπά καταστήματα εξυπηρέτησης. Στα περίπτερα
πραγματοποιείται η κατανάλωση του 15% των ζαχαρωδών
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34,0%. Παράλληλα το 22% των επιχειρήσεων δήλωσε
αδυναμία να προβλέψει την κατάσταση κερδοφορίας για το
2021. Η απασχόληση για το 67,1% των περίπτερων
παρέμεινε σχεδόν στάσιμη το 2020 έναντι του 2019, ενώ για
το 24,9% του συνόλου η μείωση διαμορφώθηκε σε επίπεδο
άνω του 5%. Μόνο το 8,0% των επιχειρήσεων δήλωσε
αύξηση της απασχόλησης σε ποσοστό 5% και άνω.

προϊόντων, το 13,4% των ποτών-ροφηματων και το 8,2%
των αλμυρών σνακς, ενώ στα λοιπά καταστήματα
εξυπηρέτησης τα αντίστοιχα μερίδια κατανάλωσης είναι
22,3%, 24,7% και 18,2%. Επιπλέον, το 41,9% των αθλητικών
ροφημάτων, το 27,2% του έτοιμου καφέ, το 24,6% των
παγωτών, το 27,8% στις τσίχλες, το 24,0% σε καραμέλες και
γλειφιτζούρια, το 23,0% στο έτοιμο τσάι, το 28,4% στα
προφυλακτικά
πραγματοποιείται
στα
περίπτερα.
Σημειώνεται ότι οι τιμές στα περίπτερα κατά μέσο όρο είναι
λίγο υψηλότερες έναντι των λοιπών καταστημάτων
εξυπηρέτησης ενώ τα περίπτερα έχουν οριακά υψηλότερη
ποικιλία στα σνακς και τα παγωτά και μόνο στα αθλητικά
ποτά με διαφορά διαθέτουν μεγαλύτερη ποικιλία. Το 2020
το 52,9% των επιχειρήσεων Μικρής Λιανικής (περίπτερα)
βρισκόταν σε λειτουργία χωρίς ένταξη σε πλαίσιο στήριξης,
ενώ το 34,6% ήταν πληττόμενες χωρίς αναστολή
λειτουργίας με ένταξη σε πλαίσιο στήριξης. Το 56,1% των
περίπτερων δεν εντάχθηκε σε κάποιο χρηματοδοτικό
μέτρο στήριξης. Τα φορολογικά και τα εργασιακά είναι οι
σημαντικότερες κατηγορίες μέτρων στήριξης με μερίδιο
(35,0%) η κάθε μία και ακολουθούν τα δανειακά μέτρα με
20,0%. Το 47,4% των περίπτερων δήλωσε ότι τα μέτρα
στήριξης ήταν ανεπαρκή, ενώ το 27,3% κρίνει ότι μέτρα
επαρκούν αλλά σε μικρό βαθμό. Ωστόσο το 18,8% του
συνόλου των επιχειρήσεων δήλωσε ότι τα μέτρα επαρκούν
σε μεγάλο βαθμό. Ο κύκλος εργασιών για το 80,5% των
επιχειρήσεων Μικρής Λιανικής (περίπτερα) παρουσίασε
μείωση το 2020 έναντι του 2019 σε ποσοστό πάνω από 5%.
Το 25,3% των επιχειρήσεων κατέγραψε μείωση τζίρου άνω
του 50%, το 27,9% μείωση από 30% ως 50% και το 26,0%
μείωση από 10% ως 30%. Χωρίς ουσιώδεις μεταβολές
εμφανίζεται το 7,8% των επιχειρήσεων, ενώ μόνο το 11,6%
του συνόλου δήλωσε ότι αυξήθηκαν οι πωλήσεις τους. Οι
προβλέψεις για το 2021 δείχνουν βελτίωση του τζίρου με
αύξηση πάνω από 5% για το 39,2% των επιχειρήσεων,
ωστόσο μερίδιο που ανήλθε στο 43,1% του συνόλου
προβλέπει νέα μείωση με ποσοστό άνω του 5%, ενώ
παράλληλα δεν προβλέπεται σημαντική αλλαγή για το
17,9% των επιχειρήσεων.

Τ

ο 2020 καταγράφηκε στην μικρή
λιανική σημαντική αύξηση
του ποσοστού των ζημιογόνων
επιχειρήσεων στο 65,1%.....

από 28,0% το 2019 με μείωση των κερδοφόρων σε 25,5%
από 61,3% το 2019. Οι προβλέψεις για το 2021 δείχνουν
μείωση των ζημιογόνων επιχειρήσεων σε 34,7% του
συνόλου, με αύξηση του ποσοστού των κερδοφόρων σε

Οι προβλέψεις για το 2021 δείχνουν στασιμότητα στην
απασχόληση για το 69,4% των επιχειρήσεων, ενώ
αυξημένο σε 14,3% είναι το μερίδιο των επιχειρήσεων που
προβλέπει άνοδο της απασχόλησης σε ποσοστό 5% και
άνω. Το 67,3% των περίπτερων δήλωσαν ότι δεν θεωρούν
πιθανή την ένταξη τους σε δίκτυο με άλλες επιχειρήσεις,
ενώ μικρή πιθανότητα δίνει το 20,3% του συνόλου. Ωστόσο
ποσοστό των επιχειρήσεων που ανήλθε σε 2,6% θεωρεί ότι
υπάρχουν πολλές πιθανότητες ένταξης σε δίκτυο, ενώ
επιπλέον μερίδιο 2,6% δήλωσε ότι βλέπει αρκετές
πιθανότητες ένταξης. Το 43,2% των επιχειρήσεων του
κλάδου δήλωσαν ότι δεν κερδίζουν καθόλου από τον
τουρισμό, ενώ το 22,6% επηρεάζονται λίγο. Παράλληλα το
18,1% του συνόλου επηρεάζεται σημαντικά από τον
τουρισμό και το 7,1% αρκετά. Τέλος, τα περίπτερα
ρωτήθηκαν αν υπάρχουν παράγοντες που εμποδίζουν την
πρόσβαση τους σε χρηματοδοτικά προϊόντα. Το 61,5%
δήλωσε ότι δεν υπάρχουν τέτοιοι παράγοντες, ενώ
ποσοστό 27,3% δήλωσε ότι δεν υπάρχουν εγγυήσεις, το
4,2% ότι υπάρχει μη εξυπηρετούμενο δάνειο και το 3,5% ότι
η ηλικία του επιχειρηματία είναι κοντά στην σύνταξη.
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Ο

τέως Πρόεδρος της
Δημοκρατίας και
Επίτιμος Καθηγητής
της Νομικής Σχολής
του Εθνικού και
Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου
Αθηνών, κ. Προκόπιος
Παυλόπουλος, τόνισε
πως η Ελλάδα οφείλει
να διατηρήσει ζωντανή
την διεκδίκηση για
τις πολεμικές
αποζημιώσεις και
το κατοχικό δάνειο.
Στην ομιλία του στο Ετήσιο
Μνημόσυνο για τους Μάρτυρες του
Ολοκαυτώματος των Καλαβρύτων
που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά
στρατεύματα
κατοχής
ο
κ.
Παυλόπουλος
επισήμανε:
«Η

αιματοβαμμένη γη των Μαρτυρικών
Καλαβρύτων και οι ψυχές των
τραγικών Θυμάτων, που πλανώνται
αδιαλείπτως σε τούτο τον Ιερό Τόπο,
θυμίζουν, για πάντα και προς κάθε
κατεύθυνση,
το
απεχθέστερο
έγκλημα πολέμου στην Ελλάδα κατά
την
διάρκεια
του
Δεύτερου
Παγκόσμιου Πολέμου. Έγκλημα το
οποίο συντελέσθηκε, υπό συνθήκες
Ολοκαυτώματος που παραπέμπουν
σε πραγματικό Έγκλημα κατά της
Ανθρωπότητας, από τα ναζιστικά
στρατεύματα κατοχής την 13η
Δεκεμβρίου 1943. Εκπληρώνοντας
Εθνικό
Χρέος,
κυριολεκτικώς,
τιμούμε και φέτος την Ιερή Μνήμη
των
τραγικών
Θυμάτων
της
ναζιστικής θηριωδίας στέλνοντας,
urbi et orbi, το διπλό μήνυμα: «Δεν
ξεχνάμε, Ποτέ ξανά». Και σας
ευχαριστώ θερμώς γιατί μου δίνετε,
για μιάν ακόμη φορά, την ευκαιρία
να μετέχω σε αυτό το Ιερό
Προσκύνημα. Μέσα σε αυτό το
πλαίσιο Ιστορικής Μνήμης -και
μακριά
από
κάθε
λογική
αντεκδίκησης, που είναι παντελώς
ξένη σ’ εμάς, τους Έλληνεςεντάσσουμε και τις αξιώσεις της
Ελλάδας ως προς το κατοχικό
δάνειο και τις εν γένει αποζημιώσεις
για τα θύματα και τις υλικές
καταστροφές
της
ναζιστικής
θηριωδίας. Και τούτο διότι η
Δικαιοσύνη της Ιστορίας,

Π

ροκειμένου το
μήνυμα «Δεν
ξεχνάμε, Ποτέ
ξανά» να καταστεί
πράξη, απαιτεί
από τους θύτες να
ολοκληρώσουν την
«συγγνώμη» τους
αποδίδοντας στην
Ελλάδα αυτό που
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δικαιωματικώς
της ανήκει.

Πράγμα που σημαίνει πως αν η
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της
Γερμανίας εννοεί και αναγνωρίζει,
στο ακέραιο, τις ευθύνες της για το
ναζιστικό παρελθόν της οφείλει,
αμέσως, να πράξει έναντι της
Ελλάδας εκείνο, το οποίο επιβάλλει
τόσον η Ιστορική διαδρομή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο κοινός
μας Ευρωπαϊκός Πολιτισμός, ιδίως
δε ο κοινός μας Ευρωπαϊκός
Νομικός Πολιτισμός. Και επ’ αυτού
υπενθυμίζω τις βασικές μας θέσεις που είναι και Εθνικές μας Θέσεις,
αφότου
συντελέσθηκαν
τα
εγκλήματα της ναζιστικής θηριωδίας
κατά της Ελλάδας και του Ελληνικού
Λαού- ως προς τις ως άνω αξιώσεις
μας. Διευκρινίζεται, ευθύς εξ αρχής,
ότι έχουμε να κάνουμε με δύο
εντελώς διαφορετικά, από νομική
άποψη, θέματα. Ήτοι: Α. Πρώτον, με
το κατοχικό δάνειο προς την
Γερμανία, το οποίο συνήφθη
υποχρεωτικώς
–ορθότερα
με
καταναγκαστικό
και
εκβιαστικό
τρόπο- μεταξύ της κατοχικής
Ελληνικής κυβέρνησης και της
Γερμανίας, προς συντήρηση των
στρατευμάτων
κατοχής.
Εδώ
πρόκειται, λοιπόν, από νομική
σκοπιά για ενοχή εκ συμβάσεως.
Άρα, η αντίστοιχη εκ της συμβάσεως
απαίτηση
της
Ελλάδας
είναι
ενδοσυμβατικής
-και
όχι
αδικοπρακτικής- προέλευσης. 1. Σε
αυτήν την απαίτηση προστίθενται
ποσά, τα οποία προκύπτουν από
συναφείς προς την δανειακή
σύμβαση αιτίες, όπως είναι ιδίως οι
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τόκοι υπερημερίας λόγω μη έγκαιρης εξόφλησης. 2.

Γ

ια την απαίτηση αυτή δεν τίθεται
ούτε θέμα παραγραφής ούτε
θέμα παραίτησης.

Τίθεται μόνο ζήτημα συνολικού υπολογισμού της ως
σήμερα. Ας σημειωθεί, ότι η Ελληνική θέση γίνεται νομικώς
τόσο περισσότερο ισχυρή, όσον η αποπληρωμή του
δανείου είχε αρχίσει ήδη από την κατοχική περίοδο. Β. Και,
δεύτερον, με τις αποζημιώσεις λόγω ανθρώπινων θυμάτων
και υλικών καταστροφών στην Ελλάδα από τις δυνάμεις
κατοχής. 1. Επισημαίνεται, πριν απ’ όλα, ότι το 1946, στην
Διάσκεψη των Παρισίων, είχε προσδιορισθεί ένα -κατά
προσέγγιση- ποσό τέτοιων αποζημιώσεων προς την
Ελλάδα ύψους 7,5 δισ. δολαρίων. Κυρίως δε επισημαίνεται
μ’ έμφαση ότι το 1953, με την Συμφωνία του Λονδίνου, δεν
«χαρίσθηκαν» στην Γερμανία οι οφειλές της λόγω
πολεμικών αποζημιώσεων, όπως η γερμανική πλευρά
«τεχνηέντως» φαίνεται να διατείνεται. α) Η Συμφωνία αυτή
απλώς έθεσε «σε αδράνεια» τις οφειλές της Γερμανίας ως
την υπογραφή, κατά το Διεθνές Δίκαιο (Δίκαιο του
Πολέμου), «Συμφώνου Ειρήνης» μεταξύ της τελευταίας και
των Δυνάμεων που νίκησαν στον Δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο.

Πρόκειται νομικώς για ένα είδος «αναβλητικής αίρεσης»
(lato sensu), σχετικά με την εξόφληση των υποχρεώσεων
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της Γερμανίας, επειδή τότε θεωρήθηκε ότι αυτή δεν διέθετε
-πρωτίστως λόγω της διαίρεσής της σε Δυτική και
Ανατολική- την κατά το Διεθνές Δίκαιο απαιτούμενη
πολιτειακή υπόσταση για ανάληψη και εκπλήρωση
συναφών υποχρεώσεων. β) Τούτο -ήτοι η ικανότητα
σύναψης «Συμφώνου Ειρήνης»- επήλθε το 1990. Όταν,
μετά την επανένωση της Γερμανίας, η τελευταία απέκτησε
ενιαία, νομικώς, πολιτειακή υπόσταση και κυριαρχία.
Ειδικότερα, το 1990 υπογράφηκε το λεγόμενο «Σύμφωνο 2
+ 4» μεταξύ της ενωμένης πλέον Γερμανίας και ΗΠΑ, ΕΣΣΔ,
Γαλλίας και Αγγλίας. γ) Γίνεται δε σήμερα, γενικώς και
επισήμως, δεκτό -de facto δε το έχει αποδεχθεί και η
Γερμανία, αφού στην βάση αυτή στηρίζει την εν γένει
κυριαρχία της- ότι το ως άνω Σύμφωνο επέχει την θέση του
«Συμφώνου Ειρήνης» που προβλέπει, κατά το Διεθνές
Δίκαιο, η προαναφερόμενη Συμφωνία του Λονδίνου του
1953. Και τούτο διότι μόνον έκτοτε η Γερμανία μπορούσε
να υπογράψει ένα τέτοιο «Σύμφωνο», δεδομένου ότι μόνο
τότε, κατά τα προλεχθέντα, απέκτησε την ενότητά της και
την ενιαία κυριαρχία της μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο. δ) Το «Σύμφωνο 2 + 4» καλύπτει, λόγω της νομικής
φύσης του αλλά και γενικότητάς του, και τα μη
συμβαλλόμενα πλην όμως «παθόντα» από την γερμανική
κατοχή Κράτη, όπως η Ελλάδα. Είναι δηλαδή νομικό
κείμενο γενικής εφαρμογής. 2.

Η

από Ελληνικής πλευράς νομική
βάση των αποζημιωτικών
απαιτήσεων κατά της Γερμανίας
βρίσκει σταθερό έρεισμα κυρίως
στις διατάξεις του άρθρου 3 της Δ΄
Σύμβασης της Χάγης του 1907, οι
οποίες κωδικοποίησαν και τις ως τότε
διατάξεις του Δικαίου του Πολέμου.

