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Ο

Γιώργος Παππάς,
παθολόγος,
διδάκτωρ
του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων αναλύει
γιατί η ελπίδα
για το τέλος του
κορωνοϊού μέσω
της ενδημικότητας
είναι φρούδα.

Ο συντάκτης του αξιόπιστου και
ιδιαίτερα δημοφιλούς στα μέσα
κοινωνικής
δικτύωσης
«Ημερολογίου Κορωνοϊού» εξηγεί
στο iatronet.gr πως δεν είναι δυνατό
το κτίσιμο ανοσίας με βάση την
Όμικρον. Η παραλλαγή Όμικρον
μπορεί να κυκλοφορούσε επί μήνες
πριν την ανακαλύψουμε τυχαία,
όταν πέρασε στη Νότια Αφρική. Με
τον ίδιο τρόπο είναι πιθανό να

Σελίδα 2

κυκλοφορεί ήδη η επόμενη, που θα μπορούσε να ονομαστεί «Πι», όταν
εντοπιστεί. Το αν θα είναι ηπιότερη ή βαρύτερη από την Όμικρον είναι θέμα τύχης
και όχι εξελικτικής του ιού. Επισημαίνει πως η Όμικρον είναι ηπιότερη από τη
Δέλτα, αλλά πιθανότατα βαρύτερη από το αρχικό στέλεχος της Γιουχάν σε ό,τι
αφορά την επαγωγή σοβαρής νόσου, ενώ εξηγεί για ποιους λόγους δεν μπορεί
να χτιστεί ανοσία με βάση τη συγκεκριμένη παραλλαγή. Χτυπάει καμπανάκι για
έξαρση περιπτώσεων long Covid τους επόμενους μήνες, ενώ εντοπίζει τον
υπαρκτό κίνδυνο μετάδοσης από ζώα. Τέλος, υπογραμμίζει την ανάγκη εστίασης
στο σημερινό πρόβλημα, που είναι οι καθημερινές εκατόμβες νεκρών, αντί για τη
συζήτηση για το πώς θα περάσουμε το Πάσχα. «Τα νέα μεταδοτικότερα στελέχη,
από το Άλφα και μετά, αύξησαν δραματικά το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης
που απαιτείται για το χτίσιμο ανοσίας μέσω του εμβολιασμού. Με το Όμικρον, ο
στόχος έχει φτάσει στο 92%, που δεν έχει πιάσει ούτε η Πορτογαλία». Σε ό,τι
αφορά την ανοσία μέσω νόσησης, ο κ. Παππάς υποστηρίζει πως είναι αδύνατη
με βάση την Όμικρον και εξηγεί τους λόγους: Αρχικά, όπως λέει, το κόστος μιας
τέτοιας επιλογής θα είναι υψηλό, όχι μόνο σε αριθμό θανάτων -γιατί η Όμικρον
είναι ηπιότερη από τη Δέλτα αλλά όχι ήπια-, αλλά και σε ό,τι αφορά το φορτίο
στην κοινότητα μέσω του long Covid. «Ένας στους 100 να παρουσιάσει long
Covid, που είναι ελάχιστο σε σχέση με το πραγματικό, σημαίνει 200 άτομα κάθε
μέρα που θα ταλαιπωρούνται επί μήνες», αναφέρει και προσθέτει: «Το τρίτο είναι
ότι δεν είμαστε σίγουροι πως η Όμικρον επάγει καμία σοβαρή ανοσία.

Β

λέπουμε από μεγάλες μελέτες στις ΗΠΑ και
αλλού ότι η ανοσία επάγεται σε ένα βαθμό
απέναντι στο Όμικρον, αλλά όχι απέναντι σε
άλλα στελέχη. Αυτοί που θα νοσήσουν ήπια μπορεί
να μην έχουν καν ανοσία και να ξανακολλήσουν».

Με την αλόγιστη κυκλοφορία του ιού, του δίνεις χώρο να συνεχίσει να κυκλοφορεί
και να σου βγάλει την επόμενη μετάλλαξη, επισημαίνει ο γιατρός, σημειώνοντας
πως αυτή μπορεί να κυκλοφορεί ήδη κάπου έξω από τα ραντάρ μας και να μας
έρθει ξαφνικά, όσο ξαφνικά και εντελώς απρόσμενα ήρθε η Όμικρον. «Βλέπουμε
τώρα το Όμικρον 2, που είναι λίγο πιο μεταδοτικό. Δεν ξέρουμε τι θα είναι το «Πι»
που θα έρθει κάποια στιγμή. Και εξακολουθούμε να μην ξέρουμε τι ιός κυκλοφορεί
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θετικός στον ιό. Πρόσφατα είδαμε ότι στο Χονγκ Κονγκ
άρχισαν να σκοτώνουν χάμστερ, τα οποία έφεραν τον ιό
από
την
Ολλανδία!
Αυτά
τα
πράγματα
δεν
παρακολουθούμε». Ο κ. Παππάς καλεί τους εκπροσώπους
της πολιτικής, της επιστήμης και των ΜΜΕ να αφήσουν τη
συζήτηση για το πώς θα περάσουμε το Πάσχα και να
επικεντρωθούν στο πραγματικό, μείζον πρόβλημα των
πολύ υψηλών επιδημιολογικών δεικτών και κυρίως του
τραγικού αριθμού καθημερινών θανάτων. «Πρέπει να
εστιάσουμε στο γιατί συμβαίνει αυτό και πώς θα πάψει να
συμβαίνει.

Ο
στην κοινότητα σε πολλά μέρη του πλανήτη», αναφέρει και
συμπληρώνει:
«Όπως
το
Όμικρον
μπορεί
να
κυκλοφορούσε για μήνες στην Αφρική πριν το
ανακαλύψουμε εμείς, επειδή για καλή μας τύχη πέρασε και
από τη Νότια Αφρική, όπου κάνουν καλό έλεγχο, έτσι
μπορεί να κυκλοφορεί ένα άλλο στέλεχος πιο σοβαρό, που
μπορεί να μην το έχουμε βρει ακόμη». Ο κ. Παππάς
παραπέμπει σε απόψεις των πλέον διακεκριμένων ειδικών
στην εξελικτική ιολογία, που απορρίπτουν την άποψη ότι ο
ιός από τη φύση του έχει την τάση να γίνεται ηπιότερος με
την πάροδο του χρόνου. «Η ευλογιά δεν έγινε καθόλου
ηπιότερη στο πέρασμα των χιλιάδων χρόνων που
ταλαιπώρησε
την
ανθρωπότητα
μέχρι
να
την
εξαφανίσουμε. Ο HIV που είναι μια συνεχιζόμενη πανδημία
την οποία την αγνοούμε, δεν έχει γίνει καθόλου ηπιότερος,
όπως η ελονοσία και η φυματίωση. Το αντίθετο,
προσπαθούν να ξεφύγουν από την ανοσία που έχουμε
εμείς εναντίον τους», αναφέρει και εξηγεί γιατί δεν έχει
ανάγκη ο ιός να ακολουθήσει αυτή την πορεία: «Λένε
κάποιοι ότι γίνεται ηπιότερο για να μη σκοτώσει τον φορέα
του. Ναι αλλά με τον συγκεκριμένο ιό υπάρχει μια βασική
διαφορά: πρώτα κολλάς, μεταδίδεις για αρκετό διάστημα
ενώ είσαι ασυμπτωματικός και στη συνέχεια νοσείς βαριά,
αφού έχεις μεταδώσει τον ιό. Δεν τον «νοιάζει» δηλαδή τον
ιό αν εσύ θα νοσήσεις βαριά μετά από δέκα μέρες. Τη
δουλειά του ιού την έχεις κάνει ως μεταδότης. Με βάση τα
παραπάνω, ο παθολόγος υποστηρίζει πως το επόμενο
στέλεχος μπορεί όντως να είναι ηπιότερο από την Όμικρον
και να προσομοιάζει με τους ιούς του κοινού
κρυολογήματος, αλλά αυτό είναι θέμα τύχης. «Και δεν
έχουμε δει μέχρι τώρα τον ιό να ικανοποιεί τις ευχές και τις
προσδοκίες μας», σχολιάζει. Η επιστημονική κοινότητα δεν
αποκλείει το ενδεχόμενο η Όμικρον να προήλθε από τους
ποντικούς. Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, ο άνθρωπος
μόλυνε τα ποντίκια, ο ιός έκανε προσαρμογές σε αυτά -γιατί
έχει διαπιστωθεί ότι η Όμικρον έχει μια φιλική διάθεση
προς τους υποδοχείς των ποντικών- και μετά ξαναγύρισε
στον άνθρωπο. «Αυτή η πιθανότητα τι δηλώνει; Ότι μπορεί
σε κάποιον ζωικό πληθυσμό να υπάρχει ένα στέλεχος άλλο
και να μολύνει τον άνθρωπο. Το είχαμε δει με τα μινκ στη
Δανία τον Σεπτέμβριο του 2020. Μολύναμε εμείς τα μινκ, τα
μινκ έβγαλαν μετά έναν παραλλαγμένο ιό, ο οποίος πήγε
στον άνθρωπο και θα μπορούσε να διαφύγει της ανοσίας
από τότε. Ευτυχώς το βρήκαν γρήγορα οι Δανοί»,
παρατηρεί και προσθέτει: «Αντιστοίχως, ξέρουμε ότι ένας
μεγάλος πληθυσμός λευκών ελαφιών στις ΗΠΑ είναι

ύτε οι 20.000 κρούσματα κάθε
μέρα είναι ανεκτός αριθμός, ούτε
οι 100 νεκροί, ούτε η στασιμότητα
των νοσηλευόμενων στις ΜΕΘ, που
σε απόλυτο αριθμό είναι μεγαλύτερος
από τη Μ. Βρετανία για παράδειγμα,
με επταπλάσιο πληθυσμό».

