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κορυφαίος επιδημιολόγος και 
καθηγητής του Stanford, Ιωάννης 
Ιωαννίδης, εξέθεσε τις άφρονες 

πολιτικές των σκληρών μέτρων και 
των lockdown, καθώς δημοσίευσε  
μια νέα μελέτη η οποία καταλήγει  
στο συμπέρασμα ότι το ποσοστό 
επιβίωσης των ατόμων κάτω  
των 20 ετών που κολλούν  
COVID είναι 99,9987% !!! 

 
Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν από τη μελέτη 
ελήφθησαν πριν από την εμφάνιση των προγραμμάτων 
μαζικού εμβολιασμού, πράγμα που σημαίνει ότι οι αριθμοί 

αυτοί αφορούν μη εμβολιασμένους ανθρώπους. Ο δρ. 
Ιωάννης Ιωαννίδης είχε δημοσιεύσει προηγουμένως μια 
ανάλυση μελετών οροθετικού επιπολασμού 
(αντισωμάτων) από το 2020, η οποία είχε ως αποτέλεσμα 
να αποκαλύψει ότι το ποσοστό θνησιμότητας από μόλυνση 
(Infection Fatality Rate/IFR) από COVID παγκοσμίως ήταν 
περίπου 0,15%  (σ.σ. Το αντίστοιχο ποσοστό της κοινής 
γρίπης είναι περίπου 0,10%. Επιπλέον, ακόμα κι ο 
διεφθαρμένος Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δίνει 0,26% 
πλέον, από…3,4% που έδωσε στην αρχή, συμβάλλοντας 
αποφασιστικά στην μαζική παράκρουση που 
επακολούθησε). Στην Ευρώπη, ο αριθμός διαμορφώνεται 
στο 0,3%-0,4%, ενώ στην Αφρική και την Ασία στο 0,05% 
(σ.σ. πιθανότατα λόγω χαμηλότερου ποσοστού 
ηλικιωμένων, παχύσαρκων και ευπαθών ατόμων στον 
γενικό πληθυσμό). Τώρα ο καθηγητής δημοσιεύει νέες 
πληροφορίες που αναλύουν τα ποσοστά θνησιμότητας 
από μόλυνση (IFR) ανά ηλικία. 

πό την ανάλυση 25 ερευνών 
επιπολασμού σε 14 χώρες,  
ο καθηγητής Ιωαννίδης και ο 

συνάδελφός του βρήκαν ότι το IFR 
κυμαινόταν από 0,0013% στους  
κάτω των 20 ετών (περίπου  
ένας στους 100.000) έως 0,65%  
σε άτομα ηλικίας 60 ετών….. 
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γράφει ο Will Jones.  Για τα άτομα άνω των 70 ετών που 
δεν βρίσκονταν σε οίκο ευγηρίας ήταν 2,9%, αυξανόμενο 
στο 4,9% για το σύνολο άνω των 70 ετών (σ.σ. ανεξαρτήτως 
χώρου διαβίωσης δηλαδή). Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και για 
τους ηλικιωμένους, περισσότερο από το 95% των 
μολυσμένων επιβιώνουν – 97,1% όταν λαμβάνουμε υπόψη 
εκείνους που δεν βρίσκονται σε οίκο ευγηρίας. Για τους 
νεότερους, ο κίνδυνος θνησιμότητας είναι τάξεις μεγέθους 
μικρότερος, με το 99,9987% των ατόμων κάτω των 20 ετών 
να επιβιώνουν από μια μόλυνσή τους από τον ιό. Αυτά τα 
ποσοστά επιβίωσης περιλαμβάνουν και τα άτομα με 
υποκείμενες παθήσεις, επομένως για τους υγιείς τα 
ποσοστά θνησιμότητας είναι ακόμα χαμηλότερα. 

ι συγγραφείς της μελέτης 
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι  
τα δεδομένα αντικατοπτρίζουν  

την πραγματικότητα ότι το ποσοστό 
θνησιμότητας λόγω μόλυνσης από τον 
COVID είναι σημαντικά χαμηλότερο 
από τις προηγούμενες εκτιμήσεις.  
«Τα ευρήματα της μελέτης επιβεβαιώνουν ότι ο Covid είναι 
μια ήπια ασθένεια σε όλες, εκτός από μια μικρή μειοψηφία, 
των περιπτώσεων. Με την Omicron να μειώνει τώρα τη 
σοβαρότητα της νόσησης αρκετές φορές περισσότερο, 
ακόμη και οι υποστηρικτές του lockdown θα πρέπει να 
αποδεχτούν ότι αυτός ο ιός είναι πολύ κάτω από ένα 
επίπεδο όπου οι περιορισμοί θα μπορούσαν να 
θεωρούνται δικαιολογημένοι», γράφει ο Jones.  Τα 
αποτελέσματα της μελέτης θέτουν για άλλη μια φορά υπό 
αμφισβήτηση την λογική της χορήγησης εμβολίων κατά 
της COVID-19 σε νέους και παιδιά. Να σημειωθεί πως ο 
Ιωάννης Ιωαννίδης είναι Ελληνοαμερικανός επιστήμονας 
και συγγραφέας με σημαντικές συνεισφορές στην 
επιδημιολογία και την κλινική έρευνα. Επιπροσθέτως, είναι 
πρωτοπόρος στη μετα-έρευνα (έρευνα πάνω σε έρευνες). 
Ο Δρ. Ιωαννίδης μελετά την ίδια την επιστημονική έρευνα, 
πρωταρχικά στην κλινική ιατρική και τις κοινωνικές 
επιστήμες. Με βάση τον τωρινό ρυθμό νέων αναφορών στο 
έργο του (πάνω από 3.000 αναφορές τον μήνα) είναι 
ανάμεσα στους 10 πλέον αναφερόμενους επιστήμονες 
παγκοσμίως και ο πλέον αναφερόμενος ιατρός 

παγκοσμίως. Η δημοσίευσή του στο PLoS Medicine με 
τίτλο «Why most published research findings are false»  

 
είναι το πλέον κατεβασμένο άρθρο στην ιστορία της Public 
Library of Science (>2.5 εκατομμύρια hits) και το πλέον 
δημοφιλές άρθρο από όλη της επιστημονική βιβλιογραφία 
στη βάση Mendeley που καλύπτει όλες τις επιστήμες. 
Γεννημένος στη Νέα Υόρκη, ο κ. Ιωαννίδης μεγάλωσε στην 
Αθήνα. Αποφοίτησε το 1984 από το Κολλέγιο Αθηνών και 
κέρδισε πολλά βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του 
Εθνικού Βραβείου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. 
Επίσης αποφοίτησε κορυφαίος του τμήματός του στη 
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στη συνέχεια 
παρακολούθησε το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ για την 
ιατρική του θέση στην εσωτερική ιατρική. Έκανε 
υποτροφία στο Πανεπιστήμιο Ταφτς για λοιμώδη 
νοσήματα και πήγε στο Στάνφορντ το 2010. Ο 
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 ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 
Όλοι γνωρίζουμε πως η τιμή της ενέργειας στις μέρες μας 
είναι ιδιαίτερα αυξημένη είτε μιλάμε για ηλεκτρικό ρεύμα 
είτε για πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Η εξοικονόμηση 
ενέργειας και κατ’ επέκταση η οικονομία στην κατανάλωση 
ηλεκτρικού ρεύματος είναι πλέον απαραίτητη.  

έρα από την προστασία του 
περιβάλλοντος η ανεξέλεγκτη 
κατανάλωση ηλεκτρικού 

επιβαρύνει σημαντικά τον 
προϋπολογισμό του νοικοκυριού. 

Η ανάγκη για οικονομία στο ρεύμα φέρνουν αναμνήσεις του 
παρελθόντος με τους γονείς να μας υπενθυμίζουν να 
κλείσουμε το φως ή το ψυγείο που φυσικά εμείς σαν παιδιά 
το ξεχνούσαμε. Αργότερα φυσικά όταν αρχίσαμε εμείς να 
πληρώνουμε το ρεύμα του δικού μας σπιτιού, καταλάβαμε 
ότι τέτοιες μικρές ενέργειες έχουν αντίκτυπο στον 
λογαριασμό. Σύμφωνα με μελέτες του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) αλλά και 
του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας (ΤΕΕ) η κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται συνεχόμενα τα τελευταία 
χρόνια.  

αύξηση της κατανάλωσης 
ηλεκτρικού ρεύματος από το  
1980 έως το 2010 φτάνει το  

30% με 40%. Με την τιμή της 
κιλοβατώρας να ανεβαίνει συνεχώς,  
η οικονομία ηλεκτρικού ρεύματος  
είναι επίκαιρη όσο ποτέ. 

Κοιτάξτε τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος, ελέγξτε 
τις συσκευές που λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα, κοιτάξτε 
την μόνωση στα παράθυρα και τους τοίχους. Η 
κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος εξαρτάται από την 
συμπεριφορά και τον τρόπο λειτουργίας από τον χρήστη 
π.χ. συνεχόμενη χρήση κλιματιστικού, η ποιότητα των 
ηλεκτρικών συσκευών, ο φωτισμός κ.α. Διαβάστε 
παρακάτω έτσι ώστε να ενημερωθείτε πώς μπορείτε να 
κάνετε οικονομία στο ρεύμα. 

1.Κλείστε τις πρίζες. Βγάλατε τις ηλεκτρικές συσκευές από 
την πρίζα; Οι ηλεκτρικές συσκευές συνεχίζουν να 
καταναλώνουν ηλεκτρικό ρεύμα ακόμα και όταν είναι 
συνδεδεμένες. Μην αφήνετε την τηλεόραση ανοιχτή όλη 
την ώρα. Κλείστε τον διακόπτη της τηλεόρασης. Το ίδιο 
ισχύει και για το σύστημα ήχου, ράδιο, home cinema κλπ. 
Κλείστε τον υπολογιστή, την οθόνη και τον εκτυπωτή σας 
στο τέλος της ημέρας. Υπάρχουν πολύμπριζα στην αγορά 
με ενσωματωμένο διακόπτη On/Off. Πατώντας το Off, το 
πολύμπριζο διακόπτει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 
στις καταναλώσεις. 

 

Π 

Η 
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2.Αντικατάσταση παλιών ηλεκτρικών συσκευών. Έχει 
έρθει η ώρα να αλλάξτε τις παλιές ηλεκτρικές συσκευές του 
σπιτιού σας. Οι παλιές ηλεκτρικές συσκευές είναι σε γενικές 
γραμμές ενεργοβόρες. Παλαιοτέρα οι κατασκευαστές δεν 
έδιναν μεγάλη σημασία στην εξοικονόμηση ενέργειας και 
έτσι οι παλιές συσκευές κατανάλωναν μεγαλύτερη 
ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος. Τα νέα μοντέλα ψυγεία, 
καταψύκτες, πλυντήρια, σκούπες είναι σχεδιασμένα έτσι 
ώστε να εξοικονομούν ενέργεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 
θεσπίσει πρότυπα που κατατάσσουν τις ηλεκτρικές 
συσκευές σε κατηγορίες ανάλογα με την κατανάλωση 
ρεύματος. Οι ηλεκτρικές συσκευές κατατάσσονται σε 
κατηγορίες με G την χειρότερη και Α+++ την καλύτερη. 
Προφανώς προτιμήστε ηλεκτρικές συσκευές ενεργειακής 
κλάσης Α+ και άνω.  

 
3.Οικονομία στο ρεύμα & Φωτισμός. Χρησιμοποιήστε το 
φως του ήλιου. Η χρήση του φυσικού φωτισμού μπορεί να 
μειώσει αισθητά την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. 
Σπίτια με πολλά και μεγάλα παράθυρα και πόρτες μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν ιδανικά την ενέργεια του Ήλιου. 
Ανοίξτε λοιπόν τα παράθυρα και τα πατζούρια του σπιτιού. 
Τραβήξτε τις κουρτίνες και επωφεληθείτε από το δωρεάν 
φως που χαρίζει ο ήλιος. Αντικαταστήστε τους παλιούς 
λαμπτήρες στου σπιτιού σας. Οι παλιές λάμπες σιγά-σιγά 
αντικαθίστανται με λάμπες LED. 

ι λάμπες LED προσφέρουν 
τεράστια οικονομία έως και  
80% και με πολύ καλύτερη 

ποιότητα φωτισμού. 
Υπάρχει μια τεράστια γκάμα από λάμπες LED ανάλογα με 
το μέγεθος του χώρου και τον χρωματισμό του φωτισμού 
που χρειάζεστε. Κλείστε τα φώτα του σπιτιού σας. Δεν 
υπάρχει απλούστερος και ασφαλέστερος τρόπος για 
οικονομία. Ελέγξτε τα φώτα του σπιτιού σας, δείτε πόσα 
πραγματικά φώτα χρειάζεστε ταυτόχρονα ανάμενα. 
Σβήνετε τα φώτα όταν φεύγετε από το κάθε δωμάτιο και θα 
δείτε τους λογαριασμούς ρεύματος να μειώνονται. 
4.Ηλιακός Θερμοσίφωνας. Ένα μεγάλο ποσοστό της 
ενέργειας που καταναλώνεται στα σπίτια είναι για την 
παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Ζεστό νερό χρήσης λέμε 
το νερό που χρησιμοποιήσουμε για το μπάνιο (Ντους, 
πλύσιμο χεριών κ.λ.π) και την κουζίνα (πλύσιμο πιάτων 
κ.λ.π). Η εγκατάσταση και χρήση του ηλιακού 
θερμοσίφωνα είναι μια πολύ καλή μέθοδος για οικονομία 
στο ρεύμα. Αντί να βασίζεστε στο ηλεκτρικό ρεύμα, η 
ηλιακή ενέργεια αναλαμβάνει να ζεστάνει το νερό του 
σπιτιού. Η ενέργεια του ήλιου αποθηκεύεται μέσα σε μια 

δεξαμενή ζεστού νερού και διανέμεται μέσα το σπίτι όταν 
αυτό απαιτηθεί. Τις μέρες που δεν υπάρχει ήλιος, μια 
ηλεκτρική αντίσταση αναλαμβάνει να ζεστάνει το νερό 
χρήσης του σπιτιού. Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες 
χρησιμοποιούν δωρεάν ενέργεια! Η ηλιακή ενέργεια είναι 
ελεύθερη και άφθονη ακόμα και σε μέρες με συννεφιά. 
Μετατρέπουν αποδοτικότατα την ηλιακή ενέργεια σε 
θερμότητα και μειώνουν τους λογαριασμούς του 
ηλεκτρικού ρεύματος. Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ 
Οίκον» επιδοτεί την εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα. 
5.Θέρμανση. Η θέρμανση με ηλεκτρικό ρεύμα θέλει πάρα 
πολύ μεγάλη προσοχή. Η θέρμανση με ηλεκτρικό κοστίζει. 
Υπάρχουν πολλοί τρόποι θέρμανσης με ηλεκτρικό: 
κονβέκτορες, σόμπες, καλοριφέρ λαδιού, πυρακτώσεως, 
αερόθερμα κ.λ.π. Η κατανάλωση ρεύματος για την 
θέρμανση μπορεί να είναι πολύ υψηλή. Όταν το θερμαντικό 
σώμα χρησιμοποιείται συνεχώς, τότε το κόστος 
κατανάλωσης του ηλεκτρικού μπορεί να φτάσει και 54 
λεπτά του ευρώ την ώρα, ανάλογα με τον τύπο του 
σώματος. Εξαίρεση αποτελεί η χρήση του κλιματιστικού.  

ο κλιματιστικό έχει την  
ικανότητα να παράγει θερμότητα 
πολύ οικονομικότερα  

από ένα συμβατικό σώμα  
θέρμανσης με ηλεκτρικό. 

 
Έτσι η θέρμανση με κλιματιστικό μπορεί να είναι και 70% 
φθηνότερη. Η θέρμανση με ηλεκτρικό ρεύμα είναι χρήσιμη 
μόνο για τοπική θέρμανση του χώρου. Για μεγαλύτερη 
άνεση και οικονομία, μπορεί να συνδυαστεί θέρμανση με 
ηλεκτρικό σώμα και κλιματιστικό ανάλογα με τις 
ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις του σπιτιού. 
6.Πώς να μετρήσω την οικονομία στο ρεύμα/ενέργεια; Για 
την σωστή και ακριβή καταγραφή της κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας, πρέπει να εγκαταστήστε έναν 
μετρητή κατανάλωσης ενέργειας. Ο μετρητής 
κατανάλωσης ενέργειας δείχνει πόση ενέργεια 
χρησιμοποιείτε, πόσο κοστίζει η ενέργεια αλλά και το  
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επίπεδο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Οι 
καλύτεροι μετρητές ενέργειας σας επιτρέπουν να μετράτε 
πόση ενέργεια καταναλώνει κάθε ηλεκτρική συσκευή ή 
συσκευή. Μπορούν επίσης να σας δείξουν πόσα χρήματα 
εξοικονομείτε, όταν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την 
ενέργεια αποτελεσματικότερα. Είναι πολύ χρήσιμο να 
μπορείτε να μετράτε την ενέργεια που χρησιμοποιούν οι 
συσκευές του σπιτιού σας. Η μέτρηση της κατανάλωσης 
του ηλεκτρικού είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να 
ελέγξετε τους λογαριασμούς και να περιορίσετε τις 
συσκευές που καταναλώνουν πολύ ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι 
σημαντικό να γνωρίζετε ποιες συσκευές καταναλώνουν την 
περισσότερη ενέργεια. Για να μην ξεφύγουν οι λογαριασμοί 
και τα έξοδα του ηλεκτρικού από τον έλεγχο θα πρέπει να 
ξέρετε ότι: Κουζίνα, Ηλεκτρικά μάτια, Θερμάστρες, σόμπες, 
θερμοπομποί, Κλιματιστικά, Θερμοσίφωνας, Βραστήρας, 
Στεγνωτήρας και Πλυντήριο, Ψυγείο και Καταψύκτης. 
Διαβάστε αναλυτικά για την κατανάλωση ρεύματος της 
κάθε συσκευής, έτσι ώστε να αποφύγετε την άσκοπη 
χρήση των συσκευών που καίνε πολύ ρεύμα. Πώς βοηθάει 
η σήμανση στις Ηλεκτρικές συσκευές; Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση έχει καθιερώσει με οδηγία της την ενεργειακή 
σήμανση στις συσκευές με την οποία αποτυπώνεται η 
ενεργειακή κλάση τους. Με άλλα λόγια, αυτό που 
μαθαίνουμε είναι η ενεργειακή απόδοση των συσκευών με 
χαμηλότερη στην κλίμακα την G και αποδοτικότερη την Α. 
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μια συσκευή με ενεργειακή 
απόδοση G καταναλώνει πολύ περισσότερη ενέργεια για 
την παραγωγή του ίδιου έργου από μια συσκευή με 
ενεργειακή απόδοση A. Στην προσπάθεια διαρκούς 
βελτίωσης της απόδοσης των συσκευών συναντάμε και τη 
σήμανση Α+ και Α+++. Στόχος αυτής της σήμανσης είναι η 
ελαχιστοποίηση της άσκοπης κατανάλωσης ενέργειας και 
η προστασία του περιβάλλοντος. 

ια τον καταναλωτή βέβαια αυτό 
σημαίνει και εξοικονόμηση 
χρημάτων αφού μια ενεργειακά 

αποδοτικότερη συσκευή σημαίνει 
και εξοικονόμηση ενέργειας. 
Την παραπάνω σήμανση τη συναντάμε σε ηλεκτρικές 
συσκευές όπως τα ψυγεία, τα πλυντήρια (ρούχων και 
πιάτων), οι ηλεκτρικές κουζίνες, τα κλιματιστικά και οι 
λαμπτήρες. Έτσι λοιπόν, όταν διαλέγουμε ηλεκτρικές 
συσκευές έχουμε τη δυνατότητα να λαμβάνουμε υπόψη μας 
και την παράμετρο «ενέργεια». Οι παραπάνω πληροφορίες 
αναγράφονται πάνω στην ενεργειακή ετικέτα των 
ηλεκτρικών συσκευών μαζί με άλλες πληροφορίες που 
αφορούν το προϊόν. Για παράδειγμα, αναγράφονται τα 
στοιχεία του κατασκευαστή, η ενεργειακή κλάση της 
συσκευής, η ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kwh, η 
ετήσια κατανάλωση νερού (αν πρόκειται για ψυγείο), ο 
θόρυβος κατά τη λειτουργία του (αν πρόκειται για 
κλιματιστικά), η μέση διάρκεια ζωής (στους λαμπτήρες) κ.ά. 
Φροντίζετε λοιπόν πάντα να ελέγχετε την ενεργειακή 
ταμπέλα στις ηλεκτρικές συσκευές προτού αποφασίσετε 
ποια θα επιλέξετε. Σκεφτείτε ότι με αυτό τον τρόπο 
εξοικονομείτε ενέργεια, εξασφαλίζοντας ένα καθαρότερο 
περιβάλλον διαβίωσης. Όλοι οι παραπάνω είναι μερικοί 
απλοί τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας, τους οποίους 
όμως αν τους εντάξουμε στην καθημερινότητά μας θα 
δούμε σίγουρα διαφορά στο λογαριασμό του ηλεκτρικού 
ρεύματος. 

 
Με την εκτόξευση των τιμών ενέργειας το τελευταίο 
διάστημα και τη διευκόλυνση των διαδικασιών για την 
αυτοπαραγωγή,  

ολλοί είναι εκείνοι που 
εξετάζουν τη λύση του net 
metering ή αλλιώς του 

συμψηφισμού της παραχθείσας με  

την καταναλωθείσα ενέργεια,  
μια λύση που παρέχεται πια  
από αρκετούς προμηθευτές και  
επιτρέπει στον καταναλωτή να  
γίνει παραγωγός ρεύματος.  
Πότε όμως συμφέρει και πόσα χρόνια χρειάζεται για να 
γίνει η απόσβεση της επένδυσης που πρέπει να κάνει 
οικογένεια τοποθετώντας στο σπίτι της ένα φωτοβολταϊκό 
σύστημα στη στέγη, το οποίο θα παράγει ρεύμα που θα  
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συμψηφίζεται με την κατανάλωση του σπιτιού σε ρεύμα; 
Όπως σημειώνει το businessdaily.gr με τη διαδικασία του 
net metering, ο καταναλωτής -πλέον παραγωγός- μπορεί 
να επιτύχει σημαντική μείωση του κόστους ρεύματος για 
μια περίοδο 25 ετών. 

απόσβεση του κόστους 
απόκτησης του συστήματος 
γίνεται, κατά κανόνα, μέσα σε  

8 χρόνια και για την περίοδο μέχρι  
τα 25 έτη ο συμψηφισμός με την 
ενέργεια που καταναλώνεται 
αποτελεί κέρδος για τον καταναλωτή… 
ενώ παράλληλα κάνει και μία ενεργειακή επιλογή πιο 
φιλική στο περιβάλλον. Κατά κανόνα η λύση του net 
metering είναι πιο συμφέρουσα όταν η εγκατάσταση 
γίνεται σε μονοκατοικίες με σχετικά υψηλές καταναλώσεις 
ρεύματος, ενώ όσο πιο μικρή η κατανάλωση και η ισχύς του 
φωτοβολταϊκού, τόσο πιο μεγάλη και η περίοδος που 
απαιτείται για την απόσβεση. Όπως φαίνεται και στον 
παρακάτω πίνακα όπου παρουσιάζονται τέσσερα 
ενδεικτικά σενάρια ανά κατηγορία καταναλωτή, σύμφωνα 
με στοιχεία της Protergia, η επιλογή του net metering είναι 
πιο συμφέρουσα για έναν οικιακό καταναλωτή που 
διατηρεί μία πολυτελή μονοκατοικία και μπορεί να έχει 
ετήσια εξοικονόμηση στο λογαριασμό του που φτάνει στα 
€1.720, ενώ η απόσβεση της επένδυσης που υπολογίζεται 
στα €12.180 χρειάζεται 7 χρόνια. Στον αντίποδα, για έναν 
οικιακό καταναλωτή που διατηρεί μία γκαρσονιέρα ή ένα 
μικρό εξοχικό, η εξοικονόμηση μέσω της αυτοπαραγωγής 
φτάνει στα €230, το κόστος της επένδυσης ανέρχεται στα 
€2.400 και η απόσβεση χρειάζεται μία ολόκληρη δεκαετία. 
Για τους καταναλωτές που μένουν σε διαμέρισμα η 
απόσβεση γίνεται στα 8,8 χρόνια, η εξοικονόμηση σε 
ετήσια βάση φθάνει στα €460, ενώ η επένδυση απαιτεί περί 
τα €4.050 ευρώ. 

 
Πρέπει να σημειωθεί ότι ο συμψηφισμός γίνεται με βάση το 
κόστος της κιλοβατώρας, χωρίς να υπολογίζονται οι 
υπόλοιπες χρεώσεις που «φουσκώνουν» τους 
λογαριασμούς του ρεύματος. Έτσι, ο καταναλωτής - 
αυτοπαραγωγός κερδίζει όσο χρεώνεται την kWh από τον 
πάροχο που έχει επιλέξει, δηλαδή περίπου 0,10 έως 0,12 
ευρώ/kWh.** Τα σενάρια αυτά έχουν υπολογιστεί με βάση 
το τιμολόγιο Protergia Οικιακό N. 

 
Πρόσφατη Υπουργική Απόφαση του υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, προβλέπει 
τον τριπλασιασμό του ενεργειακού συμψηφισμού, 
δίνοντας ισχυρή ώθηση στο net metering. Tο ΥΠΕΝ ανοίγει 
τον δρόμο για την αύξηση του ορίου ισχύος όπως 
προβλεπόταν και στο χωροταξικό νομοσχέδιο που 
ψηφίστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο.  Ειδικότερα, με την 
Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΝ που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ 
στις 30 Αυγούστου, προωθείται η αύξηση του ορίου ισχύος 
για την εγκατάσταση στο διασυνδεδεμένο δίκτυο σταθμών 
ενεργειακού ενεργειακού συμψηφισμού σε 3 ΜW από 1 
MW. Επίσης, παρέχεται πλέον η δυνατότητα ένταξης στον 
ενεργειακό συμψηφισμό, συμπεριλαμβανομένου του 
εικονικού, ακόμα και σε περιπτώσεις που υπάρχει οφειλή 
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στον οικείο προμηθευτή. Η απόφαση οδηγεί σε 
απλοποίηση αδειοδοτικής διαδικασίας: Για σταθμούς 
ισχύος έως 10,8kW για τριφασικές παροχές και μέχρι 5kW 
για μονοφασικές παροχές, προβλέπεται η δυνατότητα 
σύνδεσης με ενέργειες του ενδιαφερόμενου και απλή 
ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ. Με τη διάταξη αυτή επιταχύνεται 
η εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών σταθμών, όπως 
εκείνων που τοποθετούνται στις στέγες σπιτιών και 
επαγγελματικών κτιρίων. Τίθενται σαφείς και 
αποκλειστικές προθεσμίες στους αυτοπαραγωγούς 
σχετικά με την διάρκεια ισχύος των προσφορών σύνδεσης 
και των εν δυνάμει έργων τους, αλλά και στον ΔΕΔΔΗΕ ως 
προς τον χρόνο κατασκευής και ολοκλήρωσης των 
απαιτούμενων έργων σύνδεσης. Για αιτήματα που 
αφορούν σε ενεργειακό συμψηφισμό, ο ΔΕΔΔΗΕ εξετάζει 
το αίτημα και προβαίνει μέσα σε ένα μήνα από την 
υποβολή της αίτησης σε διατύπωση προσφοράς 
σύνδεσης. Για αιτήματα που αφορούν σε εικονικό 
ενεργειακό συμψηφισμό, η προθεσμία για τη διατύπωση 
προσφοράς σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ υποβάλλεται μέσα 
σε δύο μήνες. Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς σύνδεσης 
ορίζεται σε 12 μήνες, εφόσον δεν απαιτούνται εργασίες σε 
υποσταθμούς Υψηλής και Μέσης Τάσης και σε 24 μήνες 
εφόσον απαιτούνται εργασίες κατασκευής νέου ή 
επέκτασης υποσταθμού Υψηλής ή Μέσης Τάσης. Δίνεται η 
δυνατότητα χορήγησης προσφοράς σύνδεσης, υπό τον 
όρο να μην εγχέεται ενέργεια στο δίκτυο, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν περιπτώσεις όπου τα τοπικά δίκτυα είναι 
κορεσμένα και καθίσταται ανέφικτη η εγκατάσταση και 
σύνδεση σταθμών ΑΠΕ. Απλοποιείται η διαδικασία 
σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών ενεργειακού 
συμψηφισμού ισχύος έως 50 kW, καταργώντας τη 
χορήγηση προσφοράς σύνδεσης, όπως επιτάσσει και 
σχετική ευρωπαϊκή οδηγία.  

ια τη σύνδεση των σταθμών αυτών 
ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει  
τον ΔΕΔΔΗΕ υποβάλλοντας όλα τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά και  
ο Διαχειριστής με τη σειρά του  
οφείλει εντός 15 ημερών να 

απαντήσει σχετικά με την αποδοχή ή  
απόρριψη της αιτούμενης σύνδεσης. 

 
Σε περίπτωση αποδοχής, ο ΔΕΔΔΗΕ αποστέλλει 
υπογεγραμμένη τη Σύμβαση Σύνδεσης με αναλυτικές 
λεπτομέρειες για το κόστος σύνδεσης, τα απαιτούμενα 
έργα και τον χρόνο υλοποίησης αυτών και ο 
ενδιαφερόμενος έχει περιθώριο 60 ημερών να υπογράψει 
τη Σύμβαση και να καταβάλλει την απαιτούμενη δαπάνη. Σε 
αντίθετη περίπτωση, ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει τον 
ενδιαφερόμενο για τους λόγους απόρριψης. Για τις 
περιπτώσεις εφαρμογής εικονικού ενεργειακού 
συμψηφισμού από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού 
Δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους σκοπούς 
δημοσίου ενδιαφέροντος, Ενεργειακές Κοινότητες,  
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Γενικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων και για 
Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων, αίρεται ο 
περιορισμός του ενός σταθμού παραγωγής ανά αυτοτελές 
ακίνητο. 

Οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις για την εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών συστημάτων αυτοπαραγωγής με 
ενεργειακό συμψηφισμό είναι: Η ύπαρξη ενεργού μόνιμης 
παροχής ρεύματος στο όνομα του αυτοπαραγωγού μέσω 
της οποίας τροφοδοτείται η εγκατάσταση κατανάλωσής 
του. Το φωτοβολταϊκό σύστημα αντιστοιχίζεται 
αποκλειστικά με έναν μετρητή κατανάλωσης, δηλαδή με 
τον μετρητή της εγκατάστασης κατανάλωσης την οποία 
τροφοδοτεί. Το φωτοβολταϊκό σύστημα εγκαθίσταται στον 
ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης προς 
την οποία αντιστοιχίζεται. Ο ενδιαφερόμενος έχει τη νόμιμη 
χρήση του χώρου εγκατάστασης του συστήματος. Ο 
ενδιαφερόμενος έχει εξοφλήσει πλήρως τους 
λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας του οικείου 
Προμηθευτή (ή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης 
οφειλών). Η παροχή του αυτοπαραγωγού δεν έχει ενταχθεί 
στο Περιβαλλοντικό Οικιακό Τιμολόγιο. Σε περίπτωση που 
ο ενδιαφερόμενος είναι δικαιούχος του τιμολογίου αυτού, 
απεντάσσεται αυτοδικαίως από αυτό, με την ενεργοποίηση 
του σταθμού παραγωγής 

 

Μέσα στο 2020 και στο 10μηνο του 2021 έχουν 
εγκατασταθεί φωτοβολταϊκά στις στέγες με ισχύ που 
αντιστοιχεί στο 62% του συνόλου από το 2015. Μάλιστα, το 
πρώτο 10μηνο του 2021 σημειώνεται μεγάλη αύξηση στον 
αριθμό των νέων συνδέσεων net metering που φτάνει στο 
37,4% συγκριτικά με το 2020, ενώ σε επίπεδο διετίας αγγίζει 
το 56%. Ειδικότερα, όπως έγραφε το Business Daily, 

σύμφωνα με στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ, που φαίνονται 
αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα, φέτος μέσω του net 
metering έχουν υπάρξει 485 συνδέσεις στο δίκτυο που 
παράγουν ισχύ 30.636 κιλοβατώρες, αρκετά αυξημένα 
αποτελέσματα από το 2019 με 353 συνδέσεις και συνολική 
ισχύ 17.225 κιλοβατώρες. Το 2020 και το 10μηνο του 2021 
ήταν η περίοδος της... απογείωσης των νέων 
εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών με net metering, καθώς η 
ισχύς τους έφτασε συνολικά τις 47,8 χιλιάδες κιλοβατώρες 
και αντιστοιχεί σε ποσοστό 62% της συνολικής ισχύος των 
φωτοβολταϊκών που έχουν εγκατασταθεί από το 2015 και 
μετά. Όπως εξηγούν άνθρωποι της αγοράς, η εξήγηση για 
τη στροφή αυτή των καταναλωτών είναι πολυπαραγοντική: 

ι νέοι καταναλωτές σήμερα  
είναι πιο «ανοιχτοί» στο να 
επιλέξουν διαφορετικούς 

τρόπους παραγωγής και κατανάλωσης 
ενέργειας με κριτήρια πρωτίστως 
οικονομικά, αλλά και περιβαλλοντικά. 
Δεύτερον, τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερες 
εταιρείες διαφημίζουν σχετικά προγράμματα που 
διευκολύνουν τον καταναλωτή να έλθει σε επαφή με τη νέα 
αυτή λογική αυτοπαραγωγής, ενώ παράλληλα ωριμάζουν 
και γίνονται φθηνότερες οι σχετικές τεχνολογίες, κάνοντας 
τη διαδικασία πιο εύκολη. Παράλληλα, οι τράπεζες 
προσφέρουν χρηματοδότηση για εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών στη στέγη έως και κατά 100%, γεγονός που 
διευκολύνει την ανάπτυξή τους. 

 

Ο 
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της Μαριεντίνας Πετροπουλάκη 
Στελέχους ΕΟΤ 

 
Για να είμαι ειλικρινής ξαφνιάστηκα, 
όταν άκουσα την Δημοσκόπηση του 
ΑLPHA, η οποία παρουσιάστηκε εν 
μέσω εγκλωβισμένων Πολιτών, 
ταλαιπωρημένων Οδηγών και 
συμπολιτών μας που περνούσαν 
Γολγοθά από την διακοπή ρεύματος 
τριών ημερών. Σκέφθηκα εδώ ο 
κόσμος καίγεται, η μάνα χάνει το 
παιδί της από την Δευτέρα και αυτοί 
την Τρίτη 25/1 

  

ους έπιασε η 
πρεμούρα  
να κάνουν 

Δημοσκόπηση και 
μάλιστα σε 303 μόνο 

Άτομα, που σαφώς δεν είναι στο ελάχιστο 
αντιπροσωπευτικό δείγμα του Πληθυσμού  
και την οποία παρουσίασαν ως γεγονός του 
Δελτίου Ειδήσεων;  

 
Και να είχαν Δημοσκόπηση στα χέρια τους όφειλαν από σεβασμό στον Ελληνικό 
Λαό που εκείνη την ώρα ακόμη δοκιμαζόταν, να την κρατήσουν στην άκρη και να 
ασχολούνταν μόνο με τα δεινά των Πολιτών από την κακοκαιρία. Ας την 
παρουσίαζαν στις επόμενες ημέρες, όταν κάπως ηρεμούσε η κατάσταση. Γιατί 
έτρεξαν να την παρουσιάσουν; Γιατί βιάστηκαν αλήθεια; Και επειδή όλα έχουν την 
απάντηση τους, η δική μου απορία λύθηκε!!! Καταρχάς η μέχρι σήμερα άγνωστη 
Δημοσκοπική Εταιρεία Abacus ανήκει στην κυρία Χριστίνα Καράμπελα, η οποία 
είναι Αντιπρόεδρος της ΜΚΟ ActionAid Hellas, στην οποία μέχρι πρότινος 
Πρόεδρος της ήταν η αδελφή του Πρωθυπουργού κυρία Αλεξάνδρα Μητσοτάκη. 
Τελικά ο Βασιλιάς που ακούει στο όνομα Κυριάκος Μητσοτάκης είναι όντως 
Γυμνός! Δυστυχώς όπως έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα από διάφορα γεγονότα, 
πρόκειται περί ενός ανθρώπου ανασφαλή που δεν μπορεί και δεν αντέχει τα 
δύσκολα και την απόρριψη. Δεν φταίει εκείνος απλά, έτσι μεγάλωσε ως Αστός στο 
Οικογενειακό και Κοινωνικό Περιβάλλον του. Χάνει εύκολα την ψυχραιμία του και 
κατέχεται από πανικό και η Δημοσκόπηση παρουσιάστηκε κατά παραγγελία 
σκοπίμως για την δική του Προσωπική και Πολιτική Επιβεβαίωση απέναντι στους 
Πολίτες καθώς και στο Εσωτερικό του Κόμματος του. Και αυτό ήταν εμφανές με 
το ποσοστό της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου που παρουσίασαν. Το συγκεκριμένο 
ποσοστό ήταν ευδιάκριτα στοχευμένα μαγειρεμένο που έκανε μπαμ χιλιόμετρα 
μακριά.  

ο παρασκήνιο δυστυχώς μεταξύ Μαξίμου και ΜΜΕ 
είναι συνεχές και μεγάλο και εκείνος πλέον έχει 
πολλές απαιτήσεις από αυτά, γιατί απλούστατα 

τους γέμισε τα Ταμεία τους με εκατομμύρια ευρώ, 
οπότε τώρα επιζητά την στήριξη τους.  
Και την έχει! Μέχρι πότε; Δεν ξέρω! Εξαρτάται τι γραμμάτιο έχει με το καθένα από 
τα ΜΜΕ χωριστά. Όμως το καράβι του όχι μόνο γέρνει, αλλά ήδη μπάζει από 
παντού νερό, μέχρι βεβαίως να βουλιάξει. Εδώ είμαστε θεατές όλων των 
Πολιτικών εξελίξεων τις οποίες σαφέστατα και θα κρίνουμε!!!

Τ 
Τ 
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τέως Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας και 
Επίτιμος Καθηγητής 

της Νομικής Σχολής  
του Εθνικού και 
Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου  
Αθηνών, κ. Προκόπιος 
Παυλόπουλος 
διαμηνύει πως όποτε 
κρίνει σκόπιμο η 
Ελλάδα σκόπιμο μπορεί 
και θα το πράξει,  
να επεκτείνει την 
Αιγιαλίτιδα Ζώνη της 
στα 12 ναυτικά μίλια. 
Σε συνέντευξή του στον 
«Φιλελεύθερο» με αφορμή και την 
παρουσίαση του καινούριου βιβλίου 

του με τίτλο: «Το καθεστώς των 
Θαλάσσιων Ζωνών της Ελλάδας, 
κατά το Διεθνές Δίκαιο της 
Θάλασσας», σημειώνει ότι η 
επέκταση της Αιγιαλίτιδας Ζώνης 
είναι αναφαίρετο δικαίωμα της 
Ελλάδας και πρέπει να το ασκήσει, 
καθώς μια τέτοια επέκταση μπορεί 
και πρέπει να γίνει κατά 
προτεραιότητα, όπου τούτο 
ακυρώνει στην πράξη το ούτως ή 
άλλως νομικώς ανυπόστατο 
«τουρκολιβυκό μνημόνιο». Τονίζει, 
μάλιστα, ότι μπορεί και θα 
υπερασπιστεί την Αιγιαλίτιδα Ζώνη 
της συνολικώς με αιχμή του δόρατός 
της τις Ένοπλες Δυνάμεις της. Ο 
Προκόπης Παυλόπουλος μιλά 
ακόμα για την οικονομική 
κατάσταση στην Τουρκία και 
καταγράφει τις εκτιμήσεις του για το 
μέλλον του Προέδρου, Ταγίπ 
Ερντογάν. Αναλύει την τουρκική 
επιθετικότητα σε Ελλάδα και Κύπρο 
και τη στάση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης έναντι της Άγκυρας. 
Αναφέρεται, επίσης, στο Κυπριακό 
και τη διαχρονική στάση του 
Ηνωμένου Βασιλείου έναντι της 
Κύπρου. - Στο πρόσφατο βιβλίο σας 
για το καθεστώς των Θαλάσσιων 
Ζωνών της Ελλάδας, κατά το Διεθνές 
Δίκαιο της Θάλασσας, αναπτύσσετε 
μία σειρά κεφαλαιωδών ζητημάτων 
για την Ελλάδα σε σχέση και με τις 
τουρκικές αξιώσεις. Να ξεκινήσουμε 
από κάτι γενικό: Ποιες οι 
προοπτικές του Ελληνοτουρκικού 
διαλόγου; 

 
- Υπό τα σημερινά δεδομένα 
καθίσταται προφανές και 
αυταπόδεικτο ότι οι προοπτικές του 
Ελληνοτουρκικού διαλόγου είναι 
εξαιρετικά δυσοίωνες. Απτή 

απόδειξη αποτελεί και το ότι οι 
Διερευνητικές Επαφές 
«καρκινοβατούν», κατά την 
επιεικέστερη εκδοχή. Γι’ αυτή την 
εξέλιξη αποκλειστικώς υπεύθυνη 
είναι η Τουρκία, η οποία 
«τορπιλίζει», εκ προοιμίου, κάθε 
φορά τον διάλογο με το να 
παραβιάζει, προκλητικώς και κατά 
συρροήν, εις βάρος της Ελλάδας, το 
Διεθνές και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. 
Επιπλέον, προδήλως η στάση της 
Τουρκίας είναι υποκριτική αφού, 
πέραν των άλλων, «στα λόγια» 
διακηρύσσει μεν τον διάλογο, πλην 
όμως το πράττει για να δείξει, ιδίως 
προς την πλευρά της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ), «καλή συμπεριφορά», 
προκειμένου ν’ αποφύγει τις εις 
βάρος της κυρώσεις. Κυρώσεις, οι 
οποίες έπρεπε προ πολλού να της 
έχουν επιβληθεί. Και για τον λόγο 
αυτό τ’ αρμόδια Ευρωπαϊκά Fora 
είναι, από καιρό και πολλαπλώς, 
«υπερήμερα» και ως προς την 
υπεράσπιση του ίδιου του κύρους 
της ΕΕ. Κατά τούτο θεωρώ ότι  

Ελλάδα πρέπει  
να επαναφέρει,  
το ταχύτερο 

δυνατό και στο πιο 
υψηλό επίπεδο -  
ήτοι στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο - το ζήτημα 
των κυρώσεων  
κατά της Τουρκίας. 
Και είμαι βέβαιος ότι ο 
Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση θα 
το πράξουν, όπως άλλωστε έχουν 
δεσμευθεί κατά το πρόσφατο 
παρελθόν. - «Οι καλοί λογαριασμοί 
κάνουν τους καλούς φίλους», όπως  

 

Ο 
Η 



 

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 29-30 Ιανουαρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 217 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 12 

αναφέρετε και στο βιβλίο σας —υπενθυμίζοντας τη φράση 
σας προς τον Ταγίπ Ερντογάν στο Προεδρικό Μέγαρο στην 
Αθήνα, τον Δεκέμβριο του 2017— τονίζοντας ότι θα πρέπει 
η Ελλάδα να καταστήσει σαφείς τις «κόκκινες γραμμές» της 
στην Τουρκία. Ποιες είναι, λοιπόν, οι «κόκκινες γραμμές» 
σε αυτό τον διάλογο; - Βασική «κόκκινη γραμμή» είναι ότι 

 

ια και μόνη διαφορά υφίσταται 
μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας:  
Η οριοθέτηση της νησιωτικής 

Υφαλοκρηπίδας και της αντίστοιχης 
Αποκλειστικής Οικονομικής  
Ζώνης (ΑΟΖ) στο Αιγαίο και  
στην Ανατολική Μεσόγειο. 
Και η οριοθέτηση αυτή μπορεί να γίνει μόνο με βάση το 
Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας (Σύμβαση Montego Bay του 
1982) και υπό όρους πλήρους σεβασμού των διατάξεών 
του. Επιπροσθέτως, πρέπει να γίνεται σεβαστή η 
νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, όπως και 
του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου της Χάγης, κατ’ 
εξοχήν σε ό,τι αφορά την «επήρεια» των Ελληνικών 
Νησιών, όπως π.χ. του Καστελορίζου, τα οποία εκτός από 
Αιγιαλίτιδα Ζώνη έχουν, υπό τις προϋποθέσεις του 
Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, και Υφαλοκρηπίδα και 
ΑΟΖ. Τέλος, ας αντιληφθεί η Τουρκία ότι δεσμεύεται, εν 
πάση περιπτώσει, από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, 
δοθέντος ότι τούτο πλέον παράγει γενικώς 
παραδεδεγμένους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, οι οποίοι 
ισχύουν erga omnes. Άρα και έναντι εκείνων που δεν έχουν 
προσχωρήσει —όπως η Τουρκία— στη Σύμβαση του 
Montego Bay του 1982 για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. 
- Αναφέρεσθε στο δικαίωμα της Ελλάδας για την επέκταση 
Χωρικών Υδάτων της στα 12 ναυτικά μίλια, έναντι και της 
τουρκικής θέσης, ότι μια τέτοια ενέργεια από πλευράς 
Ελλάδας αποτελεί casus belli. Γιατί δεν έχει ασκήσει μέχρι 
στιγμής αυτό το δικαίωμά της η Ελλάδα; - Ας διευκρινισθεί 
προκαταρκτικώς τούτο: Το λεγόμενο «casus belli» της 
Τουρκίας είναι παράνομο και καταχρηστικό και ουδόλως 
δεσμεύει την Ελλάδα. Η Ελλάδα λοιπόν έχει, πάντοτε κατά 
το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, το αναφαίρετο δικαίωμα 
να επεκτείνει, όπου τούτο δεν έχει ήδη συντελεσθεί, στα 12 
ν.μ. την Αιγιαλίτιδα Ζώνη της όποτε το κρίνει σκόπιμο. Π.χ. 

μια τέτοια επέκταση μπορεί και πρέπει να γίνει κατά 
προτεραιότητα όπου τούτο ακυρώνει στην πράξη το ούτως 
ή άλλως νομικώς ανυπόστατο «τουρκολιβυκό μνημόνιο». 

 

αι ας είναι βέβαιη η Τουρκία ότι  
η Ελλάδα και θα το πράξει και  
θα υπερασπισθεί την Αιγιαλίτιδα 

Ζώνη της συνολικώς, με «αιχμή του 
δόρατος» τις Ένοπλες Δυνάμεις  
της, των οποίων τόσο η 
αποτελεσματικότητα όσο και  
το φρόνημα ουδόλως  
μπορεί ν’ αμφισβητηθούν….. 
πράγμα που η Τουρκία έχει επανειλημμένως βιώσει στην 
πράξη. Και ακόμη τούτο: Όταν η Τουρκία προβάλλει το 
παράνομο «casus belli», είναι καταφανές ότι προβαίνει σε 
επίσης παράνομη απειλή χρήσης βίας, οπότε η Ελλάδα 
έχει κάθε δικαίωμα, κατά το άρθρο 51 του Καταστατικού 
Χάρτη του ΟΗΕ και το άρθρο 42 παρ. 7 της Συνθήκης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ), να θωρακίζει αμυντικώς όλα, 
ανεξαιρέτως, τα Νησιά της έναντι της τουρκικής απειλής και 
προκλητικότητας.  - Τονίζετε και τονίσατε προηγουμένως 
το δικαίωμα της Ελλάδας για εξοπλισμό των νησιών, ως 
ανάγκη έναντι της τουρκικής επιθετικότητας. Ένα ζήτημα το 
οποίο θέτει πολλές φορές η Τουρκία ως παράνομο. Ποια η 
απάντηση; - Αυτό ήδη εξήγησα αμέσως προηγουμένως. 
Ειδικότερα, όταν η Τουρκία κάνει καθημερινώς πρακτική 
«επίδειξης» ενεργειών που κινούνται μεταξύ επικείμενης 
απειλής και ευθείας απειλής χρήσης βίας κατά των 
Ελληνικών Νησιών, τότε κατά την ερμηνεία —την οποία 
έχει παγίως αποδεχθεί ο ΟΗΕ και η ΕΕ— των διατάξεων του 
άρθρου 51 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ η Ελλάδα έχει 
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το αναφαίρετο δικαίωμα αμυντικής θωράκισης των Νησιών 
της, ανεξάρτητα μάλιστα από επιμέρους ειδικές ρυθμίσεις 
του Διεθνούς Δικαίου κατά το παρελθόν. Επιπλέον, κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 7 της ΣΕΕ —που 
παραπέμπουν ευθέως στο κατά τ’ ανωτέρω άρθρο 51 του 
Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ— η Ελλάδα έχει το δικαίωμα 
να ζητήσει, όταν το κρίνει σκόπιμο, και την συνδρομή της 
ΕΕ για την αμυντική θωράκιση και υπεράσπιση των 
Νησιών της, των οποίων το έδαφος και τα σύνορα είναι, 
κατά το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, και έδαφος και σύνορα της ΕΕ. 
- Τι σημαίνει η απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού 
Δικαστηρίου στην υπόθεση Φιλιππίνων κατά Κίνας για την 
περίπτωση των Ελληνικών Νησιών, την οποία επικαλείσθε 
στο βιβλίο σας; - Η απόφαση της 12.7.2016 του Διεθνούς 
Διαιτητικού Δικαστηρίου «Φιλιππίνες κατά Κίνας» έχει 
εξαιρετικά ευνοϊκή σημασία για την Ελλάδα, σε ό,τι αφορά 
την «επήρεια» των Νησιών μας. Συνοπτικώς διευκρινίζεται 
ότι κατά την απόφαση αυτή Αιγιαλίτιδα Ζώνη έχουν όλα, 
ανεξαιρέτως, τα Νησιά μας, ενώ Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ 
έχουν επίσης όλα, ανεξαιρέτως, τα Νησιά μας, υπό τον όρο 
ότι μπορούν να συντηρήσουν αυτοδυνάμως είτε 
ανθρώπινη ζωή είτε και απλή οικονομική δραστηριότητα. 

πομένως, το Καστελόριζο  
π.χ. εκτός από Αιγιαλίτιδα  
Ζώνη σαφώς έχει και την 

Υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ που  
του αναλογούν κατά το Διεθνές  
Δίκαιο της Θάλασσας. 
Άρα, η ως άνω απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού 
Δικαστηρίου δίνει αποστομωτική απάντηση στις 
απαράδεκτες αμφισβητήσεις της Τουρκίας στο σημείο 
αυτό. Τονίζω όμως, για μια φορά ακόμη, πως στο 
Δικαστήριο αυτό δεσμευόμαστε να πάμε μόνο για την 
επίλυση της μιας και μόνης διαφοράς με την Τουρκία, την 
οποία προσδιόρισα προηγουμένως. - Θεωρείτε ότι στην 
περίπτωση Ελλάδας-Τουρκίας θα μπορούσε το θέμα των 
Θαλάσσιων Ζωνών να είναι αντικείμενο διαφοράς στο 
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης; - Ήδη, στη ροή των 
προηγούμενων απαντήσεών μου, έχω δώσει απάντηση και 
επ’ αυτού. Πριν απ’ όλα όμως οφείλω να διευκρινίσω ότι 
στην Ελλάδα δεν μιλάμε για «Θαλάσσιες Ζώνες» γενικώς. 
Αυτός ο «πληθυντικός» κρύβει επικίνδυνες παρανοήσεις 
για έναν κακόπιστο γείτονα, σαν την Τουρκία. Όπως ορθώς 
έχει θέσει το ζήτημα ο ΥΠΕΞ κ. Ν. Δένδιας —ακόμη και στην 

Άγκυρα ενώπιον του τούρκου ΥΠΕΞ κ. Τσαβούσογλου—
στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης μπορούμε να πάμε για 
την επίλυση της μίας και μόνης διαφοράς που υφίσταται 
μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας: Της οριοθέτησης της 
Νησιωτικής Υφαλοκρηπίδας και της αντίστοιχης ΑΟΖ στο 
Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, με πλήρη σεβασμό 
των σχετικών διατάξεων του Διεθνούς Δικαίου της 
Θάλασσας, όπως έχουν ερμηνευθεί από την 
προμνημονευόμενη απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού 
Δικαστηρίου. - Σε σχέση με το «τουρκολιβυκό μνημόνιο», 
μιλάτε για ΑΟΖ της ΕΕ. Τι σημαίνει ΑΟΖ της ΕΕ και πόσο 
πρακτικά εφικτή είναι μια ενιαία πολιτική της ΕΕ για τέτοιου 
είδους ζητήματα, γνωρίζοντας τον τρόπο λειτουργίας των 
Κρατών-Μελών; - Πριν απ’ όλα επισημαίνω, για πολλοστή 
φορά, τούτο: Το λεγόμενο «τουρκολιβυκό μνημόνιο» είναι 
νομικώς ανυπόστατο και δεν παράγει έννομα 
αποτελέσματα —άρα δεν δεσμεύει την Ελλάδα— όπως 
άλλωστε έχει δεχθεί ρητώς και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 
στη Σύνοδο της 12.12.2019. Επί του ερωτήματός σας 
απαντώ ότι η ΕΕ, ως χωριστό νομικό πρόσωπο, έχει 
αυτοτελώς προσχωρήσει, από τον Απρίλιο του 1998, στη 
Σύμβαση του Montego Bay του 1982, δηλαδή στο Διεθνές 
Δίκαιο της Θάλασσας. 

 

πότε εξ ορισμού η ΑΟΖ των 
Κρατών-Μελών είναι και ΑΟΖ  
της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Έχω μάλιστα τεκμηριώσει πως υπό τους ως άνω όρους 
κατά την οριοθέτηση της ΑΟΖ των Κρατών-Μελών πρέπει 
να μετέχει ευθέως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπέρ των 
θέσεων των Κρατών-Μελών. Πολλώ μάλλον όταν ο 
σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας 
συμπεριλαμβάνεται και στα «Κριτήρια της Κοπεγχάγης», 
ως αναπόσπαστο τμήμα του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. - Το 
ενεργειακό πρόγραμμα της Κύπρου προχωρεί. Εκτιμάτε 
ότι θα έχουμε νέο κύκλο επιθετικών ενεργειών από 
πλευράς Τουρκίας; Ποια πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι η 
αντίδραση Ελλάδας-Κύπρου σε αυτή την κατάσταση; - Όσο 
η ΕΕ και η Διεθνής Κοινότητα, εν γένει, ανέχονται την 
προκλητικότητα της Τουρκίας, αναμενόμενο είναι ότι η 
Τουρκία θα συνεχίσει τις επιθετικές της ενέργειες κατά της 
Κύπρου, όταν αυτή προβαίνει στην εφαρμογή του 
ενεργειακού της προγράμματος, όπως έχει δικαίωμα κατά 
το Διεθνές και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Άρα Κύπρος και 
Ελλάδα πρέπει, στην περίπτωση αυτή, να θέσουν προ των 
ευθυνών τους τη Διεθνή Κοινότητα και την ΕΕ, 
διευκρινίζοντας ότι δεν μπορούν ούτε πρόκειται ν’ 
αποδεχθούν οιανδήποτε ανοχή, εκ μέρους τους, προς την 

Ε Ο 
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Τουρκία. Και τούτο το πράττουν και για λόγους σεβασμού 
της Διεθνούς και της Ευρωπαϊκής Νομιμότητας αλλά και για 
τους λόγους του επικίνδυνου «προηγουμένου» που 
δημιουργείται εν προκειμένω, όπως ήδη προεξέθεσα. Και 
το κυριότερο: Στην Τουρκία πρέπει να καταστεί σαφές ότι 
κάθε εκ μέρους της προσβολή των δικαιωμάτων της 
Κύπρου θα βρει την Κύπρο και την Ελλάδα απέναντί της 
υπό συνθήκες άρρηκτης και αδιαπραγμάτευτης ενότητας. 
Αυτό δε είναι μήνυμα και προς τη Διεθνή Κοινότητα και 
προς την ίδια την ΕΕ. Έτσι Κύπρος και Ελλάδα, με 
αυθεντική Ευρωπαϊκή ενσυνείδηση και υπευθυνότητα, 
αποδεικνύουν ότι είναι αποφασισμένες να υπερασπισθούν 
και την Ευρωπαϊκή Οικογένεια, ιδίως όταν τα Ευρωπαϊκά 
Fora ολιγωρούν, αδικαιολογήτως και επικινδύνως, να 
πράξουν τα αυτονόητα. - Πώς είδατε τις εξελίξεις ως προς 
τον EastMed και τη θέση των ΗΠΑ; Τι σημαίνει αυτό για 
Ελλάδα και Κύπρο σε σχέση και με τις τριμερείς 
συμφωνίες; - Το τι θα πράξουν Κύπρος και Ελλάδα με τον 
αγωγό EastMed - του οποίου η «πολυπρισματική», 
πολιτική και οικονομική, σημασία ήταν και παραμένει 
αναμφισβήτητη - είναι δικό τους ζήτημα. Ζήτημα το οποίο 
θα χειρισθούν κυριάρχως και εντελώς ανεξάρτητα από τις 
σκέψεις ή βλέψεις τρίτων. Άρα οι αποφάσεις επ’ αυτού 
ανήκουν, αποκλειστικώς, σε Κύπρο και Ελλάδα και θα 
ληφθούν, όπως είναι αυτονόητο, με βάση τη συνεκτίμηση 
πολλών παραμέτρων. Ιδίως δε αφενός με βάση την πλήρη 
και αποτελεσματική προστασία των Θαλάσσιων Ζωνών 
μας εν γένει, κατά το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Και, 
αφετέρου, με βάση τα κατά το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας 
δικαιώματα και συμφέροντα της Κύπρου και της Ελλάδας 
ως προς την in globo χρήση και περαιτέρω εκμετάλλευση 
των υδρογονανθράκων που τους ανήκουν, ιδίως κατά τη 
μακρά, εκ των πραγμάτων, περίοδο της «πράσινης 
μετάβασης». Με απλές λέξεις: Οι θέσεις τρίτων ουδόλως 
μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο, με τον οποίο Κύπρος 
και Ελλάδα θ’ ασκήσουν τόσο την stricto sensu κυριαρχία 
τους όσο και τα κυριαρχικά δικαιώματα που τους ανήκουν 
κατά το Διεθνές και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, στο σύνολό τους. 
- Πώς εκτιμάτε την κατάσταση στο Κυπριακό με τη 
σημερινή εξέλιξη πραγμάτων και τις τουρκικές αξιώσεις; 
Πιστεύετε ότι υπάρχει προοπτική επίλυσης; - Δυστυχώς, η 
προοπτική επίλυσης του Κυπριακού δυσχεραίνεται όσο η 
Διεθνής Κοινότητα και η ΕΕ ανέχονται την ιταμή τουρκική 
αδιαλλαξία. «Όπλο» μας απέναντι σε αυτή την απαράδεκτη 
κατάσταση είναι η αρραγής ενότητα Ελλάδας και Κύπρου. 
Υπενθυμίζω λοιπόν: Το Κυπριακό είναι, πρωτίστως, 
Διεθνές και Ευρωπαϊκό Ζήτημα, το οποίο μπορεί και 
πρέπει να λυθεί με πλήρη σεβασμό του Διεθνούς και του 
Ευρωπαϊκού Δικαίου, στο σύνολό τους, και σύμφωνα με 
όσα έχουν γίνει δεκτά από τον ΟΗΕ, κατ’ εξοχήν δε από το 
Συμβούλιο Ασφαλείας. Τούτο σημαίνει, κατ’ ελάχιστο, ένα 
Κράτος ομοσπονδιακού τύπου -και όχι συνομοσπονδία, 
όπως οδηγούσε κατ’ αποτέλεσμα το σχέδιο Ανάν, αφού 
κάτι τέτοιο είναι πλήρως αντίθετο με τη δομή της ΕΕ και τη 
φύση του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου- με μια νομική 
προσωπικότητα, μία ιθαγένεια και πλήρη κυριαρχία, 
γεγονός το οποίο αποκλείει, εκ προοιμίου, μεταξύ άλλων, 
στρατεύματα κατοχής και αναχρονιστικές εγγυήσεις 
τρίτων. Το τελευταίο έχει ως αποδέκτη και τη Μεγάλη 
Βρετανία, ιδίως αφότου επισυνέβη το Brexit. 
Επιπροσθέτως, δεν μπορούμε να παραγνωρίζουμε ότι η 
Μεγάλη Βρετανία ακολουθεί μια απαράδεκτη πολιτική 
στήριξης της τουρκικής αυθαιρεσίας στην Κύπρο, —
χαρακτηριστικό παράδειγμα η πρόσφατη τουρκική 
προκλητικότητα στα Βαρώσια— δίχως μάλιστα ν’ 
αναλογίζεται τις τεράστιες ευθύνες της για το πότε και πώς 
δημιουργήθηκε εξαιτίας της το Κυπριακό, και δη κατ’ ευθεία 

παραβίαση της Συνθήκης της Λωζάνης, με την αυθαίρετη 
«πρόσκληση» της Τουρκίας στη Διάσκεψη του Λονδίνου 
(στο Lancaster House), στις 29.8.1955. Ας θυμηθούμε ότι με 
τη Συνθήκη της Λωζάνης η Τουρκία είχε παραιτηθεί από 
κάθε δικαίωμα ή έστω και αξίωση ως προς την Κύπρο. - 
Ποια η εκτίμησή σας για την Τουρκία και το μέλλον του 
Ερντογάν, δεδομένης της δεινής οικονομικής κατάστασης 
στην οποία έχει βρεθεί η χώρα; - Πρόκειται για ένα εντελώς 
αβέβαιο μέλλον, στο οποίο έχει οδηγήσει την Τουρκία ο 
ίδιος ο Ταγίπ Ερντογάν, με την άφρονα οικονομική 
πολιτική του και, κυρίως, με τις μεθόδους διακυβέρνησης 
που έχει υιοθετήσει κυρίως τα τελευταία χρόνια. Είναι 
μέθοδοι που πλήττουν ευθέως τον ίδιο τον πυρήνα της 
Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας και περιθωριοποιούν, 
ολοένα και περισσότερο, την Τουρκία απέναντι στη Διεθνή 
Κοινότητα και στην ΕΕ. 