α) Κατά τις διατάξεις αυτές: «Ο εμπόλεμος όστις ήθελε
παραβιάσει τας διατάξεις του Κανονισμού θα υποχρεούται,
αν συντρέχει λόγος, εις αποζημίωσιν, θα είναι δε
υπεύθυνος δια πάσας τας πράξεις τας διαπραχθείσας υπό
των προσώπων των μετεχόντων της στρατιωτικής του
δυνάμεως». Επέκεινα, οι διατάξεις των άρθρων 46 και 47
του «Κανονισμού Νόμων και Εθίμων του Πολέμου στην
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ξηρά», ο οποίος είναι προσαρτημένος στην Δ΄ Σύμβαση της
Χάγης του 1907, καθιερώνουν και τις δύο θεμελιώδεις αρχές
του Δικαίου του Πολέμου, ήτοι τις αρχές της προστασίας
του σεβασμού του Ανθρώπου και της ατομικής ιδιοκτησίας.
β) Όλες αυτές τις αρχές επικαιροποίησε η απόφαση του
Διεθνούς Στρατιωτικού Δικαστηρίου της Νυρεμβέργης, το
1946. Αυτό είχε αποδεχθεί, έναντι της Ελληνικής
Κυβέρνησης, επισήμως, το 1965, ο τότε Καγκελάριος
Λούντβιχ Έρχαρτ. Ο ίδιος δε είχε μιλήσει για επανορθώσεις
ύψους 500 εκ. γερμανικών μάρκων. Από τα όσα εκτέθηκαν
προκύπτει ότι οι ως άνω αξιώσεις μας, από τις οποίες
ουδέποτε και καθ’ οιονδήποτε τρόπο έχουμε παραιτηθεί,
είναι πάντα νομικώς ενεργές –πράγμα που σημαίνει ότι δεν
τίθεται κανένα θέμα παραγραφής- και δικαστικώς
επιδιώξιμες. Και ο κοινός μας Ευρωπαϊκός Νομικός
Πολιτισμός, ως μέρος του εν γένει κοινού μας Ευρωπαϊκού
Πολιτισμού που συντίθεται από τις διατάξεις αλλά και από
τις θεμελιώδεις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής και της
Διεθνούς Νομιμότητας, επιβάλλει την σχετική απόφαση να
την λάβει αρμόδιο δικαιοδοτικό Forum, με βάση το σύνολο
του εφαρμοζόμενου, εν προκειμένω, Διεθνούς Δικαίου.

Η θέση αυτή είναι, κυριολεκτικώς, Εθνική και, κατά
συνέπεια, αδιαπραγμάτευτη. Πολλώ μάλλον όταν την θέση
αυτή ενισχύει, πλέον, καταλυτικώς η πρόσφατη
γνωμοδότηση (2019) της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας
Εμπειρογνωμόνων
του
Γερμανικού
Κοινοβουλίου
(Bundestag). Η οποία αφενός αναγνωρίζει ότι δεν τίθεται
ζήτημα παραίτησης ή παραγραφής των αξιώσεων στην
Ελλάδα. Και, αφετέρου, προτρέπει, «expressis verbis», την
γερμανική πλευρά ν’ αποδεχθεί την προσφυγή Ελλάδας
και Γερμανίας στο αρμόδιο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
Και κατά τούτο, μόνο προβληματισμό προκαλεί η από
18.10.2019 απόρριψη της, από τον Ιούνιο του ίδιου έτους,
πλήρως τεκμηριωμένης ρηματικής διακοίνωσης της
Ελλάδας -αλλά και μεταγενέστερες, άμεσες ή έμμεσες,
απορρίψεις-αναφορικά με την προοπτική προσφυγής σε
αρμόδιο δικαιοδοτικό Forum, για την οριστική επίλυση της
σχετικής διαφοράς ως προς τις αξιώσεις της Ελλάδας
αναφορικά με το κατοχικό δάνειο και τις γερμανικές
αποζημιώσεις.

Η

προαναφερόμενη άρνηση της
Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας της Γερμανίας,
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αγνοώντας όλα τα κατά τ’ ανωτέρω,
πλήρως τεκμηριωμένα, νομικά
επιχειρήματα, εμφανίζεται παντελώς
αναιτιολόγητη, δοθέντος ότι έρχεται
σε αντίθεση και προς την Ευρωπαϊκή
και την Διεθνή Νομιμότητα.
Επιπλέον, η άρνηση αυτή είναι άκρως αντιφατική και
υποκριτική, αφού δεν είναι νοητό και αποδεκτό, από
πλευράς
συνεπούς
διεθνούς
συμπεριφοράς,
η
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας από την μια
πλευρά να επιχειρεί, σε πολλές περιπτώσεις, να
«παραδώσει μαθήματα» σεβασμού, εκ μέρους άλλων
Κρατών, της Διεθνούς και της Ευρωπαϊκής Νομιμότητας.
Και, από την άλλη, ν’ αρνείται την συμμόρφωσή της προς
αυτές, όταν μάλιστα πρόκειται για θύματα και ζημίες
προερχόμενες από το εφιαλτικό ναζιστικό της παρελθόν,
το οποίο έχει, δημοσίως και διεθνώς, καταδικάσει και
αποκηρύξει με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο. Υπό τις
συνθήκες αυτές είναι βέβαιο ότι με την προαναφερόμενη
συμπεριφορά της η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της
Γερμανίας υποσκάπτει, «εκ των έσω», την αξιοπιστία της
και το κύρος της, σ’ Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο. Όπως
είναι λοιπόν αυτονόητο, η Ελλάδα δεν αποδέχεται, ούτε
πρόκειται ν’ αποδεχθεί, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, την
άρνηση αυτή. Πράγμα που σημαίνει ότι θα επανέλθει εν
προκειμένω, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη έκταση και
έμφαση στα νομικά -και όχι μόνο- επιχειρήματά της».
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του Γιώργου Βάμβουκα

Καθηγητή Οικονομικών
και Οικονομετρίας
του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών

Μετά το 2018 η Τουρκία πλήττεται
από μια ανηλεή οικονομική κρίση.
Τα οικονομικά προβλήματα είναι
εντεινόμενα και αιχμηρά, όπως
συνεχής υποτίμηση του εθνικού της
νομίσματος,
υψηλή
ανεργία,
αλματώδης
άνοδος
του
πληθωρισμού, μεγάλα ελλείμματα
στο
ισοζύγιο
τρεχουσών
συναλλαγών, δραματική αύξηση του
εξωτερικού χρέους, κ.ο.κ.

Ο

ξύτατα οικονομικά
προβλήματα
που ωθούν
σε εξαθλίωση
εκατομμύρια τούρκους
πολίτες και διευρύνουν
τις κοινωνικοοικονομικές
ανισότητες,
απειλώντας έτσι
με κατάρρευση
το ισλαμικό
καθεστώς Ερντογάν.

Η σημερινή μας ανάλυση θα
καταδείξει
ότι
οι
πολιτικοοικονομικές προοπτικές της
Τουρκίας και άρα το πολιτικό μέλλον
του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, άμεσα
και καθοριστικά εξαρτώνται από τις
βραχυμεσοπρόθεσμες προοπτικές
της τουρκικής οικονομίας. Ναι μεν
πολυεθνικές
εταιρίες
από
τη
Γερμανία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τη
Γαλλία, κ.λπ., έχουν επενδύσει στην
Τουρκία δεκάδες δις δολάρια,
ωστόσο
ζωτικής
σημασίας
αμερικανικά
γεωπολιτικά
και
στρατιωτικά συμφέροντα ενδέχεται
να
προωθούν
σενάριο
στραγγαλισμού
της
τουρκικής
οικονομίας,
που
σαφώς
θα
σηματοδοτούσαν την κατάρρευση
του ισλαμοκεντρικού κατεστημένου
Ερντογάν.
Στη
συνέχεια
θα
εξετάσουμε
τους
κυριότερους
παράγοντες που θα μπορούσαν να
προκαλέσουν
τη
σταδιακή
αποσταθεροποίηση της τουρκικής
οικονομίας
και
την
έκρηξη
κοινωνικών αναταραχών. Ο πρώτος
παράγων
σχετίζεται
με
την
υποτίμηση
του
εγχωρίου
νομίσματος,
δηλαδή
με
την
διολίσθηση της τουρκικής λίρας
έναντι των κορυφαίων ξένων
νομισμάτων,
όπως
είναι
το
αμερικανικό δολάριο και το ευρώ.

Στο παρελθόν η συναλλαγματική
ισοτιμία τουρκικής λίρας-δολαρίου
ήταν κοντά στο δύο (2). Για
παράδειγμα, την 1η Φεβρουαρίου
2013, η ισοτιμία τουρκικής λίραςδολαρίου ήταν 1,7563, που σημαίνει
ότι 100 δολάρια ανταλλάσσονταν με
175,63 τουρκικές λίρες. Ωστόσο, από
το Φθινόπωρο του 2017 και μέχρι
σήμερα παρατηρείται η συνεχής
υποτίμηση της λίρας έναντι του
αμερικανικού δολαρίου και των
υπόλοιπων ισχυρών νομισμάτων
της παγκόσμιας οικονομίας. Ενώ
στις 11 Σεπτεμβρίου 2017 η ισοτιμία
λίρας-δολαρίου ήταν 3,4101 στις 13
Αυγούστου 2018 αυξάνεται σε
6,8285. Κατά τη διάρκεια του 2021 η
υποτίμηση της τουρκικής λίρας είναι

Σελίδα 14

παρατεταμένη και αλματώδης. Η
ισοτιμία τουρκικής λίρας-δολαρίου
από 6,9642 την 21η Φεβρουαρίου
2021 εκσφενδονίζεται σε 14,8163 την
15η Δεκεμβρίου 2021. Η υποτιμητική
τάση της τουρκικής λίρας εντός του
2021 όντως είναι δραματική και
δύσκολα θα αναχαιτιστεί τους
επόμενους μήνες. Το ισοζύγιο
τρεχουσών
συναλλαγών
της
Τουρκίας
επί
σειρά
ετών
παρουσιάζει ελλείμματα δεκάδων
δις δολαρίων, καθότι οι εισαγωγές
είναι πολύ υψηλότερες από τις
εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών.

Η

υποτίμηση της
τουρκικής λίρας
έναντι του
δολαρίου, του ευρώ
και άλλων ξένων
νομισμάτων προκαλεί
την αύξηση της τιμής
των εισαγόμενων
προϊόντων, με
συνέπεια την πρόκληση
του φαινομένου
του εισαγόμενου
πληθωρισμού.

Όταν η υποτίμηση της τουρκικής
λίρας έναντι του αμερικανικού
δολαρίου, του ευρώ, κ.ο.κ., είναι
παρατεταμένη,
τα
εισαγόμενα
προϊόντα
γίνονται
συνεχώς
ακριβότερα πυροδοτώντας έτσι τον
πληθωρισμό
στην
τουρκική
οικονομία. Την περίοδο 2010-2017
τα μέσα επίπεδα του πληθωρισμού
στην Τουρκία κυμαίνονταν γύρω στο
8%. Μετά το 2017 ο πληθωρισμός
καλπάζει με γρήγορους ρυθμούς. Τα
επίπεδα του πληθωρισμού σε
ετήσια βάση από 11% το 2017
ξεπέρασαν τον Δεκέμβριο του 2021
το 20%. Η δυναμική της υποτίμησης
συγκλίνει στο συμπέρασμα ότι ο
πληθωρισμός στην Τουρκία
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ν όμως η υποτίμηση της λίρας
συνεχιζόταν στο διηνεκές,
οι τουρκικές εξαγωγικές
επιχειρήσεις θα κινδύνευαν με
χρεοκοπία, λόγω του ότι θα έφταναν
στο σημείο να πωλούσαν τα προϊόντα
τους στις διεθνείς αγορές σε τιμές
κάτω από το κόστος παραγωγής.

σύντομα θα προσεγγίσει το 30%. Ο πληθωρισμός ροκανίζει
το πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων, με συνέπεια τη
μείωση της συνολικής ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών. Η
κάμψη της εγχώριας ζήτησης σε συνδυασμό με την
συρρίκνωση του πραγματικού εισοδήματος μισθωτών και
συνταξιούχων εξωθούν την τουρκική οικονομία σε φάση
ύφεσης.

Η

ύφεση προκαλεί την άνοδο της
ανεργίας. Το ποσοστό ανεργίας
στην Τουρκία υπολογίζεται τον
Δεκέμβριο του 2021 γύρω στο 15%
έναντι 10,9% που ήταν το 2017.

Σε απόλυτους αριθμούς ο αριθμός των ανέργων στην
Τουρκία εκτιμάται τον Δεκέμβριο του 2021 σε 7.000.000
άτομα. Ενώ η υποτίμηση προκαλεί την άνοδο στις τιμές
των εισαγόμενων προϊόντων, αντιθέτως επιφέρει την
μείωσή της τιμής των εξαγόμενων αγαθών και υπηρεσιών.
Αν η υποτίμηση του εγχώριου νομίσματος είναι διαρκής και
έντονη δύνανται να προκληθούν σοβαρά ρήγματα στην
παραγωγική βάση της οικονομίας. Έστω ότι το 2018 η τιμή
του προϊόντος Χ ήταν 10 δολάρια. Με την υποτίμηση της
τουρκικής λίρας (εγχώριο νόμισμα) κατά 50%, το προϊόν Χ
στις διεθνείς αγορές θα πωλείτο πλέον 5 και όχι 10 δολάρια.
Νέα υποτίμηση της λίρας κατά 50% θα έριχνε την τιμή του
εξαγόμενου τουρκικού προϊόντος Χ στα 2,5 δολάρια.

Σε χώρες με ασθενή νομίσματα και υψηλό εξωτερικό χρέος,
η συνεχής υποτίμηση του εγχωρίου νομίσματος προκαλεί
την επιδείνωση της δημοσιονομικής τους κατάστασης.

Σ

ύμφωνα με τα στοιχεία
της Παγκόσμιας Τράπεζας
το εξωτερικό χρέος της
Τουρκίας υπολογίζεται το 2021
σε 480 δις δολάρια.

Με μέσο ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο εξυπηρέτησης του
εξωτερικού χρέους γύρω στο 10% και προσδιορίζοντας σε
15 έτη τη μέση φυσική διάρκεια αποπληρωμής του,
συνάγεται ότι η Τουρκία χρειάζεται ετησίως τουλάχιστον 40
δις δολάρια για την καταβολή τοκοχρεολυσίων στους
ξένους πιστωτές της. Το εξωτερικό χρέος δεν εξυπηρετείται
με τουρκικές λίρες αλλά με σκληρό συνάλλαγμα, όπως
δολάρια, ευρώ, γιεν, κ.ο.κ. Η εξεύρεση συναλλάγματος του
επιπέδου των 40 δις δολαρίων προϋποθέτει πλεονάσματα
στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών πολλών δις
δολαρίων και σημαντικές εισροές ξένων επενδυτικών
κεφαλαίων. Η Τουρκία δεν πληροί αυτές τις δύο καίριες
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προϋποθέσεις, καθότι το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
της είναι ελλειμματικό και οι εισροές ξένων επενδυτικών
κεφαλαίων μετά το 2018 εμφανίζουν αισθητή πτωτική τάση.
Υπό αυτές τις δυσμενείς συνθήκες, η εξυπηρέτηση του
πελώριου εξωτερικού χρέους των 480 δις δολαρίων
αναπόφευκτα θα καταστεί αδύνατη, εξαναγκάζοντας την
Τουρκία να προβεί σε στάση πληρωμών και για μια ακόμα
φορά να προσφύγει στις αγκάλες του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου. Οι ΗΠΑ ελέγχουν τη λειτουργία του
παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Διεθνείς
οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας
κρατών και επιχειρήσεων σαν τις Moody’s, Standard &
Poor’s και Fitch ελέγχονται και εξυπηρετούν τα στρατηγικά
οικονομικά συμφέροντα των ΗΠΑ. Οι οργανισμοί αυτοί με
τις
περιοδικές
εκθέσεις
τους
οριοθετούν
το
πολιτικοοικονομικό μέλλον της Τουρκίας και των
υπόλοιπων αναπτυσσόμενων χωρών της υφηλίου.

Σελίδα 16

της χρέους ενδεχομένως χρειάζεται άνω των 50 δις
δολαρίων. Μέχρι πρότινος, η Τουρκία εξασφάλιζε
σημαντικούς πόρους ξένου συναλλάγματος από τις αθρόες
εισροές ξένων επενδυτικών κεφαλαίων από χώρες σαν τις
ΗΠΑ, Γερμανία, Ιαπωνία, Γαλλία, Μ. Βρετανία, κ.λπ. Την
τελευταία διετία οι εισροές ξένων κεφαλαίων για άμεσες
επενδύσεις αισθητά έχουν μειωθεί, προκαλώντας σοβαρά
προβλήματα ρευστότητας στην Τουρκία για την
εξυπηρέτηση του πελώριου εξωτερικού της χρέους. Τους
επόμενους μήνες η τουρκική κοινωνία μεγάλη ανηφόρα
έχει να διαβεί. Η επιδείνωση της οικονομίας της συντελείται
με ρυθμούς χιονοστιβάδας. Τα πολύ υψηλά επιτόκια βάσει
των οποίων το τουρκικό κράτος και οι εμπορικές τράπεζες
δανείζονται στις διεθνείς χρηματαγορές, τα ανύπαρκτα
συναλλαγματικά διαθέσιμα της Τράπεζας της Τουρκίας, ο
καλπάζων πληθωρισμός, το υπερμέγεθες εξωτερικό χρέος,
η αυξανόμενη ανεργία και οι κάκιστες σχέσεις του
καθεστώτος Ερντογάν με τις ΗΠΑ, προδιαγράφουν
σκοτεινό το μέλλον της γειτονικής μας χώρας.