Ο ίδιος θεωρεί πως θα έπρεπε να έχουμε στη διάθεσή μας
περισσότερα
επιδημιολογικά
στοιχεία
για
να
ερμηνεύσουμε τον υψηλό αριθμό θανάτων. «Είτε είναι
ασθενείς από Δέλτα, τους οποίους πάλεψε το σύστημα
υγείας για πολύ καιρό να τους κρατήσει στη ζωή και κάποια
στιγμή δεν τα κατάφεραν, είτε είναι θάνατοι και από το
Όμικρον, κάτι βέβαια που καταρρίπτει το αφήγημα περί
ήπιας νόσου, είτε είναι ένα αποτέλεσμα της κούρασης του
συστήματος υγείας», σημειώνει.
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ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
που ακολουθούν συνοψίζονται όσα οφείλουμε να
γνωρίζουμε για τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων στη
χώρα. 1. Τι είναι τα ραδιενεργά απόβλητα και από πού
προέρχονται;

Ρ

αδιενεργά απόβλητα είναι
τα εναπομείναντα «άχρηστα»
προϊόντα που προκαλούνται
από δραστηριότητες με ραδιενεργές
πηγές και ραδιενεργά υλικά.

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας αναλύει το
μείζον ζήτημα των ραδιενεργών αποβλήτων με 15
ερωτήσεις και απαντήσεις: Είναι γεγονός ότι στη χώρα μας
υπάρχουν ραδιενεργά απόβλητα, που προκύπτουν από
πολλές, επιθυμητές και επωφελείς χρήσεις ραδιενεργών
πηγών και υλικών.

Α

ποδεχόμενοι τα οφέλη των
ραδιενεργών ακτινοβολιών,
αποδεχόμαστε και την
υποχρέωση να φροντίσουμε και
για τα απόβλητα που εμείς οι ίδιοι
παράγουμε στη χώρα μας.

Τα απόβλητα που παράγουμε δεν είναι πολλά, ούτε
υψηλού επιπέδου, ωστόσο, είναι υπαρκτά. Το μεγαλύτερο
μέρος των αποβλήτων μας είναι ιατρικά-νοσοκομειακά για
τα οποία, απλώς, αρκεί βραχύβια επί τόπου διαχείριση. Για
τα μακρόβια απόβλητα προκρίνεται, κατά προτεραιότητα
και στο μέτρο του τεχνικά και νομικά εφικτού, η λύση της
ανακύκλωσης-επαναπατρισμού. Όμως, ούτε αυτό αρκεί
100%. Για τις ποσότητες που απομένουν υπάρχει ένα
εθνικό σχέδιο για την ασφαλή μεσο-μακροπρόθεσμη
διαχείρισή τους, που περιλαμβάνει την οριστική λύση της
διάθεσης
(μόνιμη
εναπόθεση,
χωρίς
πρόθεση
επανάκτησης). Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας
έχει σαφή εικόνα του όγκου των ραδιενεργών αποβλήτων
που υπάρχουν στη χώρα. Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα
σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω του διαδικτυακού τόπου
www.eeae.gr. Αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται πρόβλημα
τελικής διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων. Όλα γίνονται
με ασφάλεια και υπό πλήρη ρυθμιστικό έλεγχο. Το ελληνικό
κράτος έχει αναλάβει αποφασιστικά και με διαφάνεια να
δημιουργήσει
το
κατάλληλο
πλαίσιο
για
την
μακροπρόθεσμη ασφαλή διαχείριση των ραδιενεργών
αποβλήτων, με γνώμονα την προστασία πολιτών και
περιβάλλοντος. Με τον τρόπο αυτό, φροντίζουμε να
είμαστε ασφαλείς τώρα και στο μέλλον, χωρίς να
μεταθέτουμε την ευθύνη σε επόμενες γενιές. Στα 15 σημεία

Ταυτόσημοι είναι οι όροι «ραδιενεργά κατάλοιπα» και
«ραδιενεργά απορρίμματα». Οι ραδιενεργές πηγές και
ραδιενεργά
υλικά
περιέχουν
ραδιενεργές
ουσίες
(ραδιοϊσότοπα) και χρησιμοποιούνται καθημερινά: στην
ιατρική για διαγνωστικές εξετάσεις και θεραπείες στην
πυρηνική ιατρική (π.χ. χρήση ραδιοφαρμάκων) ή στην
ακτινοθεραπεία (π.χ. πηγές ακτινοβολίας και ενδοϊστικά
εμφυτεύματα για ακτινοθεραπεία νεοπλασιών-καρκινικών
όγκων), στη βιομηχανία: για ραδιογραφήσεις, για την
αποστείρωση υλικών, για τον έλεγχο ποιοτικών και
λειτουργικών παραμέτρων (π.χ. μέτρηση στάθμης ή
πάχους υλικών) και άλλες εφαρμογές, στην έρευνα και
εκπαίδευση: για πειράματα βιολογίας, χημείας, επιστήμης
υλικών, κλπ., σε εξειδικευμένες εφαρμογές: εντοπισμός
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αντιδραστήρα. Τα πυρηνικά απόβλητα, λόγω της
επικινδυνότητάς τους και της ανάγκης για ειδική
μεταχείριση, αναφέρονται και αντιμετωπίζονται ξεχωριστά.

Η

διεθνώς αποδεκτή μέθοδος για
την τελική διαχείριση των
πυρηνικών αποβλήτων είναι η
εναπόθεση σε μεγάλα γεωλογικά
βάθη (deep geological disposal).
κοιτασμάτων, γεωλογικές μελέτες, κλπ. 2. Πόσο επικίνδυνα
είναι τα ραδιενεργά απόβλητα; Σύμφωνα με τη διεθνώς
χρησιμοποιούμενη
ταξινόμηση
των
ραδιενεργών
αποβλήτων, αυτά διαχωρίζονται, κατά αύξουσα σειρά
επικινδυνότητας, σε πολύ βραχύβια απόβλητα (Very Short
Lived Waste, VSLW), πολύ χαμηλού επιπέδου απόβλητα
(Very Low Level Waste, VLLW), χαμηλού επιπέδου
απόβλητα (Low Level Waste, LLW), μετρίου επιπέδου
απόβλητα (Ιntermediate Level Waste, ILW) και υψηλού
επιπέδου απόβλητα (High Level Waste HLW). Ενδεικτικά,
τα απόβλητα από αντιδραστήρες είναι κυρίως μετρίου και
υψηλού επιπέδου (ILW και HLW), από εφαρμογές
πυρηνικής ιατρικής πολύ βραχύβια (VSLW), από
βιομηχανικές εφαρμογές πολύ χαμηλού ή – σπανιότερα χαμηλού επιπέδου (VLLW και LLW). Τα «ρεύματα
ραδιενεργών αποβλήτων» (waste streams), δηλαδή ο
τρόπος διαχείρισης και διάθεσης (σ.σ. η διάθεση είναι η
μόνιμη και οριστική εναπόθεση σε ειδική εγκατάσταση,
χωρίς πρόθεση επανάκτησης), κλιμακώνονται ανάλογα με
το είδος των ραδιενεργών αποβλήτων σε συνδυασμό με τη
χρησιμοποιούμενη τεχνολογία.

Γ

ενικά, η διαχείριση των
ραδιενεργών και πυρηνικών
αποβλήτων είναι ένα
εξειδικευμένο, ιδιαίτερα τεχνικό
και πολύπλοκο ζήτημα που
προκαλεί αισθήματα αντίδρασης,
αμφισβήτησης και φόβου.

Είναι γεγονός ότι αποτελεί ένα από τα θέματα που εγείρουν
ανησυχία στους Ευρωπαίους πολίτες (Ευρωβαρόμετρο
2008, 2010). Η έρευνα ταυτόχρονα, όμως, δείχνει πως οι
πολίτες θεωρούν ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να αναλάβουν
τις ευθύνες τους και να υλοποιήσουν τώρα λύσεις για τα
ραδιενεργά απόβλητα, αντί να τις μεταθέτουν για το μέλλον.
Για πρώτη φορά το 2011 εκδόθηκε Ευρωπαϊκή Οδηγία για
το θέμα αυτό, την οποία η Ελλάδα μετέφερε στο εθνικό
δίκαιο. Η ειλημμένη πλέον Ευρωπαϊκή απόφαση είναι ότι
«κάθε χώρα οφείλει να φροντίσει για τα δικά της
απόβλητα». 3. Ποια είναι η διαφορά των πυρηνικών
αποβλήτων από τα ραδιενεργά απόβλητα; Τα πυρηνικά
απόβλητα είναι μια ειδική κατηγορία ραδιενεργών
αποβλήτων και πρόκειται για το εναπομένον πυρηνικό
καύσιμο (συνήθως ουράνιο και τα προϊόντα αυτού), το
οποίο καθίσταται «άχρηστο» για τη λειτουργία ενός

4. Υπάρχουν στην Ελλάδα είτε πυρηνικά απόβλητα είτε
ραδιενεργά απόβλητα; Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν
πυρηνικά απόβλητα διότι δεν υπάρχουν εφαρμογές που θα
μπορούσαν να τα δημιουργήσουν (π.χ. πυρηνικοί
αντιδραστήρες). Υπάρχουν, παράγονται και θα συνεχίσουν
να παράγονται σχετικά μικρές ποσότητες ραδιενεργών
αποβλήτων που χρήζουν διαχείρισης και τελικής λύσης
(διάθεσης, δηλαδή μόνιμης και οριστικής εναπόθεσης σε
ειδική εγκατάσταση χωρίς πρόθεση επανάκτησης).
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5. Πώς είναι δυνατό μια μικρή χώρα,
όπως η Ελλάδα, να έχει ραδιενεργά
απόβλητα; Δεν υπάρχει χώρα στον
κόσμο που να μην έχει ραδιενεργά
απόβλητα, καθώς σε όλες τις
σύγχρονες
κοινωνίες,
γίνεται
εκτεταμένη χρήση ραδιενεργών
ακτινοβολιών
σε
διάφορες
εφαρμογές. Όλοι μας, άμεσα ή
έμμεσα,
απολαμβάνουμε
καθημερινά τα οφέλη από τη χρήση
των ραδιενεργών πηγών, όπως
ενδεικτικά μέσω της διασφάλισης
ποιότητας
καταναλωτικών
προϊόντων (αποστείρωση, έλεγχοι
ποιότητας), της ανάπτυξης και
έρευνας
(γεωλογικές
μελέτες
κοιτασμάτων), των διαγνωστικών
εξετάσεων πυρηνικής ιατρικής και
των θεραπειών (ακτινοθεραπεία),
της
πυρασφάλειας
(χρήση
πυρανιχνευτών). Είναι αναμενόμενο
να απομένουν από τις εφαρμογές
αυτές
είτε
υλικά
που
είναι
ραδιενεργά είτε ραδιορυπασμένα
αντικείμενα, τα οποία χρήζουν
ειδικής διαχείρισης. 6. Τι ραδιενεργά
απόβλητα υπάρχουν στην Ελλάδα;
Τα παραγόμενα στην Ελλάδα
ραδιενεργά απόβλητα προκύπτουν
κατά κύριο λόγο από εφαρμογές
στον τομέα της ιατρικής και τους
τομείς της βιομηχανίας και της
έρευνας. Στην πλειονότητά τους, τα
παραγόμενα
από
αυτές
τις
εφαρμογές απόβλητα είναι πολύ
βραχύβια (VSLW), πολύ χαμηλού
επιπέδου (VLLW)
ή χαμηλού
επιπέδου (LLW), τα οποία μετά από
επί
τόπου
βραχυπρόθεσμη
διαχείριση, απομειώνονται κάτω
από τα όρια αποδέσμευσης και
μπορούν να αποδεσμευτούν στο
περιβάλλον. Επιπλέον, ωστόσο,
παράγονται και θα συνεχίσουν να
παράγονται
σχετικά
μικρές
ποσότητες
ραδιενεργών
αποβλήτων στα οποία δεν μπορεί
να εφαρμοστεί η μέθοδος της
αποδέσμευσης
και
χρήζουν
μακροπρόθεσμης
διαχείρισης.
Ενδεικτικά:
Μεσαίου
επιπέδου