ο «καθεστώς Ερντογάν» είναι 
πλέον επικίνδυνο και για την 
Τουρκία και για τον λαό της. 

Και αυτό οφείλουν να το λάβουν υπόψη τους όλοι εκείνοι 
που «προσφέρουν» στην Τουρκία την ανοχή τους, στο 
πλαίσιο της Διεθνούς Κοινότητας και της ΕΕ. Όπως επίσης 
και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Και εδώ προσθέτω τούτο: Η 
Ελλάδα δεν πρόκειται ν’ ανεχθεί την τουρκική 
προκλητικότητα εις βάρος της «εν ονόματι», δήθεν, των 
αναγκών του ΝΑΤΟ. Και τούτο όχι μόνο για λόγους που 
αφορούν την Ελλάδα, αλλά και γιατί με τη συμπεριφορά της 
αυτή η Τουρκία έχει καταστεί μέγιστος κίνδυνος για τη 
συνοχή και για την επιτέλεση της αποστολής του ΝΑΤΟ. Ας 
θυμηθούμε τι είχε πει επ’ αυτού προ καιρού ο Πρόεδρος της 
Γαλλίας κ. Μακρόν. 

Τ 
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κπληξη προκάλεσε η παραδοχή 
του διοικητή της Τράπεζας της 
Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα πως οι 

μνημονιακές πολιτικές που εφάρμοσε 
ως Υπουργός Οικονομικών ήταν 
παντελώς άστοχες και λανθασμένες !!! 
Σε συνέντευξη του στο Mega ανέφερε χαρακτηριστικά: 
«Ένα μάθημα που έχουμε όλοι μας πάρει, είναι ότι δεν 
πρέπει να ακολουθούνται φιλοκυκλικές δημοσιονομικές 
πολιτικές. Τι σημαίνει αυτό; Όταν έχεις ύφεση, δεν μπορείς 
να ζητάς από αυτόν που έχει ύφεση να παίρνει μέτρα 
λιτότητας. Στην Ελλάδα παίρναμε μέτρα που βελτιώναμε το 
πρωτογενές πλεόνασμα αλλά η λιτότητα η οποία επεβλήθη 
δημιούργησε μεγαλύτερη ύφεση, χάναμε έσοδα και ό,τι 
κερδίζαμε δημοσιονομικά από το πρωτογενές αποτέλεσμα, 
το χάναμε από την απώλεια εσόδων. Αυτό δεν πρέπει να 
ξαναγίνει» !!! 

πό την άλλη φάνηκε για μια 
ακόμη υπεραισιόδοξος για την 
ανάπτυξη, αποδεικνύοντας  

για ακόμη μια φορά πως δεν έχει 
ουσιαστική επαφή με την αγορά  
και την πραγματική οικονομία. 
Σε αποκλειστική του συνέντευξη στην εκπομπή «Μεγάλη 
Εικόνα» και τη Νίκη Λυμπεράκη, ο κ. Στουρνάρας εκτίμησε 
συγκεκριμένα πως ως το 2026 τα χρήματα του Ταμείου θα 
αυξήσουν το ΑΕΠ της Ελλάδας κατά περίπου 7%, τις 
επενδύσεις κατά περίπου 22%, τα φορολογικά έσοδα κατά 
σχεδόν 3%, ενώ παράλληλα θα δημιουργηθούν 200 
χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Συγκεκριμένα, ανέφερε: 
«Μέχρι το 2026 το αναπτυξιακό αποτύπωμα του Ταμείου, 
σύμφωνα με τα υποδείγματα της ΤτΕ, είναι περίπου 7%. 
Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά δεν ενισχύει μόνο αυτό. 
Ενισχύει τις επενδύσεις, πάνω από 22%. Ενισχύει την 
απασχόληση. Υπολογίζουμε ότι θα δημιουργηθούν γύρω 

στις 200.000 θέσεις εργασίας από τα χρήματα αυτά. Και τα 
φορολογικά έσοδα θα αυξηθούν γύρω στις 3 ποσοστιαίες 
μονάδες του ΑΕΠ. Άρα έχει ένα πολύ σημαντικό 
αποτύπωμα στην ανάπτυξη, στην απασχόληση και στα 
δημόσια έσοδα». Όσο για το 2022, ο κ. Στουρνάρας 
εκτίμησε πως χάρη στο δημοσιονομικό φρένο σε ό,τι 
αφορά τα μέτρα για την πανδημία, το πρωτογενές έλλειμμα 
θα υποχωρήσει από το 6,5% που είναι τώρα στο 1,5%. Η 
δημοσιονομική συστολή, τόνισε ο κ. Στουρνάρας, δεν 
πρόκειται να έχει αντίκτυπο στους πολίτες γιατί, όπως 
εκτιμά, θα αντισταθμιστεί από τους ρυθμούς ανάπτυξης 
που θα παραμείνουν υψηλοί. Συγκεκριμένα είπε: «Η 
Ελλάδα είναι η χώρα που έδωσε ίσως τα περισσότερα 
χρήματα τηρουμένων των αναλογιών του μεγέθους της ως 
ποσοστό του ΑΕΠ για την πανδημία, από όλες τις άλλες 
χώρες στην Ευρωζώνη. Αναλόγως, το φρένο που πατάει το 
2022 είναι μεγαλύτερο. Για αυτό και το πρωτογενές 
έλλειμμα θα πέσει από περίπου 6,5 ή 7% του ΑΕΠ σε 
περίπου 1 ή 1,5% του ΑΕΠ φέτος. Άρα λοιπόν η 
δημοσιονομική συστολή φέτος είναι εξίσου σημαντική με τη 
δημοσιονομική αύξηση που είχαμε το 2021 και το 2020». «Η 
δημοσιονομική συστολή δεν θα πιέσει τον κόσμο, γιατί 
αντικαθίσταται από τη σημαντική οικονομική ανάπτυξη 
που θα έχουμε και το 2022. Η ανάπτυξη το 2021 τελικά θα 
εκπλήξει, ίσως να πλησιάσει και το 9%. Εδώ στην ΤτΕ, οι 
τελευταίες εκτιμήσεις δείχνουν ότι θα είναι γύρω στο 8,5 με 
9%. Άρα, θα έχουμε μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη το 2021, 
αλλά και το 2022 τα υποδείγματα μας δείχνουν ότι ένα 4,5 
με 5% είναι εφικτό. Αυτή η ανάπτυξη θα λειτουργήσει ως 
γέφυρα στη δημοσιονομική συρρίκνωση που πρέπει  
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οπωσδήποτε να γίνει για να μην έχουμε προβλήματα 
βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους». Ο κ. Στουρνάρας 
αναφέρθηκε και στον πληθωρισμό, εκτιμώντας πως θα 
υποχωρήσει από τα μέσα του έτους. Παράλληλα, ερωτηθείς 
για το αίτημα αύξησης του κατώτατου μισθού, το 
χαρακτήρισε δίκαιο, επισημαίνοντας πως η ΤτΕ συμμετέχει 
στη σχετική διαβούλευση. Πιο συγκεκριμένα, είπε: «Η 
πανδημία αύξησε τον πληθωρισμό γιατί δημιούργησε 
φραγμούς στην παραγωγή. Όταν η πανδημία φύγει, που 
φεύγει όπως φαίνεται, αυτοί οι φραγμοί θα αρθούν και άρα 
ο πληθωρισμός θα αρχίσει να μειώνεται από τα μέσα του 
έτους φέτος. Επομένως, στην Ευρώπη δεν βλέπουμε τον 
λόγο γιατί να γίνει αυστηροποίηση της νομισματικής 
πολιτικής, πέραν από την σταδιακή άρση των εκτάκτων 
μέτρων για την πανδημία». «Ο κατώτατος μισθός κατά την 
άποψη μου σαφώς πρέπει να αυξηθεί αλλά πρέπει να 
ληφθούν υπόψη πάρα πολλοί παράγοντες. Είμαι βέβαιος 
ότι η κυβέρνηση τους λαμβάνει υπόψη. Υπάρχει μια 
διαβούλευση, η ΤτΕ είναι ένας από τους οργανισμούς που 
θα προσφέρει την τεχνογνωσία της. Με τον κατώτατο μισθό 
στην Ελλάδα αμείβεται περίπου το 27% του εργατικού 
δυναμικού. Είναι δίκαιο αίτημα η αύξηση του κατώτατου». 
Με το νέο σύμφωνο σταθερότητας προ των πυλών, ο κ. 
Στουρνάρας αναφέρθηκε και στο κλίμα που όπως τόνισε 
έχει αλλάξει στην Ευρώπη, με φιλικότερες διαθέσεις προς 
τις χώρες του Νότου. Μάλιστα, ο Διοικητής ανακάλεσε στη 
μνήμη του και την περίοδο κατά την οποία ο ίδιος διετέλεσε 
υπουργός Οικονομικών, για να σημειώσει πως η αλλαγή 
στη Γερμανία με τη νέα κυβέρνηση είναι μεγάλη. Ο κ. 
Στουρνάρας παράλληλα, αναφέρθηκε και στις πολιτικές 
που εφαρμόστηκαν κατά την ελληνική κρίση, τονίζοντας 
πως τα παθήματα πρέπει να γίνουν μαθήματα και 
εξηγώντας πως ένα πράγμα που κατέστη σαφές είναι πως 
όταν μια χώρα βρίσκεται σε ύφεση δεν πρέπει να 
επιβάλλονται μέτρα λιτότητας. Αυτή η λογική, όπως είπε, 
φαίνεται ότι θα περάσει και στο νέο σύμφωνο 
σταθερότητας. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Στην Ευρώπη 
αρχίζει να φυσάει ένας διαφορετικός αέρας. Είδα την νέα 
γερμανική κυβέρνηση, τελείως διαφορετικές δηλώσεις και 
κλίμα από την κυβέρνηση που είχαμε εμείς απέναντι μας 
κατά τη διάρκεια των μνημονίων, της δύσκολης περιόδου 
εκείνης κατά την οποία ήμουν εγώ Υπουργός Οικονομικών. 
Τα πράγματα φαίνονται αρκετά πιο ρεαλιστικά σήμερα, 
αρκετά πιο φιλικά προς τον ευρωπαϊκό νότο. Δεν είναι 
μόνο οι εκλογές που έφεραν νέες κυβερνήσεις, αλλά και η 
πανδημία. Ουδέν κακό αμιγές καλού. Θεωρώ ότι ένα τέτοιο 
Ταμείο πρέπει να γίνει μόνιμο στην Ευρώπη. Να είναι ένας 

κεντρικός μηχανισμός επενδυτικός, ο οποίος θα λαμβάνει 
υπόψη τη συνοχή, εξωτερικούς κλυδωνισμούς στις χώρες 
όπως αυτός της πανδημίας. Το Ταμείο είναι η μία πλευρά. 
Η άλλη είναι η χρηματοδότηση του. Τον Ιούνιο του 2021, η 
Ευρώπη βγήκε και δανείστηκε τα πρώτα ποσά, το σύνολο 
θα είναι 750 δισεκατομμύρια σε σταθερές τιμές του 2018. 
Μπορούμε να μιλάμε, λοιπόν, και για ένα κοινό ευρωπαϊκό 
ομόλογο το οποίο θα χρηματοδοτήσει αυτό το Ταμείο 
Ανάκαμψης. Ευχής έργο είναι να είναι μόνιμο». «Το καλό 
είναι ότι σήμερα βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε 
έχοντας περάσει τόσες δυσκολίες. Τα παθήματα ας γίνουν 
μαθήματα και για εμάς αλλά και για τους εταίρους μας. Ένα 
μάθημα που έχουμε όλοι μας πάρει, είναι ότι δεν πρέπει να 
ακολουθούνται φιλοκυκλικές δημοσιονομικές πολιτικές. Τι 
σημαίνει αυτό; Όταν έχεις ύφεση, δεν μπορείς να ζητάς από 
αυτόν που έχει ύφεση να παίρνει μέτρα λιτότητας.  

την Ελλάδα παίρναμε μέτρα  
που βελτιώναμε το πρωτογενές 
πλεόνασμα, αλλά η λιτότητα  

η οποία επεβλήθη δημιούργησε 
μεγαλύτερη ύφεση, χάναμε έσοδα  
και ό,τι κερδίζαμε δημοσιονομικά  
από το πρωτογενές αποτέλεσμα,  
το χάναμε από την απώλεια εσόδων. 
Αυτό δεν πρέπει να ξαναγίνει. Δεν πρέπει ό,τι κερδίζουμε 
από το πρωτογενές αποτέλεσμα να το χάνουμε από το 
λεγόμενο φαινόμενο της χιονοστιβάδας. Πρέπει πάση 
θυσία να προσπαθούμε ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης 
να είναι μεγαλύτερος από το επιτόκιο με το οποίο 
δανείζεται το ελληνικό δημόσιο. Αυτό είναι ένα πολύ 
σημαντικό μάθημα που πήραμε τότε και προσπαθούμε να 
επιχειρηματολογήσουμε ότι αυτή η αρχή πρέπει να 
ενσωματωθεί στο νέο σύμφωνο σταθερότητας. Δηλαδή να 
έχει την ευελιξία να μην ακολουθούνται φιλοκυκλικές 
δημοσιονομικές πολιτικές. Στη γνωμοδότηση που 
ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, νομίζω 
αυτό πέρασε. Για να είμαι δίκαιος, για να μιλάμε 
συμμετρικά, όπως φιλοκυκλικές πολιτικές δεν πρέπει να 
ακολουθούνται στη διάρκεια της ύφεσης, δεν πρέπει όμως 
να ακολουθούνται και στη διάρκεια της άνθησης. Δηλαδή 
μια χώρα που έχει υψηλό ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης, 
πρέπει να παίρνει δημοσιονομικά μέτρα μείωσης του 
ελλείμματος της». 
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ε τα πιο μελανά χρώματα 
περιέγραψε την χαμηλή κίνηση 
στην αγορά για το λιανικό 

εμπόριο κατά τη διάρκεια των 
χειμερινών εκπτώσεων ο  
πρόεδρος του Περιφερειακού 
Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής 
και του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης Κορκίδης. 
Σύμφωνα με τους εμπορικούς συλλόγους της Αττικής η 
αγοραστική κίνηση παρουσιάζει προβληματική και 
υποτονική πορεία, το πρώτο 15νθήμερο των εκπτώσεων, 
η οποία δεν είναι συνήθης για την αγορά και μάλιστα με 
ανοικτά φέτος όλα τα μαγαζιά. Αναφορικά με την Κυριακή 
16 Ιανουαρίου, κατά την οποία λειτούργησαν τα εμπορικά 
καταστήματα λόγω των εκπτώσεων, η γενική εικόνα 
επίσης δεν ήταν ικανοποιητική σύμφωνα με 2 στους 3 
εμπόρους, παρά την κοσμοσυρροή στο κέντρο της Αθήνας. 
Είναι γεγονός πως υπάρχουν πολλές εξηγήσεις που 
κρατούν την αγορά σε χαμηλά επίπεδα αγοραστικής 
κίνησης, παρά τα μεγάλα ποσοστά των εκπτώσεων και τις 
ελκυστικές τιμές. 

ι κυριότεροι λόγοι για την πτώση 
της αγοραστικής κίνησης είναι  
ο πληθωρισμός και η ακρίβεια  

σε ταχυκίνητα, βασικά αγαθά  
και τρόφιμα, οι αυξήσεις στους 
λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, 
φυσικού αερίου και πετρελαίου, 

καθώς, βεβαίως, και  
τα υγειονομικά πρωτόκολλα….. 
για όσο διάστημα θα βρίσκονται σε ισχύ. Οι αυξήσεις των 
δαπανών στον προϋπολογισμό των νοικοκυριών είναι 
ξεκάθαρο πως έχουν συμπιέσει δραστικά την αγοραστική 
δυνατότητα των καταναλωτών τον πρώτο μήνα του έτους.  

 
Στο πεδίο των ανατιμήσεων επισημαίνεται ότι το εμπόριο 
έχει απορροφήσει το μεγαλύτερο δυνατό μέρος τους, με τις 
αναπροσαρμογές των τιμών να κινούνται σε χαμηλά 
μονοψήφια ποσοστά, ειδικά σε τομείς όπως η ένδυση-
υπόδηση, που δεν ξεπέρασε το 3% σε ετήσια βάση, πριν 
την έναρξη των χειμερινών εκπτώσεων. Σε πολλά, μάλιστα, 
προϊόντα δεν έχουν ακόμη περάσει οι αυξήσεις των νέων  
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τιμών αγοράς από τους κατασκευαστές, ούτε του 
λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων σε βάρος της 
μικτής κερδοφορίας τους. Η ανάγκη ρευστοποίησης των 
αποθεμάτων που διαθέτουν οι εμπορικές επιχειρήσεις 
διευκολύνουν τη συγκράτηση των τιμών, ενώ γνωρίζουν 
πως, για την αντικατάσταση εμπορευμάτων στα ράφια και 
τις αποθήκες τους, θα επωμισθούν αυξήσεις από 4% έως 
20%, κυρίως για τα εισαγόμενα είδη. Παρά ταύτα, προς το 
παρόν τουλάχιστον, οι χειμερινές εκπτώσεις 
παρουσιάζουν μια εικόνα περιορισμένης αισιοδοξίας, που 

πορεί οι πωλήσεις να είναι 
ανοδικές σε σχέση με τις 
αντίστοιχες του περσινού 

Ιανουαρίου, όταν όμως τα εμπορικά 
καταστήματα ήταν κλειστά λόγω 
lockdown και, επομένως, δεν 
θεωρούνται συγκρίσιμα τα μεγέθη. 
Σε γενικές γραμμές, η μέχρι στιγμής πορεία των 
εκπτώσεων κινείται κάτω από τα επίπεδα των 5,3 δισ. 
ευρώ συνολικού τζίρου του 2020 και, βεβαίως, από τις 
προσδοκίες των εμπόρων της Περιφέρειας Αττικής, που 
πριν την πανδημία το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου, 
τους αναλογούσε ένας εκπτωτικός τζίρος άνω των 2,5 δισ. 
ευρώ. Το αυξημένο κόστος της ενέργειας και της μεταφοράς 
είναι οι δύο βασικοί παράγοντες ανησυχίας για την αγορά, 
που δεν αναμένει αποκλιμάκωση του πληθωρισμού από τα 
επίπεδα του 5%, πριν το πρώτο τετράμηνο του έτους και 
βασίζεται στη συνέχεια των επιδοτήσεων λογαριασμών και 

τη διάρκεια των οικονομικών μέτρων στήριξης από την 
κυβέρνηση. Σημειωτέον πως, το ενεργειακό κόστος σε 
πολλές εμπορικές και άλλες επιχειρήσεις της εφοδιαστικής 
αλυσίδας και, κυρίως, του κλάδου τροφίμων, 
αντιπροσωπεύει σχεδόν το 20% των μηνιαίων εξόδων 
τους. Επισημαίνεται πως οι χειμερινές εκπτώσεις, που 
διαρκούν σχεδόν δύο μήνες και επισήμως θα λήξουν 28 
Φεβρουαρίου, μπορούν, για άλλη μια φορά, να 
λειτουργήσουν ως «κόφτης» του πληθωρισμού και 
ανάχωμα της ακρίβειας. Τέλος, ο Πρόεδρος του Π.Ε.Σ.Α., 
Βασίλης Κορκίδης, εξέφρασε την ευχή και την ελπίδα πως, 
από τον Φεβρουάριο, η πανδημία θα περιοριστεί, τα 
υγειονομικά μέτρα θα χαλαρώσουν, οι επιδοτήσεις θα 
αποδώσουν και η αγοραστική κίνηση θα τονωθεί, ώστε να 
συνεχιστούν και να κλείσουν οι φετινές χειμερινές 
εκπτώσεις με θετικό πρόσημο. 

 

 
Την εκτίμηση ότι η ενεργειακή κρίση θα καλύψει όλο το έτος 
εξέφρασε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ελλάδος και του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, σε 
συνέντευξή του στο STAR Κεντρικής Ελλάδος. Ο πρόεδρος 
τάχθηκε υπέρ του εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων, 
εξηγώντας ωστόσο ότι απαιτείται χρόνος για να συμβεί κάτι 
τέτοιο, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη αξιοποίησης των 
πόρων του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης. Μέχρι, 
ωστόσο, να επιτευχθεί η ψηφιακή τους αναβάθμιση, οι 

επιχειρήσεις θα πρέπει να αντέξουν, να παραμείνουν 
ζωντανές, τόνισε ο κ. Χατζηθεοδοσίου, θέτοντας το κρίσιμο 
ζήτημα της ρευστότητας, μέσω της δημιουργίας 
περισσότερων και πιο προσβάσιμων, για όλες τις 
επιχειρήσεις, χρηματοδοτικών εργαλείων. «Χρόνος και 
σχέδιο απαιτείται και για την συγχώνευση επιχειρήσεων», 
σημείωσε ο κ. Χατζηθεοδοσίου, αναγνωρίζοντας ότι η 
συνένωση δυνάμεων θα έχει οφέλη. Μιλώντας για την 
κατάσταση που επικρατεί στην αγορά,  

πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ελλάδος και του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 

Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου 
ανέφερε ότι τα τρία μεγαλύτερα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει  
η κοινωνία και η οικονομία, είναι  
η πανδημία, η ενεργειακή κρίση  
και οι ανατιμήσεις. 
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Ο πρόεδρος εκτίμησε ότι η ενεργειακή κρίση θα καλύψει 
όλο το έτος, ενώ για τις ανατιμήσεις προέβλεψε ότι θα 
ενισχυθούν το επόμενο δίμηνο, ξεπερνώντας σε κάποια 
προϊόντα το 30%. Η επιμελητηριακή κοινότητα, όπως είπε, 
έχει υποβάλει στην Πολιτεία μία σειρά από προτάσεις για 
την αντιμετώπιση της ακρίβειας, που αφορούν μεταξύ 
άλλων στην αύξηση της επιδότησης στην ενέργεια από το 
50% στο 75%, καθώς και στη μείωση του ΦΠΑ στα είδη 
πρώτης ανάγκης από το 13% στο 6%. Σε ό,τι αφορά το βαρύ 
πλήγμα που δέχεται η εστίαση λόγω της πανδημίας και των 
περιοριστικών μέτρων, επισήμανε ότι από το 2019 έως 
σήμερα, ο κλάδος έχει χάσει 3 δισ. ευρώ και συνεχίζει να 
πλήττεται, γεγονός που καθιστά αναγκαία την περαιτέρω 
στήριξή του από την Πολιτεία. Στη διάρκεια της 

συνέντευξης, ο κ. Χατζηθεοδοσίου στάθηκε ακόμη στα 
ζητήματα του λαθρεμπορίου - παρεμπορίου και της 
φοροδιαφυγής - εισφοροδιαφυγής, τονίζοντας ότι 
πρόκειται για τις χειρότερες μορφές αθέμιτου 
ανταγωνισμού και πως ο περιορισμός τους είναι θέμα 
πολιτικής απόφασης. Εστίασε ακόμη στη σημασία της 
ανάπτυξης στην περιφέρεια, μέσω της αξιοποίησης των 
πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής. Τέλος, ο πρόεδρος, 
υπογράμμισε ότι τα επιμελητήρια αποτελούν θεσμικό 
σύμμαχο των επιχειρήσεων και σύμβουλο της Πολιτείας, 
αναφέροντας ενδεικτικά, ότι στη διάρκεια της πανδημίας, 
22 προτάσεις των επιμελητηρίων και της ΚΕΕΕ έγιναν 
δεκτές από την κυβέρνηση, προς όφελος της 
επιχειρηματικότητας. 

 
Η απώλεια της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων 
λόγω του κύματος ακρίβειας συνεχίστηκε και τον 
Δεκέμβριο του 2021, σύμφωνα με το Δελτίο Οικονομικών 
Εξελίξεων με τίτλο: «Ακρίβεια, αγοραστική δύναμη και 
αγορά εργασίας» του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.  

υγκεκριμένα, η απώλεια 
αγοραστικής δύναμης του 
κατώτατου μισθού έφτασε  

το 10,4%, ενώ του μέσου μισθού  
των εργαζομένων μερικής 
απασχόλησης άγγιξε το 13,7%. 
Τον ίδιο μήνα το μέσο μηνιαίο ατομικό διαθέσιμο εισόδημα 
απώλεσε περίπου το 7% της αγοραστικής του δύναμης σε 
ετήσια βάση. Το 2020 οι ετήσιες καθαρές αποδοχές ενός 
νοικοκυριού με δύο ενήλικες και δύο παιδιά μειώθηκαν σε 
μονάδες αγοραστικής δύναμης (PPS) έναντι του 2019. 
Επίσης, στην Ελλάδα οι αποδοχές αυτές αντιστοιχούσαν το 
2020 στο 74,3% του μέσου όρου της Ευρωζώνης. Εξίσου 
μεγάλη είναι η απόκλιση του ποσοστού απασχόλησης 
έναντι των κρατών-μελών της Ευρωζώνης. Το γ’ τρίμηνο 
του 2021 η Ελλάδα κατέγραψε τη δεύτερη χειρότερη 
επίδοση σε ποσοστό απασχόλησης με την απόκλιση 
μεταξύ του μέσου όρου της Ευρωζώνης και της Ελλάδας να 
είναι ίση με 8,8 ποσοστιαίες μονάδες. Επιπλέον, στην 
Ελλάδα το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών το γ’ 
τρίμηνο του 2021 ήταν πολύ χαμηλότερο από αυτό των 
ανδρών. Στο ίδιο διάστημα, η Ελλάδα κατέγραψε τη 
δεύτερη χειρότερη επίδοση στην Ευρωζώνη όσον αφορά 

τη μετάβαση από την ανεργία στην απασχόληση και το 
υψηλότερο ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (67,1%). 
Μεγάλη είναι η μισθολογική ανισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών. Τον Δεκέμβριο του 2020 μεγαλύτερος αριθμός 
γυναικών απασχολήθηκε σε χαμηλόμισθες θέσεις 
εργασίας. Ενδεικτικά, στα χαμηλότερα από τον κατώτατο 
μισθό μισθολογικά κλιμάκια απασχολούνταν κατά μέσο 
όρο 11% περισσότερες γυναίκες από ό,τι άνδρες, ενώ στα 
υψηλότερα από τον κατώτατο μισθό μισθολογικά κλιμάκια 
απασχολούνταν κατά μέσο όρο 43% περισσότεροι άνδρες 
από ό,τι γυναίκες. 
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του Νίκου Νικολόπουλου 
Προέδρου 
Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος Ελλάδος 

 
Για την απίστευτη αποσύνθεση του 
κρατικού μηχανισμού και την 
πρωτοφανή ταλαιπωρία των 
πολιτών εξ αιτίας της αναμενόμενης 
κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα, ο 
πρόεδρος του 
Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος 
και πρ. υφυπουργός Νίκος 
Νικολόπουλος, προέβη στην 
ακόλουθη δήλωση:  

 

ρειάστηκε μία 
ακόμα από μέρες 
αναμενόμενη 

έντονη κακοκαιρία για 

να βουλιάξει και πάλι, αυτή τη φορά στο χιόνι,  
το… επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη.  
Με χιλιάδες οδηγούς «θαμμένους» στην Αττική Οδό εκτεθειμένους στο πολικό 
ψύχος και χωρίς ούτε τα χρειώδη, με χιλιάδες άλλους πολίτες εγκλωβισμένους σε 
τρένα- αστικά λεωφορεία – τρόλεϊ, με τη χώρα βυθισμένη στο σκοτάδι και κομμένη 
στα δύο, με ολόκληρες οικογένειες, μικρά παιδιά και γέροντες να δεινοπαθούν και 
με ατελείωτες ώρες μαρτυρίου για τους πολίτες, ο Πρωθυπουργός, παρέα με τους 
αρίστους του, παραμένουν εξαφανισμένοι!  