Η

οικονομική πολύ πιθανόν να
μετεξελιχθεί σε κοινωνικήπολιτική κρίση απειλώντας
με κατάρρευση το απολυταρχικό
μωαμεθανικό καθεστώς Ερντογάν.

Η

Τουρκία δανείζεται σήμερα
από τις διεθνείς χρηματαγορές
με επιτόκια άνω του 10%,
καταδεικνύοντας την μεγάλη
εξάρτησή της από το πολυεθνικό
τραπεζικό κεφάλαιο.

Ονομαστικά επιτόκια δανεισμού αυτού του επιπέδου
σηματοδοτούν κινδύνους επαπειλούμενης χρεοκοπίας. Το
σκληρό συνάλλαγμα είναι πλέον δυσεύρετο για την
Τουρκία. Οι ενέσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
των 5 ή των 10 δις δολαρίων αποτελούν προσωρινές
ανάσες στην παραπαίουσα τουρκική οικονομία. Η Τουρκία
για την ετήσια εξυπηρέτηση του υπερβολικού εξωτερικού

Υ.Γ. Στο άρθρο μου της προηγούμενης Κυριακής (12-122021) τα αρχικά του ονοματεπώνυμου της πρώην
συναδέλφου καθηγήτριας της ΑΣΟΕΕ εκ παραδρομής
γράφηκαν λάθος ως Α.Ζ. Η ορθή γραφή των αρχικών του
ονοματεπώνυμού της είναι Ι.Χ.
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του Νότη Μαριά

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

H

υγειονομική κρίση
και οι συνεχείς
μεταναστευτικές
ροές ανέδειξαν
για άλλη μια φορά
τις τεράστιες
αβελτηρίες της ΕΕ.
Έτσι μπροστά στην πασιφανή
αδυναμία των Βρυξελλών να
αναλάβουν δράση, τα κράτη μέλη
της ΕΕ αναγκάστηκαν εκ των
πραγμάτων να λάβουν μέτρα για την
προστασία της υγείας των πολιτών
τους αλλά και την προάσπιση των
εθνικών τους συνόρων και την
εμπέδωση της ασφάλειας των
κοινωνιών τους. Ακόμη και σήμερα
σχεδόν δύο χρόνια μετά την έκρηξη
της πανδημίας τα κράτη μέλη της ΕΕ
παραμένουν οι βασικοί παίκτες που
καθορίζουν υπό ποιους όρους θα

επιτρέπεται
η
είσοδος
κάθε
προσώπου στη επικράτεια τους.
Αλλά
και
στο
πεδίο
της
μετανάστευσης τα κράτη μέλη της
ΕΕ και ιδίως οι χώρες πρώτης
εισόδου με αιχμή την Ελλάδα, την
Ιταλία και την Ισπανία καλούνται να
διαχειριστούν το τεράστιο βάρος της
φιλοξενίας χιλιάδων προσφύγων και
παρανόμων μεταναστών.

Άλλωστε λόγω του Δουβλίνου 3 στις
χώρες πρώτες εισόδου της ΕΕ έχει
επιβληθεί η νομική υποχρέωση
διαχείρισης των αιτήσεων ασύλου
και ως εκ τούτου έχουν πλέον
μετατραπεί σε αποθήκη ψυχών
καθώς εκεί παραμένουν πλέον
εγκλωβισμένοι χιλιάδες πρόσφυγες
και παράνομοι μετανάστες οι οποίο
κατά τα άλλα επιθυμούν να πάνε
στις χώρες του σκληρού πυρήνα.
Από την άλλη πλευρά αξιοποιώντας
τις ρυθμίσεις του χώρου Σένγκεν

O

ι πλούσιες χώρες
της Ευρωζώνης
έχουν κλείσει
επί του πρακτέου
τα σύνορά τους
επαναφέροντας
συνοριακούς ελέγχους
περικειμένου να
μην εισέρχονται
στην επικράτειά
τους όσοι τυχόν
παράνομοι μετανάστες
καταφέρουν να
φύγουν από τις χώρες
πρώτης εισόδου.

Σελίδα 17

Επιπλέον δεν δέχονται καμία
δευτερογενή
μετακίνηση
όσων
έχουν λάβει καθεστώς πρόσφυγα
στις χώρες πρώτης εισόδου και οι
οποίοι με βάση τις κείμενες διατάξεις
δικαιούνται να ταξιδεύουν ακώλυτα
στις άλλες χώρες Σένγκεν και να
παραμείνουν εκεί για 90 ημέρες.
Τέλος το σύστημα μετεγκατάστασης
προσφύγων απέτυχε, καθώς η μεν
Γερμανία εκτέλεσε τις υποχρεώσεις
της κατά 40%, η Γαλλία κατά 25% και
η Πολωνία κατά 0%.

Βέβαια η ιστορία συνήθως εκδικείται
και έτσι η Πολωνία εμφανίζεται
πλέον να ζητά βοήθεια και
αλληλεγγύη από τις άλλες χώρες της
ΕΕ λόγω των μεταναστευτικών
ροών που αντιμετωπίζει στα σύνορά
της με την Λευκορωσία. Βρήκε
λοιπόν στήριξη από το ιερατείο των
Βρυξελλών
το
οποίο
πλέον
ανακάλυψε
την
έννοια
της
εργαλειοποίησης
του
μεταναστευτικού από τρίτες χώρες
και άρχισε να κινητοποιείται με
μέτρα για την διαφύλαξη και το
σφράγισμα των ευρωπαϊκών λέει
εξωτερικών συνόρων στις περιοχές
των χωρών της Βαλτικής και της
Πολωνίας. Και όλα αυτά ενώ
«ποιούσε την νήσσαν» την ώρα που
ο Ερντογάν τον Μάρτιο του 2020
εργαλειοποιούσε το μεταναστευτικό
οργανώνοντας αλλεπάλληλα
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«ντου» χιλιάδων δύστυχων ανθρώπων στον Έβρο.

Α

λλά και για τα νησιά του Αιγαίου
τα οποία υφίσταντο τεράστιες
μεταναστευτικές ροές επί χρόνια,
το ιερατείο των Βρυξελλών όχι μόνο
έκανε τα στραβά μάτια λόγω Τουρκίας
αλλά αντίθετα τολμούσε και
ακόμη τολμά να κατηγορεί την
Ελλάδα για δήθεν puchbacks.

Σελίδα 18

Πολωνίας κατά της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού
εντάσσονται στην ψυχροπολεμική πολιτική της Δύσης
κατά της Ρωσίας και των Συμμάχων της. Επιπλέον,
ενεργοποιείται και το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ καθώς θεωρείται
ως
υβριδική
απειλή
η
εργαλειοποίηση
των
μεταναστευτικού και ετοιμάζεται το πολιτικό πλαίσιο για
ενδεχόμενη ενεργοποίηση της ρήτρας συλλογικής άμυνας
του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ. Από την άλλη πλευρά σε σχέση με
την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού εκ μέρους της
Τουρκίας το ΝΑΤΟ «κάνει τον τροχονόμο».

Στην περίπτωση όμως της Πολωνίας και της Λιθουανίας οι
Βρυξέλλες ξεσπαθώνουν καλύπτοντας κάθε ενέργεια της
Βαρσοβίας και του Βίλνιους για την προστασία των
συνόρων τους, χρηματοδοτούν την κατασκευή φράκτη,
ενώ για τον φράχτη του Έβρου διαφωνούσαν και τέλος
επιβάλλουν σκληρά μέτρα και κυρώσεις κατά της
Λευκορωσίας ενώ την ίδια στιγμή χαϊδεύουν την Τουρκία η
οποία κάνει ακριβώς τα ίδια. Έτσι για άλλη μια φορά
αποδεικνύεται ότι έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά.
Κυρώσεις κατά του Μίνσκ και θωπείες για την Άγκυρα.
Βέβαια όλα αυτά εξηγούνται με όρους γεωπολιτικούς
καθώς τα μέτρα στήριξης των χωρών της Βαλτικής και της

Μέσα στο πλαίσιο αυτό λοιπόν πρέπει να εξεταστεί και η
νέα πρόταση της Κομισιόν «για την ενίσχυση της
διακυβέρνησης του χώρου Σένγκεν» που προβλέπει πέραν
των άλλων αλλαγές στον κώδικα συνόρων του Σένγκεν
αλλά και υιοθέτηση ενός ειδικού Κανονισμού «για την
αντιμετώπιση καταστάσεων εργαλειοποίησης στον τομέα
της μετανάστευσης και του ασύλου» εκ μέρους τρίτων
χωρών. Μια πρόταση για την οποία είχε ήδη προϊδεάσει
την διεθνή κοινότητα ο Μακρόν ενόψει της Γαλλικής
προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από 1/1/2022.
Ειδικότερα στις 14 Δεκεμβρίου 2021 η Κομισιόν
ανακοίνωσε ότι προτείνει επικαιροποιημένους κανόνες
«για την ενίσχυση της διακυβέρνησης του χώρου Σένγκεν».
Σύμφωνα με την Κομισιόν «οι στοχευμένες αλλαγές θα
έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερο συντονισμό σε επίπεδο

ΕΕ και θα εξοπλίσουν καλύτερα τα κράτη μέλη για την
αντιμετώπιση αναδυόμενων προκλήσεων κατά τη
διαχείριση τόσο των κοινών εξωτερικών συνόρων της ΕΕ
όσο και των εσωτερικών συνόρων εντός του χώρου
Σένγκεν. Στόχος της επικαιροποίησης είναι να
διασφαλιστεί ότι η επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά
σύνορα παραμένει μέτρο έσχατης ανάγκης». Και η
Κομισιόν συνέχισε: «Οι νέοι κανόνες εισάγουν επίσης
κοινά εργαλεία για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των
εξωτερικών συνόρων σε περίπτωση κρίσης στον τομέα της
δημόσιας υγείας, με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν
από την πανδημία COVID-19. Η εργαλειοποίηση των
μεταναστών εξετάζεται επίσης στην επικαιροποίηση των
κανόνων Σένγκεν, καθώς και μέσω παράλληλης πρότασης
για μέτρα που μπορούν να λάβουν τα κράτη μέλη στους
τομείς του ασύλου και της επιστροφής σε μια τέτοια
περίσταση» (www.ec.europa.eu/commission 14/12/2021).
Σύμφωνα με την Κομισιόν η Πρότασή της επιδιώκει: 1.Πιο
διαρθρωμένη διαδικασία για την επαναφορά των ελέγχων
στα εσωτερικά σύνορα, με περισσότερες διασφαλίσεις.
2.Προώθηση
της
χρήσης
εναλλακτικών
μέτρων.
3.Περιορισμό του αντικτύπου των ελέγχων στα εσωτερικά
σύνορα στις συνοριακές περιοχές. 4.Αντιμετώπιση των μη
επιτρεπόμενων μετακινήσεων εντός του χώρου Σένγκεν.
5.Στήριξη των κρατών μελών στη διαχείριση καταστάσεων
εργαλειοποίησης της μετανάστευσης.

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 18-19 Δεκεμβρίου 2021 | Αριθμός Φύλλου 211 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |

Σελίδα 19

σύνεγγυς την ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή της
εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ για τη μετανάστευση και να
δώσει περαιτέρω ώθηση όπου αρμόζει» δηλώνοντας ότι θα
επανέλθει στο συγκεκριμένο θέμα.

Μάλιστα στα Συμπεράσματά του της 16ης Δεκεμβρίου 2021
και στο σημείο 18 «το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει τις προσπάθειες τρίτων
χωρών να εργαλειοποιήσουν τους μετανάστες για
πολιτικούς σκοπούς.

Υ

πογραμμίζει την ανάγκη
να αναπτυχθούν μέσα
αντιμετώπισης της
εργαλειοποίησης των μεταναστών……

(www.consilium.europa.eu 16/12/2021).
Ειδικότερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα παραπάνω
Συμπεράσματά του αναφερόμενο στις εξωτερικές πτυχές
της μετανάστευσης επισήμανε ότι είναι σημαντικό να
υπάρχει μέριμνα για όλες τις μεταναστευτικές οδούς, στο
πλαίσιο ολοκληρωμένης προσέγγισης με βάση το σύνολο
της διαδρομής (σημείο 15). Στο πλαίσιο αυτό κάλεσε την
Επιτροπή και τον ύπατο εκπρόσωπο να μεριμνήσουν, από
κοινού με τα κράτη μέλη, ώστε τα σχέδια δράσης για τις
χώρες καταγωγής και διέλευσης να τεθούν σε λειτουργία
και εφαρμογή χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, σε
συνεργασία με τις χώρες-εταίρους (σημείο 16). Για τους
λόγους αυτούς ζήτησε την ενεργοποίηση χωρίς
καθυστέρηση μιας επαρκούς χρηματοδότησης. Ιδιαίτερη
έμφαση έδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις επιστροφές
παρανόμων μεταναστών απαιτώντας την ενεργοποίηση
της σχετικής διαδικασίας ζητώντας ταυτόχρονα «μια πιο
ενοποιημένη πολιτική της ΕΕ όσον αφορά τις επιστροφές
και καλεί την Επιτροπή και τον ύπατο εκπρόσωπο να
αναλάβουν ταχέως δράση, από κοινού με τα κράτη μέλη,
για να εξασφαλίσουν πραγματικές επιστροφές από την ΕΕ
προς τις χώρες καταγωγής» αξιοποιώντας τους διάφορους
μοχλούς πίεσης που διαθέτουν όπως είναι η αναπτυξιακή
πολιτική, το εμπόριο, οι θεωρήσεις κλπ και όλα αυτά με
στόχο να «εξασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή των
ισχυουσών συμφωνιών και ρυθμίσεων επανεισδοχής,
καθώς και τη σύναψη νέων, και να υποβάλουν έκθεση στο
Συμβούλιο» (σημείο 17). Στη συνέχεια το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο κάλεσε «το Συμβούλιο και την Επιτροπή να
εξετάσουν τρόπους για την ενίσχυση των ρυθμίσεων
συνεργασίας ώστε να στηρίξουν τα κράτη μέλη που είναι
αντιμέτωπα με ειδικές προκλήσεις στα εξωτερικά σύνορα
της ΕΕ, μεταξύ άλλων όσον αφορά τους συνοριοφύλακες
καθώς και την εναέρια επιτήρηση» (σημείο 19). Κλείνοντας
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε το «Συμβούλιο, υπό την
καθοδήγηση της Προεδρίας του, να παρακολουθεί εκ του

Όμως τόσο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όσο και η Κομισιόν
αλλά και οι χώρες του ευρωπαϊκού σκληρού πυρήνα για
άλλη μια φορά αρνούνται να καταργήσουν το Δουβλίνο 3
το οποίο μετατρέπει Ελλάδα και Ιταλία σε αποθήκη ψυχών
ενώ ταυτόχρονα πετούν τη μπάλα στην εξέδρα σε σχέση με
την υιοθέτηση ενός σχεδίου μετεγκατάστασης των
προσφύγων από τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου στις
χώρες του πλούσιου ευρωπαϊκού Βορρά. Έτσι οι
Βρυξέλλες προκρίνουν ένα αυστηρό πλαίσιο φύλαξης των
εξωτερικών συνόρων της ΕΕ με λήψη μάλιστα και έκτακτων
μέτρων
σε
περίπτωση
εργαλειοποίησης
του
μεταναστευτικού από τρίτες χώρες, ενώ την ίδια στιγμή για
άλλη μια φορά

Α

ρνούνται τόσο την κατάργηση
του Δουβλίνου 3 όσο και
την υιοθέτηση ενός δίκαιου
συστήματος κατανομής προσφύγων
εντός της ΕΕ με βάση το ΑΕΠ και
τον πληθυσμό κάθε χώρας.
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του Νίκου Νικολόπουλου
Προέδρου
Χριστιανοδημοκρατικού
Κόμματος Ελλάδος

Ο λαός κι' αν είχε κάποιες
αντιστάσεις κάποτε, κι' αν κρατούσε
μιαν αξιοπρέπεια, τρέμοντας τον
κορωνοϊό
εξαφανίστηκε
και
παρέδωσε
τα
κλειδιά
σε
εξουσιαστές… Τώρα που φθάσαμε
στο ρεκόρ των 132 νεκρών σε μια
μέρα και είναι πλέον βέβαιο ότι θα
κλείσουμε τη χρονιά με πάνω από
20.000 νεκρούς…

Η

θνητότητα εκτός
ΜΕΘ φθάνει στο
88% ενώ εντός
ΜΕΘ το αντίστοιχο
ποσοστό είναι
62%, γεγονός που
καταρρίπτει με τον
πλέον κατηγορηματικό
τρόπο τους ισχυρισμούς
του Κ. Μητσοτάκη ότι
όσοι ασθενείς είναι
διασωληνωμένοι εκτός
ΜΕΘ έχουν την ίδια
φροντίδα με εκείνους

Σελίδα 20

που νοσηλεύονται στην εντατική.