Σελίδα 6

απόβλητα (ILW) δύναται να προκύψουν κατά τη φάση του παροπλισμού και της
αποξήλωσης του ερευνητικού πυρηνικού αντιδραστήρα του ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος». Τα αναλωθέντα καύσιμα του ερευνητικού πυρηνικού
αντιδραστήρα, που είναι υψηλού επιπέδου απόβλητα (HLW), με βάση τις
ισχύουσες, συναφθείσες κατά την εισαγωγή του καυσίμου διεθνείς συμφωνίες,
επιστρέφονται στην προμηθεύτρια χώρα (ΗΠΑ) και συνεπώς δεν αποτελούν
ραδιενεργά (πυρηνικά) απόβλητα για τη χώρα μας. Ραδιενεργά απόβλητα πολύ
χαμηλού ή χαμηλού επιπέδου (VLLW, LLW), τα οποία παράγονται κατά την
αποξήλωση αλεξικέραυνων και πυρανιχνευτών ή από δραστηριότητες ιατρικών
και ερευνητικών εργαστηρίων (π.χ. ραδιορυπασμένα αντικείμενα). Υπάρχουν
μεμονωμένες περιπτώσεις εντοπισμού ραδιενεργών πηγών και υλικών σε φορτία
παλαιών μετάλλων (scrap), τα οποία εισάγονται προς ανακύκλωση από ελληνικές
βιομηχανίες ανακύκλωσης μετάλλων. Οι ραδιενεργές αυτές πηγές συνήθως
καταλήγουν να αποτελούν ραδιενεργά απόβλητα πολύ χαμηλού ή χαμηλού
επιπέδου (VLLW, LLW). Υπάρχουν παραπροϊόντα της βιομηχανίας (π.χ.
μεταλλευτικής, παραγωγής λιπασμάτων, εξόρυξης υδρογονανθράκων) που
περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις φυσικών ραδιονουκλιδίων (Naturally Occurring
Radioactive Materials - NORM). Τέτοια υλικά NORM μπορούν σε κάποιες
περιπτώσεις να χαρακτηριστούν ως ραδιενεργά απόβλητα, συνήθως πολύ
χαμηλού επιπέδου (VLLW). Κάποια ραδιορυπασμένα αντικείμενα ή ραδιενεργά
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Σελίδα 7

των απελευθερώσεων των ραδιενεργών ουσιών στο
περιβάλλον. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν, κυρίως, τα
ιατρικά - νοσοκομειακά ραδιενεργά απόβλητα. * με διάθεση
(δηλαδή μόνιμη και οριστική εναπόθεση, χωρίς πρόθεση
επανάκτησης) σε εγκεκριμένη εγκατάσταση διάθεσης
ραδιενεργών αποβλήτων

Η

υλικά, όπως όργανα ελέγχου παλαιών οχημάτων που
περιέχουν ράδιο, εργαλεία ραδιορυπασμένα με φυσική
ραδιενέργεια (NORM), μηχανές αεροσκαφών που
περιέχουν
θόριο,
οργανικοί
σπινθηριστές,
κλπ.
καταλήγουν να αποτελούν ραδιενεργά απόβλητα, ως επί το
πλείστον πολύ χαμηλού επιπέδου (VLLW).

επ’ αόριστον αποθήκευση δεν
συνιστά οριστική λύση τελικής
διαχείρισης για λόγους τεχνικούς
και νομικούς και δεν αποτελεί
επιλογή με βάση τις αποδεκτές
διεθνείς πρακτικές και το Ευρωπαϊκό
δίκαιο (Οδηγία 2011/70/Ευρατόμ).

Ο

συνολικός ετήσιος όγκος αυτών
των ραδιενεργών αποβλήτων
είναι κυμαινόμενος, λόγω της
μη κανονικότητας δημιουργίας αυτών
των αποβλήτων. Εκτιμάται ότι κατά
μέσο όρο είναι μικρότερος του
ενός κυβικού μέτρου ανά έτος.

Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι ένας όγκος ραδιενεργών
αποβλήτων υπάρχει ήδη στη χώρα μας από παλαιότερες
εφαρμογές, π.χ. από τη λειτουργία του ερευνητικού
αντιδραστήρα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», αλλά και άλλων
εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων, τα οποία χρήζουν
τελικής διαχείρισης (τέτοια παλιά απόβλητα, που διεθνώς
αποκαλούνται «ιστορικά» (legacy or historical waste),
υπάρχουν σε όλες τις χώρες). Αναλυτικά στοιχεία για τα
ραδιενεργά απόβλητα στη χώρα περιλαμβάνονται στις
εθνικές εκθέσεις, οι οποίες είναι διαθέσιμες σε κάθε
ενδιαφερόμενο μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΕΕΑΕ και
υποβάλλονται τακτικά προς τη διεθνή κοινότητα. Με άλλα
λόγια, όλα γίνονται με ασφάλεια και υπό πλήρη ρυθμιστικό
έλεγχο. 7. Ποιοι είναι οι τρόποι διαχείρισης ραδιενεργών
αποβλήτων; Τα ραδιενεργά απόβλητα, λόγω της
επικινδυνότητάς τους για την ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον, χρήζουν είτε άμεσης/βραχυπρόθεσμης
εγκεκριμένης διαχείρισης απευθείας από τον παραγωγό
τους, είτε μακροπρόθεσμης και οργανωμένης διαχείρισης
σε εγκεκριμένες για τον σκοπό αυτό ειδικές εγκαταστάσεις.
H τελική διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων μπορεί
να γίνει με δύο τρόπους: *με αποδέσμευση στο
περιβάλλον, εφόσον οι ραδιενεργές ουσίες έχουν
εξασθενήσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε να πληρούνται τα
θεσμοθετημένα επίπεδα αποδέσμευσης. Τα επίπεδα
αποδέσμευσης έχουν τεθεί με κριτήριο, ώστε οποιοδήποτε
άτομο του πληθυσμού να μην δέχεται δόση ακτινοβολίας
πάνω από 10 μSv (μικρο-Σίβερτ) ανά έτος από το σύνολο

8. Τα ιατρικά - νοσοκομειακά ραδιενεργά απόβλητα πώς τα
διαχειριζόμαστε; Τα ιατρικά - νοσοκομειακά ραδιενεργά
απόβλητα προέρχονται κυρίως από τα εργαστήρια
πυρηνικής
ιατρικής,
όπου
ραδιοφάρμακα
χρησιμοποιούνται
σε
διαγνωστικές
εξετάσεις
(σπινθηρογραφήματα) ή θεραπείες. Τα απόβλητα αυτά
είναι κυρίως: *ραδιορυπασμένα αντικείμενα, όπως
φιαλίδια, σύριγγες, ιματισμός ασθενών, που τα
διαχειρίζεται
το
εξειδικευμένο
προσωπικό
των
εργαστηρίων πυρηνικής ιατρικής. *ραδιενεργά εκκρίματα
εσωτερικών ασθενών των νοσοκομείων-κλινικών που τα
διαχειρίζεται το προσωπικό των εργαστηρίων πυρηνικής
ιατρικής με διαδικασίες που υπόκεινται σε ρυθμιστικό
έλεγχο. Επισημαίνεται ότι στα κέντρα ιωδιοθεραπείας
καρκίνου του θυρεοειδούς με ιώδιο 131 (Ι-131) υπάρχουν
εγκατεστημένες και λειτουργούν δεξαμενές συλλογής
εκκριμάτων για την απομείωση (μέσω της χρονικής
καθυστέρησης) του ραδιενεργού ιωδίου κάτω από τα
θεσμοθετημένα όρια αποδέσμευσης. Επισημαίνεται ότι τα
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ραδιενεργά εκκρίματα εξωτερικών ασθενών, που έχουν
υποβληθεί σε εξετάσεις ή θεραπείες πυρηνικής ιατρικής, τα
οποία απορρίπτονται από τις οικίες τους (π.χ. χαρτιά
τουαλέτας) αποτελούν αστικά απόβλητα και παρόλο που
ενδεχομένως περιέχουν ίχνη ραδιενέργειας (σε κάποιες
περιπτώσεις ανιχνεύσιμες από τα συστήματα ανίχνευσης
σε ΧΥΤΑ), δεν εγκυμονούν οποιοδήποτε κίνδυνο για το
κοινό, τους εργαζόμενους στα συνεργεία αποκομιδής
απορριμμάτων και στα ΧΥΤΑ και το περιβάλλον. Η
αποδέσμευση τους (απόρριψη) είναι αποδεκτή πρακτική
και γίνεται άνευ όρων. 9. Υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα
χώροι με ραδιενεργά απόβλητα που βρίσκονται και πόσα
είναι εκεί; Στη χώρα μας σήμερα στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
λειτουργεί
μονάδα
προσωρινής
αποθήκευσης
ραδιενεργών πηγών, υλικών και αποβλήτων, στην οποία
φυλάσσονται κυρίως απόβλητα που προέρχονται από
παλαιότερες εφαρμογές του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
Ενδεικτικά: 158 βαρέλια των 100 kg με ραδιενεργές ρητίνες,
πηγές πλουτωνίου-βηρυλλίου, τεμάχια βηρυλλίου, καθώς
και ενεργοποιημένα και ραδιορυπασμένα αντικείμενα από
τη λειτουργία κατά το παρελθόν του ερευνητικού
αντιδραστήρα. Επίσης, ραδιενεργά υλικά από βιολογικές
πειραματικές εφαρμογές, πάνω από 350 ραδιενεργές
πηγές, συμπεριλαμβανομένων πηγών νετρονίων, καθώς
και ραδιενεργά αντικείμενα που έχουν μεταφερθεί για
λόγους προστασίας του πληθυσμού και του περιβάλλοντος
από άλλα μέρη της χώρας, όπως ραδιορυπασμένα
αντικείμενα με πλουτώνιο (προερχόμενο από παράνομη
διακίνηση),
ράβδοι
απεμπλουτισμένου
ουρανίου,
πληθώρα ραδιενεργών πυρανιχνευτών και ραδιενεργών
αλεξικεραύνων, τα οποία έχουν αποξηλωθεί από
εγκαταστάσεις και κτίρια ανά τη χώρα. υπάρχουν χώροι σε
διάφορες εγκαταστάσεις (π.χ. εργοστάσια, στρατόπεδα),
όπου είναι αποθηκευμένα ραδιενεργά υλικά και τα οποία
χρήζουν διαχείρισης ως απόβλητα. Ενδεικτικά αναφέρεται
η
αποθήκευση
αποξηλωμένων
ραδιενεργών
αλεξικέραυνων, δοχεία με ραδιορυπασμένη σιδηρόσκονη,
παλαιά ταχύμετρα στρατιωτικών οχημάτων με ράδιο,
μηχανές αεροσκαφών με θόριο, αντικείμενα με
απεμπλουτισμένο ουράνιο, κλπ. Aν και εκτός του
αντικειμένου της διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων,
σημειώνεται η ύπαρξη ανοιχτών χώρων όπου υπάρχουν
ελεγχόμενες απορρίψεις όγκων χώματος (φωσφογύψου)
με υψηλή περιεκτικότητα σε φυσική ραδιενέργεια (Naturally
Occurring Radioactive Materials –NORM). Αυτά τα υλικά
NORM έχουν παραχθεί στη χώρα μας ως παραπροϊόντα
της βιομηχανικής παραγωγής λιπασμάτων. Εναποθέσεις
φωσφογύψου υπό τη μορφή στοιβών υπάρχουν στην
περιοχή Λακκώματα Σχιστού Αττικής, στον Πεντάλοφο