 
ολεμένοι στη ζεστασιά την ασφάλεια και  
την χλιδή των πολυτελών γραφείων του  
Μαξίμου, κάνουν βαρύγδουπες δηλώσεις  

και ανακοινώνουν αποζημίωση – παρωδία  
2.000 ευρώ για εγκλωβισμένους οδηγούς. 
Νομίζουν ότι με αυτές τις επικοινωνιακές πομφόλυγες θα στρέψουν την οργή της 
κοινής γνώμης μόνο κατά της ανεκδιήγητης Αττικής Οδού, ώστε οι ίδιοι να 
παραμείνουν με την αμέριστη βοήθεια των πρόθυμων «κωλο-Πετσωμένων» ΜΜΕ 
στο απυρόβλητο. Χρειάστηκε να περάσουν πολλές ώρες για να αποφασίσει ο 
ανήμπορος Πρωθυπουργός να επιτρέψει στον Στρατό να βοηθήσει τους 
εγκλωβισμένους στην Αττική Οδό. Αναγκαζόμενος έτσι να παραδεχθεί ότι ο 
κρατικός μηχανισμός αποδείχθηκε άχρηστος και η πολιτική προστασία 
ανεπαρκής. Κάπως έτσι μοιραία η χώρα έγινε βορά στα διεθνή ΜΜΕ και στους 
γείτονες Τούρκους που με ιοβόλα και περιπαικτικά σχόλια περιγράφουν το 
ατελείωτο φιάσκο του επιτελικού κράτους της Ν.Δ.  Ακόμα και τώρα, ο Κυριάκος 
δεν έχει βρει το θάρρος να ζητήσει έστω για τα μάτια του κόσμου, ούτε μια 
«συγγνώμη» για την εικόνα αποσύνθεσης και παράλυσης που παρουσιάζει το 
κράτος με ευθύνη της Κυβέρνησής του. Δεν έχει ψελλίσει ούτε μια «συγγνώμη» 
για την απίστευτη ταλαιπωρία των φορολογουμένων πολιτών και την αδυναμία 
του να διαχειριστεί και να αντιμετωπίσει ούτε κρίσεις, ούτε φυσικές καταστροφές.  
Άραγε, ο κ. Μητσοτάκης έχει αίσθηση της πραγματικότητας; Διατηρεί ακόμα 
επαφή με το περιβάλλον; Πότε θα ξυπνήσει από το λήθαργό του; 
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του Νότη Μαριά 
Πρόεδρου του Κόμματος 
ΕΛΛΑΔΑ - Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, 
Καθηγητή Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
πρώην Ευρωβουλευτή 

 
Τα πάνω κάτω έχει φέρει η 
σύγκρουση ΗΠΑ-Ρωσίας για το 
Ουκρανικό και όχι μόνο. Έτσι την 
ώρα που ΗΠΑ και ΕΕ ετοιμάζονται 
να επιβάλλουν κυρώσεις στη Μόσχα 
η Ιταλία συνεχίζει να κάνει business 
με τη Ρωσία, ενώ η Ελλάδα 
μετατρέπεται σε βασική πύλη 
εισόδου για την τροφοδοσία της 
Βαλκανικής αλλά και της Ουκρανίας 
με Αμερικανικό LNG. 

 

Ενώ οξύνεται η σύγκρουση ΗΠΑ-
Ρωσίας, σε στρατηγικής σημασίας 
περιοχή για την Ουκρανική κρίση 
αναδεικνύεται πλέον η 
Αλεξανδρούπολη. Όχι μόνο γιατί το 
λιμάνι της αποτελεί ορμητήριο για τη 
μεταφορά αμερικανικών 
στρατευμάτων και στρατευμάτων 
του ΝΑΤΟ προς Ρουμανία στα 
σύνορα με την Ουκρανία αλλά και 
γιατί στην πορεία  

Αλεξανδρούπολη 
σχεδιάζεται να 
αποτελέσει  

πύλη εισόδου του 
αμερικανικού LNG  
που θα προμηθεύει την 
Ουκρανία εκτοπίζοντας 
από εκεί το ρωσικό 
φυσικό αέριο. 

 
Σε άρθρο μας την προηγούμενη 
εβδομάδα με τίτλο «Νοκ άουτ ο 
EastMed από Μπάιντεν και 
αμερικανικό LNG» είχαμε 
επισημάνει ότι δεν πέρασαν παρά 
ελάχιστα 24ωρα από την ώρα που οι 
ΗΠΑ τορπίλισαν τον EastMed και το 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ με μια κυνική 
δήλωση επιβεβαίωσε πλήρως τις 
εκτιμήσεις μας ότι η Ουάσιγκτον 
βύθισε τον EastMed χάριν του 
Αμερικανικού LNG που θα διαχέεται 
σε Βαλκάνια και Κεντρική Ευρώπη 
μέσω του FSRU Aλεξανδρούπολης. 
(Κυριακάτικη Κόντρα News 
23/1/2022, σελ.18). Μάλιστα είχαμε 
παρατηρήσει ότι «ο εν λόγω πλωτός 
τερματικός σταθμός αποτελεί 
πολυπόθητο σχέδιο των ΗΠΑ με 
στόχο την απεξάρτηση των 

Βαλκανίων από το ρωσικό φυσικό 
αέριο και την αντίστοιχη προώθηση 
του αμερικανικού σχιστολιθικού το 
οποίο θα μεταφέρεται με πλοία 
Ελλήνων εφοπλιστών από τις ΗΠΑ». 
Στο πλαίσιο αυτό τονίσαμε ότι τόσο 
ο FSRU Aλεξανδρούπολης όσο και 
οι διασυνδετήριοι αγωγοί που θα 
μεταφέρουν το αμερικανικό 
σχιστολιθικό αέριο από 
Αλεξανδρούπολη προς Βουλγαρία, 
«Ρουμανία-Μολδαβία-Ουκρανία θα 
χρηματοδοτηθούν από κονδύλια της 
ΕΕ και δάνεια ευρωπαϊκών 
τραπεζών» (www.political.gr 
22/1/2022, σελ.3). Και όλα αυτά τη 
στιγμή που ο FSRU 
Αλεξανδρούπολης 
«προϋπολογισμού 363,7 εκατ. € και 
δημόσιας δαπάνης 166,7 εκατ. 
ευρώ» (www.capital.gr 1/1/2022) θα 
δανειοδοτηθεί και με 300 εκατ. ευρώ 
από την Εθνική Τράπεζα 
(energypress.gr 13/1/2022). 

α παραπάνω είχαμε 
την δυνατότητα να 
τα αναλύσουμε  

σε εκτεταμένο  
άρθρο-μελέτη στην  
ΥΠΕΡΒΑΣΗ NEWS το  
προηγούμενο ΣΚ 22-23  
Ιανουαρίου 2022. 
Μάλιστα όπως τονίζεται σε 
πρόσφατο σχετικό δημοσίευμα «σε 
διαδικασία υλοποίησης εισέρχεται 
πλέον ο FSRU της 
Αλεξανδρούπολης, καθώς μετά την 
έγκριση της χρηματοδότησης των 
300 εκατ. από την Εθνική Τράπεζα η 
Gastrade ανακοίνωσε ότι έλαβε και 
την Τελική Επενδυτική Απόφαση 
(FID), που κινητοποιεί το σύνολο 
των διαθέσιμων πόρων της εταιρίας 
σε αυτή την κατεύθυνση» 
(www.crisismonitor.gr 28/1/2022). 

Η 
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διασυνδετήριος αγωγός Ελλάδας-
Βουλγαρίας (IGB) είναι εξαιρετικά 
απαραίτητος προκειμένου  

το αμερικανικό LNG να φτάνει  
από τον FSRU Aλεξανδρούπολης  
στη Βουλγαρία. 
Για τον λόγο αυτόν η Ουάσιγκτον φρόντισε ούτως ώστε ο 
αγωγός αυτός να χρηματοδοτηθεί με ευρωπαϊκά κονδύλια. 
Μάλιστα στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στις 17 Ιουνίου 2021 για την έγκριση της στήριξης του 
ελληνικού δημοσίου ύψους 166,7 εκατ. ευρώ για την 
κατασκευή του FSRU Αλεξανδρούπολης, συνολικής 
«επένδυσης» 363,7 εκατ. ευρώ, επισημαίνεται επίσης με 
νόημα ότι ο εν λόγω «τερματικός σταθμός αναμένεται να 
βελτιώσει την ασφάλεια του εφοδιασμού όχι μόνο για την 
Ελλάδα, αλλά και για τη Βουλγαρία και την ευρύτερη 
περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, δεδομένου ότι θα 
αποτελέσει νέα δυνητική πηγή ενέργειας προς σύνδεση 
στον αγωγό διασύνδεσης Ελλάδας και Βουλγαρίας 
(«IGB»)». Για τους λόγους λοιπόν αυτούς «η Επιτροπή 
ενέκρινε δημόσια στήριξη για το έργο IGB, το οποίο 
βρίσκεται επί του παρόντος υπό κατασκευή» 
(ec.europa.eu/commission 17/6/2021). Άλλωστε όπως 
τονίζεται από βουλγαρικής πλευράς «το έργο αποτελεί 
βασικό μέρος της στρατηγικής για μεγαλύτερη ενοποίηση 
των αγορών φυσικού αερίου, η οποία περιλαμβάνει έργα 

διασύνδεσης Βουλγαρίας - Ελλάδας, Βουλγαρίας - 
Ρουμανίας, Ρουμανίας - Ουγγαρίας» (www.icgb.eu 2022). 
Και όλα αυτά ενώ ήδη από το καλοκαίρι του 2019 το Αtlantic 
Council με πηχυαίους τίτλους αποκάλυπτε: «Σπάνια 
ευκαιρία ανοίγει για το αμερικανικό LNG να φτάσει μέσω 
Ελλάδας στην Ουκρανία» (www.atlanticcouncil.org 
22/8/2019) παρατηρώντας με νόημα: «Η Ελλάδα έχει 
επεκτείνει εξίσου την ικανότητά της για εισαγωγές μέσω 
του τερματικού σταθμού ΥΦΑ της Ρεβυθούσας με την 
προσθήκη τρίτης δεξαμενής και βρίσκεται στη διαδικασία 
να θέσει σε λειτουργία τον υπεράκτιο τερματικό σταθμό στο 
λιμάνι της Αλεξανδρούπολης στο βορρά». Για να συνεχίσει 
ότι τον Ιούνιο του 2019 «για πρώτη φορά, η Ελλάδα έλαβε 
φορτίο LNG προέλευσης ΗΠΑ για παράδοση στη 
Βουλγαρία», η οποία παρότι «μέχρι πρόσφατα εξαρτιόταν 
σχεδόν εξ ολοκλήρου από το ρωσικό αέριο, μπόρεσε να 
διαφοροποιήσει τις προμήθειες χάρη στην άφιξη του 
αμερικανικού LNG και στην αύξηση της ικανότητας 
διασυνοριακής φυσικής διασύνδεσης στο ελληνικό σημείο 
διασύνδεσης Κουλάτα-Σιδηρόκαστρο. Η δυναμικότητα 
διασύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών αναμένεται να αυξηθεί 
περαιτέρω το 2020, όταν θα τεθεί σε λειτουργία η 
Interconnector-Greece-Bulgaria (IGB) 3 bcm/έτος και θα 
συνδεθεί με τον τερματικό σταθμό της Αλεξανδρούπολης 
στη Βόρεια Ελλάδα». Για να καταλήξει πλέον με νόημα: «Τα 
ορόσημα που επιτεύχθηκαν και η δυναμική που 
διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή είναι μόνο η αρχή ενός 
ευρύτερου περιφερειακού μετασχηματισμού που θα 
μπορούσε να οδηγήσει το LNG να φτάσει σε αγορές τόσο 
βόρεια όσο η Ρουμανία, η Δημοκρατία της Μολδαβίας και η 
Ουκρανία».  

άλιστα τον Αύγουστο του 2020 
έγινε η πρώτη παράδοση 
φυσικού αερίου από τις ακτές 

της Αδριατικής στην Ουκρανία μέσω 
της ουκρανικής ERU TRADING 
, η οποία τόνισε ότι «η αγορά φυσικού αερίου έγινε στην 
Ελλάδα και το καύσιμο μεταφέρθηκε στην Ουκρανία μέσω 
των συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου της Ελλάδας 
και της Ρουμανίας» (http://www.eru.com.ua 25/8/2020). 
Πάντως καθοριστικής σημασίας για την προώθηση των 
αμερικανικών σχεδίων αποδείχθηκε η συνάντηση του τότε 
υπουργού εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο στην 
Θεσσαλονίκη στις 28 Σεπτεμβρίου 2020 με Έλληνες 
αξιωματούχους και επιχειρηματίες στους οποίους έδωσε 
τις ευλογίες του για ταχεία ευόδωση των αμερικανικών 
σχεδίων και κυρίως του τερματικού σταθμού αποθήκευσης 
υγροποιημένου σχιστολιθικού φυσικού αερίου και 
διανομής του μέσω των αγωγών ΤΑΡ και IGB, τόσο προς  
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δυσμάς προς την Κεντρική Ευρώπη, όσο και προς Βορράν 
προς τη Βουλγαρία. 

παραπάνω ανάλυσή μας για 
τροφοδοσία της Ουκρανίας με 
αμερικανικό LNG μέσω του FSRU 

Αλεξανδρούπολης επιβεβαιώθηκε  

στη συνέχεια από αναλυτικό 
δημοσίευμα γνωστού ρωσόφωνου 
site με τον τίτλο: «Αμερικανικό LNG  
για την Ουκρανία: Το σχέδιο των ΗΠΑ 
να «αποκόψουν» την Ευρώπη από το 
ρωσικό αέριο μπαίνει σε εφαρμογή» 
(https://ukraina.ru 25/1/2022), το οποίο πέραν των άλλων 
αναφέρεται εκτεταμένα και στην σχετική μας τοποθέτηση 
για την εισαγωγή αμερικανικού LNG στην Ουκρανία μέσω 
FSRU Αλεξανδρούπολης. Επιπλέον το άρθρο μας για 
εισαγωγή αμερικανικού LNG στην Ουκρανία μέσω 
Αλεξανδρούπολης φιλοξενήθηκε στο γνωστό ρωσόφωνο 
οικονομικό site 1prime.ru μέσω ανταπόκρισης από τη 
Μόσχα από το ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA NOVOSTI. 

 

Την ώρα που το πολιτικό θερμόμετρο χτυπάει κόκκινο στις 
σχέσεις των ΗΠΑ με τη Ρωσία η επιχειρηματική ελίτ της 
Ιταλίας συμμετείχε την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022 σε μια 
εξαιρετικά σημαντική τηλεδιάσκεψη με τον Βλαντιμίρ 
Πούτιν. Η τηλεδιάσκεψη αυτή προκάλεσε την αντίδραση 
της κυβέρνησης Ντράγκι η οποία ζήτησε από τις ιταλικές 
επιχειρήσεις να μην συμμετάσχουν ενώ αντίδραση 
προκλήθηκε τόσο από τις Βρυξέλλες όσο και από τις ΗΠΑ 
καθώς και από διάφορες χώρες του ΝΑΤΟ όπως την 
Πολωνία η οποία κάρφωσε την ιταλική επιχειρηματική ελίτ 
ότι ενδιαφέρεται περισσότερο για τα κέρδη παρά λέει για 
την ειρήνη. Παρότι η πρόσκληση από ιταλικής πλευράς για 
την τηλεδιάσκεψη χρονολογείται από τον Σεπτέμβριο του 
2021 (www-ilsole24ore 26/1/2022) τελικά το timing της 
συνάντησης συνέπεσε με την όξυνση των σχέσεων των 

ΗΠΑ με τη Ρωσία λόγω Ουκρανίας. Σε κάθε περίπτωση 
βέβαια πρόκειται για σημαντικό γεγονός, καθώς  

Πούτιν βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι 
με την αφρόκρεμα της ιταλικής 
επιχειρηματικής τάξης την  

ώρα που η Ουάσιγκτον απειλεί  
με οικονομικές κυρώσεις τη  
Μόσχα λόγω Ουκρανικού.  

Και βέβαια η κίνηση αυτή θεωρείται μια ακόμη πολιτική 
επιτυχία του Βλαντιμίρ Πούτιν ο οποίος επιστρατεύει την 
οικονομική διπλωματία προκειμένου να στείλει πολλαπλά

Η 
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μηνύματα κυρίως στην ευρωπαϊκή επιχειρηματική τάξη 
αλλά και στους ευρωπαίους καταναλωτές που βλέπουν τις 
τιμές του φυσικού αερίου να πετάνε στα ύψη. Είναι μάλιστα 
χαρακτηριστικό ότι στην εναρκτήρια ομιλία του ο Πούτιν 
αναφερόμενος στις υψηλές τιμές του φυσικού αερίου 
επισήμανε με νόημα ότι καθώς οι ιταλικές εταιρείες 
ενέργειας συνεχίζουν να συνεργάζονται με την Gazprom 
βάσει μακροπρόθεσμων συμβολαίων έχουν τη δυνατότητα 
να αγοράζουν το ρωσικό φυσικό αέριο πολύ φθηνότερα 
από τις ισχύουσες στην αγορά τιμές spot, οι οποίες έχουν 
αυξηθεί σημαντικά λόγω του κρύου χειμώνα και της 
έλλειψης εφοδιασμού (http://en.kremlin.ru 26/1/2022). Στην 
τηλεδιάσκεψη από ρωσικής πλευράς πλην του Πούτιν 
συμμετείχαν και οκτώ Ρώσοι υπουργοί καθώς και οι 
επικεφαλής της Rosneft και του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων 
Επενδύσεων (RDIF), ενώ από ιταλικής πλευράς 
συμμετείχαν σημαντικές ενώσεις επιχειρήσεων, όπως η 
περίφημη Confindustria, δηλαδή ο ιταλικός ΣΕΒ και η GIM 
Unimpresa καθώς και οι επικεφαλής (CEO) δεκαέξι ιταλικών 
εταιρειών μεταξύ των οποίων η κρατική εταιρεία ενέργειας 
Enel, οι δύο μεγάλες ιταλικές τράπεζες Intesa Sanpaolo and 
UniCredit, η ασφαλιστική εταιρεία Generali, η Pirelli 
(news.trust.org 26/1/2022), η Barilla κλπ. Στην ουσία 
επρόκειτο για τους 16 πρωταγωνιστές του made in Italy 
(www-repubblica-it 26/1/2022), ενώ δεν συμμετείχαν οι 
κρατικές εταιρείες ενέργειας Eni and Saipem 
(indiatimes.com 26/1/2022) κατόπιν κυβερνητικών 
πιέσεων. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι πρόκειται για την ελίτ 
της επιχειρηματικής τάξης της Ιταλίας που προφανώς δεν 
έχει κανένα λόγο να εμπλακεί στην ψυχροπολεμική υστερία 
της Ουάσιγκτον και του Λονδίνου και να διακινδυνεύσει να 
τινάξει στον αέρα τις στενές οικονομικές σχέσεις Ρωσίας-
Ιταλίας. Άλλωστε με το φτηνό φυσικό αέριο της Gazprom, η 
ιταλική βιομηχανία έχει αποκτήσει ένα σημαντικό 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τα τελευταία χρόνια τη στιγμή 
που το ρωσικό φυσικό αέριο αντιπροσωπεύει το 40% της 
κατανάλωσης στην Ιταλία (www-ilgiornale-it 26/1/2022). 
Ειδικότερα όπως τόνισε ο Πούτιν «η Ρωσία είναι ένας 
αξιόπιστος προμηθευτής ενεργειακών πόρων για τους 
Ιταλούς καταναλωτές. Το 2021, η Gazprom παρέδωσε 22,7 
δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στην Ιταλία, 
πολύ περισσότερα από το 2020, όταν παρείχε 20,8 
δισεκατομμύρια» κυβικά μέτρα. Κατά τη διάρκεια της 
τηλεδιάσκεψης η οποία διήρκησε πάνω από δυόμιση ώρες 
οι δύο πλευρές είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν σκέψεις 
για την εμβάθυνση των ιταλορωσικών οικονομικών 
σχέσεων με τον Πούτιν μάλιστα να παρεμβαίνει συχνά στη 
συζήτηση με στόχο την επίλυση διαφόρων ζητημάτων που 
ανέκυπταν (www-ilsole24ore-com 26/1/2022). Πρέπει να 
τονιστεί βέβαια ότι η Ιταλία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος 
εμπορικός εταίρος της Ρωσίας στην ΕΕ με τις επενδύσεις 

των ιταλικών εταιρειών στην οικονομία της Ρωσίας να 
ανέρχονται σε περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια την ώρα 
που οι ρωσικές επενδύσεις στην Ιταλία υπολογίζονται σε 
περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον παρά την 
πανδημία το διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2021, το 
διμερές εμπόριο αυξήθηκε κατά 53,8% στα 27,5 
δισεκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με στοιχεία στη Ρωσία 
δραστηριοποιούνται περίπου 500 ιταλικές εταιρείες κυρίως 
στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, χάλυβα, 
πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ η ιταλορωσική 
οικονομική σχέση καλύπτει επίσης τις πετροχημικές 
βιομηχανίες, την κατασκευή ελικοπτέρων, τις υψηλές 
τεχνολογίες, τις αγροτικές επιχειρήσεις, τις υποδομές 
μεταφορών, τις τράπεζες, τις ασφάλειες κλπ. Μάλιστα ο 
Πούτιν εξέφρασε την ικανοποίησή του για «την επιτυχή 
ανάπτυξη της συνεργασίας με ιταλικές εταιρείες και 
τράπεζες σε ενεργειακά έργα μεγάλης κλίμακας», όπως το 
Yamal LNG και το Arctic LNG 2, (Reuters 26/1/2022) «στα 
οποία συμμετέχουν περισσότερες από 60 ιταλικές 
εταιρείες», τονίζοντας ότι «οι Ιταλοί παραγωγοί εξοπλισμού 
υψηλής τεχνολογίας συμβάλλουν επίσης ενεργά στο έργο 
Vostok Oil, το οποίο εκτελεί η Rosneft» στη βόρεια Ρωσία. 
Επιπλέον έκανε άνοιγμα στους Ιταλούς επιχειρηματίες για 
συμμετοχή τους σε επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια με 
έμφαση στις ΑΠΕ αλλά και στη χρήση υδρογόνου αλλά και 
στο υδρογόνο καθώς «το 2035 η Ρωσία αναμένεται να γίνει 
ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς και εξαγωγείς 
υδρογόνου στον κόσμο». Από ιταλικής πλευράς ο 
Πρόεδρος του Ιταλο-Ρωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου 
Vincenzo Trani επισήμανε με νόημα ότι οι εταιρείες που 
συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη θεωρούσαν «σημαντικό 
να έχουν αυτή την ευκαιρία και να συμμετάσχουν σε άμεσο 
διάλογο. Φυσικά, αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο για αυτούς, 
αλλά και για πολλές άλλες εταιρείες». Και αφού αναφέρθηκε 
έμμεσα στις κυβερνητικές πιέσεις για μποϊκοτάζ της 
τηλεδιάσκεψης λέγοντας ότι «σχεδόν 500 εταιρείες 
επενδύουν και εργάζονται στη Ρωσία. Ήθελαν πολύ να 
συμμετάσχουν σε αυτή τη συνάντηση, αλλά, δυστυχώς, δεν 
κατάφεραν να το κάνουν», στη συνέχεια ως γνήσιος Ιταλός 
αδειάζοντας κυριολεκτικά την ιταλική πολιτική ελίτ, η οποία 
ομφαλοσκοπούσε απασχολημένη με την εκλογή νέου 
Προέδρου της ιταλικής δημοκρατίας τόνισε: «οι δεσμοί που 
υπάρχουν μεταξύ Ιταλίας και Ρωσίας και μεταξύ των λαών 
μας είναι ακόμη παλαιότεροι από τα κράτη μας. Ακόμη και 
πριν σχηματιστεί η Ιταλική Δημοκρατία, υπήρχαν 
συναλλαγές μεταξύ Ιταλών και Ρώσων». Τέλος, και ενώ ο 
Τζο Μπάιντεν και οι Βρυξέλλες με κάθε ευκαιρία 
επισημαίνουν ότι επίκεινται οικονομικές κυρώσεις κατά της 
Ρωσίας ο Vincenzo Trani έκλεισε καλώντας τις ιταλικές 
επιχειρήσεις να συνεχίσουν να επενδύουν στη Ρωσία 
επισημαίνοντάς με νόημα ότι «η καλύτερη επένδυση και, 
φυσικά, οι καλύτερες επιχειρήσεις δημιουργούνται σε 
περιόδους αντιξοότητας. Πάντα χρησιμοποιούσα αυτή τη 
λογική στην επιχείρησή μου. Έτσι, σήμερα υποστηρίζω και 
συμβουλεύω πολλούς άλλους επιχειρηματίες που βλέπουν 
τη Ρωσία ως χώρα ευκαιριών, να δουν καλά τις δυνατότητες 
της Ρωσίας».  

άντως μετά την συνάντηση με τους 
Ιταλούς επιχειρηματίες, ο Πούτιν 
ετοιμάζεται για συνάντηση και  

με εκπροσώπους της γερμανικής 
επιχειρηματικής κοινότητας. 
(www.amna.gr 28/1/2022). 
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του Γιώργου Βάμβουκα 
Καθηγητή Οικονομικών 
και Οικονομετρίας 
του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

 
Αντικείμενο της σημερινής μας 
ανάλυσης πρόκειται να 
αποτελέσουν η διαχρονική εξέλιξη 
του παγκόσμιου πληθυσμού και το 
κολοσσιαίο πρόβλημα της 
παράνομης μετανάστευσης στη 
χώρα μας από πολυπληθείς χώρες 
του ισλαμικού κόσμου. Οι πολίτες 
ανά την υφήλιο που ασπάζονται το 
Κοράνι και χαρακτηρίζονται 
μουσουλμάνοι εκτιμώνται ότι 
υπερβαίνουν σήμερα τα δύο 
δισεκατομμύρια. 

ετά το 2000  
η Ελλάδα 
κατακλύζεται 

ετησίως από 
εκατοντάδες  
χιλιάδες παράνομους 
μετανάστες  
και πρόσφυγες  
από εξ ανατολών 

μουσουλμανικές χώρες. 
Συνεπώς, η συναρτησιακή σχέση μεταξύ εξέλιξης παγκόσμιου πληθυσμού και 
εισροές ισλαμιστών (λαθρο)μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα 
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική κοινωνία. Ο «παγκόσμιος 
πληθυσμός» ορίζεται ως οι άνθρωποι που ζουν σε όλες τις χώρες του κόσμου. Ο 
πλανήτης μας, δηλαδή ο πλανήτης γη, αποτελείται από χώρες που είναι 
διεσπαρμένες σε πέντε Ηπείρους. Αν και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) 
περιλαμβάνει σήμερα 193 κράτη μέλη, εντούτοις στην διεθνή βιβλιογραφία 
υπάρχουν διχογνωμίες αναφορικά με τον αριθμό των χωρών, που συναποτελούν 
την παγκόσμια κοινότητα των εθνών. Αξιοσημείωτο είναι ότι σημαντικός αριθμός 
αξιόλογων ερευνητικών μελετών, προσδιορίζει τον αριθμό των κρατών σε 
παγκόσμιο επίπεδο από 193 έως 247. 

 
Παρατηρήσεις: Τα στοιχεία της περιόδου 1 μ.Χ. έως και το 1913 προέρχονται από 
την εργασία του Angus Maddison, «The World Economy: Historical statistics», 
OECD, 2003. Τα στοιχεία των ετών 2000 και 2020 αντλήθηκαν από τη βάση 
δεδομένων της World Bank και της Βικιπαίδεια. Στον πίνακα περιλήφθησαν όσες 
χώρες το 2020 είχαν πληθυσμό άνω των 100 εκατ. κατοίκων.  
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Σύμφωνα με τη βάση στατιστικών δεδομένων της 
Βικιπαίδεια, το 2020 ο παγκόσμιος πληθυσμός 
υπολογιζόταν σε 7.796,0 εκατ. άτομα (ή 7,796 δις άτομα), εκ 
των οποίων τα 4.641 εκατ. άτομα ζούσαν στην Ασία, τα 
1.341 εκατ. άτομα στην Αφρική, τα 1.023 εκατ. στην Αμερική 
(Βόρεια και Νότια Αμερική), τα 748 εκατ. στην Ευρώπη και 
μόλις 43 εκατ. άτομα στην Ωκεανία.  

ξιοπρόσεκτο είναι ότι το 59,5% 
του παγκόσμιου πληθυσμού 
βρίσκεται στην Ασία, το 17,2%  

στην Αφρική, το 13,1% στην Αμερική,  
το 9,6% στην Ευρώπη και μόλις το  
0,6% στην Ωκεανία. 