Και όμως σιωπηλά δεχόμαστε το ψευδέστατο κυβερνητικό αφήγημα να παραμένει
το ίδιο και απαράλλακτο: «συνολικά βρισκόμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο
όρο». Είμαστε εντάξει; Είναι πολύ θλιβερό το ότι το θέμα της μελέτης των κυρίων
Τσιόδρα και Μελέτη αντιμετωπίζεται πολιτικάντικα και όχι στην ουσία του. Δεν
πρέπει να αξιώσουμε να απαντήσει ο αλαζόνας Πρωθυπουργός στα εξής
αμείλικτα ερωτήματα; Α) Εάν

Η

βλακώδης απόλυση εν μέσω τρομερής
πανδημίας των 10.000 υγειονομικών
είχε επίπτωση στη λειτουργία των ΜΕΘ
και στους τρομερούς θανάτους.

Β) Εάν μπορούσαν να ληφθούν μέτρα για άριστη λειτουργία των ΜΕΘ και δεν
ελήφθησαν Γ) Εάν θα έπρεπε να επιταχθούν ιδιωτικές κλινικές και δεν
επιτάχθηκαν Δ) Το κυριότερο και πλέον ίσως εγκληματικό που δεν αναφέρει ούτε
ο κ. Τσίπρας…
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Με την επισημασμένη από καιρό «θανατηφόρο» λειτουργία
των ΜΕΘ και της ως όλα δείχνουν αδυναμίας βελτίωσης
της,

Γ

ιατί δεν χρησιμοποιήθηκαν τα
μονοκλωνικά φάρμακα για να
σωζόντουσαν χιλιάδες ζωές ;;;

Ε) Αν είναι έτσι που προφανώς είναι ποιος φέρει την
ευθύνη για τους χιλιάδες θανάτους που οι περισσότεροι θα
είχαν αποφευχθεί; Και που επιπλέον και οι ΜΕΘ θα
λειτουργούσαν πληρέστερα αφού δεν θα ήταν τόσον
πιεσμένες; Γιατί, αφού κανείς από τα κόμματα και τα ΜΜΕ
δεν επισημαίνει την τρομερή ίσως αλαζονική ευθύνη για
χιλιάδες θανάτους, εμείς οι πολίτες παραμένουμε θεατές;
Μέχρι πόσους νεκρούς θα λέμε ότι είναι λιγότερες οι
απώλειες σε σχέση με τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο; Ναι,
ασφαλώς πάντα θα υπάρχει μια σύγκριση για να μας
δείχνει ότι η ενσυναίσθηση μπορεί να φύγει για βόλτα και
να μη γυρίσει ποτέ. Στην Ελλάδα στη χώρα των ηρώων και
των
όμορφων
ανθρώπων
νομίζουμε
πως
θα
ανακαλύψουμε την ωραιότητα στις α-μορφες μάζες;
Επειγόντως πρέπει να ανακαλύψουμε τις ρίζες της
πατρίδας μας, να τραβήξουμε τους χυμούς που θα μας
αναγεννήσουν… Μόνον τότε θα σηκωθούμε, θα πατήσουμε
στα πόδια μας και δρασκελίζοντας θα πάμε ολοταχώς προς
τον προορισμό μας… Γιατί πάντα έτσι κάνουν οι Έλληνες,
όταν είναι Έλληνες. Δεν βολευόμαστε όσο είμαστε
σκεπτόμενοι ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ άνθρωποι, μόνον τότε η ελληνική
φιλοσοφία και η Χριστιανική παράδοση ζει και σαν
«βιοσοφία»! Γράφονται πολλά και λέγονται ακόμα
περισσότερα για τη Νέα Τάξη και την Παγκοσμιοποίηση.
Τώρα δυστυχώς και

Ε

μείς οι Έλληνες με τις τελευταίες
ξενοκίνητες και ξεπλυμένες
ηγεσίες μας βιώνουμε τα
αποτελέσματα αυτού του νέου
πολυπολιτισμικού ανελεύθερου
και άδικου συστήματος της
παγκόσμιας διακυβέρνησης στο
πετσί μας και στη ψυχή μας.

Σελίδα 21

Ζούμε πια σε μια απολίτικη, απνευμάτιστη υλιστική εποχή
όπου έχει παροπλιστεί η συμμετοχική, πλουραλιστική,
κοινωνική δημοκρατία, διότι έχει επιβληθεί η ΝΕΑ ΤΑΞΗ
των ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΩΝ. Ασφαλώς τα οξύτατα οικονομικά
προβλήματα που κάνουν το βίο μας αβίωτο, μαζί και με το
ΚΟΡΟΝΟΪΟ, δεν μας βοηθούν να αναστοχαστούμε… Όμως
ας μην ξεχνάμε πως μέρα με τη μέρα χάνουμε ότι πιο
πολύτιμο με το αίμα τους μας χάρισαν οι προπάτορες μας
την ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ 2015
ΕΝΑ ΥΠΟΔΟΥΛΟ ΚΡΑΤΟΣ… ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ; Θα
πάρουμε την Πατρίδα στα χέρια μας; Θα κάνουμε την
Ελλάδα μας πάλι εξωστρεφή, να συμμετέχει δυναμικά και
δημιουργικά στο παγκόσμιο γίγνεσθαι και όχι τυφλά να
υπακούει στα κελεύσματα των ξένων και εις βάρος των
δικών μας συμφερόντων; Το κρίσιμο ερώτημα είναι θα
αναλάβουμε το εγχείρημα της αναγέννησης και
ανασυγκρότησης της χώρας μας, κουβαλώντας τις εθνικές
της αποσκευές ή θα συνεχίζουμε - βαριά κι’ αποσταγμέναως μια εθνικά πολτοποιημένη κοινωνία, προσαρμοσμένη
στις
προδιαγραφές
της
νεοφιλελεύθερης
παγκοσμιοποίησης;
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του Κυριάκου Τόμπρα

Οικονομολόγου, Διδάκτορα
Οικονομικού Πανεπιστημίου
Salerno, Προέδρου Υπέρβασης

Ο Γιώργος Τράγκας κόλλησε στον
χώρο
εργασίας
του,
από
εμβολιασμένο
με
3
δόσεις
συνεργάτη του. Έτσι, λοιπόν, λόγω
της καθημερινής του επαφής με τον
φορέα, θα είχε μετά βεβαιότητας
κολλήσει, ακόμη και αν ήταν
εμβολιασμένος. Στην συνέχεια….

Α

πό την στιγμή
που διαγνώστηκε
θετικός,
εκλιπαρούσε να
του χορηγηθούν
Μονοκλωνικά
Αντισώματα, αλλά,
η Πολιτεία, στα πλαίσια
της τιμωρητικής της
πολιτικής απέναντι
στους ανεμβολίαστους,
δεν έκανε το αίτημά
του δεκτό.

Κατόπιν όλων αυτών, εισήχθη στο
Σωτηρία
και
κατέληξε
διασωληνωμένος στην ΜΕΘ, όπου
και πέθανε. Αν, λοιπόν, η Πολιτεία
είχε θεσπίσει την υποχρεωτικότητα
των
test
και
για
τους
εμβολιασμένους, καθότι και αυτοί
νοσούν, μεταδίδουν, νοσηλεύονται
και πεθαίνουν, ο συνεργάτης του,
αντί να βρίσκεται στην δουλειά του,
θα ήταν σε καραντίνα στο σπίτι του

και, έτσι, δεν θα είχε ποτέ μεταδώσει τον ιό στον Γιώργο Τράγκα. Και αν, επίσης,
η ίδια αυτή Πολιτεία, αντί να τον τιμωρήσει για την επιλογή του να παραμένει
ανεμβολίαστος, του είχε χορηγήσει τα Μονοκλωνικά Αντισώματα που ζητούσε, ο
Γιώργος Τράγκας δεν θα είχε καταλήξει ποτέ στην ΜΕΘ του Σωτηρία και, σήμερα,
θα ήταν ακόμη μαζί μας. Ποιος, λοιπόν, σκότωσε τον Γιώργο Τράγκα;;; Η δική του
επιλογή να μην εμβολιαστεί ή η εγκληματική επιλογή της Πολιτείας να διαχειριστεί
μια ξεκάθαρα υγειονομική κρίση, με όρους πολιτικής, οικονομικής και
επικοινωνιακής σκοπιμότητας ;;;

Γ

ιατί, την ίδια μέρα, μαζί με τον ανεμβολίαστο
Γιώργο Τράγκα, πέθαναν στις ΜΕΘ
όλης της χώρας και τουλάχιστον 40
εμβολιασμένοι συμπολίτες του.
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Άρα δεν υπάρχει ασφαλής επιστημονική τεκμηρίωση που
να διαβεβαιώνει ότι, ο 72χρονος, διαβητικός Γιώργος
Τράγκας, θα είχε επιζήσει αν ήταν εμβολιασμένος. Ενώ,
στην αντίπερα όχθη, είναι απολύτως βέβαιο, ότι, ο Γιώργος
Τράγκας δεν θα είχε ποτέ νοσήσει, αν ο εμβολιασμένος
συνεργάτης του είχε την υποχρέωση να υποβάλλεται σε
test, προκειμένου να προσέλθει στον χώρο εργασίας του
και, ακόμη, ότι δεν θα είχε ποτέ καταλήξει στην ΜΕΘ, αν του
είχαν χορηγηθεί, από την πρώτη στιγμή που τα ζήτησε, τα
Μονοκλωνικά Αντισώματα. Δεν χρειάζεται, λοιπόν, να είναι
κανείς ειδικός επιστήμονας, για να μπορεί να
αντιλαμβάνεται και να ερμηνεύει την κοινή λογική. Την
οποία, η Πολιτεία βιάζει καθημερινά, επί 2 ολόκληρα πλέον
χρόνια. Με αποκορύφωμα, την μετά τα εμβόλια εποχή,
κατά την οποία υιοθετήθηκε αμάσητο το ψευδεπίγραφο
δόγμα της «Πανδημίας των Ανεμβολίαστων». Που δεν
ντρέπονται να το υιοθετούν όλοι ανεξαιρέτως οι τηλε-ειδικοί
επιστήμονες, τους οποίους δικαίως χλευάζει ο Γιάννης
Ιωαννίδης, επισημαίνοντας ότι, έξω από τα ελληνικά ΜΜΕ,
δεν τους ξέρει ούτε η μάνα τους, καθότι δεν έχουν στο
ενεργητικό τους ούτε μια σχετική δημοσίευση.

Σελίδα 23

διαμετρικά αντίθετο αποτέλεσμα, δηλαδή αυτού της
«Πανδημίας των Εμβολιασμένων» ;;; Οι οποίοι, παρά το
ρεκόρ κρουσμάτων και θανάτων, που έφερε κόντρα στις
προβλέψεις η εμβολιαστική κάλυψη του 70% της ελληνικής
κοινωνίας, έχουν ακόμη την πολυτέλεια να συναθροίζονται
κατά εκατοντάδες και χιλιάδες, χωρίς μάσκες, κυριολεκτικά
ο ένας πάνω στον άλλο, σε πορείες, διαμαρτυρίες, κηδείες
πολιτικών αρχηγών, ακόμη και σε μπουζουκτσίδικα,
κλαμπ, χοροπηδάδικα, στριπτιζάδικα και οίκους ανοχής,
μεταδίδοντας, ο ένας στον άλλο τη νόσο. Και στην
συνέχεια, ο καθένας από αυτούς ή από το εμβολιασμένο,
στενό οικογενειακό και φιλικό τους περιβάλλον, την
επόμενη του ξεφαντώματος, όταν πηγαίνει χωρίς κανέναν
έλεγχο στην δουλειά του, μεταδίδει νομοτελειακά τη νόσο
του στον κάθε ανεμβολίαστο Γιώργο Τράγκα, που έχει την
ατυχία να βρίσκεται δίπλα του. Ο οποίος, παρότι προσέχει
και ελέγχεται υποχρεωτικά με test, δυο τουλάχιστον φορές
την εβδομάδα, κινδυνεύει καθημερινά να γίνει θετικός,
ακόμη και την ίδια ημέρα που τα υποχρεωτικά test της
Πολιτείας τον διέγνωσαν αρνητικό.

Α

ντί, λοιπόν, η Πολιτεία να ρίχνει το
ανάθεμα στους ανεμβολίαστους,
ας μας απαντήσει γιατί επέλεξε
την εγκληματική αυτή διαχείριση
της υγειονομικής κρίσης, που
μας οδήγησε στην «Πανδημία των
Εμβολιασμένων», με την καθημερινή
δολοφονία δεκάδων ανυποψίαστων
ανεμβολίαστων πολιτών, σαν
τον Γιώργο Τράγκα.

Τους οποίους, τα ΜΜΕ, προκειμένου να ξεπληρώσουν τον
πακτωλό των εκατομμυρίων που επένδυσε στην
προπαγάνδα τους η ίδια αυτή Πολιτεία, που αρνείται
πεισματικά να επενδύσει έστω και ένα ευρώ στην δημόσια
υγεία, βαφτίζουν, από θύματα, θύτες. Ποια οικονομικά και
πολιτικά συμφέροντα υπαγορεύουν, λοιπόν, στην
Πολιτεία, την επικοινωνιακή διαχείριση της υγειονομικής
κρίσης, αποκρύπτοντας τα στοιχεία των θανάτων των
εμβολιασμένων στις ΜΕΘ και τα στοιχεία της προσφάτως
δημοσιευθείσας έρευνας Τσιόδρα-Λύτρα, αλλά και
απαγορεύοντας
ταυτόχρονα
την πρόσβαση των
νοσούντων, εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων, στην
εγκεκριμένη και διαθέσιμη φαρμακευτική αγωγή των
Μονοκλωνικών Αντισωμάτων ;;; Με την απαγόρευση αυτή
να είναι τόσο προκλητική, που φτάνει στο έσχατο σημείο
να απαγορεύει την λήψη της θεραπείας των
Μονοκλωνικών Αντισωμάτων ακόμη και ιδιωτικά, δηλαδή
χωρίς καμία επιβάρυνση του κρατικού κορβανά !!!
Γνωρίζει κανείς κάποιον εμβολιασμένο που να πέθανε,
επειδή κόλλησε τη νόσο από ανεμβολίαστο;;; Ή μήπως, ο
καθένας από εμάς, γνωρίζει τουλάχιστον μια ακόμη
περίπτωση, αντίστοιχη με αυτή του Γιώργου Τράγκα;;;
Μήπως, λοιπόν, η με επιλογή της Πολιτείας, «ΑντιΥγειονομική» διαχείριση της πανδημίας, οδήγησε στο
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εμβολιασμού και τον αριθμό των δόσεων, που έφτασαν
αισίως τις 4. Και με την κάθε αύξηση των ποσοστών
εμβολιασμού και του αριθμού των δόσεων, να οδηγεί στο
υγειονομικό παράδοξο της ακόμη μεγαλύτερης αύξησης
των κρουσμάτων, των νοσηλειών και των θανάτων. Κάτι
σαν τον φαύλο κύκλο του λάθος φάρμακου των μνημονίων,
που αύξησε τα ελλείμματα και το χρέος, αντί να τα μειώσει.
Και που κάποια μέρα θα βρεθεί κάποιος επόμενος Μπαράκ
Ομπάμα, για να μας εξηγήσει πόσο υγειονομικά ηλίθιοι
μπορεί να είμαστε.

Ε

Αυτό είναι το σύνθημα στην Ελλάδα των 200 χρόνων από
την Επανάσταση, όπου το Υπουργείο Υγείας έχει
μετατραπεί σε Υπουργείο Pfizer.

Γ

ιατί πρέπει να είσαι εντελώς χαζός
για να μην καταλαβαίνεις ότι,
μέχρι να είναι διαθέσιμο στην
ελληνική αγορά το χάπι της Pfizer,
απαγορεύεται η χορήγηση
οποιασδήποτε άλλης θεραπείας.