Σελίδα 8

Θεσσαλονίκης, στο χώρο της παλιάς βιομηχανίας
«Ελληνικά Λιπάσματα» (Θεσσαλονίκη), στο Αιγίνιο Πιερίας
και στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Όλες οι περιοχές
εναπόθεσης
φωσφογύψου
παρακολουθούνται
συστηματικά από την ΕΕΑΕ, στο πλαίσιο της εποπτείας
της ραδιενέργειας περιβάλλοντος, διεξάγοντας σε τακτά
χρονικά διαστήματα μετρήσεις σε περιβαλλοντικά
δείγματα. Από τα δεδομένα των μετρήσεων και
λαμβάνοντας υπόψη τις χρήσεις της κάθε περιοχής,
προκύπτει ότι δεν υφίσταται, κατά κανένα τρόπο,
ραδιολογικός κίνδυνος για τους κατοίκους των περιοχών
αυτών. Δεν υπάρχουν χώροι διάθεσης (δηλαδή μόνιμης και
οριστικής εναπόθεσης, χωρίς πρόθεση επανάκτησης)
ραδιενεργών αποβλήτων. Το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο
προβλέπει
την
ίδρυση
εγκατάστασης
διάθεσης
ραδιενεργών αποβλήτων, ωστόσο προς το παρόν δεν
υπάρχει σχετικός προγραμματισμός. 10. Έχει αποφασιστεί
η δημιουργία εγκατάστασης διάθεσης ραδιενεργών
αποβλήτων; Σε ποια περιοχή; Στο πλαίσιο μεταφοράς της
Οδηγίας 2011/70/Ευρατόμ έχει διαμορφωθεί το απαραίτητο
νομοθετικό πλαίσιο που επιτρέπει τη δημιουργία
εγκατάστασης διάθεσης (δηλαδή μόνιμης και οριστικής
εναπόθεσης χωρίς πρόθεση επανάκτησης) ραδιενεργών
αποβλήτων στη χώρα. Η δημιουργία εγκατάστασης
διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων απαιτεί μελέτες που να
λαμβάνουν υπόψη τις ραδιολογικές και περιβαλλοντικές
επιπτώσεις, τη γεωλογία της περιοχής, τις πιθανές
συνέπειες από φυσικές καταστροφές κ.α. Η συνεργασία
όλων των εμπλεκόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων
και των τοπικών κοινωνιών, είναι απαραίτητη σε κάθε
στάδιο, από τον αρχικό σχεδιασμό ως την υλοποίηση.
Αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται προγραμματισμός για τη
δημιουργία
εγκατάστασης
διάθεσης
ραδιενεργών
αποβλήτων στη χώρα και, κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν
σκέψεις για συγκεκριμένη περιοχή. 11. Πώς θα είναι μια
μελλοντική εγκατάσταση διάθεσης στην Ελλάδα; Με βάση
τις ανάγκες της χώρας και τη διεθνή εμπειρία θεωρείται
πως μία εγκατάσταση θα είναι αρκετή για να καλύψει τις
ανάγκες της χώρας (υπάρχουσες και μελλοντικές). Όσον
αφορά το μέγεθος της προβλέπεται να αντιστοιχεί σε αυτό
ενός μικρού εργοταξιακού-βιομηχανικού χώρου, έκτασης
λίγων στρεμμάτων. 12. Από πού χρηματοδοτείται η
διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων; Για την
υλοποίηση του εθνικού προγράμματος διαχείρισης των
ραδιενεργών αποβλήτων προβλέπεται στη νομοθεσία η
κατάρτιση σχεδίου χρηματοδότησης. Η κατάρτιση του
σχεδίου χρηματοδότησης και η εισήγηση για την ανεύρεση
κονδυλίων πραγματοποιείται από την Εθνική Επιτροπή
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Διαχείρισης Ραδιενεργών Αποβλήτων (ΕΕΔΡΑ). Επίσης,
έχει προβλεφθεί η δημιουργία ταμείου παρακαταθήκης. Ο
παραγωγός ραδιενεργών αποβλήτων επιβαρύνεται με το
κόστος διαχείρισής τους και υποχρεούται να διαθέτει όλους
τους
απαιτούμενους
οικονομικούς
πόρους,
την
υλικοτεχνική υποδομή και το εξειδικευμένο ανθρώπινο
δυναμικό που απαιτείται, κατά περίπτωση, για την ασφαλή
διαχείριση. 13. Υπάρχει εθνική πολιτική και στρατηγική
στην Ελλάδα για το πρόβλημα των ραδιενεργών
αποβλήτων;
Υπάρχει
επίσημη
νομοθεσία
που
προσδιορίζει με ακρίβεια την εθνική πολιτική και
στρατηγική και περιλαμβάνει και λεπτομερή οδικό χάρτη.
Το εθνικό πλαίσιο αποτελούν τα ακόλουθα κείμενα:
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2011
περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την υπεύθυνη και
ασφαλή
διαχείριση
αναλωθέντων
καυσίμων
και
ραδιενεργών αποβλήτων, Προεδρικό διάταγμα 122, ΦΕΚ
177/Α/12.08.2013 Νομοθετικό, ρυθμιστικό και οργανωτικό
πλαίσιο για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση
αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων και
τροποποίηση του π.δ. 122/2013, Προεδρικό διάταγμα 91,
ΦΕΚ 130/Α/01.09.2017 Καθορισμός της εθνικής πολιτικής
για τη διαχείριση των αναλωθέντων καυσίμων και των
ραδιενεργών αποβλήτων, Απόφαση 131207/Ι3/20.08.2015,
ΦΕΚ 858/Β/27.08.2015"Εθνικό Πρόγραμμα" για τη
διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών
αποβλήτων - Σχέδιο δεύτερο, όπως έχει δημοσιευθεί στο
ΦΕΚ 4317/Β/02.10.2020 Κύρωση της Κοινής Σύμβασης για
την ασφάλεια της διαχείρισης αναλωθέντων καυσίμων και
την ασφάλεια της διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων, Ν.
2824/2000, ΦΕΚ 90/Α/16.03.2000. Οι θεμελιώδεις αρχές της
εθνικής πολιτικής συνοψίζονται στα ακόλουθα: τα
απόβλητα που καλούμαστε να διαχειριστούμε είναι
αποκλειστικά δικά μας,

Ρ

αδιενεργά απόβλητα δεν
εισάγονται στην Ελλάδα και η
εισαγωγή τους απαγορεύεται
ρητά από το ελληνικό νομοθετικό
πλαίσιο