 
Οι πολεμικές συγκρούσεις, οι πανδημίες, η μετανάστευση 
πληθυσμών, τα προσφυγικά κύματα, οι ασθένειες, το 
βιοτικό επίπεδο, οι εμφύλιοι πόλεμοι, η ιατροφαρμακευτική 
κάλυψη, κ.λπ., αποτελούν τους βασικότερους παράγοντες 
που διαχρονικά επηρεάζουν το ρυθμό αύξησης του 
παγκόσμιου πληθυσμού. Από τα στοιχεία του πίνακα 
μπορούν να εξαχθούν αρκετά ενδιαφέροντα 
συμπεράσματα. Για παράδειγμα, το 1 μ.Χ. ο πληθυσμός της 
γης εκτιμάτο σε 230,8 εκατ. άτομα, εκ των οποίων το 58,3% 
ζούσε στην Ινδία και την Κίνα. Ενώ την περίοδο 1-1000, 
δηλαδή στο διάβα 1000 ετών, ο πληθυσμός του πλανήτη γη 

από 230,8 αυξήθηκε μόλις σε 267,6 εκατ. άτομα, με έκπληξη 
παρατηρούμε ότι στα επόμενα 1000 χρόνια, δηλαδή από το 
1000 στο 2000, ο παγκόσμιος πληθυσμός από 267,6 
εκτοξεύεται σε 6.063 εκατ. άτομα. Σύμφωνα με τον 
Maddison, η Κίνα πήρε τα ηνία της πρώτης πληθυσμιακής 
δύναμης από την Ινδία περί τα μέσα του 18ου αιώνα. Με 
βάση τα στοιχεία του 2020, στην Κίνα και την Ινδία κατοικεί 
το 35,8% του παγκόσμιου πληθυσμού. Λόγω του 
γιγαντιαίου πληθυσμιακού δυναμικού αυτών των δύο 
χωρών, στην Ασία ζει σήμερα σχεδόν το 60% του 
πληθυσμού του πλανήτη γη. Πολεμικές συρράξεις μεταξύ 
χωρών, εμφύλιοι αλληλοσπαραγμοί, φτωχοποίηση 
πολιτών, υψηλά επίπεδα ανεργίας, ανασφάλεια διαβίωσης 
και ιδίως των γυναικών, κ.ο.κ., αποτελούν παράγοντες που 
προκαλούν μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές από 
ασιατικές μουσουλμανικές χώρες προς την Ευρώπη και 
ειδικότερα προς τη χώρα μας. 

ταν μερικές εκατοντάδες 
χιλιόμετρα ανατολικότερα της 
Ελλάδας βρίσκονται ασιατικές 

χώρες συμπεριλαμβανομένης  
και της Τουρκίας, με τεράστιους 
μουσουλμανικούς πληθυσμούς και  
με λαούς που επί σειρά ετών ζουν  
σε συνθήκες διαρκών εμφυλίων 
πολέμων, εύκολα συνάγεται  
για ποιους λόγους η Πατρίδα μας 
βρίσκεται στο μάτι του διεθνούς 
(λαθρο)μεταναστευτικού κυκλώνα. 
Η Ελλάδα αναμένεται τα επόμενα χρόνια να δεχτεί μεγάλες 
μεταναστευτικές ροές από πάμφτωχες ασιατικές χώρες. 
Πρόκειται για λιμοκτονούσες χώρες με μηνιαίους μισθούς 
γύρω στα 30 ευρώ, με πενιχρό βιοτικό επίπεδο, με 
ανύπαρκτο κράτος πρόνοιας, με χαμηλό μορφωτικό 
επίπεδο και κοινωνίες που για πολλά χρόνια βρίσκονται σε 
εμπόλεμη κατάσταση. Στο μακροχρόνιο τα πολύπλοκα 
θέματα της (λαθρο)μετανάστευσης και του προσφυγικού 
βέβαιο είναι ότι θα αποτελέσουν κολοσσιαία προβλήματα 
για την ελληνική κοινωνία. Όντως, η Πατρίδα μας έχει να 
αντιμετωπίσει πολυσύνθετα προβλήματα που οι 
κυβερνήσεις καλούνται αποτελεσματικά να επιλύσουν. 
Μέχρι ενός βαθμού, η επίλυσή τους προϋποθέτει την 
αρμονική συνεργασία των ελληνικών κυβερνήσεων με τα 
αρμόδια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Α 
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στόσο, οι ελληνικές κυβερνήσεις 
οφείλουν να εφαρμόσουν  
άρτια και αποφασιστικά μέτρα 

αμυντικής πολιτικής για την  
θωράκιση των συνόρων μας. 
Παράλληλα, η ενίσχυση του πληθυσμιακού δυναμικού σε 
περιφερειακό επίπεδο αξιολογείται ως ζήτημα 
πρωταρχικής εθνικής σημασίας για την χώρα μας. 

ο δημογραφικό πρόβλημα, όπως 
αυτό εκδηλώνεται με την γήρανση 
και την σταδιακή συρρίκνωση του 

ελληνικού πληθυσμού, συνιστά το 
κορυφαίο πρόβλημα της Ελλάδας. 
Ο πληθυσμός της Τουρκίας ανά είκοσι χρόνια 
διπλασιάζεται. Την περίοδο 1950-2021 ο πληθυσμός της 
Τουρκίας σημείωσε ραγδαία αύξηση, σε αντίθεση με τον 
πληθυσμό της Ελλάδας που εμφάνισε οριακή άνοδο. Την 
περίοδο 1950-2021, ο πληθυσμός της Τουρκίας 
υπερτετραπλασιάστηκε καθότι από 19,65 εκτοξεύτηκε σε 
85,2 εκατομμύρια άτομα, σε αντίθεση με της Ελλάδος που 
ο πληθυσμός της από 7,63 ανήλθε μόλις στα 10,68 
εκατομμύρια άτομα. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι  

ετά το 1975 ο πληθυσμός της χώρας 
μας παραμένει σχεδόν στάσιμος και  
η οριακή του αύξηση οφείλεται 

αποκλειστικά σε εισροές μουσουλμάνων 
προσφύγων και παράνομων μεταναστών. 
Πράγματι, θλίψη και απογοήτευση προκαλεί η 
παρατήρηση, ότι, η Τουρκία έχει σήμερα σχεδόν 
οκταπλάσιο πληθυσμό από την Ελλάδα. Αυτή η 
αποκαρδιωτική ιστορική διαπίστωση καθρεφτίζει μια από 
τις θλιβερότερες πλευρές της σύγχρονης νεοελληνικής 
ιστορίας, αποδεικνύοντας την πλήρη απουσία 
αποτελεσματικής δημογραφικής πολιτικής από την 
πλευρά όλων των μεταπολιτευτικών κυβερνήσεων. Η 

ελληνική οικογένεια θα πρέπει να ενισχυθεί με 
γενναιόδωρες κρατικές κοινωνικοοικονομικές ενισχύσεις. 
Ο πληθυσμός θα πρέπει να αυξηθεί ιδίως στις ακριτικές 
περιοχές του ελλαδικού χώρου. 

 

ια το σκοπό αυτό, οι εκάστοτε 
κυβερνήσεις καλούνται να 
εφαρμόζουν αποδοτικές  

πολιτικές κινήτρων προς τις ελληνικές 
οικογένειες, έτσι ώστε σε χρονικό 
ορίζοντα εικοσαετίας ο πληθυσμός  
της Ελλάδας να υπερβεί  
τα 20.000.000 άτομα. 

 

Ω 

Τ 
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 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

 

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

 
Παράταση στη διαδικασία για τα 
κορωνοχρέη αποφάσισε να δώσει 
το υπουργείο Οικονομικών, καθώς η 
προσέλευση για ρύθμιση είναι κάτι 
παραπάνω από… απογοητευτική. 
Όπως καταγράφει ο Βαγγέλης 
Δουράκης στο enikos.gr 

όλις και μετά  
βίας 50.000 
οφειλέτες από 

τους σχεδόν 830.000 
υπέβαλαν αίτηση για 
ένταξη στη ρύθμιση  
των 36 ή 72 δόσεων 
και με την προθεσμία που έληγε την 
περασμένη Τετάρτη η παράταση 
αποδείχτηκε τελικά μονόδρομος.  

 
Καλό θα είναι ακόμη να γνωρίζουν ότι χάνουν την ρύθμιση εάν δεν εξοφλήσουν 
δύο δόσεις, ενώ ενεργοποιείται μηνιαία προσαύξηση 5% στην περίπτωση 
καθυστέρησης δόσης. Το υπουργείο Οικονομικών θα δώσει λοιπόν 1 μήνα 
παράταση στην υποβολή των αιτήσεων και την εξόφληση της πρώτης δόσης της 
ρύθμισης. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στην ρύθμιση έληγε 
στις 26 Ιανουαρίου.

Μ 
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Αυτό πρακτικά σημαίνει πως μετά τις αποφάσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών για παράταση ενός μήνα στην 
διαδικασία, πιθανότατα  

υποβολή των αιτήσεων θα λήξει 
την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 
και η πρώτη δόση της ρύθμισης θα 

πρέπει να εξοφληθεί μέχρι και την 
Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου. 
Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την 
τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών. Οι 
οφειλέτες μπορούν να επιλέξουν αποπληρωμή σε έως 36 
μηνιαίες δόσεις χωρίς τόκο ή σε 72 δόσεις με επιτόκιο 2,5%. 
Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι 
κατώτερο από τα 30 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών 
συνολικού ύψους- συμπεριλαμβανομένων τόκων και 
προσαυξήσεων- έως 1.000 ευρώ ή κατώτερο από τα 50 
ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους- 
συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων- άνω 
των 1.000 ευρώ. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής 
δόσης, επιβάλλεται μηνιαία προσαύξηση 5%. 

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. 
Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που εντάσσονται στη ρύθμιση 
είναι αυτές που γεννήθηκαν από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι 

και τον Ιούλιο του 2021 και ο οποίες είναι: Όλες οι 
βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και τα ελεγκτικά κέντρα οφειλές 
(ΦΠΑ, Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών, φόρος κληρονομιάς, 
δωρεάς ή γονικής παροχής, πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα 
φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων), που έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες εντός του Ιουλίου. Όλες οι 
βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες στις ΔΟΥ και τα ελεγκτικά 
κέντρα οφειλές. Ο φόρος εισοδήματος και ο ΕΝΦΙΑ έτους 
2020 που έμειναν απλήρωτοι, δηλαδή βρίσκονται σε 
αναστολή. Όλες οι ασφαλιστικές εισφορές που δεν έχουν 
πληρωθεί από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι σήμερα. Η 
ρύθμιση για τα πανδημικά χρέη αφορά: Επιχειρήσεις και 
ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν χαρακτηριστεί ως 
πληττόμενοι βάσει ΚΑΔ από το υπουργείο Οικονομικών. 
Εργαζόμενοι που η σύμβαση εργασίας τους έχει τεθεί σε 
προσωρινή αναστολή και έχουν λάβει αποζημίωση ειδικού 
σκοπού ή είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Συν-εργασία». 
Ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν λάβει μειωμένο μίσθωμα 
βάσει δήλωσης COVID. Άνεργοι, εγγεγραμμένοι για το 
διάστημα της υγειονομικής κρίσης στον ΟΑΕΔ. 

Εξαιρούνται από την υπαγωγή στη ρύθμιση: α) ο φόρος 
εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, β) οφειλές οι οποίες 
δεν δύνανται να ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) και αφορούν 
ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη 
σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών ή 
σύμφωνα με άλλες διατάξεις και γ) δόσεις ρυθμίσεων 
τμηματικής καταβολής, βάσει δικαστικής απόφασης ή 
προσωρινής διαταγής ή κατ’ εφαρμογή του ν. 4469/2017. 

Η 

Η 



 

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 29-30 Ιανουαρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 217 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 30 

 
Με διπλάσιους, τριπλάσιους ή ακόμη και τετραπλάσιους 
λαχνούς θα συμμετέχουν κάθε μήνα στη φορολοταρία οι 
φορολογούμενοι που καταναλώνουν και πληρώνουν με 
ηλεκτρονικές συναλλαγές ποσά που υπερβαίνουν το 30%, 
το 50% ή το 70% του μηνιαίου εισοδήματός τους. Σύμφωνα 
με το ρεπορτάζ του megatv.com  

νέα φορολοταρία, η οποία θα 
κάνει πρεμιέρα το Φεβρουάριο 
θα μοιράζει από 1.000 έως 50.000 

ευρώ κάθε μήνα σε 556 τυχερούς 
φορολογούμενους, ενώ κάθε 
Χριστούγεννα θα διενεργείται μια 
σούπερ κλήρωση που θα μοιράζει σε 
12 υπερ-τυχερούς φορολογούμενους 
100.000 ευρώ στον καθένα. 
Το έπαθλο είναι αφορολόγητο, δεν αποτελεί εισόδημα και 
δεν υπόκειται σε καμιά κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή 
τρίτου. Για κάθε ένα ευρώ που καταναλώνεται με τη χρήση 
κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής 
υπολογίζεται ένας λαχνός. Ωστόσο, το ύψος των 
ηλεκτρονικών αποδείξεων, η οικογενειακή κατάσταση 
αλλά και το ύψος του εισοδήματος του φορολογούμενου θα 
δίνουν «μπόνους» λαχνών. Δηλαδή, οι φορολογούμενοι θα 
συμμετέχουν με περισσότερους λαχνούς στη φορολοταρία. 
Με κοινή απόφαση του αναπληρωτή υπουργού 
Οικονομικών Θόδωρου Σκυλακάκη και του υφυπουργού 
Απόστολου Βεσυρόπουλου καθορίζονται οι αλλαγές στην 
φορολοταρία που ισχύουν για τις συναλλαγές που 
πραγματοποιούνται με τη χρήση κάρτας ή άλλου 
ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, από την 1η Ιανουαρίου 
2022. Πιο συγκεκριμένα: 

Η φορολοταρία θα κληρώνει και μετά θα πληρώνει 556 
τυχερούς λαχνούς ως εξής: 1 που κερδίζει 50.000 ευρώ, 5 

που κερδίζουν 20.000 ευρώ, 50 που κερδίζουν 5.000 ευρώ 
και 500 που κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Το τελευταίο 
δεκαήμερο κάθε χρονιάς θα κληρώνονται και θα 
πληρώνονται: 12 τυχεροί λαχνοί που κερδίζουν 100.000 
ευρώ έκαστος και τυχεροί λαχνοί που κερδίζουν 1.000 
ευρώ, των οποίων το πλήθος προσδιορίζεται από το 
συνολικό χρηματικό ποσό που τυχόν παρέμεινε αδιάθετο 
κατά τις προηγηθείσες μηνιαίες κληρώσεις, οι οποίες 
διενεργήθηκαν από τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έως 
τον Αύγουστο του εκάστοτε τρέχοντος έτους. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, στη λίστα των επαγγελματικών κλάδων που 
οι ηλεκτρονικές αποδείξεις θα δίνουν έξτρα έκπτωση 
φόρου στους φορολογουμένους θα περιλαμβάνονται: 
δικηγόροι, αρχιτέκτονες, ψυκτικοί, γραφεία τελετών, 
υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας και νοσηλείας, 
υπηρεσίες καθαρισμού και συντήρησης, παιδικής 
φροντίδας, λιμουζίνες και ταξί, καθαριστήρια, υπηρεσίες 
ενοικίασης σκαφών αναψυχής, υπηρεσίες 
συμβουλευτικής, φωτογράφοι, οικοδομικές εργασίες 
καθώς και γυμναστήρια και σχολές χορού. Με την 
ενεργοποίηση του μέτρου οι φορολογούμενοι που θα 
ζητούν και θα παίρνουν αποδείξεις από τους 
συγκεκριμένους επαγγελματίες θα μπορούν να γλιτώνουν 
φόρο έως 450 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000 
ευρώ, έως 1.100 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα από 
10.000 έως 20.000 ευρώ, έως 1.400 ευρώ για εισόδημα από 
20.000 έως 30.000 ευρώ, έως 1.800 ευρώ για εισόδημα από 
30.000 έως 40.000 ευρώ και έως 2.200 ευρώ αν το ετήσιο 
εισόδημά τους υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ. 

 

Η 



 

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 29-30 Ιανουαρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 217 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 31 

 
Στη διαγραφή χρεών ύψους 23,89 δισ. ευρώ προχώρησε η 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αποδεχόμενη ότι δεν 
πρόκειται να τα εισπράξει ποτέ! Σύμφωνα με το igata.gr 
αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, για την εξέλιξη 
των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το δημόσιο, από τα οποία 
προκύπτει επίσης ότι  

ην ίδια ώρα λαμβάνει μέτρα,  
όπως κατασχέσεις τραπεζικών 
λογαριασμών και δεσμεύσεις 

περιουσιακών στοιχείων,  
για περισσότερους από  
4 εκατ. μικροοφειλέτες. 

 
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, από τα χρέη που 
διαχειρίζεται η Ειδική Μονάδα Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ) η οποία 
ασχολείται με τα χρέη ύψους άνω των 150.000 ευρώ, μέχρι 
τον περασμένο Νοέμβριο είχε υπό την εποπτεία της, 
ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 75,4 δισ. ευρώ. Από την 
ανάλυση που κάνει στον σχετικό πίνακα η ΑΑΔΕ 
προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις: Το «Παλιό» 
ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Φυσικών Προσώπων ανέρχονταν 
σε 5,77 δισ. ευρώ. Το «Παλιό» ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο 
Νομικών Προσώπων ανέρχονταν σε 16,43 δισ. ευρώ. Το 

«Παλιό» ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Δημόσιων Επιχειρήσεων 
Κοινής Ωφελείας, Δημοτικών επιχειρήσεων κ.α ανέρχονταν 
σε 11,25 δισ. ευρώ. Το «Παλιό ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο 
πτωχευμένων ανέρχονταν σε 7,45 δισ. ευρώ. Το «Παλιό» 
ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Ειδικής Εκκαθάρισης ανέρχονταν 
σε 9,01 δισ. ευρώ. Το «Παλιό» ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο 
Λοιπών Οφειλετών ανέρχονταν σε 1,62 δισ. ευρώ. Το 
«Παλιό» ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Οριστικά Ανεπίδεκτων 
Οφειλών ανέρχεται σε 23,89 δισ. ευρώ. Δηλαδή,  

α 24 δισ. ευρώ έχουν 
χαρακτηριστεί οριστικά 
ανεπίδεκτα είσπραξης  

και μπήκαν στην άκρη. 
Δεδομένου ότι η υπηρεσία είσπραξης ΕΜΕΙΣ, ασχολείται με 
τα μεγάλα χρέη, οι οφειλές που μπήκαν στην άκρη είναι 
μεγάλων οφειλετών, είτε φυσικών προσώπων, είτε 
επιχειρήσεων. Πενιχρές οι εισπράξεις, από τον ίδιο πίνακα 
προκύπτει ότι οι εισπράξεις από την ΕΜΕΙΣ, έναντι των 
παλαιών χρεών, ήταν πενιχρές. Πιο συγκεκριμένα, οι 
εισπράξεις έναντι «παλαιού» ληξιπρόθεσμου χρέους 
ανήλθαν τον Νοέμβριο σε μόλις 247 εκατ. ευρώ. Επίσης: Οι 
διαγραφές έναντι “παλιού” ληξιπρόθεσμου χρέους 
ανήλθαν σε 382 εκατ. ευρώ. Το «Νέο» ληξιπρόθεσμο χρέος 
που προστέθηκε στα βιβλία έως τον προηγούμενο μήνα 
από το μήνα αναφοράς (Οκτώβριο 2021) ανήλθε σε 1,41 
δισ. ευρώ Οι εισπράξεις έναντι του «νέου» ληξιπρόθεσμου 
χρέους ήταν 210 εκατ. ευρώ. Οι διαγραφές έναντι «νέου» 
ληξιπρόθεσμου χρέους ήταν 36 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές 
εισπράξεις ήταν μέχρι τον Νοέμβριο 458 εκατ. ευρώ Οι 
συνολικές διαγραφές έναντι «παλιού» και «νέου» 
ληξιπρόθεσμου χρέους ανήλθαν σε 418 εκατ. ευρώ. Τον 
περασμένο Νοέμβριο, τα συνολικά χρέη προς το δημόσιο 
ξεπέρασαν για πρώτη φορά το «φράγμα» των 110 δισ. 
ευρώ, ενώ τον Νοέμβριο, αυξήθηκαν επιπλέον κατά 776 
εκατ. ευρώ. Οι οφειλέτες του δημοσίου, ιδιώτες και 
επιχειρήσεις, ανέρχονται συνολικά σε 4.138.953. Από 
αυτούς ήδη βρίσκονται υπό αναγκαστικά μέτρα οι 
1.327.959. Ωστόσο, όπως σημειώνει η ΑΑΔΕ, οι οφειλέτες 
κατά των οποίων μπορούν να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα 
είσπραξης (κατασχέσεις καταθέσεων, ακινήτων κ.λπ. 
ανέρχονται σε 1.913.294 ΑΦΜ. 

Τ 
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Σχεδόν ένα εκατομμύριο τραπεζικοί λογαριασμοί είναι 
δεσμευμένοι για χρέη στο Δημόσιο! Σύμφωνα με τα 
τελευταία στοιχεία  

α ληξιπρόθεσμα χρέη σε εφορίες 
και τελωνεία έσπασαν  
τον Νοέμβριο του 2021 το  

φράγμα των 110 δισ. ευρώ.  
Όπως αναφέρει το dikaiologitika.gr ωστόσο για χρέη προς 
τον ΕΦΚΑ οι επαγγελματίες που εντάχθηκαν στη ρύθμιση 
μέχρι στιγμής δεν ξεπερνούν τις 15.000. Για να ενταχθούν 
οι εν λόγω οφειλές στη ρύθμιση των έως 72 δόσεων θα 
πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία βεβαίωσης άμεσα. 

σοι φορολογούμενοι πατήσουν 
το κουμπί της ένταξης στην 
ρύθμιση την τελευταία στιγμή  

θα πρέπει να πληρώσουν την 1η  
από τις 36 ή 72 δόσεις εντός τριών  
ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης. 
Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης είναι τα 30 ευρώ για χρέη 
έως 1.000 ευρώ και 50 ευρώ για υψηλότερες οφειλές. Με την 
τελευταία εγκύκλιο του υφυπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνου Τσακλόγλου, 
ενοποιούνται από την Δευτέρα 24 Ιανουαρίου οι 
εντασσόμενοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που 
μπορούν να υπαχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση χρεών η 
οποία προβλέπει τμηματική καταβολή έως και 72 μηνιαίες 
δόσεις. Η αίτηση για την ένταξη στη ρύθμιση υποβάλλεται 
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κέντρου 
Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) ή μέσω 
ηλεκτρονικής εφαρμογής εξυπηρέτησης πολιτών στον 
ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ.  

 
Για οφειλέτες που τυχόν εξαιρούνται από την πιστοποίηση 
στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΚΕΑΟ η αίτηση θα μπορεί να 
υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ, 
κλείνοντας ένα ηλεκτρονικό ραντεβού μέσα από τον 
ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ. Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί 
μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022. Η υπαγωγή του οφειλέτη 
στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης 
δόσης. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι τις 31 
Ιανουαρίου 2022. Τ 
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 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος 

 
Πέντε αυστηρά κριτήρια θέτουν οι 
εταιρείες διαχείρισης (servicers) για 
να κάνουν «κούρεμα» των δανείων, 
που έχουν αναλάβει να 
διαχειριστούν είτε για λογαριασμό 
των funds που τα έχουν αγοράσει 
είτε για λογαριασμό των τραπεζών 
στις οποίες ανήκουν ακόμη. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που 
δημοσιεύει η «Καθημερινή»  

α δάνεια αυτά 
ανέρχονται ήδη σε 
70 δισ. ευρώ, 

 αλλά είναι πλέον θέμα 
χρόνου να φτάσουν τα 
100 δισ. ευρώ, καθώς 
μέχρι το τέλος του  
2020 το σύνολο των 
κόκκινων δανείων  
που έχουν στους 
ισολογισμούς τους  
οι τράπεζες, θα έχει 
περάσει μέσω των 

τιτλοποιήσεων,  
υπό τη διαχείριση  
των servicers. 
Οι τιτλοποιήσεις που έχουν 
δρομολογηθεί προσεγγίζουν τα 33 
δισ. ευρώ και διευκολύνονται από 
την ενεργοποίηση του μηχανισμού 
των κρατικών εγγυήσεων, δηλαδή 
του «Ηρακλή», που θέτει ως 
υποχρεωτικό όρο την ανάθεση 
διαχείρισης αυτών των δανείων, σε 
ανεξάρτητους servicers. 

ανάληψη της 
διαχείρισης  
των κόκκινων  

δανείων από τους 
εξειδικευμένους 
servicers δίνει 
οριστικό τέλος στα 
οριζόντια «κουρέματα» 
που έκαναν μέχρι 
σήμερα οι τράπεζες…. 
και τα οποία ειδικά στην περίπτωση 
των παλιών καταναλωτικών 
δανείων που έχουν δοθεί χωρίς 
εξασφαλίσεις, έφθαναν ακόμη και το 
90%. Πλέον, όλες οι διαγραφές 
δανείων, ακόμη και για οφειλές από 
καταναλωτικά δάνεια ή κάρτες θα 
γίνονται εξατομικευμένα, δηλαδή θα 
αφορούν κάθε δανειολήπτη 
ξεχωριστά και αφού εξεταστούν 
πέντε συγκεκριμένα κριτήρια, που 
είναι τα εξής: • Η εισοδηματική 
κατάσταση του οφειλέτη, όπως αυτή 
προκύπτει από τις φορολογικές του 
δηλώσεις. • Η περιουσιακή του 
κατάσταση με βάση τα επίσημα 
δηλωθέντα στοιχεία στην εφορία, για 
ακίνητα, καταθέσεις κ.ά. • Το 
υπόλοιπο της οφειλής σε 

συνδυασμό με την αξία του ακινήτου 
που έχει προσημειωθεί.  

 
Το δάνειο θα «κουρεύεται» μόνο 
κατά το τμήμα που υπερβαίνει το 
100%-120% της αξίας του ακινήτου 
και εφόσον τα εισοδήματα του 
οφειλέτη ή η περιουσία του δεν 
επαρκεί για να πληρώνει τη μηνιαία 
δόση. • Η οικογενειακή εισοδηματική 
και περιουσιακή κατάσταση, δηλαδή 
το κατά πόσον ο/η σύζυγος του 
οφειλέτη ή ακόμα και τα παιδιά 
έχουν περιουσιακά στοιχεία, καθώς 
πολλοί οφειλέτες έχουν μεταβιβάσει 
την ακίνητη περιουσία τους σε 
συγγενικά τους πρόσωπα, 
προκειμένου να αποφύγουν τη 
ρευστοποίησή της. • Η εισοδηματική 
και περιουσιακή κατάσταση του 
εγγυητή, ο οποίος επίσης θα πρέπει 
αποδεδειγμένα να μην μπορεί να 
καλύψει την οφειλή του 
πρωτοφειλέτη. Τα κριτήρια αυτά 
ακολουθούνται αυστηρά όχι μόνο 
για τα ενυπόθηκα δάνεια  

 

Τ 
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(στεγαστικά ή επαγγελματικά με προσημείωση ακίνητο) 
που ανήκουν ακόμη σε τράπεζες. Αφορούν επίσης και τα 
ενυπόθηκα δάνεια που έχουν μεταβιβαστεί σε funds, 
διαψεύδοντας τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί ότι η 
αγορά αυτών των δανείων σε χαμηλές τιμές θα επιτρέψει 
γενναίες διαγραφές, κοντά δηλαδή στις χαμηλές τιμές στις 
οποίες αγοράστηκαν αυτά τα δάνεια. Ειδικά στην 
περίπτωση των στεγαστικών δανείων που έχουν 
προσημειωμένα ακίνητα, το «κούρεμα» της οφειλής γίνεται 
μόνο εφόσον η αξία του ακινήτου, υπολείπεται του 
ανεξόφλητου υπολοίπου του δανείου. Έτσι εάν ένα δάνειο 
έχει υπόλοιπο οφειλής 130.000 ευρώ και η εμπορική αξία 
του ακινήτου είναι 100.000 ευρώ, μπορεί να συμφωνηθεί η 
διαγραφή από 10.000 έως 30.000 ευρώ, ανάλογα με την 
πολιτική για το ύψος του «κουρέματος» – που έχει η 
τράπεζα ή το fund για λογαριασμό του οποίου 
διαπραγματεύεται η εταιρεία διαχείρισης. Σε αντίθετη 
περίπτωση, δηλαδή 

άν η οφειλή είναι 100.000 ευρώ 
και η εμπορική αξία του  
ακινήτου 130.000, το δάνειο δεν 

«κουρεύεται» και ο δανειολήπτης θα 
πρέπει να παραχωρήσει το ακίνητο ή 
να το πουλήσει ο ίδιος, προκειμένου 

να αποπληρώσει την οφειλή του και 
να αποφύγει τον πλειστηριασμό. 
Βασικός κανόνας είναι επίσης ότι η πολιτική των funds 
είναι η διεκδίκηση όλου του ποσού που οφείλει ένας 
δανειολήπτης, ανεξαρτήτως του πόσο έχουν αγοράσει το 
συγκεκριμένο δάνειο. Έτσι ακόμη και στην περίπτωση των 
καταναλωτικών δανείων απαίτηση είναι το σύνολο της 
οφειλής, δηλαδή του αρχικού κεφαλαίου μαζί με τους 
τόκους και μόνον εφόσον διαπιστωθεί αδυναμία του 
οφειλέτη, τότε ανοίγει η συζήτηση για το ενδεχόμενο 
«κούρεμα». Για αυτό τον λόγο συνήθης πρακτική είναι και 
η προσημείωση της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη 
ακόμα και για οφειλές που προέρχονται από παλιά 
καταναλωτικά δάνεια, τα οποία δεν είχαν δοθεί με υποθήκη. 
Στόχος είναι η εξόφληση της συνολικής οφειλής με ευνοϊκές 
ρυθμίσεις σε ό,τι αφορά το επιτόκιο και τη διάρκεια 
αποπληρωμής, που επεκτείνεται σε βάθος χρόνου, 
φθάνοντας έως και το 80ό έτος του δανειολήπτη. Σε 
αντίθεση επίσης με την επικρατούσα άποψη ότι τα funds 
έχουν μόνο βραχυπρόθεσμο ή μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και 
άρα και οι ρυθμίσεις είναι αντίστοιχου χαρακτήρα, τα funds 
τουλάχιστον σε αυτή τη φάση επιδιώκουν 
μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις, γιατί με αυτό τον τρόπο 
προεξοφλούν ότι θα εισπράξουν από τους έχοντες 
περισσότερα. 