Ακόμη και αν, όπως στην περίπτωση του Ντόναλντ Τραμπ
(και όχι μόνο), έχει αποδειχθεί θαυματουργή. Καθίσταται,
λοιπόν, προφανές και αυτονόητο, ότι, στόχος της Πολιτείας
δεν είναι η θεραπεία των νοσούντων, ούτε η εξάλειψη της
πανδημίας, αλλά η οριζόντια διασπορά της στην κοινότητα,
σε
καθεστώς
καθολικού
εμβολιασμού.
Με
την
εντατικοποίηση του φόβου της διασποράς από τις νέες
μεταλλάξεις, να αυξάνει κατακόρυφα τα ποσοστά

πειδή, όμως, η απάντηση σε κάθε
παρόμοιο ερώτημα κρύβεται
πάντα στον χρυσό κανόνα «Follow
the Money», έτσι και στην περίπτωση
του Γιώργου Τράγκα, ο ίδιος αυτός
κανόνας επιβεβαιώνεται με την απλή
αριθμητική του δημοτικού σχολείου:
10.000.000 Πολίτες Χ 4 Δόσεις =
40.000.000 Δόσεις……

Και όσο ο αριθμός των δόσεων θα αυξάνεται, τόσο θα
αυξάνονται και τα εκατομμύρια….. Είναι πολλά τα λεφτά
Άρη !!! Πολύ περισσότερα από τις 15.000 δόσεις
Μονοκλωνικών Αντισωμάτων, που θα έφταναν και θα
περίσσευαν για να αδειάσουν οι ΜΕΘ.
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

του Κώστα Διώτη

Οικονομολόγου, Στατιστικού,
Πρώην Εφοριακού
και Επιθεωρητή ΥΠΟΙΚ,
Επιτρόπου Οικονομικών
Υπέρβασης

Π

αντελώς άστοχο
αποδεικνύεται
το μέτρο της
ρύθμισης των
36 -72 δόσεων για
τα κορωνοχρέη,
καθώς μόλις 30.000
οφειλέτες ή
ποσοστό 3,5% έχουν
υποβάλλει αίτηση σε
σύνολο περίπου
830.000 υπόχρεων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του bankingnews.gr το ύψος των χρεών προς την
Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία τα οποία δημιουργήθηκαν από τον Μάρτιο του
2020 έως και τον Ιούλιο του 2021 και μπορούν να ρυθμιστούν φθάνουν στα 2,6 δισ.
ευρώ. Πηγές της ΑΑΔΕ εκτιμούν ότι όσο πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία που
είναι η 31η Δεκεμβρίου τόσο θα εντείνεται η κινητικότητα στη σχετική πλατφόρμα
αποδίδοντας το χαμηλό αριθμό αιτήσεων στο γεγονός ότι με την υποβολή της
αίτησης θα πρέπει εντός τριών εργάσιμων ημερών να καταβληθεί η πρώτη δόση,
ενώ αν αυτή υποβληθεί στο τέλος του μήνα οι πληρωμές ξεκινούν από το τέλος
Ιανουαρίου του 2022. Πάντως στο τραπέζι του υπουργείου Οικονομικών βρίσκεται
σενάριο παράτασης της προθεσμίας και του χρόνου έναρξης αποπληρωμής αλλά
οι αποφάσεις θα ληφθούν τις επόμενες ημέρες ανάλογα με τη πορεία των
αιτήσεων. Σημειώνεται ότι οι εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου ζητούν οι
πληρωμές να ξεκινήσουν από τον Απρίλιο του 2022. Με βάση το ισχύον
νομοθετικό καθεστώς οι οφειλέτες που έχουν πληγεί από την πανδημία έχουν την

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 18-19 Δεκεμβρίου 2021 | Αριθμός Φύλλου 211 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |
δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε έως και 72
δόσεις Συγκεκριμένα, μπορούν να επιλέξουν 36 άτοκες
δόσεις ή 72 έντοκες με επιτόκιο 2,5%. Δηλαδή

Ε

άν ο φορολογούμενος επιλέξει
αποπληρωμή της οφειλής σε 40
δόσεις αυτές θα είναι έντοκες.
Επίσης η καθυστέρηση καταβολής
δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση
αυτής με μηνιαία προσαύξηση που
ανέρχεται σε ποσοστό 5%.

Π

έντε παρατάσεις βασικών ή
έκτακτων υποχρεώσεων
των φορολογουμένων
έχει δρομολογήσει το
υπουργείο Οικονομικών

και στις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις.
Όπως σημειώνει το sofokleousin.gr η επιδείνωση των
δεικτών της πανδημίας με τους δεκάδες θανάτους
καθημερινά και τους εκατοντάδες διασωληνωμένους έχει
ανακόψει την οικονομική δραστηριότητα και

Κ

αθώς δεν υπάρχουν περιθώρια
για πρόσθετες ενισχύσεις
επιλέγεται η τακτική των
παρατάσεων υποχρεώσεων
προς την Εφορία για
επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Σελίδα 26

Η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την
καταβολή της πρώτης δόσης. Η πρώτη δόση για τις
αιτήσεις που θα υποβληθούν τέλος Δεκεμβρίου
καταβάλλεται μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022. Οι επόμενες
δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία
εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών. Η ρύθμιση χάνεται
στην περίπτωση που δεν καταβληθούν δύο δόσεις,
γεγονός που θα έχει ως συνέπεια την απώλεια και όλων
των ευεργετημάτων, ενώ το σύνολο του υπολοίπου της
οφειλής θα καθίσταται άμεσα απαιτητό. Για την
διευκόλυνση των πολιτών ορίζεται ελάχιστο ποσό 30 ευρώ
για
ρυθμίσεις
οφειλών
συνολικού
ύψους,
συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, έως
1.000 ευρώ και σε 50 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών
συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων τόκων και
προσαυξήσεων, άνω των 1.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι παρατάσεις που εξετάζεται να
δοθούν και οι οποίες θα ανακοινωθούν σταδιακά μέχρι την
31η Δεκεμβρίου 2021 είναι οι ακόλουθες: 1. Τέλη
κυκλοφορίας Η προθεσμία για την πληρωμή των τελών
κυκλοφορίας του έτους 2022, κανονικά λήγει στις 31
Δεκεμβρίου 2021. Ωστόσο θα δοθεί παράταση και μάλιστα
γενναία. Πέρυσι είχε χορηγηθεί παράταση έως το τέλος
Φεβρουαρίου ενώ φέτος, θα δοθεί τουλάχιστον μέχρι το
τέλος Ιανουαρίου. Εκτός από τη διευκόλυνση των κατόχων
αυτοκινήτων, η παράταση διευκολύνει και τον
προϋπολογισμό. Τα ποσά που θα εισπραχθούν το 2022 θα
εγγραφούν στον επόμενο προϋπολογισμό, ο οποίος έχει
ανάγκη από έσοδα, προκειμένου να μειωθεί αισθητά το
έλλειμμα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου
Οικονομικών. Άλλωστε το 2021 είναι ένα έτος χαμένο
δημοσιονομικά, οπότε και να λείψει ένα σημαντικό μέρος
από τα τέλη κυκλοφορίας, δεν θα έχει καμία επίπτωση,
καθώς ισχύει και η «ρήτρα διαφυγής» της Κομισιόν, που
επιτρέπει στα κράτη μέλη να ξεφεύγουν από τους
δημοσιονομικούς κανόνες. 2. Μεταβιβάσεις ακινήτων
Επειδή από την 1η Ιανουαρίου 2022 ισχύουν οι νέες
αυξημένες αντικειμενικές αξίες, και καθώς παρατηρείται
πρωτοφανής συνωστισμός στα συμβολαιογραφεία,
σχεδιάζεται να δοθεί παράταση ενός μήνα. Η παράταση θα
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αφορά στα ακίνητα για τα οποία θα έχει υποβληθεί η
δήλωση φόρου μεταβίβασης έως την 31η Δεκεμβρίου 2021
και θα μπορεί να ολοκληρωθεί έως την 31η Ιανουαρίου
2021, με τις παλαιές αντικειμενικές τιμές των ακινήτων.
Έτσι ο φόρος μεταβίβασης θα είναι λιγότερος, σε σχέση με
εκείνον που θα πλήρωναν, εάν εφαρμόζονταν οι αυξημένες
αντικειμενικές τιμές. 3. Ρύθμιση 36-72 δόσεων Στις 31
Δεκεμβρίου 2021 λήγει η προθεσμία για την ένταξη στις 3672 δόσεις των χρεών της πανδημίας. Όμως, από τις
περίπου 820.000 επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες
και γενικότερα φυσικά πρόσωπα των οποίων οι
φορολογικές υποχρεώσεις είχαν ανασταλεί, μέχρι τώρα
έχουν υποβάλλει αίτηση λιγότεροι από 30.000. Εκτιμάται
ότι είναι αδύνατον να υποβάλλουν αιτήσεις όλοι και το
ενδεχόμενο της παράτασης είναι ορθάνοιχτο. 4.
Επιστρεπτέα προκαταβολή Η επιστροφή των ποσών που
έχουν λάβει οι επιχειρηματίες είναι προγραμματισμένη να
ξεκινήσει από τον Ιανουάριο του 2021 και να ολοκληρωθεί
σε 60 μηνιαίες δόσεις, μετά φυσικά από το «κούρεμα» που

Κ

λείνουν οι εκκρεμείς
φορολογικές υποθέσεις του
2015, καθώς από τις 16
Δεκεμβρίου 2021 θεωρούνται
τυπικά ότι έχουν παραγραφεί
, αφού ο χρόνος που απομένει μέχρι το τέλος του τρέχοντος
έτους δεν επαρκεί για να τηρηθούν με «ευλάβεια» όλες οι
προθεσμίες και διαδικασίες που απαιτούνται για τον
νομότυπο επανέλεγχό τους. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του
Γιώργου Κούρου στην naftemporiki.gr το ίδιο ισχύει και για
τις εκκρεμείς υποθέσεις ακόμη και από το 2005, αφού

Η

31η Δεκεμβρίου 2021 είναι
ημερομηνία ορόσημο για
την παραγραφή χιλιάδων
φορολογικών υποθέσεων

, για τις οποίες όχι μόνο δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος,
αλλά δεν έχει κοινοποιηθεί στον υπόχρεο η πράξη
διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και φυσικά δεν του
δίδεται ο προβλεπόμενος από τη νομοθεσία χρόνος να
λάβει γνώση των στοιχείων του ελέγχου, αλλά και να έχει
τη δυνατότητα να εκθέσει τις θέσεις του. Η παραγραφή
φυσικά δεν ισχύει εάν έχουν περιέλθει σε γνώση των
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θα υποστούν ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει
ο φορολογούμενος ή τον τρόπο αποπληρωμής που θα
επιλέξει. Με το σχέδιο του ΥΠΟΙΚ σχεδιάζεται η έναρξη
αποπληρωμής από τον Μάρτιο του 2022 αν και οι
επαγγελματικοί φορείς ζητούν εξάμηνη παράταση μέχρι
τον Ιούνιο. Πάντως η παράταση τουλάχιστον τριών μηνών
είναι σχεδόν βέβαιη. 5. Πάγιες δαπάνες Την επέκταση και
το 2022 του μέτρου της επιδότησης των παγίων δαπανών
για τις επιχειρήσεις συγκεκριμένων κλάδων μελετά το
υπουργείο Οικονομικών, καθώς περισσεύουν 100 εκατ.
ευρώ από το ποσό των 450 εκατ. που ήταν διαθέσιμο για
το 2021. Σημειώνεται πως το μέτρο της επιδότησης των
παγίων δαπανών προβλέπει τον συμψηφισμό των
υποχρεώσεων προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ των
πληττόμενων
επιχειρήσεων,
που
καθίστανται
ληξιπρόθεσμες από την 1η Ιουλίου έως και την 31η
Δεκεμβρίου 2021, φόρο εισοδήματος, ΕΝ.Φ.Ι.Α., Φ.Π.Α. και
άλλου φόρους ή τέλη.

φορολογικών αρχών στοιχεία για διακίνηση εικονικών
στοιχείων, ή για άλλες, λίγες ωστόσο, περιπτώσεις που
προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία και μπορούν να
αφήσουν ανοιχτή την υπόθεση. Θα πρέπει να αναφερθεί,
με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας, ότι με την ολοκλήρωση των ελεγκτικών
επαληθεύσεων από τον ελεγκτή και σε κάθε περίπτωση
που διαπιστώνεται από τον φορολογικό έλεγχο ότι
προκύπτει διαφοροποίηση της φορολογικής οφειλής του
φορολογούμενου σε σχέση με τις δηλώσεις που έχει
υποβάλει, πριν από τη σύνταξη της οικείας έκθεσης
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ελέγχου και της έκδοσης της οριστικής πράξης
διορθωτικού προσδιορισμού φόρου θα πρέπει να
επιδίδεται στον υπόχρεο προσωρινός διορθωτικός
προσδιορισμός του φόρου, μαζί με το σχετικό σημείωμα
διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού
ελέγχου, στο οποίο θα αναφέρεται η φορολογική οφειλή με
βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού, καθώς και
οποιοδήποτε
σχετικό
στοιχείο
αιτιολογεί
τη
διαφοροποίηση της αμέσως ως άνω οφειλής σε σχέση με
τη φορολογική οφειλή με βάση τη δήλωση. Το κρίσιμο
όμως είναι ότι

Μ

ε το εν λόγω σημείωμα θα
καλείται ο φορολογούμενος
να διατυπώσει τις απόψεις
του σχετικά με τον προσωρινό
διορθωτικό προσδιορισμό του
φόρου εντός είκοσι (20) ημερών
από την επίδοσή του.

Στο πλαίσιο λοιπόν τήρησης των Συνταγματικών επιταγών
και της ασφάλειας δικαίου, οι κανόνες επιτάσσουν όπως
τηρούνται όλες οι προθεσμίες οι οποίες δεν μπορούν να
«καταπατηθούν», γεγονός που σημαίνει ότι η διακοπή της
προθεσμίας παραγραφής δεν εξαρτάται μόνο από την
έκδοση καταδικαστικής πράξης, αλλά και από την
εμπρόθεσμη κοινοποίησή της στον υπόχρεο σε βάρος του
οποίου εκδίδεται η πράξη. Επισημαίνεται ότι η
κοινοποίηση πράξεων που εκδίδει, σύμφωνα με τον
Κώδικα, η φορολογική διοίκηση προς φορολογούμενο ή
άλλο πρόσωπο, γίνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς, ενώ
συντελείται όταν: α) έχει κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά, ή στον
λογαριασμό του εν λόγω προσώπου ή του νόμιμου
αντιπροσώπου του ή του φορολογικού εκπροσώπου του
στο πληροφοριακό σύστημα, την οποία μάλιστα ακολουθεί
ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, β) αποσταλεί με
συστημένη
επιστολή
στην
τελευταία
δηλωθείσα
ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής
εγκατάστασης του εν λόγω προσώπου, ή γ) επιδοθεί στο
εν λόγω πρόσωπο, κατά τις διατάξεις του Κώδικα
Διοικητικής Δικονομίας, μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η
επίδοση με άλλον τρόπο. Η κοινοποίηση σύμφωνα με τον
Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας θεωρείται νόμιμη, εφόσον
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γίνει στην τελευταία δηλωθείσα στη φορολογική διοίκηση
διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης του
προσώπου. Ειδικότερα πάντως, πέρα από την τήρηση των
τυπικών διαδικασιών που πρέπει εκ του νόμου να
τηρούνται, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η υπόθεση
«χάνεται», το «καθεστώς» για την παραγραφή υποθέσεων
έχει διαμορφωθεί ως εξής: 1. Η κανονική περίοδος
παραγραφής εξακολουθεί να είναι 5ετής. Η πενταετία
αρχίζει να μετρά αμέσως μετά το τέλος του έτους εντός του
οποίου πρέπει να υποβληθεί η σχετική φορολογική
δήλωση. 2. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία εντός της
κανονικής
5ετούς
προθεσμίας
παραγραφής
θα
εντοπίζονται νέα στοιχεία, από τα οποία προκύπτει ακόμη
μεγαλύτερη
φορολογητέα
ύλη
και
συνακόλουθα
υποχρέωση για πληρωμή επιπλέον φόρου, η προθεσμία
αυτή θα παρατείνεται για ένα ακόμη έτος. 3. Στις
περιπτώσεις που μετά τη λήξη της κανονικής 5ετούς
προθεσμίας παραγραφής οι φοροελεγκτικές αρχές
εντοπίζουν στοιχεία που θεωρούνται νέα και αποδεικνύουν
ότι το πραγματικό ύψος της φορολογητέας ύλης ήταν
μεγαλύτερο και το ποσό του φόρου που έπρεπε να
πληρώσει ο φορολογούμενος είναι υψηλότερο, τότε η
περίοδος παραγραφής θα παρατείνεται για 5 έτη και θα
γίνεται 10ετής στον φόρο εισοδήματος, ενώ στον ΦΠΑ θα
παρατείνεται για 5 έτη και θα γίνεται 10ετής ακόμη και στις
περιπτώσεις που δεν διενεργήθηκε αρχικός έλεγχος εντός
της κανονικής 5ετούς προθεσμίας παραγραφής. 4. Στις
περιπτώσεις που οι φοροελεγκτικές αρχές διαπιστώνουν
ότι για κάποιο έτος μέχρι το 2013 δεν υποβλήθηκε δήλωση
φορολογίας εισοδήματος, η προθεσμία παραγραφής του
δικαιώματος του Δημοσίου για έλεγχο του συγκεκριμένου
έτους θα γίνεται 15ετής, δηλαδή θα παρατείνεται κατά 10
επιπλέον χρόνια μετά τη λήξη της κανονικής (5ετούς)
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προθεσμίας παραγραφής. 5. Στις περιπτώσεις που οι
φοροελεγκτικές αρχές διαπιστώνουν ότι για κάποιο έτος
από το 2014 και μετά δεν υποβλήθηκε δήλωση φορολογίας
εισοδήματος, η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος
του Δημοσίου για έλεγχο του συγκεκριμένου έτους θα
γίνεται 10ετής, δηλαδή θα παρατείνεται κατά 5 επιπλέον
χρόνια. 6. Στις περιπτώσεις που οι φοροελεγκτικές αρχές
διαπιστώνουν ότι για κάποιο έτος δεν υποβλήθηκε δήλωση
ΦΠΑ, η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του
Δημοσίου για έλεγχο του συγκεκριμένου έτους θα γίνεται
10ετής, δηλαδή θα παρατείνεται κατά 5 επιπλέον χρόνια. 7.
Εάν υποβληθεί εκπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική
δήλωση εντός των πρώτων τεσσάρων ετών της κανονικής
5ετούς περιόδου παραγραφής του δικαιώματος του
Δημοσίου για έλεγχο, η προθεσμία παραγραφής θα
εξακολουθεί να είναι 5ετής. 8. Σε περίπτωση υποβολής
εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης εντός
της 5ετούς προθεσμίας παραγραφής, η προθεσμία αυτή θα
παρατείνεται μόνο για ένα έτος και θα γίνεται ουσιαστικά
6ετής. 9. Εφόσον υποβάλλεται εκπρόθεσμη αρχική
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δήλωση φορολογίας εισοδήματος μετά την παρέλευση της
κανονικής 5ετούς περιόδου παραγραφής, η παράβαση θα
εξομοιώνεται με μη υποβολή δήλωσης και η προθεσμία
παραγραφής θα γίνεται 15ετής για τα έτη μέχρι το 2013 και
10ετής για τα έτη από το 2014 και μετά. 10. Εάν υποβληθεί
εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος το
τελευταίο έτος της 5ετούς περιόδου παραγραφής της
χρήσης του 2013, δηλαδή μέχρι 31/12/2019, τότε η
προθεσμία παραγραφής θα παραταθεί για τρία ακόμη έτη,
θα γίνει δηλαδή 8ετής. 11. Εφόσον υποβάλλεται
εκπρόθεσμη αρχική δήλωση ΦΠΑ μετά την παρέλευση της
κανονικής 5ετούς περιόδου παραγραφής, η παράβαση θα
εξομοιώνεται με μη υποβολή δήλωσης και η προθεσμία
παραγραφής θα γίνεται 10ετής. 12. Σε περίπτωση
διαπίστωσης φοροδιαφυγής για τις χρήσεις των ετών 20122017 προβλέπεται πλέον 10ετής κι όχι 20ετής περίοδος
παραγραφής.
13.
Σε
περίπτωση
διαπίστωσης
φοροδιαφυγής για τις χρήσεις των ετών 2018, 2019 και
επομένων προβλέπεται πλέον 5ετής κι όχι 20ετής περίοδος
παραγραφής.