, ο παραγωγός των ραδιενεργών αποβλήτων έχει την
αποκλειστική ευθύνη της διαχείρισής τους, η εισαγωγή
ραδιενεργών πηγών προϋποθέτει τη δέσμευση του
κατόχου ότι, όταν τεθούν εκτός χρήσης, θα επιστραφούν
στον κατασκευαστή τους. 14. Γιατί η λύση του
επαναπατρισμού των ραδιενεργών πηγών και υλικών δεν
είναι αρκετή; Μία από τις βασικές αρχές της εθνικής
πολιτικής είναι η επιστροφή ραδιενεργών υλικών, πηγών
και αναλωθέντων καυσίμων, βάσει συμφωνιών, στον
κατασκευαστή τους ή σε άλλη εγκεκριμένη εγκατάσταση
διαχείρισης του εξωτερικού (back-end solution ή
επαναπατρισμός), προτού καταστούν απόβλητα. Η
εξαγωγή ραδιενεργών πηγών ή υλικών από την Ελλάδα σε
εγκεκριμένη εγκατάσταση του εξωτερικού συνιστά
εισαγωγή ραδιενεργών υλικών για την χώρα αυτή. Όπως
εμείς δεν επιθυμούμε την εισαγωγή ραδιενεργών υλικών
για διαχείριση ή διάθεση, έτσι και οι άλλες χώρες δεν
επιθυμούν το ίδιο για αυτές και – ομοίως με εμάς –
απαγορεύουν τέτοιες εισαγωγές. Συνεπώς, οι εγκεκριμένες
εγκαταστάσεις διαχείρισης ραδιενεργών πηγών/υλικών
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του εξωτερικού, αποδέχονται μόνο εκείνες τις ραδιενεργές
πηγές / υλικά τις οποίες μπορούν να ανακυκλώσουν
παράγοντας νέες χρήσιμες ραδιενεργές πηγές, τις οποίες
εκ των υστέρων διαχειρίζονται ή και εμπορεύονται. Οι
εγκαταστάσεις αυτές θέτουν πολύ αυστηρά κριτήρια στην
αποδοχή ραδιενεργών πηγών/υλικών σύμφωνα με την
εθνική τους νομοθεσία. Τέτοιες εγκαταστάσεις υπάρχουν
τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) όσο και εκτός ΕΕ, αλλά
είναι ελάχιστες σε αριθμό. Με βάση τα παραπάνω είναι
κατανοητό πως υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που
ραδιενεργές πηγές δεν μπορούν για διάφορους λόγους να
επαναπατρισθούν. Ενδεικτικά, τέτοια υλικά είναι: οι έκθετες
(«ορφανές») ραδιενεργές πηγές που ανιχνεύονται κυρίως
σε φορτία παλαιών μετάλλων και για τις οποίες δεν
υπάρχουν
διαθέσιμα
πιστοποιητικά
ή
είναι
κατεστραμμένες σε τέτοιο βαθμό που δεν γίνονται
αποδεκτές από τις εγκαταστάσεις διαχείρισης ραδιενεργών
υλικών του εξωτερικού, ραδιενεργά υλικά που δεν είναι
ερμητικά κλειστές ραδιενεργές πηγές, όπως οι ραδιενεργοί
πυρανιχνευτές και τα ραδιενεργά αλεξικέραυνα που
αποξηλώνονται από εγκαταστάσεις και κτίρια ή παλαιά
όργανα ελέγχου (ταχύμετρα) που περιέχουν φθορίζουσες
ουσίες. Μέχρι σήμερα έχουν αποξηλωθεί συνολικά πάνω
από 3.000, ενώ εκτιμάται ότι υπάρχουν ακόμα περίπου
1.000 εγκατεστημένα ραδιενεργά αλεξικέραυνα σε διάφορα
κτίρια στη χώρα, τα οποία πρέπει να αντικατασταθούν με
συμβατικά. Επίσης, υπάρχουν αρκετές εκατοντάδες
όργανα ελέγχου με ραδιενεργά υλικά. ραδιορυπασμένα ή
ενεργοποιημένα αντικείμενα, το οποία έχουν προκύψει
από διάφορες εφαρμογές στη χώρα (π.χ. γεωτρήσεις σε
μεγάλα βάθη, υλικά στόχων σε επιταχυντές σωματιδίων).
15. Έχει υλοποιηθεί στο παρελθόν πρόγραμμα εξαγωγής
ραδιενεργών υλικών; Την περίοδο 2001-2006 η ΕΕΑΕ
υλοποίησε σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος,
το Υπουργείο Ανάπτυξης και το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
πρόγραμμα για τη συλλογή και απομάκρυνση μη
χρησιμοποιούμενων ραδιενεργών πηγών από τον
ελλαδικό χώρο. Το πρόγραμμα αφορούσε στον εντοπισμό,
συλλογή, διαλογή, διαχείριση και απόσυρση των μη
χρησιμοποιούμενων (άχρηστων) ραδιενεργών πηγών από
νοσοκομεία, κλινικές, βιομηχανίες, εκπαιδευτικά ιδρύματα,
ερευνητικά κέντρα και το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
Συλλέχθηκαν και απομακρύνθηκαν από τη χώρα προς
ανακύκλωση
περίπου
3.000
πηγές
συνολικής
ραδιενέργειας 120 TBq (3500 Ci). Το πρόγραμμα συνέβαλε
καθοριστικά
στην
εξαγωγή
σημαντικού
αριθμού
ραδιενεργών πηγών, ελαχιστοποιώντας έτσι τους
κινδύνους (υπαρκτούς και δυνητικούς) που αυτές
δημιουργούσαν.

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 12-13 Φεβρουαρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 219 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |

Σελίδα 10

του Νίκου Νικολόπουλου
Προέδρου
Χριστιανοδημοκρατικού
Κόμματος Ελλάδος

Η

Πατρίδα συνεχίζει
να αντιμετωπίζει
μεγάλα
και δυσεπίλυτα
προβλήματα με πλέον
σημαντικότερα σε
κοινωνικό επίπεδο
την πανδημία του
κορωνοϊού με υψηλά
κρούσματα και με
αύξηση των νεκρών
, το λειτουργικό οικονομικό κόστος
να έχει φτάσει στα ύψη σε
επιχειρήσεις και νοικοκυριά λόγω
αυξήσεων στις τιμές των προϊόντων
και ειδικότερα στα τιμολόγια του
ηλεκτρικού ρεύματος. Παράλληλα σε
εθνικό επίπεδο με την αυξανόμενη
τουρκική προκλητικότητα και την
προσπάθεια
της
χώρας
να
θωρακιστεί με την αγορά των
γαλλικών πολεμικών αεροσκαφών

Rafale, αλλά και με το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης να παραμένει
επίκαιρο, η συγκυρία για την χώρα μας θεωρείται δύσκολη. Στην ίδια κόκκινη
γραμμή βρίσκεται το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μας. Η Ελλάδα κλείνει
φέτος τρεις δεκαετίες, πελαγοδρομώντας στο φάσμα της ακραίας δημογραφικής
συρρίκνωσης (δείκτες κάτω του 1,5). Για τους πραγματικούς ρυθμούς της
πληθυσμιακής συρρίκνωσης αξίζει να αναφέρουμε ότι μόνον στην δεκαετία 20112019, ο πληθυσμός στην χώρα μας μειώθηκε κατά 413.692 ανθρώπους, λόγω της
διαφοράς γεννήσεων-θανάτων, αλλά και της μετανάστευσης στο εξωτερικό.

Σ

αν να μην έφτανε η πάγια δημογραφική κάμψη,
η δεκαετής οικονομική, κοινωνική και
πολιτική κρίση επιδείνωσε ακόμα
περισσότερο την κατάσταση για την Ελλάδα.
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πληθωριστική τάση δεν χαρακτηρίζεται απλώς
ανοδική αλλά εκρηκτική, καθώς σύμφωνα με
τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή
που χρησιμοποιεί για τις σταθμίσεις η Eurostat,
ο πληθωρισμός ανήλθε στο 5,5% τον Ιανουάριο
από το 4,4% που ήταν τον Δεκέμβριο.
Η κυβέρνηση όμως βρίσκεται
αυτοεγκλωβισμένη σε «φούσκες»
που έφτιαξε ένα ιδεατό κοινωνικό,
ιδεολογικό
και
πολιτιστικό
φαινόμενο, το οποίο την οδηγεί να
αποκλείει ιδέες και πρόσωπα που
έρχονται σε αντίθεση με την άποψή
της και συνομιλεί μόνο με εκείνα τα
πρόσωπα που επιβεβαιώνουν τις
επιλογές της. Ο κόσμος βρίσκεται
απέναντί
της
γιατί
ζει
μια
διακεκαυμένη πραγματικότητα. Έχει
σαστίσει με την ακρίβεια στα
τρόφιμα, τη στέγαση, τη θέρμανση,
τα καύσιμα κ.α. Όλα «πετάνε»!

Η

θεωρία του
«προσωρινού»
πληθωρισμού
έχει δώσει τη θέση
της σε νέα κύματα
ανατιμήσεων.

Δύο στους τρεις συμπατριώτες μας
είναι σε δεινή θέση σε ό,τι αφορά το
πραγματικό τους εισόδημα. Ζει στη
«καρακοσμάρα» της και κάνει πώς
δεν πολύ καταλαβαίνει η κυβέρνηση
Μητσοτάκη τι σημαίνει για τη λαϊκή
οικογένεια ότι ο πληθωρισμός
απογειώθηκε τον Ιανουάριο στο
5,5% και βρίσκεται πάνω από τον
μέσο όρο της Ευρώπης. Ανατριχίλα
στην
αγορά
προκαλούν
τα
προκαταρκτικά
στοιχεία
της
Eurostat για την πορεία του
πληθωρισμού στην Ελλάδα κατά το
μήνα Ιανουάριο.

Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής καταδεικνύουν κατακόρυφη
άνοδο του πληθωρισμού στην Ελλάδα και όσο για τα είδη πρώτης ανάγκης (εκτός
από το ηλεκτρικό ρεύμα που κάνει τζιζ) αυτά ανεβαίνουν με διψήφια ποσοστά.
Έχει σαστίσει ο λαός όμως και από την αναλγησία των ΜΑΞΙΜΟΠΑΙΔΩΝ και
θυμώνει ακούγοντας τον υπουργό κολλητό της «Μητσοτάκη ΑΕ»- τον Θ.
Σκυλακάκη- στον parapolitika fm να λέει: «Δεν έχει νόημα να μειώσουμε τους
φόρους στην βενζίνη, διότι οι φτωχοί, οι άνεργοι κ οι χαμηλοσυνταξιούχοι δεν
έχουν αυτοκίνητο, όποτε μόνο οι πλούσιοι θα επωφελούνταν». Τι άλλο θα
ακούσουμε Θεέ μου! Ο ένας οικονομικός υπουργός έκανε προϋπολογισμό με

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 12-13 Φεβρουαρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 219 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |

Σελίδα 12

«κανονικότητα» που ακολουθεί ο Μητσοτάκης συνεχίζεται
και η εκατόμβη νεκρών από τον κορωνοϊό. Με 100 +
θανάτους την ημέρα και ο Ιανουάριος που ήταν για την
Ελλάδα, ο πιο θανατηφόρος μήνας της πανδημίας, σε
αντίθεση με όσα καταγράφονται διεθνώς. Τι άλλο πρέπει να
συμβεί για να... προβληματιστούν και να κινητοποιηθούν
στο Μαξίμου;

πρόβλεψη πληθωρισμού 1% για το 2022 (5,5% τον
Ιανουάριο)! Ο άλλος νομίζει ότι καύσιμα και αυτοκίνητα
είναι για τους πλούσιους γι’ αυτό πρέπει να μείνουμε με
ρεκόρ ακρίβειας στη βενζίνη.