 
Από το καλοκαίρι του 2021 οι πλειστηριασμοί ακινήτων 
επανήλθαν! 

κατοντάδες κατασχέσεις και 
πλειστηριασμοί διεξάγονται 
ηλεκτρονικά κάθε εβδομάδα  

και μάλιστα με νέες «διευκολύνσεις» 
για τους πιστωτές. 
Όπως σημειώνει το protothema.gr με το νέο θεσμικό 
πλαίσιο οι διαδικασίες εκτέλεσης επιταχύνονται και οι 

τράπεζες μπορούν πλέον να «σκοτώνουν» τα ακίνητα που 
«βγαίνουν στο σφυρί» ρίχνοντας αυτόματα τις τιμές. Οι 
τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις προβλέπουν πως αν ένα 
ακίνητο που βγαίνει σε πλειστηριασμό δεν έχει αγοραστικό  

 

Ε 
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ενδιαφέρον η τιμή του θα πέφτει αυτόματα και χωρίς 
δικαστική διαδικασία. 

μως οι δανειολήπτες έχουν 
ακόμα στην διάθεση τους 
ορισμένα όπλα που μπορούν  

να «σώσουν την κατάσταση» κυρίως  
στην αρχή της διαδικασίας εκτέλεσης. 
Πρόκειται για... «σφάλματα» της διαδικασίας πριν τον 
πλειστηριασμό που μπορούν να ακυρώσουν την εκτέλεση 
της πράξης. Τα όπλα αυτά παρουσιάζει και εξηγεί η 
δικηγόρος παρ’ Α.Π. Αναστασία Μήλιου τονίζοντας αρχικά 
πως η ηλεκτρονική διεξαγωγή των πλειστηριασμών μας 
δείχνει τα εξής: α) ελαχιστοποιούνται οι λόγοι ακυρότητας 
του πλειστηριασμού λόγω πιθανών πλημμελειών στη 
διεξαγωγή του και β) ότι ο οφειλέτης μπορεί να γνωρίζει 
τους υποψήφιους πλειοδότες δύο ημέρες τουλάχιστον 
πριν τον πλειστηριασμό (και άρα να γνωρίζει και την τυχόν 
έλλειψη αυτών το οποίο συνεπάγεται συνήθως και το 
άγονο του πλειστηριασμού). Επίσης από το φθινόπωρο 
έγιναν αλλαγές για μια ακόμα φορά στον Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας με βασικότερες εκείνες που αφορούν την 
διαδικασία των κατασχέσεων και των πλειστηριασμών των 
ακινήτων. Άλλαξαν οι προθεσμίες πιο σύντομες για όπου 
πρόκειται να γίνει πλειστηριασμός και το αντίθετο για τα 
υπόλοιπα. Το βασικότερο όμως, σύμφωνα με την ίδια, είναι 
ότι αφαιρούνται για μια ακόμα φορά από τους πολίτες και 
δη τους δανειολήπτες σημαντικά αμυντικά δικονομικά 
όπλα. Στις προηγούμενες αλλαγές είχε καταργηθεί το 
άρθρο που αφορούσε το δικαίωμα του οφειλέτη να αιτηθεί 
την αναστολή της κατάσχεσης όταν αυτή άρχιζε, τεράστιο 
πλεονέκτημα για τους πιστωτές που δρούσαν ανενόχλητοι 
στην συνέχεια. Τώρα αν και το άρθρο αυτό επανήλθε δεν 
ισχύει για τα ακίνητα (!) Ένα άλλο όμως δικαίωμα που 
καταργήθηκε μέσω τροποποίησης προς διευκόλυνση και 
πάλι των πιστωτών και δη των τραπεζών είναι ότι πλέον 
αν ένα ακίνητο που βγαίνει σε πλειστηριασμό δεν έχει 
αγοραστικό ενδιαφέρον, τότε η τιμή του θα μειώνεται 
αυτόματα μετά την δεύτερη απόπειρα πλειστηριασμού του. 
Η διαφορά με ό,τι ισχύει μέχρι τις αρχές του έτους είναι ότι 
η τράπεζα ήταν υποχρεωμένη να προσφύγει στο 
δικαστήριο για να μειώσει την τιμή του ακινήτου, το οποίο 
πρακτικά σήμαινε ότι και ο οφειλέτης μπορούσε αντίστοιχα 
να υποστηρίξει και να αποδείξει ότι η αξία του ακινήτου του 
δεν θα έπρεπε να αλλάξει ή τουλάχιστον να εξασφαλίσει ότι 
θα άλλαζε λιγότερο από αυτό που ζητούσε η τράπεζα. 
Τώρα ανεξαρτήτως της κατάστασης του ακινήτου, η τιμή 
του θα πέφτει αυτόματα και χωρίς δικαστική διαδικασία. 
Μπορεί κάποιος επομένως εύκολα να αντιληφθεί τι 
συμβαίνει και ποια θα είναι η πρακτική που θα ακολουθηθεί 
από εδώ και πέρα ώστε τα ακίνητα να εκποιούνται με 
ακόμα χαμηλότερες τιμές και φυσικά οι οφειλέτες να 
εξακολουθούν να οφείλουν προς τους δανειστές τους ενώ 
παράλληλα θα έχουν χάσει και την ακίνητη περιουσία 
τους». Στην συνεχεία, η κ. Μήλιου παρουσιάζει ορισμένες 
πλημμέλειες/σφάλματα της διαδικασίας πριν τον 
πλειστηριασμό που οδηγούν εν τέλει στην ακύρωση της 
κατάσχεσης ή/και του πλειστηριασμού του ακινήτου.  
1. Παράλειψη διατυπώσεων προδικασίας πλειστηριασμού 
- Εκπρόθεσμη ανάρτηση της κατασχετήριας έκθεσης στην 
ιστοσελίδα του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων Μεταξύ 

αυτών που ορίζονται στο άρθρο 995 παρ. 4 του Κώδικα 
Πολιτικής Δικονομίας για τις ενέργειες του δικαστικού 
επιμελητή κατά την σύνταξη και γνωστοποίηση της 
κατασχετήριας έκθεσης είναι ότι αυτός θα πρέπει να 
προχωρήσει μέσα σε 15 ημέρες από την κατάσχεση στη 
δημοσίευση του αποσπάσματος στην ιστοσελίδα 
https://deltio.tnomik.gr/. Εφόσον δεν λάβει χώρα εντός της 
παραπάνω προθεσμίας η δημοσίευση, δεν μπορεί να γίνει 
εγκύρως ο πλειστηριασμός κι εφόσον γίνει, προσβάλλεται 
με ανακοπή και εν τέλει ακυρώνεται. Ομοίως ο ίδιος 
επιμελητής θα πρέπει να καταθέσει εντός 20 ημερών από 
την κατάσχεση τα απαραίτητα έγγραφα του 
πλειστηριασμού στον αρμόδιο συμβολαιογράφο και να 
συνταχθεί η σχετική έκθεση. Εφόσον δεν λάβει χώρα 
εμπρόθεσμα η εν λόγω κατάθεση, τυχόν διενεργηθείς 
πλειστηριασμός ακυρώνεται εφόσον και πάλι ασκηθεί 
εμπρόθεσμα ανακοπή.  
2. Εκπρόθεσμη επίδοση αντιγράφου κατασχετήριας 
έκθεσης στον οφειλέτη. Όταν συντάσσεται η κατασχετήρια 
έκθεση, ο δικαστικός επιμελητής συνήθως δεν εισέρχεται 
μέσα στο επίμαχο ακίνητο, αν και έχει δικαίωμα προς 
τούτο. Πρακτικά είναι σύνηθες να μην παραδίδεται η 
κατασχετήρια έκθεση επί τόπου αλλά εφόσον ο οφειλέτης 
διαμένει στον ίδιο δήμο με το ακίνητο που κατασχέθηκε, η 
προθεσμία επίδοσης είναι μία ημέρα μετά την κατάσχεση. 
Αν όμως διαμένει σε διαφορετικό δήμο τότε η προθεσμία 
ανέρχεται στις 8 ημέρες μετά την κατάσχεση.  

φόσον οι εν λόγω προθεσμίες 
δεν τηρηθούν, η κατάσχεση  
πάσχει ακυρότητας και άρα με  

την κατάλληλη ανακοπή ακυρώνεται. 
3. Προσδιορισμός πλειστηριασμού πριν το 5μηνο ή μετά το 
6μηνο. Ο πλειστηριασμός πρέπει να διεξάγεται μεταξύ 5 και 
6 μηνών από το χρόνο σύνταξης της κατασχετήριας 
έκθεσης. Η παραβίαση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων και 
ο προγραμματισμός του πλειστηριασμού πριν το 
πεντάμηνο ή μετά το εξάμηνο επιφέρει ακυρότητα της 
κατασχετήριας έκθεσης και του τυχόν διενεργηθέντος 
πλειστηριασμού. Τους τελευταίους μήνες δημοσιεύτηκαν 
αποφάσεις πρωτοβάθμιων δικαστηρίων που δέχονται ότι 
για τον υπολογισμό του επταμήνου δεν θα πρέπει να 
υπολογίζεται ο Αύγουστος.  

 

Ό 
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4. Πλημμελής σύνταξη κατασχετήριας έκθεσης.  

σύνταξη της κατασχετήριας 
έκθεσης πρέπει να πληροί 
ορισμένες προϋποθέσεις. 

 
Πρέπει π.χ. να υπογράφεται από τον δικαστικό επιμελητή 
και από ένα μάρτυρα, παρουσία του οποίου συντάσσεται 
αυτή. Πρέπει επίσης να βεβαιώνεται η επιτόπια μετάβαση 
του επιμελητή στο ακίνητο καθότι κατάσχεση εξ 
αποστάσεως δεν μπορεί να γίνει. Η έκθεση κατάσχεσης, 
ωστόσο, απαιτείται να περιέχει και τα απαραίτητα στοιχεία 
για την ακριβή περιγραφή του ακινήτου (είδος: αστικό ή 
αγροτικό ακίνητο, κατάστημα, διαμέρισμα, γραφείο, 
μονοκατοικία, περιοχή, οδός, αριθμός, όροφος κ.λπ.∙ όρια 
και έκταση). Αν προκύπτει αμφιβολία για την τοπική και 
οικονομική ταυτότητα του κατασχόμενου, τότε η 
κατάσχεση μπορεί να ακυρωθεί. Τέτοια περίπτωση 
συντρέχει π.χ. όταν δεν αναφέρεται στην κατασχετήρια 
έκθεση σημαντικής έκτασης και αξίας κτίσμα επί του 
ακινήτου ή όταν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στην 
επιφάνεια του ακινήτου.  
5. Μη επίδοση κατασχετήριας έκθεσης στο αρμόδιο 
κτηματολογικό γραφείο. Αντίγραφο της κατασχετήριας 
έκθεσης επιδίδεται στον υποθηκοφύλακα (κτηματολόγιο) 
της περιφέρειας όπου βρίσκεται το κατασχεμένο μέσα σε 
πέντε (5) ημέρες από την κατάσχεση. Αν δεν λάβει χώρα 
εμπρόθεσμα η εν λόγω επίδοση, τότε η κατασχετήρια 
έκθεση ακυρώνεται.  
6. Έλλειψη χορήγησης εντολής πάνω στο απόγραφο. Αν 
πάνω στο σώμα του απογράφου δεν υπάρχει η εντολή 
εκτέλεσης από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, τότε η 
κατασχετήρια έκθεση ακυρώνεται. Σημασία έχει όχι μόνο να 
υπάρχει η εντολή εκτέλεσης, αλλά αυτή να έχει δοθεί πάνω 
ακριβώς στο σώμα του τίτλου του απογράφου. Πράγματι η 
πλημμέλεια αυτή συντρέχει σπάνια, αλλά δεν παύει να 
αποτελεί ένα λόγο βάσει του οποίου έχουν ακυρωθεί 
κατασχετήριες εκθέσεις.  
7. Πλημμέλειες επιταγής προς εκτέλεση. Τυχόν 
πλημμέλειες στην διαδικασία της επιταγής προς εκτέλεση 
και στο περιεχόμενο αυτής, μπορεί να έχουν ως 
αποτέλεσμα την ακυρότητα της κατάσχεσης. Το ίδιο 
συμβαίνει και με τυχόν πλημμέλειες στη διαδικασία 
συγκοινοποίησης των απαραίτητων εγγράφων όταν 
έχουμε μεταβίβαση δανειακών απαιτήσεων σε εταιρεία 

ειδικού σκοπού στο πλαίσιο τιτλοποίησης ή εταιρεία 
απόκτησης απαιτήσεων στο πλαίσιο του ν. 4354/2015 για 
τις μεταβιβάσεις «κόκκινων δανείων» ή 
συγχωνεύσεις/αποσχίσεις πιστωτικών ιδρυμάτων ή 
μεταβιβάσεις κατόπιν εντολής μεταβίβασης από την ΤτΕ 
στο πλαίσιο εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων. Ήδη έχει 
αναφερθεί ότι η διάταξη θα πρέπει να θεωρηθεί ότι 
εφαρμόζεται και στην περίπτωση ανάθεσης της είσπραξης 
απαιτήσεων από τραπεζικά δάνεια ή πιστώσεις σε 
διαχειριστική εταιρία, η οποία οφείλει να κοινοποιήσει την 
οικεία διαχειριστική σύμβαση, όπως επίσης, όταν η 
διαχείριση της έχει ανατεθεί από εταιρία απόκτησης 
τέτοιων απαιτήσεων, και πιστοποιητικού καταχώρισης στο 
δημόσιο βιβλίο της σύμβασης πώλησης και μεταβίβασής 
τους στην τελευταία.  
8. Πλημμέλειες του τίτλου – ακυρότητα διαταγής πληρωμής 
Στην ακυρότητα της κατασχετήριας έκθεσης μπορεί να 
οδηγήσει και η ακυρότητα του εκτελεστού τίτλου πάνω 
στην οποία στηρίζεται, ο οποίος συνήθως παίρνει τη 
μορφή της διαταγής πληρωμής. Εφόσον, επομένως, έχει 
ασκηθεί μία πρώτη ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής 
δηλαδή ανακοπή κατ’ άρθρο 632 ΚΠολΔ, η ακυρότητα 
αυτής θα πρέπει να κριθεί από το δικαστήριο που δικάζει 
την ανακοπή κατά της κατασχετήριας έκθεσης, ούτως ώστε 
να εκδοθεί τυχόν απόφαση περί ακύρωσης της 
κατάσχεσης πριν την διενέργεια του πλειστηριασμού. Εδώ 
φυσικά ανοίγεται ένα πολύ μεγάλο πεδίο άμυνας, καθότι οι 
πιθανές πλημμέλειες της διαταγής πληρωμής μπορεί να 
είναι δεκάδες.  
9. Καταχρηστική εκτέλεση Πολλές φορές έχουν αχθεί στην 
κρίση των δικαστηρίων περιπτώσεις πράξεων 
αναγκαστικής εκτέλεσης, όπου ο οφειλέτης προβάλλει ότι 
διεξάγονται καταχρηστικά. Εδώ δηλαδή πρόκειται για την 
έκθεση των πραγματικών γεγονότων που μπορεί να 
στοιχειοθετούν την καταχρηστική στάση του δανειστή και 
διαφέρουν από περίπτωση σε περίπτωση. 
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Με ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς προχωρά ο εξωδικαστικός 
μηχανισμός του νέου πτωχευτικού νόμου, με στόχο τη 
συνολική ρύθμιση οφειλών προς τράπεζες και Δημόσιο 
νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ 
του capital.gr κατά τους πρώτους έξι μήνες λειτουργίας του 
νέου πτωχευτικού, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την 
εξωδικαστική διευθέτηση του χρέους, υποβλήθηκαν 
συνολικά 43.795 αιτήσεις. Από αυτές, οι 15.027 
προχώρησαν στην άρση του τραπεζικού και φορολογικού 
απορρήτου (των οφειλετών) χωρίς να ακολουθήσουν τα 
επόμενα βήματα. Άλλες 28.141 έχουν προχωρήσει σε άρση 
του απορρήτου και έχουν φτάσει στο στάδιο της άντλησης 
στοιχείων από τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης, εφορία και 
ασφαλιστικά ταμεία, αλλά δεν έχουν οριστικοποιηθεί ώστε 
να ξεκινήσει η εξωδικαστική διευθέτηση με τους πιστωτές. 

πό το σύνολο των 43.795 
αιτήσεων μόνο 627 αιτήσεις 
οριστικοποιήθηκαν το 2021  

και μόνο 50 κατέληξαν σε ρύθμιση 
προκειμένου να ξεκινήσει η 
διαδικασία διαπραγμάτευσης με τους 
πιστωτές και να προστατευθούν οι 
οφειλέτες από πλειστηριασμούς….. 
και άλλες νομικές διαδικασίες. Όμως, σχεδόν από αυτές τις 
αιτήσεις, οι οφειλέτες ζήτησαν την ακύρωσή τους λίγο πριν 
ξεκινήσει η διαπραγμάτευση, είτε για τεχνικούς λόγους, είτε 
για να προσθέσουν εγγυητή. Το σημείο αυτό, δηλαδή του 
εγγυητή, αποτελεί ένα κρίσιμο σημείο που καθυστερεί τη 
διαδικασία του πτωχευτικού. Και αυτό σχετίζεται κυρίως με 
την άρνηση του εγγυητή ή κάποιου από τους εγγυητές να 
συναινέσουν στην άρση του τραπεζικού και φορολογικού 
απορρήτου. Έτσι, είτε ακυρώνονται είτε απορρίπτονται 
κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με τους πιστωτές. 
Συνολικά, ακυρώθηκαν ή απορρίφθηκαν κατά το 2021 
περίπου 250 αιτήσεις από τις 627 που οριστικοποιήθηκαν. 
Από αυτές που προχώρησαν, δηλαδή 393, μόνο 50 
κατέληξαν σε ρύθμιση. Οι 145 βρίσκονται στο στάδιο 
διμερούς διαπραγμάτευσης με το δημόσιο (ΑΑΔΕ και 
ΕΦΚΑ). Στις άλλες 23 έχουν ψηφίσει αρνητικά οι τράπεζες 
και διαχειριστές δανείων, κυρίως εξαιτίας της μη 
συναίνεσης του εγγυητή για άρση απορρήτου και 
συνεπακόλουθα αδυναμία ελέγχου της περιουσιακής 
κατάστασης, με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση 
των στρατηγικών κακοπληρωτών. 

 
Παράνομες έκρινε ο Άρειος Πάγος τις αναλήψεις με κάρτα 
από μηχανήματα αυτόματης συναλλαγής (ATM) με 
σύνδεση στον ατομικό λογαριασμό καταθέσεων του 
δικαιούχου, μετά το θάνατό του και σε χρόνο που 
προηγήθηκε εκείνου της δήλωσης απώλειας της κάρτας 
προς την εκδότρια τράπεζα. Η τράπεζα δεν ευθυνόταν 
έναντι των κληρονόμων του δικαιούχου του λογαριασμού, 
καθόσον λόγω της διαδικασίας έκδοσης και χορήγησης της 
κάρτας δεν υπήρχε δυνατότητα να γίνουν αντιληπτές οι 
παράνομες αναλήψεις, παρά μόνο αν είχε ζητηθεί 
αναλυτική κίνηση λογαριασμού, γεγονός όμως που δε 
συνέτρεξε. Η μη δέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού ή 
η μη αποδέσμευση της κάρτας αναλήψεων από αυτόν, με 
μόνη την πληροφόρηση του θανάτου και χωρίς σχετικό 
αίτημα των νομιμοποιούμενων προσώπων, δεν αποτελεί 
παράνομη παράλειψη των προστηθέντων υπαλλήλων της 
τράπεζας και συνεπώς δεν στοιχειοθετεί αδικοπρακτική  
ευθύνη της τελευταίας. 
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Αριθμός απόφασης: 211/2016. ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ 
ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α2’ Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από 
τους Δικαστές: Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, Αντιπρόεδρο 
του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τσόλα, Δημήτριο Κράνη, 
Αντώνιο Ζευγώλη και Εμμανουήλ Κλαδογένη, 
Αρεοπαγίτες. ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο 
Κατάστημά του, στις 9 Νοεμβρίου 2015, με την παρουσία 
και της γραμματέως, Θεοδώρας Παπαδημητρίου, για να 
δικάσει την υπόθεση μεταξύ: Των αναιρεσειόντων: 1) Α. Κ. 
του Λ. – Π., κατοίκου …, 2) Ε. Λ. – Π. Κ., συζύγου Γ. Γ., 
κατοίκου … και 3) Μ. Λ. – Π. Κ., συζύγου Τ. Α., κατοίκου …, 
οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο 
δικηγόρο τους Χρήστο Κουτρομάνο. Της αναιρεσίβλητης: 
Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία “…………..”, η οποία 
εδρεύει στην … και εκπροσωπείται νόμιμα, 
εκπροσωπήθηκε δε από την πληρεξούσια δικηγόρο της 
Λουκία Βαρελά. Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 3-7-
2007 αγωγή των ήδη αναιρεσειόντων και προσώπου που 
δεν είναι διάδικος στην παρούσα δίκη, η οποία κατατέθηκε 
στο Ειρηνοδικείο Αθηνών. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 
2419/2009 του ίδιου Δικαστηρίου και 6063/2013 του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Την αναίρεση της 
τελευταίας απόφασης ζητούν οι αναιρεσείοντες με την από 
29-7-2014 αίτησή τους. Κατά τη συζήτηση της αίτησης 
αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι 
παραστάθηκαν, όπως σημειώνεται πιο πάνω. Ο εισηγητής 
Αρεοπαγίτης Κωνσταντίνος Τσόλας ανέγνωσε την από 27-
10-2015 έκθεσή του, με την οποία εισηγήθηκε την 
απόρριψη της κρινόμενης αίτησης. Ο πληρεξούσιος των 
αναιρεσειόντων ζήτησε την παραδοχή της αίτησης, η 
πληρεξούσια της αναιρεσίβλητης την απόρριψή της, 
καθένας δε την καταδίκη του αντιδίκου μέρους στη 
δικαστική δαπάνη. ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 
Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 330 εδ. β’ και 914 
ΑΚ προκύπτει ότι η αδικοπρακτική ευθύνη προς 
αποζημίωση προϋποθέτει συμπεριφορά παράνομη και 
υπαίτια, επέλευση περιουσιακής ζημίας και ύπαρξη 
αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της συμπεριφοράς του 
δράστη και της, περιουσιακού χαρακτήρα, ζημίας. 
Παράνομη είναι η συμπεριφορά που αντίκειται σε 
απαγορευτικό ή επιτακτικό κανόνα δικαίου, ο οποίος 
απονέμει δικαίωμα ή προστατεύει συγκεκριμένο συμφέρον 
του ζημιωθέντος, μπορεί δε η συμπεριφορά αυτή να 
συνίσταται σε θετική ενέργεια ή σε παράλειψη ορισμένης 
ενέργειας. Για την κατάφαση της παρανομίας δεν 
απαιτείται παράβαση συγκεκριμένου κανόνα δικαίου, αλλά 
αρκεί η αντίθεση της συμπεριφοράς στο γενικότερο πνεύμα 
του δικαίου ή στις επιταγές της έννομης τάξης. Έτσι, 
παρανομία συνιστά και η παράβαση της γενικής 
υποχρέωσης πρόνοιας και ασφάλειας στο πλαίσιο της 
συναλλακτικής και γενικότερα της κοινωνικής 
δραστηριότητας των ατόμων, δηλαδή η παράβαση της, 
κοινωνικώς επιβεβλημένης και εκ της θεμελιώδους 
δικαιϊκής αρχής της συνεπούς συμπεριφοράς 
απορρέουσας, υποχρέωσης λήψης ορισμένων μέτρων 
επιμέλειας για την αποφυγή πρόκλησης ζημίας σε έννομα 
αγαθά τρίτων προσώπων. Εξάλλου, από τη διάταξη του 
άρθρου 560 ΚΠολΔ προκύπτει ότι κατά των αποφάσεων 
των Ειρηνοδικείων και κατά των αποφάσεων των 
Πρωτοδικείων σε εφέσεις κατά των αποφάσεων των 
Ειρηνοδικείων επιτρέπεται αναίρεση για παραβίαση 
κανόνων ουσιαστικού δικαίου, δηλαδή για ψευδή ερμηνεία 

ή εσφαλμένη εφαρμογή διατάξεως του ουσιαστικού 
δικαίου. Εσφαλμένη ή μη ορθή εφαρμογή είναι η εφαρμογή 
κανόνα δικαίου, αν και δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του, ή μη εφαρμογή εφαρμοστέου κανόνα, ενώ συνέτρεχαν 
οι νόμιμες προϋποθέσεις του. Στην προκειμένη 
περίπτωση, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, που 
δίκασε ως Εφετείο, δέχθηκε τα ακόλουθα: “Στις 6- 10-2003 
απεβίωσε στην Αθήνα ο Λ. – Π. Κ. και κατέλειπε τους 
ενάγοντες, μοναδικούς εξ αδιαθέτου κληρονόμους του και 
ειδικότερα την α’ εξ αυτών, ήδη αποβιώσασα σύζυγό του, 
Μ. χήρα Λ.-Π. Κ., το γένος Δ. Ί. κατά ποσοστό 1/4, τους δε 
β’ , γ’ και δ’ εξ αυτών, τέκνα του, κατά ποσοστό ομοίως 1/4 
τον καθένα, την δε κληρονομιά του αποδέχθηκαν οι 
ενάγοντες. Μεταξύ των στοιχείων της κληρονομιάς 
περιλαμβάνεται και η απαίτηση του κληρονομούμενου, 
ύψους 12.150.000 δρχ. ή 35.656,64 ευρώ κατά της 
εναγομένης, προερχόμενη από την κληρονομιά του 
προαποβιώσαντος την 15-5-2000 αδελφού του, Γ. Κ. του Α., 
του οποίου ο ως άνω κληρονομούμενος Λ.-Π. Κ. ήταν 
μοναδικός εξ αδιαθέτου κληρονόμος μετά την από 29-5-
2000 δήλωση αποποιήσεως της κληρονομιάς του από την 
μητέρα τους Μ. χήρα Α. Κ.. Ο ως άνω Λ.-Π. Κ. είχε ασκήσει 
κατά της εναγομένης την από 20-4-2001 αγωγή του 
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, επί της 
οποίας εξεδόθη η υπ’ αριθ. 4283/2006 οριστική απόφαση 
του ως άνω Δικαστηρίου η οποία απέρριψε την αγωγή αυτή 
ως αόριστη. Την παραπάνω αξίωση του δικαιοπαρόχου 
τους ασκούν οι ενάγοντες με την υπό κρίση αγωγή ως 
υπεισελθόντες στα ουσιαστικά και δικονομικά δικαιώματά 
του. Ο ως άνω αποβιώσας, Γ. Κ. του Α., ήταν μοναδικός 
δικαιούχος δύο ατομικών ταμιευτικών λογαριασμών 
καταθέσεων που τηρούνταν στο υποκατάστημα …….. της 
εναγομένης και συγκεκριμένα των με αριθμό ….. 
λογαριασμών. Ο δεύτερος των εναγόντων, Α. Κ., ως 
πληρεξούσιος δικηγόρος του πατέρα του Λ. – Π. Κ., 
προσήλθε στο ως άνω κατάστημα της εναγομένης την 19-
5-2000 και αφού ενημέρωσε τους αρμοδίους υπαλλήλους 
της ότι απεβίωσε ο θείος του Γ. Κ., ζήτησε αφενός να 
πληροφορηθεί τα υπόλοιπα των τραπεζικών του 
λογαριασμών, κατά την ημερομηνία θανάτου του (15-5-
2000) και αφετέρου να του χορηγηθούν σχετικές περί 
τούτου βεβαιώσεις, προκειμένου ο Λ.-Π. Κ. να προβεί στη 
σχετική δήλωση φόρου κληρονομιάς και στην έκδοση 
κληρονομητηρίου, που απαιτούνταν για την ανάληψη από 
αυτόν ως κληρονόμου των χρημάτων που ήταν 
κατατεθειμένα στους ως άνω λογαριασμούς. Τόσο ο 
κληρονόμος του θανόντος, όσο και ο δεύτερος των 
εναγόντων, δεν γνώριζαν ποιους συγκεκριμένους 
λογαριασμούς είχε ο θανών, ούτε ο δεύτερος των  
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εναγόντων προσκόμισε βιβλιάρια λογαριασμών στην 
τράπεζα την 19-5-2000. Στις 24-5- 2000, όταν ο Α. Κ. 
προσήλθε για να παραλάβει τις βεβαιώσεις περί του 
υπολοίπου των ως άνω λογαριασμών, ο υπάλληλος της 
εναγομένης ακολούθησε τη διαδικασία χορήγησης 
υπολοίπου της ημέρας, δηλαδή πληκτρολόγησε το 
ονοματεπώνυμο του αποβιώσαντος, δεδομένου ότι δεν 
προσκομίστηκαν τα βιβλιάρια και δεν είχε ζητηθεί από τον 
Α. Κ. αναλυτική κίνηση των λογαριασμών και 
εμφανίσθηκαν οι αριθμοί των δύο ατομικών λογαριασμών 
του αποβιώσαντος και το υπόλοιπο του καθενός της 24-5-
2000. Το υπόλοιπο αυτό της 24-5-2000, αποτυπώθηκε στις 
από 24-5- 2000 δύο βεβαιώσεις που χορηγήθηκαν στον 
δεύτερο των εναγόντων και ήταν για τον με αριθμό …. 
24.839.590 δρχ. και για τον έτερο λογαριασμό με αριθμό ….. 
δρχ., 34.422.405. Από τη διατύπωση του κειμένου των ως 
άνω βεβαιώσεων προκύπτει ότι αυτές αναγράφουν το 
υπόλοιπο των λογαριασμών στις 24-5-2000 και όχι αυτό 
της ημερομηνίας θανάτου (15-5-2000) του Γ. Κ.. Μετά την 
έκδοση της υπ’ αριθ. 6626/2000 αποφάσεως του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία διέτασσε τη 
χορήγηση κληρονομητηρίου στο Λ.-Π. Κ., στις 7-11-2000 
προσήλθε εκ νέου ο δεύτερος ενάγων στο προαναφερθέν 
υποκατάστημα της εναγομένης με τα βιβλιάρια των ως άνω 
λογαριασμών και ζήτησε την ενημέρωσή τους, οπότε κατά 
την διαδικασία της ενημέρωσης, που έγινε μέσω του 
ηλεκτρονικού συστήματος της εναγομένης, αποτυπώθηκαν 
στο βιβλιάριο διαδοχικές αναλήψεις που έγιναν από το 
λογαριασμό υπ’ αριθ. … με τη χρήση της υπ’ αριθ. … 
κάρτας ……., η οποία είχε εκδοθεί επ’ ονόματι του 
αποβιώσαντος, από τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης 
της εναγομένης, μετά το θάνατο του Γ. Κ., δηλαδή μετά την 
15/5/2000 και έτσι το υπόλοιπο του ένδικου λογαριασμού 

ανερχόταν την 7-11- 2000 στο ποσό των 14.015.514 δρχ. 
Άμεσα ο δεύτερος ενάγων, ο οποίος αγνοούσε την ύπαρξη 
της κάρτας, κάλεσε τον πατέρα του Λ. – Π. Κ., ο οποίος 
δήλωσε την απώλεια της κάρτας, όπως αποδεικνύεται από 
το από 7-11- 2000 δελτίο μεταβολής στοιχείων …… που 
προσκομίζεται από την εφεσίβλητη και την ημερομηνία 
αυτή έγινε η αποσύνδεση του λογαριασμού υπ’ αριθ. … 
από την κάρτα. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι ο Γ. Κ. στις 23-
2-1996 προσήλθε στο υποκατάστημα της εναγομένης ……. 
και ζήτησε και του χορηγήθηκε η ως άνω κάρτα ….., 
προκειμένου μέσω αυτής να πραγματοποιεί συναλλαγές 
στα μηχανήματα αυτόματης συναλλαγής (ATM) με σύνδεση 
στον υπ’ αριθ. … ατομικό λογαριασμό του. Ουδέποτε ο Γ. 
Κ. πραγματοποίησε αναλήψεις με την κάρτα αυτή, η οποία 
ενεργοποιήθηκε την 8-3-1996 και παρελήφθη και ο 
μυστικός αριθμός της από αυτόν και έληξε μετά από το 
πέρας διετίας από την έκδοση της, οπότε και ανανεώθηκε 
αυτόματα από την εναγομένη βάσει σχετικού όρου της 
συμβάσεως με τον αποβιώσαντα, με την αποστολή σε 
αυτόν νέας κάρτας προς αντικατάσταση της προηγούμενης 
και όλες οι αναλήψεις με αυτήν και μάλιστα επιτυχείς έγιναν 
μετά το θάνατο του, από πρόσωπο που είχε στην κατοχή 
του την κάρτα και το έγγραφο με το μυστικό αριθμό. 