ομιλία του Υπουργού στο 1ο Φόρουμ Ακεραιότητας της
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας όπου ουσιαστικά ο κ.
Σταϊκούρας
περιέγραψε
το
πλαίσιο
διαφάνειας,
λογοδοσίας και την καταπολέμηση της της διαφθοράς.

Ω

Ο Νίκος Καρούτζος γράφει σχετικά με το γεγονός ότι η
Ελλάδα είναι εκπρόθεσμη στην εφαρμογή της οδηγίας
2019/1153 για το ξέπλυμα χρήματος: Ήταν Φεβρουάριος
του 2020 όταν δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η σύσταση
νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 «για
τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης
χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την
πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη
ποινικών αδικημάτων». Η νομοπαρασκευαστική επιτροπή
σύμφωνα με το ΦΕΚ θα έπρεπε να έχει φέρει εις πέρας το
έργο της (ήτοι σύνταξη του σχεδίου νόμου, της σχετικής
αιτιολογικής έκθεσης, της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών
ρυθμίσεων
και
του
πίνακα
αντιστοίχισης
των
προτεινόμενων με το σχέδιο νόμου διατάξεων με τις
διατάξεις της Οδηγίας) έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2020.
Σήμερα βρισκόμαστε 15 μήνες μετά τη σύσταση της
Επιτροπής και ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος
Σταϊκούρας ανακοίνωσε ότι το εν λόγω νομοσχέδιο
δρομολογείται και τίθεται σε δημόσια διαβούλευση χωρίς
ωστόσο να προσδιορίσει το χρόνο που θα συμβεί αυτό. Το
ενδιαφέρον είναι ότι η αναφορά στο νομοσχέδιο έγινε σε

στόσο η συγκεκριμένη οδηγία
που περιέχει πολύ κρίσιμες
διατάξεις για την αποτροπή και
την καταστολή του ξεπλύματος θα
έπρεπε ήδη να έχει ενσωματωθεί
στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών
της ΕΕ και φυσικά της Ελλάδας από
τον περασμένο Αύγουστο.

Γίνεται αντιληπτό ότι η Ελλάδα δεν έχει υιοθετήσει την
συγκεκριμένη κρίσιμη οδηγία εμπρόθεσμα και δεν υπάρχει
χρονικός ορίζοντας υιοθέτησης. Επισημαίνεται ότι
ενδεικτικό της καθυστέρησης είναι το γεγονός ότι μόλις τον
περασμένο Αύγουστο η κυβέρνηση έλαβε γνωμοδότηση
από την Αρχή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με την
οποία ζητούσε μεταβολές σε συγκεκριμένες προβλέψεις
του σχεδίου νόμου. Η Αρχή σημειωτέον γνωμοδότησε
εντός 20 ημερών από την ημέρα που έλαβε γνώση
διατάξεων του σχεδίου νόμου που την αφορούν.
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ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος

βγει προς πώληση στην Ελλάδα) και
κατ’ επέκταση στο ύψος του
τιμήματος που εκτιμάται ότι θα
κινηθεί μεταξύ 0,75 με 1,05 δισ. ευρώ
(15% με 20% της μικτής λογιστικής
αξίας των δανείων).

Τ
Τ

ην πρώτη ισχυρή
σύμπραξη, που
φιλοδοξεί να
διεκδικήσει
με αξιώσεις το
χαρτοφυλάκιο
«κόκκινων δανείων»
Αριάδνη της PQH
μικτής λογιστικής αξίας
5,2 δισ. ευρώ,
συγκρότησαν τα private
equity funds Bain,
Fortress και
Davidson Kempner.

Όπως σημειώνει το euro2day.gr η
συνεργασία Bain-Fortress ήταν
αναμενόμενη. Τα δύο private equity
funds αποτελούν τους μεγαλύτερους
μετόχους του ιταλικού ομίλου
διαχείρισης απαιτήσεων doValue
και έχουν συνεργαστεί αρκετές
φορές (τιτλοποίηση Frontier της
Εθνικής, από κοινού διεκδίκηση του
project Sky της Alpha κ.ά.). Η
προσθήκη της Davidson Kempner
στο σχήμα οφείλεται στο μέγεθος
του χαρτοφυλακίου Αριάδνη (σ.σ. το
μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο που έχει

α τρία
συνεργαζόμενα
funds ελέγχουν
τους δύο (doValue,
Cepal) από τους τρεις
mega-servicers της
εγχώριας αγοράς,
οι οποίοι θα
συνεργαστούν στη
διαχείριση του
χαρτοφυλακίου

, εφόσον η κοινοπραξία κερδίσει τον
διαγωνισμό και ολοκληρώσει τη
συναλλαγή. Είναι η πρώτη φορά
που θα συνεργαστούν τρία μεγάλα
private equity funds για τη
διεκδίκηση
εγχώριου
χαρτοφυλακίου, επιβεβαιώνοντας
τις εκτιμήσεις που προέβλεπαν
συμπράξεις και διεκδίκηση του
project Αριάδνη από δύο-τρία
ισχυρά σχήματα ή μεμονωμένους
επενδυτές. Από τους υπόλοιπους
ενδιαφερόμενους,
υπάρχουν
παίκτες όπως οι Lone Star, PIMCO,
που μπορούν να διεκδικήσουν
αυτόνομα το χαρτοφυλάκιο. Το ίδιο
ισχύει και για την Cerberus, το
ενδιαφέρον της οποίας, όμως, δεν
έχει επιβεβαιωθεί. Ο σουηδικός
όμιλος Intrum, που φέρεται να

συζήτησε με την Cerberus, βρίσκεται
τώρα σε συζητήσεις με έτερο
ενδιαφερόμενο. Υπενθυμίζεται ότι οι
Σουηδοί ελέγχουν το τρίτο εγχώριο
mega-servicer (Intrum Hellas). Η
διαγωνιστική
διαδικασία
έχει
ξεκινήσει.
Το
ενδεικτικό
χρονοδιάγραμμα προβλέπει την
υποβολή
μη
δεσμευτικών
προσφορών στις 18 Ιανουαρίου και
δεσμευτικών τον Μάιο του 2022.
Προβλέπει,
επιπρόσθετα,
βελτιωτικές προσφορές, εφόσον,
βέβαια,
προκύψουν
δύο
τουλάχιστον
ανταγωνιστικές
δεσμευτικές, με παροχή πρόσθετων
στοιχείων σε όσους περάσουν στην
τρίτη και τελευταία φάση. Στόχος
είναι η υπογραφή δεσμευτικής
συμφωνίας (SPA) εντός Ιουνίου.

Τ

ο χαρτοφυλάκιο
περιλαμβάνει
δάνεια μικτής
λογιστικής αξίας
5,2 δισ. ευρώ και
συνολικής απαίτησης
περίπου 14 δισ. ευρώ

, τα οποία διαχειρίζεται για
λογαριασμό
υπό
εκκαθάριση
πιστωτικών ιδρυμάτων η PQH. Ως
σύμβουλος πώλησης λειτουργεί η
Morgan Stanley. Προκειμένου να μη
λειτουργήσει αποτρεπτικά στην
προσέλκυση
ενδιαφέροντος
το
μέγεθος του χαρτοφυλακίου και να
διευρυνθεί,
όσο
γίνεται,
ο
ανταγωνισμός, η PQH αποφάσισε
να δοθούν διευκολύνσεις στην
καταβολή
του
τιμήματος,
επιβεβαιώνοντας
το
σχετικό
ρεπορτάζ
του
Euro2day.gr.
Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα
τμηματικής καταβολής σε βάθος
τριετίας, με την προϋπόθεση,
βέβαια, ότι ο προτιμητέος επενδυτής
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θα διαθέτει εγγύηση από αξιόπιστο τραπεζικό φορέα.
Εξυπακούεται ότι σε όρους καθαρής παρούσας αξίας, όσοι
καταβάλουν το τίμημα τοις μετρητοίς, θα πληρώσουν
λιγότερα. Υπενθυμίζεται ότι το τίμημα θα πρέπει να κινείται
εντός του εύρους της δίκαιης και εύλογης αποτίμησης που
έχει βγάλει η EY και ενέκρινε η Επιτροπή Ειδικών
Εκκαθαρίσεων (ΕΠ.ΕΙΔ.ΕΚΚΑ) της ΤτΕ. Αν δεν υπάρχει
προσφορά εντός του εύρους, ο διαγωνισμός κηρύσσεται
άγονος.

Το δίλημμα του δανειολήπτη: Να διαπραγματευτώ με το
fund ή να κινηθώ δικαστικά κατά του fund; Σύμφωνα με το
ρεπορτάζ του bankingnews.gr απάντηση δίνει η πιο κάτω
ενδεικτικά αναφερόμενη πραγματική υπόθεση εταιρείας, η
οποία κατέληξε σε επιτυχή διαπραγμάτευση, παρά την
επιβολή κατάσχεσης επί του επιχειρηματικού της ακινήτου
και ορισμό ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, ο οποίος
πλειστηριασμός δεν ολοκληρώθηκε επί τρία έτη, και εν
τέλει ακυρώθηκε δικαστικά η αναγκαστική εκτέλεση
(δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού), που επισπευδόταν
από διαχειρίστρια εταιρεία για λογαριασμό αποκτώσας
αλλοδαπής εταιρείας (fund). Συγκεκριμένα: Το Μονομελές
Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε ανέκκλητα κατ’ άρθρο 973
Κ.ΠολΔ.
ότι
είναι
ΑΚΥΡΟΣ
ο
επισπευδόμενος
πλειστηριασμός από αλλοδαπή εταιρεία απόκτησης
απαιτήσεων (FUND), η οποία απέκτησε την εν λόγω
ληξιπρόθεσμη επιχειρηματική απαίτηση συνολικού ύψους
10 εκατομμυρίων μέσω τιτλοποίησης από την Τράπεζα …
ΑΕ. Η δανειολήπτρια εταιρεία Τ….ΑΕ και οι εγγυητές αυτής
είχαν προσφύγει , παράλληλα με τις δικαστικές ενέργειες
τόσο σε διμερείς διαπραγματεύσεις όσο και στον
εξωδικαστικό
μηχανισμό
προς
εξωδικαστική
αναδιάρθρωση των οφειλών της οφειλέτιδος εταιρείας
έναντι όλων των πιστωτών της. Το fund που απέκτησε την
απαίτηση, ισχυριζόμενο ότι έχει νόμιμο δικαίωμα,
παράλληλα
με
τις
εξωδικαστικές
προσπάθειες
αναδιάρθρωσης της επιχείρησης και ενώ αυτές ήταν σε
εξέλιξη, επέσπευσε το έτος 2019 καταχρηστικά ηλεκτρονικό
πλειστηριασμό στο μοναδικό επιχειρηματικό ακίνητο της
εταιρείας, του οποίου η εκμετάλλευσή απέφερε τα έσοδα
και κέρδη που εμφάνιζε η εταιρεία. Ως είναι γνωστό, μετά
τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Κ.Πολ.Δ. δεν
προβλέπεται
πλέον στο
στάδιο των
πράξεων
αναγκαστικής εκτέλεσης η αναστολή του πλειστηριασμού.
Έτσι είναι δυνατόν να εκκρεμούν ανακοπές και έκδοση
αποφάσεων επί ανακοπών και ο ηλεκτρονικός
πλειστηριασμός να εξελίσσεται και να ολοκληρώνεται με
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την εκποίηση του κατασχεθέντος ακινήτου, χωρίς ακόμα να
έχουν κριθεί οι ενστάσεις του δανειολήπτη και με την
σφοδρή αρκετές φορές πιθανότητα να δικαιωθεί εν τέλει ο
δανειολήπτης, μετά την εκποίηση του ακινήτου και την
αναγκαστική αποβολή του από αυτό. Στην συγκεκριμένη
υπόθεση,
παράλληλα
με
τις
διαπραγματεύσεις,
εκκινήθηκαν και όλες οι προβλεπόμενες δικαστικές
ενέργειες αναστολής και ακύρωσης του πλειστηριασμού,
(λόγω της καταχρηστικότητας της επίσπευσης αυτού εν
μέσω διαπραγματεύσεων, της ισχύος της αναστολής
πράξεων εκτέλεσης, λόγω των καταχρηστικών χρεώσεων
Γ.Ο.Σ.) και εν τέλει λόγω της μη νομιμότητας της
τιτλοποίησης της απαίτησης προς το fund και των
συνεχών μεταβολών και μεταβιβάσεων των απαιτήσεων
της συγκεκριμένης τιτλοποίησης σε διάφορες εταιρείες
διαχείρισης, οπότε το έτος 2021 χωρίς ακόμα να έχει
ολοκληρώσει την εκποίηση του ακινήτου, λόγω
προγενέστερων δεκτών δικαστικών αποφάσεων περί
αναστολής αυτού για περιορισμένο χρονικό διάστημα,
πρόλαβε και εκδόθηκε ανέκκλητη απόφαση κατ’ αρθρ. 973
Κ.ΠολΔ. όπου το Δικαστήριο κρίνει οριστικά ότι πάσχει
από αοριστία η δήλωση συνέχισης του πλειστηριασμού και
συγκεκριμένα δέχεται ότι αν και η εταιρεία διαχείρισης
έφερε το βάρος απόδειξης, δεν κατάφερε να αποδείξει την
ύπαρξη και το περιεχόμενο της διαχειριστικής της εξουσίας
και δεν εξειδίκευσε τις αόριστες αναφορές στις οποίες
αποκλειστικά προέβη σχετικά με τη νομιμοποίησή της για
την επίσπευση πλειστηριασμού. Με την απόφαση αυτή το
έτος 2021 Ακυρώνεται πλέον ο πλειστηριασμός.