Α

πορίας άξιον είναι να
αυτοθαυμάζεται για την
οικονομική του πολιτική
ο Πρωθυπουργός όταν
πραγματοποιήθηκαν κατασχέσεις
στους τραπεζικούς λογαριασμούς
1,32 εκατομμυρίων οφειλετών
του Δημοσίου από την Εφορία τον
περασμένο Δεκέμβριο, ενώ με
κατασχέσεις απειλούνται επιπλέον
1.951.507 φορολογούμενοι, που έχουν
ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο….

όπως αποκαλύπτουν τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ.
Σημειώνεται πως τα συνολικά χρέη από φόρους και
πρόστιμα προς την Εφορία ξεπέρασαν και το ποσό των
111 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στο τέλος του
Δεκεμβρίου σε 111,4 δισ. ευρώ, που αποτελεί νέο
διαχρονικό ρεκόρ. Ο συνολικός αριθμός των οφειλετών του
δημοσίου ανέρχεται σε 3.996.811!!! Πόσα ακόμα αρνητικά
ρεκόρ επιζητά; Δεν φοβάται τις κοινωνικές και πολιτικές
επιπτώσεις
από
την
ακολουθούμενη
λαθεμένη
αντικοινωνική οικονομική πολιτική; Ακόμα και φανατικοί
κλακαδόροι παραδέχονται πως η ακρίβεια, όπως και ο
κορωνοϊός δεν είναι εύκολος αντίπαλος. Με τη

Δ

υστυχώς καμία σχέση με
πραγματικότητα, κοινωνία
δεν έχουν και δεν θέλουν
να έχουν οι παραμένοντες στην
ασφαλή για αυτούς Μονάδα
Εντατικής θεραπείας Μαξίμου.
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του Προκόπη Παυλόπουλου

Τέως Προέδρου
της Δημοκρατίας,
Επίτιμου Καθηγητή
της Νομικής Σχολής
του Εθνικού και
Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕΥΔΑΠ ΑΕ και της ΕΥΑΘ ΑΕ και της
επ’ αυτών εποπτείας του Ελληνικού
Δημοσίου,
ως
Δημόσιων
Επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας που
η λειτουργία τους έχει ζωτική
σημασία για την εξυπηρέτηση
βασικών αναγκών του κοινωνικού
συνόλου –κατά τις διατάξεις του
άρθρου 23 παρ.2 εδ.β΄ του
Συντάγματος– και ειδικότερα την
ζωτική σημασία της ύδρευσης και
αποχέτευσης
στην
ευρύτερη
περιοχή του Λεκανοπεδίου Αττικής
και της Θεσσαλονίκης,

Τ

ο Συμβούλιο
της Επικρατείας
επιβεβαίωσε την
νομολογία του σχετικά
με την φύση και
τα όρια του κρατικού
παρεμβατισμού στο
πλαίσιο του εκ φύσεως
φιλελεύθερου
χαρακτήρα της
Αντιπροσωπευτικής
Δημοκρατίας, όπως
αυτή οργανώνεται και
λειτουργεί στο ισχύον
συνταγματικό πλαίσιο.

Σχόλιο στις αποφάσεις ΣτΕ (Ολ) 190191/2022 για την κατά το Σύνταγμα
έκταση του ελέγχου και της
εποπτείας του Δημοσίου επί των
Δημόσιων Επιχειρήσεων Πρόλογος:
Με δύο πρόσφατες αποφάσεις της
Ολομέλειάς του, και συγκεκριμένα με
τις αποφάσεις 190-191/2022 που
αφορούν, αντιστοίχως, το κατά το
Σύνταγμα νομικό καθεστώς της

Α. Πιο αναλυτικά, οι διατάξεις του
Συντάγματος προσδιορίζουν και τις
θεμελιώδεις
συνιστώσες
της
κοινωνικοοικονομικής «ιδεολογίας»
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του (βλ. Προκόπη Παυλόπουλου,
«Το Δημόσιο Δίκαιο στον αστερισμό
της οικονομικής κρίσης», Ι, 2η έκδ.,
2014, σελ.113 επ., με περαιτέρω
εκτενείς
παραπομπές
στην
νομολογία, ιδίως του Συμβουλίου
της Επικρατείας), πάνω στην
θεσμική και πολιτική «αντηρίδα» του
Φιλελευθερισμού. Κατ’ ακρίβεια δε
το Σύνταγμα στηρίζεται στις αρχές
και στις αξίες της Φιλελεύθερης
Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας,
ως
θεσμικού
και
πολιτικού
οικοδομήματος το οποίο εγγυάται
την
ακώλυτη
άσκηση
των
Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων
του
Ανθρώπου, έτσι ώστε ο φορέας τους
να υπερασπίζεται, in concreto και
αποτελεσματικώς, την αξία του
(άρθρο 2 παρ.1) και την ελεύθερη
ανάπτυξη της προσωπικότητάς του,
μέσω
της
επίσης
ελεύθερης
συμμετοχής του στην κοινωνική,
οικονομική και πολιτική ζωή της
Χώρας (άρθρο 5 παρ. 1). Β. Από την
άλλη πλευρά, οι ίδιες οι διατάξεις του
Συντάγματος προσδίδουν στην
Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία και
τα
χαρακτηριστικά
του
Φιλελευθερισμού
με
κοινωνικό
πρόσωπο, καθορίζοντας επακριβώς
τα όρια του, κατ’ εξαίρεση πάντοτε,
κρατικού παρεμβατισμού. Με κύριο
στόχο την διασφάλιση της συνέχειας
του Κράτους και των υπηρεσιών
του, υπό συνθήκες θωράκισης της
κοινωνικής συνοχής, κατ’ εξοχήν δια
του σεβασμού και της εφαρμογής
στην πράξη των προταγμάτων της
αναλογικής Ισότητας, για την όσο το
δυνατόν
πιο
αποτελεσματική
μείωση
των
κοινωνικών
και
οικονομικών ανισοτήτων. Και στο
πλαίσιο αυτό ο, πάντοτε κατ’
εξαίρεση, κρατικός παρεμβατισμός
είναι σαφώς οριοθετημένος από τις
διατάξεις του Συντάγματος αφενός
ratione materiae. Δηλαδή είναι
επιτρεπτός μόνο στο μέτρο που
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τούτο καθίσταται αναγκαίο για την επίτευξη των κατά τ’
ανωτέρω στόχων της συνέχειας του Κράτους και της
κοινωνικής συνοχής. Και, αφετέρου, ratione temporis.
Δηλαδή είναι επιτρεπτός μόνο για όσο χρονικό διάστημα ο
παρεμβατισμός αυτός είναι αναγκαίος ως την επάνοδο σε
ομαλές κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Φυσικά με
την απαραίτητη διευκρίνιση, ότι υπάρχουν μορφές
κρατικού παρεμβατισμού οι οποίες, κατά το ίδιο το

Σύνταγμα και εκ φύσεως, εκτείνονται χρονικώς
απεριορίστως, όπως π.χ. συμβαίνει με τον κρατικό
παρεμβατισμό που αφορά την οργάνωση και λειτουργία
των θεσμών του Κοινωνικού Κράτους Δικαίου, καθώς και
αφενός μεν την επιδίωξη εδραίωσης της κοινωνικής
ειρήνης, αφετέρου δε την προστασία του γενικού
συμφέροντος (βλ., ιδίως, τις διατάξεις του άρθρου 106 παρ.
1 και 2 του Συντάγματος).

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας εξέδωσε τις
αποφάσεις της 190-191/2022 υπό τ’ ακόλουθα, πραγματικά
και νομικά, δεδομένα: Α. Το ιστορικό των αποφάσεων ΣτΕ
(Ολ) 190-191/2022 Με βάση τις διατάξεις του ν. 4389/2016,
το Δημόσιο μετέβαλε την σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου
των Δημόσιων Επιχειρήσεων της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και της ΕΥΑΘ
ΑΕ. 1. Πρόκειται για εκείνες τις Δημόσιες Επιχειρήσεις οι
οποίες, με την συνεχή λειτουργία τους, ικανοποιούν τις
ανάγκες ύδρευσης και αποχέτευσης, αντιστοίχως, στην
ευρύτερη περιοχή του Λεκανοπεδίου Αττικής και της
Θεσσαλονίκης. Κατά τούτο πρόκειται, αναμφισβητήτως,
για επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα οι οποίες, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ.2 εδ.β΄ του Συντάγματος,
από την μια πλευρά ανήκουν στις Δημόσιες Επιχειρήσεις
κοινής ωφέλειας. Και, από την άλλη πλευρά, «η λειτουργία
τους έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βασικών
αναγκών του κοινωνικού συνόλου». Εν προκειμένω δε η
κατά τ’ ανωτέρω κοινή ωφέλεια και ζωτική σημασία τους
συνδέεται πρωτίστως με υπαρξιακής κυριολεκτικώς
σημασίας, αγαθό για την αξία του Ανθρώπου και την
ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του καθώς και για
την εν γένει συνοχή του κοινωνικού συνόλου, ήτοι με το
αγαθό της υγείας, όπως ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 5
παρ.5 και 21 παρ.3 του Συντάγματος. 2. Κατ’ ακρίβεια με τις
διατάξεις του ως άνω ν. 4389/2016 μεταβιβάσθηκε,
συνολικώς
και
με
συνυπολογισμό
ανάλογων
προγενέστερων μεταβιβάσεων, ποσοστό μεγαλύτερο του
50% στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας
(ΕΕΣΥΠ ΑΕ). Με τον τρόπο αυτό ναι μεν η ΕΕΣΥΠ ΑΕ έχει
ως μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο, πλην όμως
μέσω των προμνημονευόμενων μεταβολών στο μετοχικό
κεφάλαιο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και της ΕΥΑΘ ΑΕ ο πλήρης
έλεγχός τους περιήλθε, ουσιαστικώς, στην ΕΕΣΥΠ ΑΕ. Άρα,
κατ’ αποτέλεσμα, το μέγιστο μέρος των ιδιοκτησιακών
δικαιωμάτων και της αρμοδιότητας εκλογής των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και της ΕΥΑΘ ΑΕ
περιήλθε στην ΕΕΣΥΠ ΑΕ. Οπότε ο ίδιος «πυρήνας» της επ’
αυτών εποπτείας, η οποία πρέπει ν’ ασκείται κατά το
Σύνταγμα οπωσδήποτε από το Ελληνικό Δημόσιο,
απομειώθηκε, και μάλιστα σε βαθμό ώστε η εποπτεία αυτή
να καθίσταται, κατ’ ουσίαν, εντελώς «σκιώδης» και,
συνακόλουθα, οπωσδήποτε τυπική. Τα δεδομένα του ως
άνω συλλογισμού ενισχύονται και από την ίδια την νομική
φύση της ΕΕΣΥΠ ΑΕ. Πραγματικά, κατά τις διατάξεις των ν.
4336/2015, 4389/2016 και 4549/2018, ως και ο επί της ΕΕΣΥΠ
ΑΕ έλεγχος του Ελληνικού Δημοσίου είναι ελλιπής και
επιφανειακός αφού, π.χ., αυτό δεν έχει ουσιαστική επιρροή
ούτε καν στον τρόπο συγκρότησης και σύνθεσης του
Διοικητικού Συμβουλίου της. Ενώ από τις διατάξεις του ν.