ιδικότερα από την επομένη κιόλας 
ημέρα του θανάτου του Γ. Κ. 
πραγματοποιούνταν συνεχείς 

αναλήψεις (…τον αριθμό) από τον  
ως άνω λογαριασμό, ποσών ύψους 
από 50.000 δρχ. έως 400.000 δρχ. 
ημερησίως με αποτέλεσμα να 
αναληφθεί συνολικά το ποσό των 
12.150.000 δρχ. έως την 7-11- 2000. 
Μεταξύ των ανωτέρω αναλήψεων περιλαμβάνονται και 
τέσσερις αναλήψεις που έγιναν την 16-5- 2000, οι δύο από 
αυτές, και την 23-5-2000 οι ετέρες δύο από αυτές, με ποσά 
ανάληψης 50.000 δρχ., 200.000 δρχ., 100.000 δρχ. και 
200.000 δρχ. αντίστοιχα και συνολικά ποσού 550.000 δρχ. 
Για τις ως άνω αναλήψεις δεν προέκυψε ευθύνη της 
εναγομένης καθότι έγιναν με τη χρήση της 
προαναφερθείσας κάρτας από την 16-5-2000 έως την 3-11-
2000, ενώ η απώλεια της κάρτας δηλώθηκε στις 7-11-2000 
οπότε και έγινε η αποδέσμευση του λογαριασμού από την 
κάρτα. Η μη δέσμευση του επίμαχου λογαριασμού είτε στις 
19-5-2000 είτε στις 24-5-2000 δεν αποτελεί παράνομη 
πράξη των οργάνων της εναγομένης, δεδομένου ότι δεν 
ζητήθηκε κάτι τέτοιο από τον δεύτερο ενάγοντα, ούτε 
άλλωστε μπορούσε αυτός να ζητήσει να δεσμευθεί ο 
λογαριασμός, διότι ήταν ατομικός λογαριασμός και ο 
δεύτερος ενάγων ή ο πατέρας του, που εκπροσωπούσε, 
δεν ήταν νομιμοποιημένοι κληρονόμοι του αποβιώσαντος. 
Περαιτέρω είναι απορριπτέος ο ισχυρισμός των εναγόντων 
ότι οι υπάλληλοι της εναγομένης ενήργησαν παράνομα 
διότι αν και γνώριζαν τις παράνομες αναλήψεις απέκρυψαν 
αυτές, και έδωσαν ψευδή βεβαίωση για το υπόλοιπο του 
επίδικου λογαριασμού, καθότι αποδείχθηκε ότι η ως άνω 
βεβαίωση είναι αληθής καθόσον αναφέρει το υπόλοιπο της 
ίδιας ημέρας κατά την οποία έγινε η έρευνα (24-5-2000) και 
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όχι αυτό κατά την ημερομηνία του θανάτου του Γ. Κ. (15-5-
2000), το οποίο και πράγματι ήταν και προκειμένου να 
χορηγηθεί η βεβαίωση αυτή ο υπάλληλος της εναγομένης 
πληκτρολόγησε τα στοιχεία του δικαιούχου και 
εμφανίστηκε το υπόλοιπο της ημέρας εκείνης, ενώ δεν 
εμφανίστηκαν οι κινήσεις του λογαριασμού, ώστε να 
διαπιστωθεί από τον υπάλληλο ότι είχαν μεσολαβήσει 
κινήσεις στον λογαριασμό μεταξύ του θανάτου του Γ. Κ. και 
της ημέρας εκείνης. Επομένως, δεν εκδόθηκε εν γνώσει 
των υπαλλήλων της εναγομένης ότι δεν ανταποκρινόταν 
στα ζητηθέντα και προς τον σκοπό παραπλανήσεως των 
κληρονόμων καθόσον λόγω της διαδικασίας εκδόσεως και 
χορήγησης της δεν υπήρχε δυνατότητα να γίνουν 
αντιληπτές οι ως άνω παράνομες αναλήψεις, μόνο δε αν 
είχε ζητηθεί αναλυτική κίνηση λογαριασμού από το δεύτερο 
ενάγοντα, την οποία όπως και ο ίδιος συνομολογεί δεν 
ζήτησε, θα είχαν διαπιστωθεί αυτές. Άλλωστε τόσο οι 
υπάλληλοι της εναγομένης, όσο και ο δεύτερος ενάγων, δεν 
είχαν λόγο να αμφιβάλλουν ότι το αναγραφόμενο στην ως 
άνω βεβαίωση υπόλοιπο ήταν το ίδιο με εκείνο της 15-5-
2000, αφού γνώριζαν ότι ο μοναδικός δικαιούχος των 
λογαριασμών είχε αποβιώσει, ενώ ταυτόχρονα 
αγνοούσαν, ο μεν δεύτερος αυτήν καθαυτή την ύπαρξη της 
κάρτας αυτόματων συναλλαγών, οι δε υπάλληλοι της 
εναγομένης ότι αυτή είχε περιέλθει σε τρίτο μη δικαιούχο 
πρόσωπο, μαζί με τον μυστικό αριθμό. Περαιτέρω, ακόμα 
και αν η ως άνω βεβαίωση απεικόνιζε το υπόλοιπο του 
λογαριασμού της 15-5-2000 και όχι της 24-5-2000, όπως 
προέκυψε ότι πράγματι έγινε, δεν θα ήταν δυνατό να 
αποφευχθούν οι παράνομες αναλήψεις, καθότι όπως 
προαναφέρθηκε αυτές θα μπορούσαν να γίνουν αντιληπτές 
μόνο αν είχε ζητηθεί αναλυτική κίνηση λογαριασμών από 
το δεύτερο ενάγοντα, πράγμα που όπως προαναφέρθηκε 
δεν ζήτησε, ενώ ούτε οι υπάλληλοι της εναγομένης έκριναν 
σκόπιμο να γίνει με δική τους πρωτοβουλία στο διάστημα 
από την 19-5-2000 έως την 24-5-2000, καθότι όπως 
προαναφέρθηκε ο μοναδικός δικαιούχος του λογαριασμού 
είχε αποβιώσει και δεν ανεμένετο κίνηση του λογαριασμού. 
Συνεπώς, ενόψει του ότι δεν προέκυψε ότι ήταν σε γνώση 
των προστηθέντων υπαλλήλων της εναγομένης οι ως άνω 
παράνομες αναλήψεις και υπαιτίως τις απέκρυψαν από 
τους ενάγοντες, ούτε ότι εν γνώσει τους και με σκοπό 
παραπλάνησης των δικαιούχων του επίμαχου 
λογαριασμού εξέδωσαν την ανωτέρω επίδικη βεβαίωση με 
περιεχόμενο που δεν ανταποκρινόταν στην 
πραγματικότητα και δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, 
η μη έκδοση βεβαίωσης που να απεικονίζει το υπόλοιπο 
του επίδικου λογαριασμού την ημέρα του θανάτου του Γ. Κ., 
δεν συνδέεται αιτιωδώς με τις παράνομες αναλήψεις, δεν 

αποδείχθηκε παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά των 
προστηθέντων υπαλλήλων της εναγομένης και επομένως 
εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του αρ. 914 ΑΚ 
δεν υφίσταται υποχρέωση της εναγομένης προς 
αποκατάσταση της ζημίας την οποία υπέστησαν οι 
ενάγοντες από τις ως άνω παράνομες αναλήψεις”. Με 
βάση τις παραδοχές αυτές το Πολυμελές Πρωτοδικείο, που 
δίκασε ως Εφετείο, έκρινε ότι η ένδικη αγωγή των 
αναιρεσειόντων είναι κατ’ ουσίαν αβάσιμη και στη συνέχεια 
απέρριψε την έφεση των τελευταίων κατά της 
πρωτοβάθμιας απόφασης, που είχε κρίνει ομοίως. Με αυτά 
που δέχθηκε και έτσι που έκρινε το Πολυμελές Πρωτοδικείο 
δεν παραβίασε ευθέως τις ως άνω ουσιαστικές διατάξεις 
των άρθρων 914, 297, 298 και 330 ΑΚ, ούτε και εκείνες των 
άρθρων 288 ΑΚ και 3 του ν.δ της 17-7/13-8-1923, που οι 
αναιρεσείοντες (επιπλέον) επικαλούνται. Τούτο διότι, υπό 
τα ως άνω δεκτά γενόμενα ως αποδειχθέντα πραγματικά 
περιστατικά, δεν πληρούται το πραγματικό του κανόνα του 
άρθρου 914 ΑΚ, αφού η ανωτέρω συμπεριφορά των 
υπαλλήλων της αναιρεσίβλητης τράπεζας δεν ήταν υπαίτια 
και παράνομη, με την έννοια της αντίθεσής της στο 
γενικότερο πνεύμα του δικαίου και στις επιταγές της 
έννομης τάξης. Συνεπώς, είναι αβάσιμος ο μοναδικός 
λόγος, από τον αριθ.1 του άρθρου 560 ΚΠολΔ, με τον οποίο 
οι αναιρεσείοντες ισχυρίζονται τα αντίθετα. Κατ’ 
ακολουθίαν των ανωτέρω η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης 
πρέπει να απορριφθεί και να διαταχθεί κατά την παρ.4 του 
άρθρου 495 ΚΠολΔ η εισαγωγή του κατατεθέντος από τους 
αναιρεσείοντες παραβόλου στο Δημόσιο Ταμείο. Εξάλλου, 
οι αναιρεσείοντες πρέπει να καταδικασθούν στα δικαστικά 
έξοδα της αναιρεσίβλητης, που κατέθεσε προτάσεις, όπως 
ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 
ΑΥΤΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την από 29 Ιουλίου 2014 αίτηση των 
1)Α. Κ. του Λ.-Π., 2)Ε. θυγατέρας Λ.-Π. Κ., συζύγου Γ. Γ. και 
3) Μ. θυγατέρας Λ.-Π. Κ., συζύγου Τ. Α., για αναίρεση της 
6063/2013 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών, που δίκασε ως Εφετείο. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την εισαγωγή 
στο Δημόσιο Ταμείο του κατατεθέντος από τους 
αναιρεσείοντες παραβόλου. ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τους 
αναιρεσείοντες στα δικαστικά έξοδα της αναιρεσίβλητης, τα 
οποία ορίζει στο ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων 
(2.700) ευρώ. 
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Ο δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω & Νομικός Σύμβουλος της 
Ένωσης Καταναλωτών και Δανειοληπτών, Μιχαήλ 
Κούβαρης,  σημειώνει στο lawspot.gr σχετικά: Η με αριθμό 
221/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Πειραιώς κάνει δεκτή την έφεση, σε υπόθεση που 
χειρίστηκε το γραφείο μας, εξαφανίζει την πρωτόδικη 
απόφαση του Ειρηνοδικείου Νίκαιας, που είχε απορρίψει, 
πρωτοδίκως, την αγωγή εντολέως μας, κάνει δεκτή την 
αγωγή και επιδικάζει αποζημίωση σε βάρος πιστωτικού 
ιδρύματος για αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη ο 
εκκαλών από παράνομες χρεώσεις και ανατοκισμούς 
αυτών, καθώς και αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης 
εξαιτίας της καθυστέρησης στην ικανοποίηση των 
αιτημάτων του. «Στην έννοια της κατά το άρθρο 914 ΑΚ 
υπαιτιότητας περιλαμβάνεται ο δόλος και η αμέλεια του 
παρανόμως πράξαντος ή παραλείψαντος με το 
χαρακτηρισμό είτε του δόλου είτε της αμέλειας (ΑΠ 
345/2017 ο.π.)….Ειδικότερη μορφή παραβίασης των 
κανόνων αυτών αποτελεί η εκ μέρους της τράπεζας 
παράλειψη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων εκτίμησης 
των συμφερόντων του πελάτη, διαφώτισης, παροχής 
συμβουλευτικής καθοδήγησης και προειδοποίησης αυτού 
(ΕφΚρητ 10/2021, ΤΝΠ Νόμος). Ειδικότερα στις τραπεζικές 
συμβάσεις, σύμφωνα με την κρατούσα γνώμη τόσο της 
θεωρίας όσο και της νομολογίας, ενυπάρχει μία ιδιαίτερη 
σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στην τράπεζα και τον 
πελάτη, εξαιτίας της ιδιαίτερης φύσης της ενοχής, η οποία 
επιβάλλει στα συμβαλλόμενα τις υποχρεώσεις που 
υπαγορεύει κατά περίπτωση η καλή πίστη, σύμφωνα με τη 
διάταξη της ΑΚ 288. Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, 

τράπεζα έχει την υποχρέωση να 
μεριμνά για την προστασία των 
συμφερόντων των πελατών  

της ενεργώντας κατάλληλα, 
προειδοποιώντας αυτούς σχετικά ή 

παραλείποντας ενέργειες που μπορεί 
να βλάψουν τα συμφέροντά τους…… 
ενώ οι τελευταίοι δεσμεύονται από το καθήκον ειλικρίνειας 
και επιμέλειας (Ψυχομάνης, Τραπεζικό δίκαιο-Δίκαιο 
τραπεζικών συμβάσεων, Τεύχος Ι, 2008, σελ. 31 επ.). Κατά 
τα ανωτέρω, γίνεται δεκτό πως η σχέση εμπιστοσύνης 
μεταξύ τράπεζας και πελάτη δεν περιορίζεται αποκλειστικά 
στο περιεχόμενο της εκάστοτε τραπεζικής σύμβασης, 
όπως αυτή καθορίζεται από τους επιμέρους όρους της 
σύμβασης, αλλά διατρέχει το συνολικό φάσμα των 
τραπεζικών συναλλακτικών σχέσεων. Από τις 
συναλλακτικές αυτές σχέσεις μεταξύ των τραπεζών και 
πελατών δημιουργούνται, πέρα από τις συμβατικές 
δεσμεύσεις, και παρεπόμενες υποχρεώσεις, οι οποίες 
εντάσσονται τόσο στο πεδίο προσυμβατικής όσο και στο 
πεδίο της ενδοσυμβατικής ευθύνης και οι οποίες 
εξειδικεύουν την αρχή της καλής πίστης και των 
συναλλακτικών ηθών, επιβάλλοντας μια σχέση αυξημένης 
προστασίας του ασθενέστερου συμβαλλομένου από τον 
ισχυρότερο (για τις κατ’ άρθρο 288 ΑΚ παρεπόμενες 
υποχρεώσεις, στο πλαίσιο της συμπληρωματικής 
λειτουργίας της καλής πίστης, βλ. Γεωργιάδη, Γενικό 
Ενοχικό Δίκαιο, 2015, 198 επ.). 

 

Η 
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Σύμφωνα με τη νομολογία, αυτό συμβαίνει κυρίως για τους 
εξής λόγους: α) η τράπεζα είναι επαγγελματίας και γνώστης 
της αγοράς χρήματος, με ευρύτατη πληροφόρηση στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα, λόγω δε της θέσης της αυτής, 
μπορεί να προκύψει υποχρέωση της να καταστήσει τον 
πελάτη της κοινωνό ορισμένων πληροφοριών ή να του 
παράσχει συμβουλές, β)  

πό τη συμπεριφορά της τράπεζας 
εξαρτάται πολλές φορές ακόμη 
και η οικονομική κατάσταση  

του πελάτη της 
, γ) οι σχέσεις τράπεζας και πελάτη έχουν εμπιστευτικό και 
άρα ιδιαίτερα ευαίσθητο χαρακτήρα, δεδομένου ότι η 
τράπεζα γνωρίζει πολλά προσωπικά και ενδεχομένως 
απόρρητα στοιχεία του πελάτη της, δ) τα πιστωτικά 
ιδρύματα δεν είναι απλές εμπορικές επιχειρήσεις, αλλά 
επιτελούν σημαντικότατη λειτουργία στην εθνική οικονομία 
κάθε χώρας διότι χρηματοδοτούν το εμπόριο και τη 
βιομηχανία. Η θέση αυτή των τραπεζών τους επιβάλλει την 
υποχρέωση ομαλής και καλόπιστης συνεργασίας με τους 
πελάτες τους και ε)η τράπεζα έχει κατά κανόνα μεγαλύτερη 
οικονομική ισχύ από τον πελάτη της (ΕφΑθ 4617/2012, ΔΕΕ 
12/2012, 1165 επ.). Θεμέλιο των παρεπόμενων της 
σύμβασης υποχρεώσεων αυτών είναι αφενός το 
γνωσιολογικό και οργανωτικό έλλειμμα των καταναλωτών 
σε σχέση με την επαγγελματική εξειδίκευση της τράπεζας 
(Δέλλιος, Γενικοί όροι συναλλαγών, 2013, 220 επ. – ο.π.), 
αφετέρου η γενικότερη λειτουργία που επιτελούν οι 
τράπεζες για το σύνολο των πελατών και η ιδιαιτερότητα 
των υπηρεσιών που παρέχουν, που βασίζονται κυρίως στο 
στοιχείο της προσδοκίας του πελάτη ότι θα καλυφθεί η 
οικονομική ανάγκη που θα δημιουργηθεί και της 
εμπιστοσύνης για μία δίκαιη εξέλιξη της ενοχής. Από τα 
παραπάνω συνάγεται ότι  

θέση της τράπεζας είναι κατά 
πολύ πλεονεκτικότερη από αυτή 
των πελατών της, κατά τη μεταξύ 

τους συμβατική σχέση, πράγμα που 
δικαιολογεί τη δημιουργία αυξημένης 
υποχρέωσης προστασίας των 
συμφερόντων των πελατών της,  
η οποία εξειδικεύεται με βάση  
και τις ειδικές συνθήκες κάθε 
συγκεκριμένης περίπτωσης.  
Έτσι, διαμορφώνεται μία σχέση ανάμεσα στην τράπεζα και 
τον καταναλωτή με έντονα εμπιστευτικό χαρακτήρα, με 
συνέπεια την ανάγκη να διέπεται η ενοχή στο μεγαλύτερο 
δυνατό βαθμό από την αρχή της καλής πίστης 
(Γεωργιάδης, 2015, 199 – ο.π.. Για την ευθύνη των 
τραπεζών ως απόρροια της σχέσης εμπιστοσύνης με τους 
πελάτες τους βλ. Ψυχομάνη, Τραπεζικό Δίκαιο Ι, 2008, 42 
επ. – ο.π., Πιτσιρίκο, Η ευθύνη από εμπιστοσύνη στην 
έννομη σχέση Τράπεζας-Πελάτη, ΔΕΕ 2012, 442, ΕφΑθ 

4617/2012, ΔΕΕ 12/2012, 1165 – ο.π., ΑΠ 1352/2011, ΤΝΠ 
ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΠΠρΑθ 3789/2015, ΝοΒ 2016, 537). Στο πλαίσιο 
της σχέσης εμπιστοσύνης η τράπεζα υπέχει ιδιαίτερες 
υποχρεώσεις, μεταξύ άλλων αυτή της καλής εσωτερικής 
οργάνωσης, ώστε να μη διαψευστεί η εμπιστοσύνη του 
καταναλωτή και να διασφαλιστούν τα συμφέροντά του. 
Έτσι, η σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στην τράπεζα και 
τον πελάτη επιβάλλει όχι απλά την καλή εσωτερική 
οργάνωση και την κατάρτιση των τραπεζικών υπαλλήλων 
κατά τη διενέργεια τραπεζικών εργασιών, στο πλαίσιο της 
υποχρέωσης της να προστατεύσει τα συμφέροντα του 
τελευταίου, αλλά και την άσκηση κατάλληλης εποπτείας 
προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή ζημία του πελάτη, 
προερχόμενη από πράξεις ή παραλείψεις του προσωπικού 
(Ψυχομάνης, ο.π., 42 επ.). Στο άρθρο 5 της ΚΥΑ Ζ1-699/Φεκ 
–Β-917/2010, προβλέπονται τα κάτωθι: «Σε εύλογο χρονικό 
διάστημα πριν δεσμευθεί ο καταναλωτής από σύμβαση 
πίστωσης ή προσφορά σχετική με σύμβαση πίστωσης, ο 
πιστωτικός φορέας και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, ο 
μεσίτης πιστώσεων παρέχουν στον καταναλωτή, βάσει 
των πιστωτικών όρων και προϋποθέσεων που προσφέρει 
ο πιστωτικός φορέας και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, 
των προτιμήσεων που έχει εκφράσει και των 
πληροφοριών που έχει παράσχει ο καταναλωτής, τις 
πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη σύγκριση 
διαφορετικών προσφορών προκειμένου ο καταναλωτής να 
λάβει τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με τη σύναψη 
σύμβασης πίστωσης. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται, 
εγγράφως ή επί άλλου σταθερού μέσου, μέσω των 
«τυποποιημένων ευρωπαϊκών πληροφοριών 
καταναλωτικής πίστης» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
παράρτημα Π, το οποίο προσαρτάται και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Ο 
πιστωτικός φορέας θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών της παρούσας 
παραγράφου και του άρθρου 4α παράγραφος 3 του ν. 
2251/1994, όπως ισχύει, εφόσον έχει παράσχει τις 
«τυποποιημένες ευρωπαϊκές πληροφορίες καταναλωτικής 
πίστης». Από τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1, 2, 3, 4 Ν 
2251/1994, που ορίζουν ότι «1. Ο παρέχων υπηρεσίες 
ευθύνεται για κάθε ζημία που προκάλεσε υπαιτίως κατά την 
παροχή των υπηρεσιών. 2. Δεν είναι υπηρεσία, με την 
έννοια αυτού του άρθρου, παροχή η οποία έχει ως άμεσο 
και αποκλειστικό αντικείμενο την κατασκευή προϊόντων ή 
τη μεταβίβαση εμπράγματων δικαιωμάτων ή δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας. Ως παρέχων υπηρεσίες 
θεωρείται όποιος παρέχει κατά τρόπο ανεξάρτητο 
υπηρεσία στο πλαίσιο άσκησης επαγγελματικής 
δραστηριότητας. 3. Ο ζημιωθείς υποχρεούται να αποδείξει 
τη ζημία και την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της παροχής και 
της ζημίας. 4. Ο παρέχων τις υπηρεσίες φέρει το βάρος της 
απόδειξης της έλλειψης υπαιτιότητας. Για την εκτίμηση της 
έλλειψης υπαιτιότητας λαμβάνονται υπόψη η ευλόγως 
προσδοκώμενη ασφάλεια και το σύνολο των ειδικών 
συνθηκών και ιδιαίτερα: α) η φύση και το αντικείμενο της 
υπηρεσίας, ιδίως σε σχέση με το βαθμό επικινδυνότητάς  

A 

Η 
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της, β) η εξωτερική μορφή της υπηρεσίας, γ) ο χρόνος 
παροχής της υπηρεσίας, δ) η ελευθερία δράσης, που 
αφήνεται στο ζημιωθέντα στο πλαίσιο της υπηρεσίας, ε) το 
αν ο ζημιωθείς ανήκει σε κατηγορία μειονεκτούντων ή 
ευπρόσβλητων προσώπων και στ) το αν η παρεχόμενη 
υπηρεσία αποτελεί εθελοντική προσφορά του 
παρέχοντος», σε συνδυασμό με εκείνη του άρθρου 288 ΑΚ, 
κατά την οποία «Ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να 
εκπληρώσει την παροχή, όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού 
ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη», συνάγεται ότι 
προϋποθέσεις θεμελίωσης ευθύνης του παρέχοντος 
υπηρεσίες, η οποία μπορεί να είναι ενδοσυμβατική ή 
αδικοπρακτική, ανεξαρτήτως προϋφιστάμενης ενοχικής 
σχέσης μεταξύ παρέχοντος τις υπηρεσίες και ζημιωθέντος, 
είναι: α) η παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών στα πλαίσια 
άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, β) η 
υπαιτιότητα του παρέχοντος υπηρεσίες κατά την παροχή 
υπηρεσίας, η οποία τεκμαίρεται και ο παρέχων τις 
υπηρεσίες έχει το βάρος της απόδειξης της έλλειψής της, 

λαμβάνονται δε σχετικά υπόψη ως κριτήρια η ευλόγως 
προσδοκώμενη ασφάλεια και ειδικότερα οι συναλλακτικές 
υποχρεώσεις πρόνοιας και ασφάλειας, τις οποίες 
επιβάλλουν οι κανόνες της επιστήμης ή της τέχνης του 
παρέχοντος τις υπηρεσίες και το σύνολο των ειδικών 
συνθηκών, γ) το παράνομο της συμπεριφοράς του 
παρέχοντος τις υπηρεσίες, εφόσον δεν ανταποκρίνεται 
στην ευλόγως προσδοκώμενη ασφάλεια, δ) η ζημία και ε) η 
αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της παροχής της υπηρεσίας και 
της ζημίας (ΑΠ 589/2001 ΕΕΝ 69,613, ΕφΠειρ 862/2005 ΔΕΕ 
2005,1996). Υφίσταται δε αιτιώδης συνάφεια μεταξύ 
ζημιογόνου πράξης ή παράλειψης και ζημίας, όταν, κατά τα 
διδάγματα της κοινής πείρας, το φερόμενο ως ζημιογόνο 
γεγονός, κατά τη συνήθη και κανονική πορεία των 
πραγμάτων ή τις ειδικές περιστάσεις της συγκεκριμένης 
περίπτωσης, ήταν πρόσφορο να επιφέρει και πράγματι 
επέφερε το επιζήμιο αποτέλεσμα (ΑΠ 394/2002 ΕλλΔνη 
2003,419, ΑΠ 274/1999 ΕλλΔνη 1999,1298). 