Α

ποτέλεσμα των άνω δικαστικών
ενεργειών ήταν να «καθίσουν»
εκ νέου στο τραπέζι των
διαπραγματεύσεων και τα δυο μέρη,
με άλλες πλέον αξιώσεις ως προς το
ύψος της απαίτησης και να επιτευχθεί
εν τέλει εξωδικαστική αναδιάρθρωση
με πιο ρεαλιστικούς στόχους
είσπραξης και επιχειρηματικά
επιθυμητούς και βιώσιμους στόχους,
παραιτούμενο πλέον το fund από
τον επιβληθέντα πλειστηριασμό.
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σε όλη την Ελλάδα, πολλοί από τους οποίους αποτελούν
σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες για υποψήφιους
αγοραστές.

O

πιο εύκολος τρόπος για να
αναζητήσει κανείς ευκαιρίες
σε ακίνητα που βγαίνουν σε
πλειστηριασμό είναι το Landea.gr.

Α

υτή την εβδομάδα έχουν
προγραμματιστεί 988
πλειστηριασμοί, οι
οποίοι αφορούν 975 ακίνητα,
13 κινητά περιουσιακά στοιχεία.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του capital.gr σε ό,τι αφορά στα
ακίνητα, οι περισσότεροι πλειστηριασμοί παρατηρούνται
σε περιοχές όπου εμφανίζονται μεγάλες αυξήσεις στις
αντικειμενικές αξίες, όπως σε Χαλάνδρι, Βουλιαγμένη,
βόρεια Ελλάδα (Θεσσαλονίκη), σε νησιά όπως Λέσβος και
Λήμνος κά. Ειδικότερα: 425 κατοικίες με τιμή πρώτης
προσφοράς από 200 ευρώ (Χαλάνδρι) έως 5,1 εκατ. ευρώ
στο Λουτράκι. 8 ξενοδοχειακές μονάδες με πρώτη τιμή
προσφοράς από 73.000 ευρώ στη Λέσβο έως 2,6 εκατ.
ευρώ στη Λήμνο. 18 επαγγελματικοί χώροι με τιμές πρώτης
προσφοράς από 17.000 ευρώ (Μακεδονία-Θράκη) έως 2
εκατ. ευρώ στη Θεσσαλονίκη. 79 καταστήματα από 4.400
ευρώ (Καρδίτσα) έως 474.646 ευρώ στον Πύργο. 33
γραφεία από 10.000 ευρώ (Βουλιαγμένη) έως 605.000 ευρώ
στη Θεσσαλονίκη. 39 θέσεις στάθμευσης από 700 ευρώ
(Θεσσαλονίκη) έως 82.000 ευρώ στη Θεσσαλονίκη. 74
αποθήκες από 500 ευρώ (δήμος ΑμπελοκήπωνΜενεμένης) έως 124.000 ευρώ στη Λέσβο. 17 βιομηχανικοί
χώροι από 8.500 ευρώ στη Ρόδο έως 650.000 ευρώ στην
Πάτρα. 56 οικόπεδα από 100 ευρώ στο Δέλτα της Κεντρικής
Μακεδονίας έως 346.000 ευρώ στον Χορτιάτη. 112
οικόπεδα με κτίσματα από 2.800 ευρώ στα Γρεβενά έως
1,19 εκατ. ευρώ στη Χίο. 75 αγροτεμάχια από 550 ευρώ στο
Καρπενήσι μέχρι 750.000 ευρώ στη Δυτική Αχαΐα. 39
αγροτεμάχια με κτίσματα από 18.000 ευρώ (Κιλκίς) μέχρι
955.000 ευρώ στον δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Αναδιανομή πλούτου γίνεται μέσα από τις ηλεκτρονικές
πλατφόρμες των πλειστηριασμών. Το σχετικό ρεπορτάζ
του euro2day.gr είναι ενδεικτικό των «ευκαιριών» που
δημιουργούνται
για
τα
αρπακτικά:
Κάθε
μήνα
διενεργούνται πάνω από 2.000 πλειστηριασμοί ακινήτων

H μόνη πλατφόρμα στην Ελλάδα που περιέχει την πλήρη
λίστα ακινήτων προς πλειστηριασμό με καθημερινές
προσθήκες νέων ακινήτων με αναλυτικές και χρήσιμες
πληροφορίες για κάθε ένα από αυτά. Ήδη σήμερα το
Landea.gr, δέχεται πάνω από 200.000 επισκέψεις σε
μηνιαία βάση από ενδιαφερόμενους υποψήφιους
αγοραστές ακινήτων που ψάχνουν να βρουν ένα ακίνητο
που να ταιριάζει στις επιλογές τους. Τα βασικά
πλεονεκτήματα που εξασφαλίζει στον ενδιαφερόμενο
αγοραστή το Landea.gr είναι: Ελεύθερη πρόσβαση στη
μοναδική υπηρεσία στην Ελλάδα που περιέχει αναλυτικές
πληροφορίες για όλα τα ακίνητα που είναι σε διαδικασία
πλειστηριασμού. Εύκολη αναζήτηση που επιτρέπει στο
χρήστη να βρει τα ακίνητα με τα χαρακτηριστικά που
επιθυμεί. Επιλέγοντας συγκεκριμένα κριτήρια που
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Καθημερινή ενημέρωση που λαμβάνουν μέσω email οι
εγγεγραμμένοι χρήστες για όλα τα νέα ακίνητα σε
πλειστηριασμό ώστε να μην χάσουν καμία επενδυτική
ευκαιρία. Τα 5 πιο δημοφιλή ακίνητα αυτού το μήνα:
Διαμέρισμα 135 τ.μ. στο Παλαιό Φάληρο πρώτη προσφορά
143.000. Βιομηχανικός χώρος 559 τ.μ. με πατάρι 549 τ.μ.
στη Λεωφόρο Κηφισού πρώτη προσφορά 309.000.
Διαμέρισμα 115 τ.μ. στη Βούλα πρώτη προσφορά 204.000.
Οικόπεδο 401 τ.μ. στο Δήμος Αθήνας πρώτη προσφορά
525.000. Διαμέρισμα 96 τ.μ. στο Δήμο Θεσσαλονίκης
πρώτη προσφορά 128.300. Όσοι επιθυμούν να
ενημερώνονται άμεσα για τις ευκαιρίες ακινήτων από το
Landea.gr, αρκεί να κάνουν δωρεάν εγγραφή. Με αυτό τον
τρόπο, θα λαμβάνουν ενημερωτικά e-mails με όλα τα νέα
ακίνητα προς πλειστηριασμό που πληρούν τα κριτήρια
που έχουν επιλέξει. Χρειάζεται μόνο 3 απλά βήματα:
Εγγραφή με την συμπλήρωση στοιχείων στη φόρμα που
υπάρχει στο Landea.gr. Επιλογή κριτηρίων για την
πραγματοποίηση αναζήτησης με βάση επιλεγμένα
χαρακτηριστικά (π.χ. Κατοικίες στο Παλαιό Φάληρο με
αρχική τιμή κάτω από 150.000€. Αποθήκευση της
αναζήτησης ώστε να αποστέλλονται καθημερινά με email
τα νέα ακίνητα που ταιριάζουν με τα κριτήρια που έχουν
επιλεγεί.

Α

υτή τη στιγμή στο Landea.gr
υπάρχουν πάνω από 5.000
ακίνητα προς πλειστηριασμό.

αφορούν στο είδος ακινήτου, την περιοχή που τον
ενδιαφέρει, τον όροφο, τα τετραγωνικά μέτρα, την τιμή
εκκίνησης κ.α. Πρόσβαση σε πλούσιο περιεχόμενο, με
εξωτερικές φωτογραφίες, πληροφορίες για τη γειτονιά,
εγγύτητα σε στάσεις ΜΜΜ, σχολείων, σούπερ μάρκετ κ.α.

Η λίστα ανανεώνεται καθημερινά με ευκαιρίες που
απευθύνονται σε όλες τις κατηγορίες αγοραστών και είναι
προσβάσιμες με το πάτημα ενός κουμπιού! Προτού
αποφασίσετε να δηλώσετε συμμετοχή σε έναν
πλειστηριασμό, καλό θα ήταν να γίνει εκτενέστερος
έλεγχος του ακινήτου που σας ενδιαφέρει από νομικό ή/και
μηχανικό.

στάδιο της συλλογής και διασταύρωσης στοιχείων με
τράπεζες και ταμεία.

Μ

έχρι σήμερα έχουν σταλεί μέσω
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
600 αιτήσεις που έχουν
παραληφθεί από τους πιστωτές.
Από αυτές έχουν υπάρξει απαντήσεις
για περίπου 60. Σε αυτές οι 40
διευθετήθηκαν με ρύθμιση……
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του capital.gr στην πλατφόρμα
έχουν υποβληθεί περίπου 39.000 αιτήσεις για εξωδικαστική
ρύθμιση, με την πλειονότητα αυτών να έχει προχωρήσει
στο στάδιο της άρσης απορρήτου και να βρίσκεται στο

περιλαμβανομένου του κουρέματος, ενώ για περίπου 20 η
διαδικασία ήταν άκαρπη. Οι απορρίψεις οφείλονται κατά
κύριο λόγο στο ύψος και τα ήδη των οφειλών που δεν
εμπίπτουν στον νέο πτωχευτικό ή σε ελλιπή στοιχεία. Για
παράδειγμα, η εξωδικαστική ρύθμιση αφορά οφειλές άνω
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των 10.000 ευρώ συνολικά σε τράπεζες και ταμεία, ενώ δεν
μπορεί να γίνει διευθέτηση μόνο του χρέους προς έναν ή
μία ομάδα πιστωτών. Εντός των επομένων ημερών
αναμένονται από τους πιστωτές οι προτάσεις για περίπου
180 αιτήσεις, τις οποίες θα πρέπει να διαπραγματευτούν,
να απορρίψουν ή να δεχτούν οι οφειλέτες. Βάσει του
ρυθμού των αιτήσεων που βρίσκονται στην πλατφόρμα και
στα συστήματα των πιστωτών, εκτιμάται ότι ο συνολικός
αριθμός που θα εξεταστεί μέχρι το τέλος του έτους θα
ανέλθει σε 600 περιπτώσεις. Από αυτές, βάσει των μέχρι

Σύσκεψη με τις διοικήσεις των εταιρειών διαχείρισης
κόκκινων δανείων και τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείριση
Ιδιωτικού Χρέους Φ. Κουρμούση είχε την περασμένη
Παρασκευή ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννης
Στουρνάρας. Όπως μεταδίδει το news247.gr μετά τις
συστάσεις που είχε απευθύνει δημόσια ο κ. Στουρνάρας
στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης
Εταιριών Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις
(ΕΕΔΑΔΠ), όσον αφορά τις πρακτικές των εταιρειών
διαχείρισης κόκκινων δανείων, την Παρασκευή επανήλθε
ζητώντας πιο γενναίες ρυθμίσεις δανείων.

Ο

ι μισές επιχειρήσεις των οποίων
τα δάνεια έχουν καταλήξει σε
funds είναι βιώσιμες διεμήνυσε
ο κ. Στουρνάρας, πιέζοντας τους
Servicers να προχωρήσουν σε πιο
γενναίες ρυθμίσεις, προκειμένου
να απεγκλωβιστούν από την
παγίδα της υπερχρέωσης.

Παράλληλα στη συνάντηση συζητήθηκε πώς θα βελτιωθεί
η απόδοση στην εκκαθάριση των ΝΡΕς, ενώ ζητήθηκε από
τους εκπροσώπους των servicers να συνεργάζονται
καλύτερα μεταξύ τους, προκειμένου να βελτιωθεί η
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σήμερα στοιχείων, οι 500 αιτήσεις θα ρυθμιστούν, ενώ για
περίπου 100 η διαδικασία θα θεωρηθεί άκαρπη.
Σημειώνεται ότι όταν η διαδικασία καταλήξει άκαρπη διότι
δεν υπάρχει τρόπος διευθέτησης του χρέους με βιώσιμο
τρόπο, τότε υπάρχει η δυνατότητα στους ευάλωτους
οφειλέτες να προχωρήσουν στο δεύτερο στάδιο δηλαδή
στην πτώχευση και τη 2η ευκαιρία. Μέχρι σήμερα από τα
διαθέσιμα στοιχεία, καμία από τις άκαρπες διαδικασίες δεν
αφορούσαν ευάλωτο οφειλέτη που αδυνατούσε να
ρυθμίσει το χρέος του και θα προχωρούσε σε πτώχευση.

αποτελεσματικότητά τους. Ο προβληματισμός για την
αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων που έχουν γίνει μέχρι
σήμερα αποτέλεσε το αντικείμενο της συνάντησης που είχε
ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας με το προεδρείο
της ΕΕΔΑΔΠ. Αφορμή για τη συνάντηση ήταν οι
πρόσφατες επισημάνσεις του κ. Στουρνάρα, που κάλεσε
τις εταιρείες του κλάδου να προσφέρουν βιώσιμες λύσεις
ρύθμισης, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι πιστούχοι και να
επανέλθουν στην παραγωγική διαδικασία. Το χρέος
ιδιωτών και επιχειρήσεων παραμένει, δεν εξαφανίζεται
μέσω της μεταφοράς τους από τους ισολογισμούς των
τραπεζών στις εταιρείες διαχείρισης, είχε υπογραμμίσει ο
διοικητής της ΤτΕ, ασκώντας κριτική για το γεγονός ότι, έως
τώρα, καμία από τις εταιρείες διαχείρισης δεν έχει κάνει
αίτημα για άδεια που θα επιτρέπει την αναχρηματοδότηση
επιχειρήσεων. Πρόκειται για δυνατότητα που προβλέπεται
από το νομοθετικό πλαίσιο, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει
αξιοποιηθεί παρά το γεγονός ότι η χώρα μας λόγω των
τιτλοποιήσεων και των πωλήσεων μεγάλων πακέτων
κόκκινων δανείων έχει γίνει τα τελευταία χρόνια πόλος
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έλξης των μεγαλύτερων επενδυτικών κεφαλαίων διεθνώς.

Σ

ύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ,
η ονομαστική αξία των δανείων
που βρίσκονται εκτός τραπεζικού
συστήματος και έχουν ανατεθεί στις
εταιρείες διαχείρισης (servicers)
έφθανε τον Νοέμβριο στα 70 δισ.
ευρώ, ποσά που θα αυξηθούν όταν
ολοκληρωθούν οι προγραμματισμένες
πωλήσεις και τιτλοποιήσεις
τον επόμενο ενάμιση χρόνο

, αλλά και όταν εμφανιστούν τα νέα κόκκινα δάνεια που θα
αφήσει πίσω της η πανδημία. To ύψος των δανείων που
διαχειρίζονται οι servicers αυξάνεται, σύμφωνα με τους
ίδιους υπολογισμούς, στα 130 δισ. ευρώ περίπου, αν
συνυπολογιστούν και οι ενήμερες ή μη οφειλές που
διαχειρίζονται για λογαριασμό των τραπεζών. Οι εταιρείες
του κλάδου έχουν μέχρι σήμερα αναδιαρθρώσει δάνεια 5
δισ. ευρώ που έχουν προέλθει από τις τιτλοποιήσεις, ενώ
άλλα 4 δισ. ευρώ είναι τα δάνεια που έχουν αναδιαρθρωθεί
για λογαριασμό των τραπεζών. Τα μεγέθη αναμένεται να
αυξηθούν τους προσεχείς μήνες, αλλά σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις των εταιρειών ένα σημαντικό ποσοστό των
δανείων που χρωστούν οι επιχειρήσει δεν θα καταφέρουν
να αναβιώσουν. Από την πλευρά τους οι Servicers έθεσαν
το αίτημα να μπορούν να επιστρέψουν στις τράπεζες τα
δάνεια που έχουν εξυγιάνει. Η δυνατότητα αυτή
προσκρούει στους κανόνες που έχει θέσει ο SSM που
ουσιαστικά απαγορεύει σε μια τράπεζα να χρηματοδοτήσει
μια επιχείρηση που έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις της στο
παρελθόν. Με τον τρόπο αυτό οι τράπεζες θα αυξήσουν το
υγιές δανειακό τους χαρτοφυλάκιο, ενώ χιλιάδες φυσικά