4389/2016 προκύπτει ότι δεν θεσπίζεται δι’ αυτών
οιαδήποτε διοικητική διαδικασία, μέσω της οποίας
καθιερώνεται αντίστοιχη αρμοδιότητα του Ελληνικού
Δημοσίου να παρεμβαίνει, είτε προληπτικώς είτε και
κατασταλτικώς, με τις ανάλογες πρόσφορες διοικητικές
πράξεις στο πεδίο διαχείρισης, από την πλευρά της ΕΕΣΥΠ
ΑΕ, των περιουσιακών στοιχείων της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και της
ΕΥΑΘ ΑΕ. Κατά συνέπεια, ουδόλως μπορεί να
υποστηριχθεί ότι η κατά το Σύνταγμα θεσπιζόμενη
εποπτεία επί της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και της ΕΥΑΘ ΑΕ ασκείται από
το Ελληνικό Δημόσιο, έστω και εμμέσως – πλην όμως
συνταγματικώς επαρκώς – μέσω της ΕΕΣΥΠ ΑΕ.

H

μεταβίβαση, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4389/2016, από
το Ελληνικό Δημόσιο στην ΕΕΣΥΠ
ΑΕ ποσοστού μεγαλύτερου του 50%
του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ
ΑΕ και της ΕΥΑΘ ΑΕ αντίκειται στις
διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 5
και 21 παρ. 3 του Συντάγματος.

Β. Τα κύρια obiter dicta των αποφάσεων ΣτΕ (Ολ) 190191/2022 Με τις κατά τ’ ανωτέρω αποφάσεις του 190191/2022, το Συμβούλιο της Επικρατείας –εν Ολομελεία, και
μ’ ελάχιστες μειοψηφίες– έκρινε την, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4389/2016, μεταβίβαση της πλειοψηφίας
του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και της ΕΥΑΘ ΑΕ
στην ΕΕΣΥΠ ΑΕ αντισυνταγματική. Και τούτο, διότι έρχεται
σε αντίθεση κυρίως με τις προαναφερόμενες διατάξεις των
άρθρων 5 παρ. 5 και 21 παρ. 3 του Συντάγματος, με βάση τ’
ακόλουθα σκεπτικά, όπως παρατίθενται ύστερα από την
σύνθεση των δύο ως άνω αποφάσεων του Συμβουλίου της
Επικρατείας: 1. Κατά το Σύνταγμα, και ειδικώς με βάση τις
διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 5 και 21 παρ. 3, η παροχή
υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στον πληθυσμό της
Αττικής και της Θεσσαλονίκης δεν συνιστά δραστηριότητα
αναπόσπαστη από τον πυρήνα της κρατικής εξουσίας.
Συνεπώς μπορεί, κατ’ αρχήν, ν’ ανατίθεται σε Δημόσια
Επιχείρηση με την μορφή ανώνυμης εταιρείας, όπως είναι
π.χ. η ΕΥΔΑΠ ΑΕ και η ΕΥΑΘ ΑΕ. α) Υπό τις συγκεκριμένες,
όμως, συνθήκες, δηλαδή υπό συνθήκες παροχής των
υπηρεσιών αυτών μονοπωλιακώς, από δίκτυα μοναδικά
στην περιοχή και ανήκοντα, ιδιοκτησιακώς, στην ΕΥΔΑΠ
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ΑΕ και στην ΕΥΑΘ ΑΕ – ήτοι σε φορείς που παρέχουν τις
υπηρεσίες τους μέσω σύμβασης παραχώρησης – είναι
συνταγματικώς επιβεβλημένος ο έλεγχος της ΕΥΔΑΠ ΑΕ
και της ΕΥΑΘ ΑΕ από το Ελληνικό Δημόσιο, όχι απλώς με
την άσκηση εποπτείας επ’ αυτών, αλλά και δια του
μετοχικού τους κεφαλαίου. Διότι μόνον εάν το Ελληνικό
Δημόσιο διατηρεί κατ’ ουσίαν την πλειοψηφία του
μετοχικού κεφαλαίου αυτών των Δημόσιων Επιχειρήσεων,
οι οποίες παρέχουν, υπό τις ανωτέρω συνθήκες,
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας απολύτως ζωτικής σημασίας
για τον πληθυσμό της Αττικής και της Θεσσαλονίκης,
εξασφαλίζονται τόσο τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του
Δημοσίου επί της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και της ΕΥΑΘ ΑΕ, όσο και η
εκλογή της πλειοψηφίας των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου τους από το κατέχον την πλειοψηφία του
μετοχικού κεφαλαίου τους Ελληνικό Δημόσιο. β) Δια της
κατοχής, λοιπόν, από το Ελληνικό Δημόσιο της
πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου των Δημόσιων
Επιχειρήσεων ΕΥΔΑΠ ΑΕ και ΕΥΑΘ ΑΕ τεκμαίρεται, ότι
διασφαλίζεται η διαχείρισή τους σύμφωνα με τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από το Σύνταγμα, ως προς
την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας (πρβλ. ΣτΕ (Ολ.)
1906/2014). Όπως συνάγεται δε, περαιτέρω, από τις ίδιες
συνταγματικές διατάξεις, ανεξαρτήτως εάν η συμμετοχή
στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και της ΕΥΑΘ ΑΕ
μπορεί να είναι και έμμεση, δια της παρεμβολής άλλου
νομικού προσώπου, πάντως το Ελληνικό Δημόσιο,

Μ

ε την κατοχή του μετοχικού
κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και
της ΕΥΑΘ ΑΕ και την διαχείριση
αυτών των Δημόσιων Επιχειρήσεων,
δεν επιτρέπεται να επιδιώκει,
προεχόντως ή και παραλλήλως,
οικονομικούς ή άλλους σκοπούς

, έστω και υπαγορευόμενους από το ευρύτερο δημόσιο
συμφέρον, όταν οι σκοποί αυτοί ανταγωνίζονται ή θέτουν
σε κίνδυνο την αξιούμενη αδιάλειπτη και υψηλής ποιότητας
παροχή των, ζωτικής σημασίας για το κοινωνικό σύνολο,
ως άνω υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης. 2. Κατόπιν
των ανωτέρω η μεταβίβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4389/2016, από το Ελληνικό Δημόσιο στην ΕΕΣΥΠ ΑΕ
ποσοστού μεγαλύτερου του 50% του μετοχικού κεφαλαίου
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της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και της ΕΥΑΘ ΑΕ αντίκειται στις διατάξεις
των άρθρων 5 παρ. 5 και 21 παρ. 3 του Συντάγματος. Αυτό
συνάγεται εκ του ότι το Ελληνικό Δημόσιο, καίτοι είναι ο
μοναδικός μέτοχος της ΕΕΣΥΠ ΑΕ – της μετόχου δηλαδή
των ΕΥΔΑΠ ΑΕ και ΕΥΑΘ ΑΕ – δεν ασκεί έλεγχο επί του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ ΑΕ και δεν πληρούται,
ως εκ τούτου, η συνταγματική προϋπόθεση, σύμφωνα με
την οποία είναι επιβεβλημένος ο έλεγχος της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και
της ΕΥΑΘ ΑΕ από το ίδιο το Ελληνικό Δημόσιο. Έλεγχος ο
οποίος, κατά το Σύνταγμα, ασκείται όχι απλώς με την
άσκηση εποπτείας επ’ αυτής, αλλά και δια του μετοχικού
της κεφαλαίου. Επιπροσθέτως δε η ΕΕΣΥΠ ΑΕ, νομικό
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου παρεμβαλλόμενο μεταξύ του
Ελληνικού Δημοσίου και των ΕΥΔΑΠ ΑΕ και ΕΥΑΘ ΑΕ,
επιδιώκει, προεχόντως, σκοπούς ταμειακούς και
ταμιευτικούς, με τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας ο
οποίος προσιδιάζει στην εξυπηρέτηση των σκοπών
αυτών. α) Ειδικότερα, όπως συνάγεται από τις διατάξεις
των ν. 4336/2015, 4389/2016 –με την μορφή που ισχύει- και
4549/2018, η ΕΕΣΥΠ ΑΕ δημιουργήθηκε προς επίτευξη
ειδικού δημόσιου σκοπού, ο οποίος συνίσταται στην
διαχείριση και αξιοποίηση, κατά τρόπο επικερδή για την
Εταιρεία και με πρόσφορες προς τούτο μεθόδους, των
μεταβιβασθέντων σε αυτήν περιουσιακών στοιχείων του
Ελληνικού Δημοσίου.

Τ

α κέρδη που αποφέρει η ως άνω
διαχείριση του χαρτοφυλακίου
της ΕΕΣΥΠ ΑΕ διατίθενται,
υποχρεωτικώς, κατά 50% ως
μέρισμα στο Ελληνικό Δημόσιο για
την περαιτέρω διάθεσή τους προς
απομείωση των οικονομικώνδανειακών υποχρεώσεων της Χώρας.