 
Με απόφαση του Πολιτικού τμήματος του Αρείου Πάγου, 
που συνεδρίασε την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου προκειμένου 
να εξετάσει το θέμα του απαλλακτικού βουλεύματος του 
Εφετείου Αθηνών για το σκάνδαλο της Τρ. Πειραιώς, μετά 
από σχετική αίτηση αναίρεσης που είχε υποβληθεί, οι 
κατηγορούμενοι επί της αρχής δικαιώνονται, καθώς το 
σχετικό τριμελές τμήμα έκρινε με πλειοψηφία 2-1 την 
υπόθεση ως συνταγματική! Όπως μεταδίδει το radar.gr 
λόγω μη ομοφωνίας ο Άρειος Πάγος δεν κλείνει οριστικά 
την υπόθεση αλλά την παραπέμπει στην Ολομέλεια, η 
συνεδρίαση του πολιτικού τμήματος ήταν… δύσκολη, με 
διαφωνίες να εκφράζονται! Υπενθυμίζεται ότι  

ι κατηγορούμενοι - 
πρωταγωνιστές του τραπεζικού 
σκανδάλου είχαν αθωωθεί τόσο 

σε πρώτο όσο και σε δεύτερο βαθμό, 
όχι λόγω έλλειψης στοιχείων, αλλά 
λόγω της νομοθεσίας της κυβέρνησης 
να παράσχει ασυλία στους τραπεζίτες! 
Θέτοντας ως προϋπόθεση για την άσκηση δίωξης την 
έγκληση της διοίκησης της τράπεζας, που ουδέποτε 

ασκήθηκε! Ωστόσο, το τελικό αποτέλεσμα σύμφωνα με 
τους καλά γνωρίζοντες δεν αφήνει περιθώρια για δεύτερες 
σκέψεις ή αμφιβολίες καθώς η Ολομέλεια, στην οποία εκτός 
των αναιρέσεων (και για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο) θα 
κριθεί επί της ουσίας η κυρία υπόθεση της 
συνταγματικότητας του νόμου για την ασυλία των 
τραπεζιτών, κατά πάσα πιθανότητα θα δικαιώσει την 
κυβέρνηση και θα κλείσει οριστικά και διά παντός το ζήτημα 
των εκκρεμών υποθέσεων των τραπεζιτών και των 
συμπρωταγωνιστών τους! 

Ο 
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Ο ιδιοκτήτης της Quant, εταιρείας διαχείρισης μη 
εξυπηρετούμενων οφειλών, συμβουλευτικών υπηρεσιών 
κλπ, Ορέστης Τσακαλώτος τον τελευταίο καιρό 
επισκέπτεται πολύ συχνά τα κεντρικά γραφεία της Attica 
Bank στην οδό Ομήρου. Όπως αποκαλύπτει το 
mononews.gr δεν είναι μόνο ότι ο Ορέστης Τσακαλώτος 
θέλει να πάρει ένα ακόμη πακέτο δανείων προς διαχείριση. 
Η Quant στοχεύει να γίνει στρατηγικός εταίρος των μη 
συστημικών τραπεζών, καθώς εγκαινιάζει μια σειρά 

συμφωνιών προκειμένου να αναλάβει τη διαχείριση των 
κόκκινων δανείων του.  

Quant διαχειρίζεται ήδη  
περίπου 450-500 εκατ. ευρώ 
τιτλοποιημένα κόκκινα δάνεια 

του πακέτου Astir και προσβλέπει 
επίσης στις τιτλοποιήσεις Omega  
που δρομολόγησε η Attica Bank  
στο πλαίσιο των προσπαθειών 
εξυγίανσης που προορίζονται για  
το πρόγραμμα «Ηρακλής».  
Παράλληλα, η Quant προσπαθεί να απαλλάξει τις 
συνεταιριστικές τράπεζες από το βάρος των κόκκινων 
δανείων τους που δεν μπορούν να στηριχθούν στους 
ώμους του «Ηρακλή». Βρίσκεται σε συζητήσεις για να 
αναλάβει τη διαχείριση των επισφαλειών των 
συνεταιριστικών τραπεζών της Ηπείρου, της Κεντρικής 
Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Έχει ήδη υπογράψει με τη 
Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας. 

 
Το mononews.gr μεταδίδει: «Όταν δεν πάει το βουνό στον 
Μωάμεθ πάει ο Μωάμεθ στο βουνό.  

Τεχνική Ολυμπιακή του κ. 
Στέγγου αφού δεν βρίσκει 
ακίνητα να διαχειριστεί 

αποφάσισε να συμμαχήσει με το … 
«Βουνό» (Όμιλος Mount Street) για τη 

διαχείριση κόκκινων ενυπόθηκων 
δανείων στην Ελλάδα και την Κύπρο. 
Ο Όμιλος Mount Street είναι μια μεγάλη παγκόσμια εταιρεία 
εξυπηρέτησης δανείων και διαχείρισης πιστωτικών 
περιουσιακών στοιχείων από τρίτους. Πήρε άδεια από τον 
Γιάννη Στουρνάρα και την Τράπεζα της Ελλάδος για να 
συνάψει στρατηγική συνεργασία με την Τεχνική Ολυμπιακή 
Α.Ε. που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο ως όμιλος 
ακινήτων, κατασκευών, ναυτιλίας και επενδύσεων. Η νέα 
κοινοπραξία που θα δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και 
την Κύπρο, έχει ενσωματώσει μη εξυπηρετούμενα δάνεια 
ύψους 33 εκατομμυρίων ευρώ («NPL») μέσα στον πρώτο 
μήνα λειτουργίας της. Η συνεργασία, πραγματοποιείται 
μέσω της θυγατρικής της Τεχνικής Ολυμπιακής, PFC 
Premier Finance Corporation Ltd (στην Κύπρο), έχει ως 
στόχο την από κοινού αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών 
στα «κόκκινα» δάνεια στους τομείς των ακινήτων, της 
ναυτιλίας, των υποδομών, των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, και ξενοδοχείων. Στην πρώτη φάση η νέα κοινή 
εταιρεία Mount Street Hellas SAMRLC διαχειρίζεται μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια με συνολική ακαθάριστη λογιστική 
αξία πάνω από 33 εκατ. ευρώ…».

Η 
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Την ώρα που οι διοικήσεις των τραπεζών προαναγγέλλουν 
μεγάλη επιτάχυνση της χορήγησης νέων δανείων για το 
2022, με ώθηση και από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας, το μεγάλο ερώτημα για τις ελληνικές 
επιχειρήσεις είναι ποιοι θα πάρουν αυτά τα δάνεια. Όπως 
σημειώνει το sofokleousin.gr  

απάντηση που δίνεται από  
τις ίδιες τις τράπεζες είναι 
απογοητευτική για την 

πλειονότητα των ελληνικών 
επιχειρήσεων: το 95% αυτών  
έχουν αποκλεισθεί εκ προοιμίου  
από τη χρηματοδότηση! 
Ειδική έρευνα που διενήργησε πρόσφατα το Ελεγκτικό 
Συνέδριο με θέμα «Χρηματοδότηση από τις τράπεζες της 
πραγματικής οικονομίας: Συνέβαλε η δημοσιονομική 
παρέμβαση του Κράτους στην αποκατάσταση της 
χρηματοπιστωτικής κανονικότητας;», διαπιστώνει ότι είναι 
«μικρά έως ασήμαντα τα ποσά δανειοδότησης της 
πραγματικής οικονομίας από τις τράπεζες, που εν τούτοις 
δέχθηκαν οικονομική στήριξη από το Δημόσιο». 
Επιχειρώντας να εξηγήσει τις περιορισμένες ροές δανείων 
προς τις ελληνικές επιχειρήσεις, το Ελεγκτικό Συνέδριο 
παραθέτει στοιχεία μελέτης της Ελληνικής Ένωσης 
Τραπεζών, που δείχνουν ότι το πρόβλημα του 
αποκλεισμού μεγάλου ποσοστού επιχειρήσεων από την 
τραπεζική χρηματοδότηση είναι πολύ σοβαρότερο από 
όσο αντιλαμβάνονται οι περισσότεροι. Στην ουσία,  

όνο λίγες δεκάδες χιλιάδες 
επιχειρήσεις μπορούν να έχουν 
πρόσβαση στις τράπεζες χωρίς 

να... φάνε πόρτα, λόγω των δικών  
τους αδυναμιών ή και των  
εξαιρετικά αυστηρών κριτηρίων  
που εφαρμόζουν πλέον οι  
τράπεζες στην αξιολόγηση  
υποψήφιων δανειοληπτών. 
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Ελεγκτικό Συνέδριο, η 
τακτική λειτουργία των νόμων της αγοράς μπορεί να εξηγεί 
την μειωμένη παροχή δανείων από τις τράπεζες στην 
πραγματική οικονομία. Πρώτον, διότι δεν αποκλείεται να 
μην υπάρχει ζήτηση επιχειρηματικών ή στεγαστικών 
δανείων, λόγω ύφεσης ή λόγω ικανοποίησης της σχετικής 
ανάγκης με άλλον τρόπο. Δεύτερον, διότι μπορεί οι 
προτάσεις εκ μέρους των αιτουμένων δάνειο να μην 
κρίνονται από τις τράπεζες επαρκώς αξιόπιστες είτε 
καθεαυτές, όταν πρόκειται για επιχειρηματικές ιδέες, είτε 
διότι δεν συνοδεύονται από ικανοποιητικές εξασφαλίσεις 
ως εχέγγυα υπέρ της τράπεζας. Και, τρίτον, διότι οι 
τράπεζες, με δική τους πρωτοβουλία, μπορεί να έχουν 
υιοθετήσει θεμιτά, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους 
στρατηγικής, συντηρητική πολιτική ανάληψης κινδύνων 
δανειοδοσίας, θεωρώντας ότι έτσι διασφαλίζουν καλλίτερα 
τα συμφέροντά τους. Συναφώς με τα ανωτέρω πρέπει 
ακόμη να αναφερθεί ότι λίγες είναι οι ελληνικές 
επιχειρήσεις που θεωρούνται, όπως λέγεται, «bankable», 
δηλαδή αξιόχρεες με τραπεζικά κριτήρια. Σύμφωνα με 
στοιχεία της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, από τις 
περίπου 800.000 επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο 
σχετικό μητρώο, αυτές που μπορούν να έχουν μία 
ικανοποιητική λειτουργία και φορολογική παρουσία είναι 
περίπου 100.000, εκ των οποίων, οι «bankable» δεν 
ξεπερνούν τις 35.000 με 40.000. Με βάση στοιχεία της ίδιας 
πηγής, ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό των εν λόγω 
επιχειρήσεων εμφανίζει συνεχείς ζημιογόνες χρήσεις, ή 
δεν διαθέτει φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα. Αν 
υποτεθεί, λοιπόν, ότι μόνο 40.000 επιχειρήσεις είναι αυτές 
που θεωρούνται αξιόχρεες με τραπεζικά κριτήρια  
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(bankable) σε ένα σύνολο 800.000 επιχειρήσεων, αυτό 
σημαίνει ότι μόνο το 5% των ελληνικών επιχειρήσεων 
μπορούν να περάσουν το κατώφλι των τραπεζών, ενώ το 
95% θα... φάνε πόρτα. Αυτή η στρέβλωση φαίνεται ότι, 
ειδικά το 2022,  θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα, 
καθώς  

ι τράπεζες έχουν προγραμματίσει 
να χορηγήσουν νέα δάνεια της 
τάξεως των 8 δισ. ευρώ, τα οποία 

όλα δείχνουν ότι θα κατευθυνθούν  
σε ένα πολύ στενό κύκλο... συνήθων 
υπόπτων για δανειοδότηση, ενώ 
εκατοντάδες χιλιάδες μικρές  
και μεσαίες επιχειρήσεις θα  
μείνουν εκτός νυμφώνος. 
Ακόμη χειρότερα, τα πολυδιαφημισμένα φθηνά δάνεια από 
το Ταμείο Ανάκαμψης, για τα οποία από τις 9 Φεβρουαρίου 
θα κληθούν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να αρχίσουν να 
καταθέτουν τα επενδυτικά τους σχέδια στις τράπεζες, θα 
κατευθυνθούν επίσης στον ίδιο στενό κύκλο μεσαίων και 
μεγάλων επιχειρήσεων, καθώς εδώ και μήνες γίνεται 
συζήτηση ανάμεσα στις τράπεζες και το υπουργείο 
Οικονομικών για να βρεθεί ένας τρόπος να 
χρηματοδοτηθούν και μικρότερες επιχειρήσεις, χωρίς να 

έχει βρεθεί κάποια λύση. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει 
προτείνει στην κυβέρνηση να ενεργοποιηθούν 
προγράμματα που θα μοιράζουν τον πιστωτικό κίνδυνο 
ανάμεσα στο κράτος και στις τράπεζες, ώστε να 
διευκολυνθεί η χρηματοδότηση επιχειρήσεων που οι 
τράπεζες αξιολογούν ως υψηλού κινδύνου και δεν θέλουν 
να τις δανείζουν. Να δημιουργηθούν, με άλλα λόγια, 
εγγυοδοτικοί μηχανισμοί για να υποστηριχθούν οι 
μικρότερες επιχειρήσεις. Έως τώρα, λίγα έχουν γίνει προς 
αυτή την κατεύθυνση, με αποτέλεσμα ο νέος κύκλος 
πιστωτικής επέκτασης, που αρχίζει ύστερα από μια 
δεκαετία συνεχούς συρρίκνωσης, αναμένεται ότι θα αφήσει 
εκτός χρηματοδότησης τη συντριπτική πλειονότητα των 
επιχειρήσεων. 

 
Εντονη ανησυχία σε επιχειρήσεις και μεγάλους καταθέτες 
φέρνει η σεναριολογία για την επιβολή αρνητικών 
επιτοκίων από τις ελληνικές τράπεζες. Όπως γράφει το 
eleftherostypos.gr αν και προς το παρόν καμία ελληνική 
τράπεζα δεν έχει ανακοινώσει σχέδια σε αυτή την 
κατεύθυνση, έμπειροι αναλυτές του κλάδου τονίζουν ότι 
όλα τα κομμάτια του «παζλ» είναι ήδη στο τραπέζι. Ο 
υψηλός πληθωρισμός που θα παραμείνει περισσότερο 

από όσο προβλεπόταν αρχικά, οι αυξανόμενες καταθέσεις 
του ιδιωτικού τομέα και η νομισματική πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στα βασικά επιτόκια 
ωθούν τις τράπεζες σε αναζήτηση δοκιμασμένων μεθόδων 
για την ενίσχυση και προφύλαξη της κερδοφορίας τους. Το 
μέτρο δεν θα ήταν ανώδυνο. Με τις τιμές να έχουν πάρει 
την… ανηφόρα, το χρήμα χάνει την αξία του και αν 
παράλληλα το να διατηρείς καταθέσεις σημαίνει ότι θα 
πληρώνεις και «φύλακτρα», τότε πολλοί θα αναζητήσουν 
νέο λιμάνι για τα κεφάλαιά τους.  

ο βασικό σενάριο που φέρεται  
να εξετάζεται προβλέπει αρνητικά 
επιτόκια για τις καταθέσεις 

άνω των 100.000 ευρώ με έμφαση 
στα κεφάλαια των εταιριών. 
Δεδομένου ότι υπάρχει υπερβάλλουσα ρευστότητα που 
«λιμνάζει» στους καταθετικούς λογαριασμούς και λόγω της 
κατάστασης στην ελληνική οικονομία, οι καταθέσεις που 
δεν μετατρέπονται εύκολα σε δάνεια αρχίζουν να έχουν 
κόστος για τα τραπεζικά ιδρύματα. Σύμφωνα με τα επίσημα 
στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, από την αρχή του 2021 

Ο 

Τ 



 

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

 Σ/Κ 29-30 Ιανουαρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 217 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 47 

έως τον Νοέμβριο οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 12,5 δισ. 
ευρώ και η βασική εκτίμηση τοποθετεί τη συνολική αύξηση 
σε 15 δισ. ευρώ το 2021. Μια ματιά στο εξωτερικό δείχνει 
ότι  

την Κύπρο, τη Δανία, το Βέλγιο, την 
Ιρλανδία, τη Σλοβακία, την Ελβετία, 
τη Γερμανία, την Ιαπωνία και αλλού 

τα αρνητικά επιτόκια ήδη υπάρχουν. 
Οι τρόποι να εισαγάγεις «φύλακτρα» σε καταθέσεις είναι 
πολλοί. Υπάρχουν παραδείγματα για χρέωση λειτουργίας 
του λογαριασμού συνήθως ανά εξάμηνο ή έτος, έξτρα 
χρέωση για λογαριασμούς που, ενώ έχουν χρήματα, 
βρίσκονται σε ακινησία για ένα διάστημα, ενώ το αρνητικό 
επιτόκιο εντοπίζεται συχνότερα σε επιχειρηματικούς 
λογαριασμούς και φτάνει μέχρι και τη μισή ποσοστιαία 
μονάδα. Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι οι μικροκαταθέτες 
δεν επηρεάζονται άμεσα, αλλά δεδομένου ότι η οικονομία 
είναι συγκοινωνούν δοχείο, οι επιπτώσεις θα άγγιζαν το 
σύνολο της οικονομίας. Από τα μέσα του 2014 η ΕΚΤ 
υιοθέτησε αρνητικά καταθετικά επιτόκια ως αποτέλεσμα 
του χαμηλού πληθωρισμού και της αναιμικής ανάπτυξης, 
κατάσταση που χειροτέρευσε λόγω της πανδημίας. Τώρα, 
η πλεονάζουσα ρευστότητα των ευρωπαϊκών τραπεζών 
που καταλήγει στην ΕΚΤ χρεώνεται με αρνητικό επιτόκιο 
0,5%. Ο γενικός κανόνας θέλει όταν ο πληθωρισμός είναι 
πολύ υψηλός να αυξάνεις τα επιτόκια, με αποτέλεσμα ο 
δανεισμός να γίνεται ακριβότερος και η αποταμίευση 
ελκυστικότερη. Πολλοί κοιτούν τις επόμενες κινήσεις της 
Φρανκφούρτης, ελπίζοντας σε αύξηση των επιτοκίων, 
όμως το εσωτερικό της ΕΚΤ φαίνεται διχασμένο για το θέμα 
και επικρατεί η άποψη πως ο πληθωρισμός είναι 
παροδικός, οπότε δεν χρειάζονται άμεσα διορθωτικές 
κινήσεις. Στη Γερμανία, οι μεγαλύτερες τράπεζες (Deutsche 
Bank και Commerzbank) ζητούν από νέους πελάτες να 
πληρώνουν 0,5% κάθε έτος για το σύνολο των καταθέσεών 
τους. Αφορά ποσά από 100.000 ευρώ και άνω, αν και 
υπάρχουν άλλα τραπεζικά ιδρύματα στη χώρα που έχουν 
αρνητικά επιτόκια για ποσά από 25.000 ευρώ. Ενδεικτικό 
της τάσης είναι ότι από 171 τράπεζες που είχαν αρνητικά 
επιτόκια το 2020, στα μέσα του 2021, ο αριθμός αυτός 
υπερδιπλασιάστηκε σε 349. Το κοντινότερο παράδειγμα 
στο σενάριο που διακινείται για την ελληνική περίπτωση 
είναι η Κύπρος, όπου όλες οι τράπεζες έχουν αρνητικά 
επιτόκια, ανάμεσά τους και οι θυγατρικές των ελληνικών 
τραπεζών που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Πρόκειται 
για αντίμετρο στη μεγάλη εισροή καταθέσεων. Το επιτόκιο 
είναι -0,5% για καταθέσεις από 100.000 ευρώ και άνω. Τα 
ερωτήματα που γεννιούνται είναι πολλά. Σύμφωνα με την 
Κωνσταντίνα Κοτταρίδη, αναπληρώτρια καθηγήτρια του 
Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου 
Πειραιά, μετά τη χαλάρωση της δημοσιονομικής πολιτικής 
και την πολιτική της ΕΚΤ λόγω κρίσεων, παρατηρείται 
αύξηση των καταθέσεων, η οποία ενισχύθηκε λόγω της 
πανδημίας, καθώς περιορίστηκε σημαντικά η κατανάλωση, 
και, γενικά, οι πολίτες φαίνεται ότι τηρούν επιφυλακτική 
στάση ως προς την κατανάλωση και τις επενδύσεις. 
Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, όλα τα μέτρα δημοσιονομικής 
χαλάρωσης ενίσχυσαν σημαντικά τη ρευστότητα. Το 
γεγονός ότι αυξάνονται οι καταθέσεις γενικά είναι καλό 
αλλά, ταυτόχρονα, οι τράπεζες έχουν σχετικά μικρό δείκτη 
δανείων προς καταθέσεις, με αποτέλεσμα η διατήρηση των 

καταθέσεων να είναι ασύμφορη. Σε μια μακρά περίοδο που 
τα επιτόκια είναι μηδενικά, οι καταθέσεις στις τράπεζες 
σηματοδοτούν την ανάγκη διαφύλαξης του χρήματος από 
πλευράς των καταθετών, αυτό, ωστόσο, έχει διαχειριστικό 
κόστος για τις τράπεζες, ιδιαίτερα, δε, καθώς καλούνται να 
πληρώσουν επιτόκιο 0,50% στην ΕΚΤ για τις 
υπερβάλλουσες καταθέσεις (καταθέσεις που βρίσκονται 
στις τράπεζες ενώ θα μπορούσαν να είναι δάνεια). Μέχρι 
του παρόντος, η ΕΚΤ χρηματοδοτούσε αυτό το κόστος, 
αλλά, πλέον, η χρηματοδότηση αυτή παύει. Ιδιαίτερα μετά 
τη μακρά τραπεζική κρίση, οι τράπεζες δίνουν πολύ μεγάλη 
σημασία στην κερδοφορία τους και στην ανάπτυξή τους. Το 
μεγάλο ερώτημα είναι τι αντίκτυπο θα έχει ένα τέτοιο μέτρο 
στην οικονομία, και εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη τις 
ειδικές συνθήκες της ελληνικής οικονομίας, που όπως 
επισημαίνει η κυρία Κοτταρίδη,  

επιβολή ενός τέτοιου προστίμου 
πιθανά να εγείρει ξανά τη 
δυσπιστία έναντι των τραπεζών.  

Σε όλες τις χώρες, εξάλλου, όπου έχει εφαρμοστεί, έχει 
δημιουργήσει τριγμούς. Αν αυτή η επιβολή «πέναλτι» 
συνοδευτεί από ανάλογη μείωση των επιτοκίων 
χορηγήσεων, αυτό θα είναι ευεργετικό για την οικονομία, 
καθώς θα δούμε αύξηση των επενδύσεων. Σε διαφορετική 
περίπτωση, είναι πολλοί οι παράγοντες που θα παίξουν 
ρόλο, αν, επί παραδείγματι, θα παρακινηθούν οι 
επιχειρήσεις να προβούν σε επενδύσεις από μέρος των 
καταθέσεών τους εν μέσω ενεργειακής κρίσης και 
πανδημίας. Από την άλλη, η προοπτική ανάπτυξης και 
μεγάλων επενδύσεων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης δίνει 
ένα ελπιδοφόρο μήνυμα για το εγγύς μέλλον, κάτι που 
γενικά μεταφράζεται θετικά και αναμένεται να οδηγήσει σε 
αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας, άρα της 
ενίσχυσης του δανεισμού, που βοηθά τη λειτουργία των 
τραπεζών. 
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ε προμήθεια που μπορεί να 
ξεκινά από τα 2,50 ευρώ και  
να φτάνει έως και τα 3,75  

ευρώ ανά συναλλαγή, γίνονται πλέον 
αναλήψεις από ΑΤΜ άλλης τράπεζας. 

 
Όπως αναφέρει το moneyonline.gr πρόκειται για τις 
προμήθειες που έχουν καθιερωθεί την τελευταία διετία μετά 
την αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής των τραπεζών σε 
αυτόν τον τομέα. Στο νέο καθεστώς δεν υπάρχουν διμερείς 
συμφωνίες μεταξύ των τραπεζών. Κάθε πιστωτικό ίδρυμα 
χρεώνει ένα συγκεκριμένο ποσό για τη χρήση του δικτύου 
ΑΤΜ για αναλήψεις μετρητών από λογαριασμούς που 
τηρούνται σε άλλες τράπεζες. Από την άλλη, η τράπεζα του 
κατόχου του λογαριασμού χρεώνει επίσης με μία εφάπαξ 
προμήθεια τον πελάτη της, επειδή χρησιμοποίησε για την 
ανάληψη μετρητών ΑΤΜ τρίτου πιστωτικού ιδρύματος. 
Έτσι, από τις δύο χρεώσεις μπορεί να προκύπτει μία 
συνολική προμήθεια έως και 3,75 ευρώ. Το ποσό αυτό, αν 
γίνει η ελάχιστη επιτρεπόμενη ανάληψη των 20 ευρώ, 
αντιστοιχεί στο 19% περίπου της συναλλαγής! Το 
Moneyonline συγκέντρωσε τις προμήθειες που ισχύουν και 
σας παρουσιάζει τι θα χρεωθείτε συνολικά ανάλογα με την 
τράπεζα στην οποία τηρείτε το λογαριασμό σας και το ΑΤΜ 
που θα χρησιμοποιήσετε. Σημειώνεται ότι η Εθνική 
Τράπεζα θα ξεκινήσει να επιβάλλει χρέωση στους πελάτες 
της που χρησιμοποιούν ΑΤΜ άλλων τραπεζών για 

αναλήψεις από λογαριασμούς της, ύψους 0,75 ευρώ από 
την 1η Φεβρουαρίου. Μέχρι την 31η Ιανουαρίου δεν θα 
επιβάλλεται καμία προμήθεια. Αναλυτικότερα, η συνολική 
χρέωση ανά ανάληψη μετρητών είναι η εξής: 

 

Τράπεζα Ηπείρου ανακοίνωσε  
ότι καταργεί έξοδα και 
προμήθειες από τον Λογαριασμό 

Ταμιευτηρίου για πληρωμές 
τηλεφωνίας, ηλεκτρισμού και νερού. 

Συγκεκριμένα, η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου καταργεί 
τα έξοδα και τις προμήθειες για πληρωμές τηλεφωνίας, 
ηλεκτρισμού και νερού, μέσω πάγιας εντολής ή 
ηλεκτρονικής συναλλαγής, για όλους τους πελάτες που 
τηρούν λογαριασμό Ταμιευτηρίου. Η Τράπεζα Ηπείρου 
παραμένει σε εγρήγορση και επιβραβεύει τους καταθέτες 
της, σε αντίθεση με την πρακτική αύξησης των προμηθειών 
και εξόδων συναλλαγών που ακολουθούν άλλες τράπεζες 
τα τελευταία χρόνια. Επιπρόσθετα, με τη σύνδεση δύο 
πάγιων εντολών πληρωμής έως και τις 31 Μαρτίου 2022, οι 
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καταναλωτές θα μπαίνουν αυτόματα στην κλήρωση για ένα 
ηλεκτρικό αυτοκίνητο Eco Car μηδενικών ρύπων, το οποίο 
έχει κατανάλωση €1/100km, μηδενικά τέλη κυκλοφορίας και 
ελάχιστο κόστος συντήρησης. Ο λογαριασμός 
Ταμιευτηρίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου 
παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο τραπεζικών 
υπηρεσιών για γρήγορες και ασφαλείς συναλλαγές, για 
εξόφληση μηναίων δόσεων δανείου, λογαριασμών 
τηλεφωνίας, ηλεκτρισμού και νερού, πιστωτικών καρτών ή 
άλλων λογαριασμών, μέσω πάγιας εντολής ή 
ηλεκτρονικής. Χωρίς έξοδα διαχείρισης και αδράνειας, το 
κλιμακούμενο επιτόκιο του λογαριασμού προσφέρει τη 
δυνατότητα αποταμίευσης και ανταμοιβής με πολλαπλά 
οφέλη για τη συστηματική αύξηση του κεφαλαίου των 
καταναλωτών. 

Το προσεχές διάστημα θα διακόψει τη λειτουργία του το 
κατάστημα της Eurobank στην οδό Ερυθρού Σταυρού, 
απέναντι από το Διοικητήριο στην Καβάλα. Όπως 
μεταδίδει το proininews.gr αυτό λέγεται ότι θα γίνει σε έναν 
περίπου μήνα. Στο παρελθόν εκεί λειτουργούσε το 
κατάστημα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, το οποίο η 
τράπεζα «απορρόφησε». Κι ενώ η Eurobank κλείνει πολλά 
και διάφορα καταστήματα της σε όλη σχεδόν την Ελλάδα, 
οι εργαζόμενοι στο συγκεκριμένο λέγεται ότι έχουν να 
διαλέξουν:  Ή θα μετακομίσουν οικογενειακώς στη 
Θεσσαλονίκη για να δουλέψουν σε καταστήματα εκεί ή θα 
βγουν σε εθελούσια! Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα με λίγα 
λόγια.  

 

 
Το topontiki.gr αποκαλύπτει: Ύστερα από μήνες 
διαπραγματεύσεων η αμερικανική επενδυτική τράπεζα JP 
Morgan μπαίνει στο μετοχικό κεφάλαιο της Viva Wallet, 
αποτιμώντας το 100% της εταιρείας σε 1,7 δισ. ευρώ. 
Σύμφωνα με πληροφορίες  

ο deal προετοιμαζόταν εδώ και 
μήνες, με την JP Morgan να αποκτά 
ποσοστό 48% της Viva Wallet 

έναντι 816 εκατ. ευρώ, εξαγοράζοντας 
τα ποσοστά των Hedosophia, Deca  
και family office Λάτση. 
Οι ιδρυτές και βασικοί μέτοχοι της Viva Wallet, Χ. Καρώνης 
και Μ. Αντύπας, διατηρούν το 52% που κατείχαν. Σύμφωνα 
με τις πληροφορίες, το κύριο ενδιαφέρον της JP Morgan 
στη συναλλαγή εντοπίζεται στην Viva Payments. 

 Τ 
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