Ν

έα πολιτική δίκη/δίωξη, η 5η
κατά σειρά, κατά του Παναγιώτη
Λαφαζάνη και των συναγωνιστών
του Λουκά Νίκου, Μαυρομμάτη
Αντώνη, Παπαδόπουλου Λεωνίδα
και Παπαδόπουλου Ηλία……
είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή 17/12 στα
Δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων. Όπως σημειώνει το
iskra.gr: η καινούρια καθαρά πολιτικού χαρακτήρα δίκη, η
πέμπτη κατά σειρά, πραγματοποιείται σε βάρος του
Παναγιώτη Λαφαζάνη την Παρασκευή 17/12, στο Τριμελές
Πλημμελειοδικείο, στη Σχολή Ευελπίδων, στην οποία του
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και νομικά πρόσωπα που σήμερα είναι εκτός τραπεζικού
συστήματος λόγω του ότι έχουν εκκρεμείς οφειλές εκτός
ρύθμισης θα μπορέσουν να επιστρέψουν και να
ανακτήσουν την πρόσβασή τους στην τραπεζική
χρηματοδότηση με υγιής πλέον όρους. Συγκεκριμένα
τόνισαν στον κεντρικό τραπεζίτη την ανάγκη να
επανεξεταστεί το θεσμικό πλαίσιο προτάσσοντας τα θετικά
αποτελέσματα των ρυθμίσεων που έχουν επιτευχθεί μέχρι
σήμερα. Για παράδειγμα ενώ τα ρυθμισμένα από τους
Servicers επιχειρηματικά δάνεια επιστρέφουν στις
τράπεζες καθώς είχαν δοθεί μόνο προς διαχείριση και άρα
η επιστροφή τους δεν προσκρούει στους εποπτικούς
κανόνες δεν ισχύει το ίδιο για τα δάνεια που έχουν
μεταβιβαστεί στο πλαίσιο των τιτλοποιήσεων. Οι Servicers
ζήτησαν να δοθεί δυνατότητα επαναγοράς και για τα δάνεια
που έχουν μεταβιβαστεί στο πλαίσιο των τιτλοποιήσεων
και αφού προηγουμένως έχει διασφαλιστεί η βιωσιμότητα
τους δηλαδή έχει περάσει το εύλογο χρονικό διάστημα των
2 ετών που ορίζει ο επόπτης προκειμένου να
αποχαρακτηρίσει ένα κόκκινο δάνειο και να πρασινίσει. Σε
διαφορετική περίπτωση ο κίνδυνος από τη διαιώνιση του
προβλήματος λόγω έλλειψης ρευστότητας θα καταδικάσει
τις επιχειρήσεις.
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οι κατηγορίες στην Εισαγγελία και πραγματοποιήθηκαν
ταυτόχρονα κατά απαράδεκτο τρόπο και οι ανακρίσεις.
Συγκατηγορούμενοι του Παναγιώτη Λαφαζάνη και με τις
ίδιες αυθαίρετες κατηγορίες είναι ο Μαυρομμάτης Αντώνης,
ο Παπαδόπουλος Λεωνίδας και ο Ηλίας Παπαδόπουλος. Η
μόνη “κατηγορία” που θα μπορούσε να απευθυνθεί στους
ως άνω αγωνιστές είναι ότι πράγματι με ειρηνικές
διαμαρτυρίες προσπάθησαν και πολλές φορές επέτυχαν,
να προασπίσουν το μέγα κοινωνικό αγαθό της πρώτης
κατοικίας
φτωχών
νοικοκυριών
από
άδικους
πλειστηριασμούς. Μια τέτοια διαμαρτυρία, όμως, μπορεί να
θεωρηθεί αδίκημα μόνο σε αντιδημοκρατικά καθεστώτα και
σε
χώρες
με
σατραπίσκους
επικεφαλείς
και
«ολοκληρωτικές» κυβερνήσεις. Θυμίζουμε ότι…….

Ε

ίναι η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία
ξεκίνησε επί των ημερών της
κυβέρνησής του το σήριαλ
των πολιτικών διώξεων κατά του
Παναγιώτη Λαφαζάνη και άλλων…...

φορτώνονται κατηγορίες του μισού Ποινικού Κώδικα για
τους αγώνες του κατά των άδικων πλειστηριασμών
πρώτης κατοικίας πολιτών και νοικοκυριών, που έχουν
φτωχοποιηθεί
στη
διάρκεια
της
παρατεταμένης
μνημονιακής κρίσης στη χώρα. Συγκεκριμένα…..

Σ

ε βάρος του Παναγιώτη Λαφαζάνη
φορτώνονται αστήρικτες
και παντελώς ανυπόστατες
κατηγορίες, μεταξύ των οποίων
είναι χρήση βίας, εξύβριση,
επικίνδυνες σωματικές βλάβες
κατά ανδρών των ΜΑΤ……

κλπ κλπ. Να σημειώσουμε ότι καμία από τις κατηγορίες
αυτές δεν έχει το παραμικρό ίχνος αλήθειας και είναι
κατηγορίες στημένες και κατασκευασμένες από το
αμαρτωλό Τμήμα της Γενικής Ασφάλειας Αθηνών, που
ψευδώνυμα ονομάζεται, άκουσον-άκουσον, Τμήμα για την
Προστασία του Κράτους και του Δημοκρατικού
Πολιτεύματος, το οποίο με πολιτική εντολή άνωθεν από τα
ανώτερα κυβερνητικά κλιμάκια, έχει μορφοποιήσει αυτές
τις κατηγορίες. Να σημειώσουμε, επίσης, ότι ακριβώς από
το Τμήμα της Γενικής Ασφάλειας που ονομάζεται τμήμα για
την Προστασία του Κράτους και του Δημοκρατικού
Πολιτεύματος, όχι μόνο εκπορεύονται αυτές οι κατηγορίες,
οι οποίες, υποτίθεται, ότι «στοιχειοθετούνται» με
παράνομες
παρακολουθήσεις,
φωτογραφίσεις
και
βιντεοσκοπήσεις αλλά και από αυτό το Τμήμα εστάλησαν

αγωνιστών, που μάχονταν για την προάσπιση της πρώτης
κατοικίας, ενώ τη σκυτάλη αυτών των διώξεων έχει πάρει
τώρα η κυβέρνηση της Ν.Δ. Πολιτικοί κύκλοι τόνιζαν ότι
είναι εντυπωσιακό και συνάμα εξοργιστικό το γεγονός ότι
κανένας από όλους τους καρεκλοθήρες και ψεύτες
πολιτικούς που κυβέρνησαν, ξεπούλησαν, έκλεψαν και
πρόδωσαν την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό όλα τα
προηγούμενα μνημονιακά χρόνια και συνεχίζουν και
σήμερα να ξεπουλάνε, να κλέβουν και να προδίδουν, δεν
έχει κάτσει στο σκαμνί για τα εγκλήματά του και μόνο ο
Παναγιώτης Λαφαζάνης, πρώην βουλευτής και πρώην
υπουργός, διώκεται σωρηδόν και εκδικητικά για
πολιτικούς λόγους μόνο και μόνο γιατί εγκατέλειψε τις
υπουργικές θέσεις για να υπερασπίσει τις αντιμνημονιακές
δεσμεύσεις του, για την αντίσταση και τους αγώνες του
ενάντια στα Μνημόνια και την εθνική και κοινωνική
λεηλασία και τους αγώνες του ενάντια στους
πλειστηριασμούς
πρώτων
κατοικιών
και
λαϊκής
περιουσίας.

Κ

άλεσμα συμπαράστασης προς τον
Παναγιώτη Λαφαζάνη έξω από
το δικαστήριο απηύθυναν
ιστοσελίδες και αγωνιστικοί φορείς.
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στις
συναλλαγές
μέσω
ταχυδρομείου/τηλεφώνου»,
προσθέτει η εποπτική αρχή, υπογραμμίζοντας πως….

Τ

α περιστατικά απάτης αφορούν
κυρίως σε διαδικτυακές
συναλλαγές αγορών με εμπόρους
του εξωτερικού με κάρτες που
έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα……

Περισσότερα από έξι εκατ. ευρώ ή 33.500 ευρώ/ημέρα
έκαναν… φτερά από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των
Ελλήνων το α’ εξάμηνο του 2021, με τις ηλεκτρονικές
απάτες να καταγράφουν αύξηση κατά περίπου 4% σε
σχέση με το ίδιο περυσινό διάστημα, γεγονός που
αναγκάζει τις τράπεζες – ενόψει και της εορταστικής
περιόδου – να ξεκινήσουν εκστρατεία ενημέρωσης των
καταναλωτών γύρω από ζητήματα ασφάλειας των
συναλλαγών. Όπως γράφει το newmoney.gr όπως
προκύπτει από την Έκθεση Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ)…..

Σ

ε συναλλαγές αξίας άνω των 37
δισ. ευρώ τα περιστατικά απάτης
αφορούσαν σε συναλλαγές ύψους
πάνω από έξι εκατ. ευρώ…….

όταν το α’ εξάμηνο του 2020 οι επιτήδειοι κατάφεραν να
αποσπάσουν περίπου 5,8 εκατ. ευρώ σε σύνολο
συναλλαγών, αξίας σχεδόν 30 δισ. ευρώ. «Από την
ανάλυση των περιστατικών απάτης ανά δίαυλο
συναλλαγής με κάρτες πληρωμών, δηλαδή α) συναλλαγές
σε τερματικά ΑΤΜ, β) πληρωμές σε τερματικά POS και γ) εξ
αποστάσεως συναλλαγές χωρίς την φυσική παρουσία της
κάρτας (card not present – CNP), προκύπτει ότι το
υψηλότερο ποσοστό απάτης αφορά στις τελευταίες»,
σημειώνει η ΤτΕ. Συγκεκριμένα, το α’ εξάμηνο του 2021 ο
αριθμός των περιστατικών απάτης που καταγράφηκε ανά
δίαυλο συναλλαγής ανήλθε σε 995 στις συναλλαγές ΑΤΜ,
11.600 στις πληρωμές POS και 197.000 στις CNP
συναλλαγές. Η αντίστοιχη αξία των περιστατικών απάτης
διαμορφώθηκε σε 324.000 ευρώ στις συναλλαγές ΑΤΜ,
323.000 ευρώ στις πληρωμές POS και σε 5,4 εκατ. ευρώ
στις CNP συναλλαγές. «Εξετάζοντας περαιτέρω την απάτη
που διενεργήθηκε στις εξ αποστάσεως συναλλαγές μέσω
διαδικτύου ή ταχυδρομείου/τηλεφώνου διαπιστώνεται ότι
οι περισσότερες περιπτώσεις απάτης αφορούν στις
συναλλαγές
μέσω
διαδικτύου,
ενώ,
ταυτόχρονα,
παρατηρείται μεγάλη μείωση των περιστατικών απάτης

όπως συνέβαινε και κατά τα προηγούμενα εξάμηνα. «Τα
υψηλότερα ποσοστά απάτης στις διασυνοριακές
συναλλαγές μέσω διαδικτύου οφείλονται ως επί το
πλείστον, στην εκτενέστερη χρήση του διεθνούς τεχνικού
προτύπου ασφαλών συναλλαγών 3D Secure από
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών στην Ελλάδα σε σχέση
με τους παρόχους υπηρεσιών από το εξωτερικό»,
καταλήγει.

Προσοχή σε ανεπιθύμητα μηνύματα κειμένου ή μηνύματα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ισχυρίζονται ότι
προέρχονται από την τράπεζα συνεργασίας σας. Εάν
περιέχουν ηλεκτρονικούς συνδέσμους (links) και
συνημμένα αρχεία μην τα ανοίξετε. Εάν λάβετε μία ύποπτη
κλήση από την τράπεζα, με την οποία συνεργάζεστε,
κλείστε το τηλέφωνο και επαληθεύστε την κλήση,
καλώντας το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της τράπεζας.

Π

οτέ μην κοινοποιείτε τα
διαπιστευτήρια ασφαλείας
σας (user name & password)
ή τους κωδικούς για την εκτέλεση
συναλλαγής πληρωμής……

(π.χ. SMS OTP). Μην απαντάτε σε τηλεφωνικές κλήσεις
από οποιονδήποτε ισχυρίζεται ότι υπάρχει πρόβλημα με
τον υπολογιστή σας. Κάντε λήψη/αναβάθμιση λογισμικού
μόνο από επίσημες ιστοσελίδες. Προσοχή στις
ανεπιθύμητες κλήσεις που ισχυρίζονται ότι προέρχονται
από παρόχους υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (τηλεφωνία,
ενέργεια, ύδρευση, κ.λπ.). Εάν ζητήσουν προσωπικά ή
οικονομικά σας στοιχεία μέσω τηλεφώνου κλείστε το
τηλέφωνο και καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών της
εταιρείας. Επαληθεύστε όλα τα αιτήματα για τα προσωπικά
σας δεδομένα. Περιορίστε τον αριθμό των προσωπικών
σας δεδομένων που μοιράζεστε μέσω διαδικτύου (π.χ. στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης). Να παρακολουθείτε τακτικά
τις διαδικτυακές σας τραπεζικές δραστηριότητες και τις
κινήσεις της πιστωτικής σας κάρτας. Για να διατηρήσετε
ασφαλές το email σας αδειάστε τα εισερχόμενά σας το
συντομότερο δυνατόν.
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και ψηφιακή παρουσία (phygital). Όπως ανακοινώθηκε, με
την αρχή του νέου έτους, πελάτες και έμποροι στην Ελλάδα
θα μπορούν να επωφεληθούν από τις καινοτόμες και
πλήρως ψηφιακές λύσεις της TBI. Ως πρώτο βήμα…..

Η

Τράπεζα θα προσφέρει μια
πλήρη γκάμα από BNPL προϊόντα
(«Αγόρασε Τώρα- Πλήρωσε
Αργότερα» Buy now, Pay later (BNPL)),
τόσο online, όσο και σε καταστήματα….
Στην ελληνική τραπεζική αγορά, με αδειοδότηση από την
Τράπεζα της Ελλάδος έρχεται η TBI Bank, που, όπως
αναφέρεται σε ανακοίνωση, είναι μια από τις ταχύτερα
αναπτυσσόμενες τράπεζες στην ΝΑ Ευρώπη, με ισχυρή
παρουσία στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Όπως
σημειώνει το liberal.gr τα τελευταία 20 χρόνια η τράπεζα
αναπτύχθηκε σε αυτήν την γεωγραφική περιοχή με φυσική

Ολοκληρώθηκε η συναλλαγή για την τιτλοποίηση Frontier,
καθώς αναμένεται να υπογραφεί η μεταβίβαση του 95% των
ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης από την
Εθνική Τράπεζα στην κοινοπραξία Bain-Fortress-doValue.
Σύμφωνα με το euro2day.gr η κοινοπραξία πληρώνει
περίπου 122 εκατ. ευρώ για την αγορά του 95% των
mezzanine notes από την Εθνική, ενώ χάρη στην
επικαιροποιημένη δομή της συναλλαγής ενισχύεται κατά
40 εκατ. ευρώ η ονομαστική αξία των senior notes και
μειώνεται ισόποσα η περίμετρος των mezzanine ή/και
junior notes τίτλων.

Τ

ο project Frontier αποτελεί
την πρώτη μεγάλης κλίμακας
τιτλοποίηση που
διενεργεί εγχώρια τράπεζα…..

χωρίς να τη συνοδεύει με ανάθεση διαχείρισης του
συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της (Non
Performing Exposures - NPEs). Παρ' όλα αυτά επειδή
μειώνεται αισθητά ο όγκος τους, η Εθνική ζήτησε από τους
διεκδικητές της τιτλοποίησης να συμπεριλάβουν στις
προσφορές τους δυνατότητα και κίνητρα μεταφοράς
προσωπικού. Η κοινοπραξία Bain-Fortress-doValue, με την
οποία η Εθνική βρίσκεται σε περίοδο αποκλειστικών
διαπραγματεύσεων, έχει δεσμευτεί να πάρει 130 άτομα από

αλλά και σε omnichannel περιβάλλον, με απόλυτη
διαφάνεια, ώστε να συμβάλλει στην αύξηση των
πωλήσεων των εμπόρων και να επεκτείνει χρονικά την
αποπληρωμή στις αγορές των καταναλωτών. Μέσα στο
2022, η Τράπεζα θα παρουσιάσει και τα γενικά
προγράμματα δανειοδότησής της αλλά και την καινοτόμα
κάρτα ΝΕΟΝ. Αυτά τα προϊόντα θα είναι διαθέσιμα στους
Έλληνες πελάτες online, μέσα από την εφαρμογή της TBI
στο κινητό, την ιστοσελίδα της αλλά και τηλεφωνικά μέσω
της Γραμμής Εξυπηρέτησης Πελατών.

τη
Διεύθυνση
διαχείρισης
μη
εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων της Εθνικής. Αν δεν υπάρξει η απαιτούμενη
ανταπόκριση, η κοινοπραξία θα καλύψει το αναλογούν
κόστος αποζημίωσης στο πρόγραμμα εθελουσίας, το
οποίο θα προσφέρει η Εθνική, όπως αποκάλυψε η στήλη
«Χαμαιλέων».
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