Και, κατά το υπόλοιπο 50%, εν μέρει ως μέρισμα στο
Ελληνικό Δημόσιο, για την πραγματοποίηση επενδύσεων
και εν μέρει στην ίδια την ΕΕΣΥΠ ΑΕ, για την άσκηση της
επενδυτικής της πολιτικής και
την δημιουργία
αποθεματικών. Οι μέθοδοι και η διαδικασία για την
διαχείριση και αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων
της ΕΕΣΥΠ ΑΕ καθορίζονται διά νόμου, με γνώμονα την
επίτευξη του προαναφερόμενου σκοπού. β) Από τ’
ανωτέρω προκύπτει ότι ο ν. 4389/2016 οργανώνει την
ΕΕΣΥΠ ΑΕ ως ιδιότυπο νομικό πρόσωπο, με αντικείμενο
δραστηριότητας ανάλογο προς εκείνο των εταιρειών
«απόκτησης και ρευστοποίησης» («acquisition and
disposal»), στο οποίο το Ελληνικό Δημόσιο, ενεργώντας
ως fiscus, μεταβιβάζει περιουσιακά του στοιχεία,
υπολαμβάνοντας ότι ανήκουν στην ιδιωτική του περιουσία,
προκειμένου η Εταιρεία αυτή να τα διαχειρισθεί,
επαγγελματικώς και επιχειρηματικώς, προς επίτευξη του
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μέγιστου
οικονομικού
αποτελέσματος
από
την
εκμετάλλευσή τους με ποικίλους τρόπους. Η ΕΕΣΥΠ ΑΕ
διαχειρίζεται, εκ του νόμου, και τις μεταβιβασθείσες σε
αυτήν ΕΥΔΑΠ ΑΕ και ΕΥΑΘ ΑΕ κατά τον πλέον πρόσφορο
για την επίτευξη των καταστατικών σκοπών της τρόπο, με
τον εντεύθεν όμως, αποδεκτό από τον νομοθέτη, κίνδυνο η
διαχείριση, υπό προϋποθέσεις και περιστάσεις, να είναι
δυνατόν ν’ αποβαίνει εις βάρος της ποιότητας, της
καθολικότητας ή και της προσιτής τιμής των παρεχομένων
από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ και την ΕΥΑΘ ΑΕ υπηρεσιών ύδρευσης
και αποχέτευσης. Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ και η ΕΥΑΘ ΑΕ,
λειτουργούσες
ως
θυγατρικές
της
ΕΕΣΥΠ
ΑΕ,
εξακολουθούν μεν να έχουν το ίδιο αντικείμενο
δραστηριότητας. Πλην όμως αφενός εισφέρουν τα κέρδη
τους στην ΕΕΣΥΠ ΑΕ, προκειμένου να διατεθούν
περαιτέρω, μαζί με τα έσοδα από την διαχείριση των
λοιπών περιουσιακών στοιχείων της ΕΕΣΥΠ ΑΕ, για τους
προμνημονευόμενους συγκεκριμένους σκοπούς. Και,
αφετέρου, κατά την παροχή των υπηρεσιών τους τελούν
πλέον μόνον υπό την εποπτεία του Ελληνικού Δημοσίου
και όχι υπό τον έλεγχό του, μέσω και της κατοχής της
πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου, όπως απαιτούν οι
οικείες διατάξεις του Συντάγματος.

Ο

ν. 4389/2016 αντίκειται στις
διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 5
και 21 παρ. 3 του Συντάγματος.
Τούτο δε ακόμη και υπό την εκδοχή
ότι το ποσοστό που κατέχει η ΕΕΣΥΠ
ΑΕ (50,003%) δεν νομιμοποιείται
να το μεταβιβάσει σε ιδιώτες.

γ) Επιπλέον, ο νόμος δεν επιφυλάσσει στο Ελληνικό
Δημόσιο ούτε καν τον έμμεσο έλεγχο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και της
ΕΥΑΘ ΑΕ, εφόσον με τις κατά τ’ ανωτέρω ρυθμίσεις του ν.
4389/2016 δεν διασφαλίζεται ο πλήρης έλεγχος του
Ελληνικού Δημοσίου επί του Διοικητικού Συμβουλίου της
«μητρικής» εταιρείας ΕΕΣΥΠ ΑΕ. Και τούτο, διότι το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ ΑΕ δεν ορίζεται από τη
Γενική Συνέλευσή της, δηλαδή από το Ελληνικό Δημόσιο,
αλλ’ από ειδικό συλλογικό όργανο, το Εποπτικό Συμβούλιο
της ΕΕΣΥΠ ΑΕ. Δεν διασφαλίζουν δε επαρκώς τον έλεγχο
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του Ελληνικού Δημοσίου επί της ΕΕΣΥΠ ΑΕ και των
θυγατρικών της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και ΕΥΑΘ ΑΕ ούτε ο Εσωτερικός
Κανονισμός της ΕΕΣΥΠ ΑΕ -ο οποίος ρυθμίζει την εταιρική
διακυβέρνηση, την πολιτική επενδύσεων, την πολιτική
μερισμάτων και τον «Μηχανισμό Συντονισμού»– ούτε το
στρατηγικό σχέδιο της ΕΕΣΥΠ ΑΕ, που καταρτίζεται βάσει
γενικών στρατηγικών κατευθύνσεων του Υπουργού
Οικονομικών. Και τούτο, διότι ο Εσωτερικός Κανονισμός
και το Στρατηγικό Σχέδιο της ΕΕΣΥΠ ΑΕ αφενός
απαγορεύεται να θίγουν τα δικαιώματα ή τα συμφέροντα
του ΕΜΣ. Και, αφετέρου, διαγράφουν ένα γενικό μόνο
πλαίσιο αρχών και κατευθύνσεων για τις ενέργειες του
Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να έχουν τον χαρακτήρα
διοικητικών πράξεων, με συγκεκριμένο δεσμευτικό
ρυθμιστικό περιεχόμενο. δ) Άλλωστε, ενόψει του σκοπού
της ΕΕΣΥΠ ΑΕ, η επίτευξη του οποίου επιδιώκεται με
ιδιωτικοοικονομικά μέσα, ο ν. 4389/2016 δεν θεσπίζει
οποιαδήποτε
διοικητική
διαδικασία,
ιδρύουσα
αρμοδιότητα του Ελληνικού Δημοσίου να παρεμβαίνει,
προληπτικώς ή κατασταλτικώς, με την έκδοση εκτελεστών
διοικητικών πράξεων σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης,
από την ΕΕΣΥΠ ΑΕ, των περιουσιακών στοιχείων των
θυγατρικών της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και της ΕΥΑΘ ΑΕ ή στην
διαμόρφωση, από την ΕΕΣΥΠ ΑΕ, της πολιτικής της ΕΥΔΑΠ
ΑΕ και της ΕΥΑΘ ΑΕ, ώστε να δύναται να θεωρηθεί ότι το
Δημόσιο διασφαλίζει, κατ’ ενάσκηση δημόσιας εξουσίας,
την διαφύλαξη των συνταγματικών εγγυήσεων, σε
περίπτωση που οι εγγυήσεις αυτές τίθενται σε
διακινδύνευση προς εκπλήρωση των καταστατικών
σκοπών της ΕΕΣΥΠ ΑΕ. Επομένως, ο ν. 4389/2016, καθ’ ο
μέρος προβλέπει την μεταβίβαση στην ΕΕΣΥΠ ΑΕ
ποσοστού 50,003% του μετοχικού κεφαλαίου των
Δημόσιων Επιχειρήσεων ΕΥΔΑΠ ΑΕ και ΕΥΑΘ ΑΕ,
αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 5 και 21 παρ. 3
του Συντάγματος. Τούτο δε ακόμη και υπό την εκδοχή ότι
το ποσοστό που κατέχει η ΕΕΣΥΠ ΑΕ (50,003%) δεν
νομιμοποιείται να το μεταβιβάσει σε ιδιώτες, δεσμευόμενη
σχετικώς από τα κριθέντα με την απόφαση ΣτΕ (Ολ)
1906/2014. 3. Ας σημειωθεί, ότι οι προμνημονευόμενες
σκέψεις των αποφάσεων ΣτΕ (Ολ.) 190-191/2022
«ευθυγραμμίζονται», στο μέγιστο μέρος τους, με
προηγούμενη νομολογία του. Αναφέρονται ενδεικτικώς: α)
Το Πρακτικό Επεξεργασίας 158/1992 του ΣτΕ, στο οποίο
επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, και τ’ ακόλουθα: «Από τις
διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 2, 29 παρ. 3 και 106 παρ. 3
του Συντάγματος, συνάγεται ότι οι δημόσιες επιχειρήσεις
που παρέχουν αγαθά ζωτικής σημασίας για το κοινωνικό
σύνολο, όπως είναι ιδίως η ύδρευση, η ενέργεια και οι
επικοινωνίες, ασκούν πράγματι δημόσια υπηρεσία. Διότι,
ασχέτως του ιδιωτικού προσωπείου των, οι επιχειρήσεις
αυτές επιδιώκουν τον δημόσιο σκοπό της διασφαλίσεως
στο κοινωνικό σύνολο εκείνων των ζωτικών αγαθών,
χωρίς τα οποία δεν υφίστανται οι ομαλοί όροι για την κατά
τα σύγχρονα κριτήρια αξιοπρεπή διαβίωση του Ανθρώπου
και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και
δραστηριότητάς του, που εγγυώνται τα άρθρα 2 παρ. 1 και
5 παρ. 1 του Συντάγματος. Κατά συνέπεια, και στις
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παρέχεται σε ιδιώτες επενδυτές η νομική δυνατότητα
συγκεντρώσεως του ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου
που εξασφαλίζει τον ιδιοκτησιακό έλεγχο και την εκλογή
της πλειοψηφίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
της εταιρείας.

Η

δημόσιες αυτές επιχειρήσεις ισχύει η αρχή της συνεχούς
λειτουργίας, που διέπει την Δημόσια Διοίκηση. Την
θεμελιώδη αυτή αρχή ουδείς, εντός ή εκτός των δημοσίων
επιχειρήσεων, επιτρέπεται να διαταράξει, διότι αυτή τελεί
υπό την εγγύηση του Κράτους και οφείλει να την
πραγματώνει αυτοδυνάμως οσάκις απειλείται». β) Κατ’
εξοχήν δε το σκεπτικό αρ. 22 της απόφασης ΣτΕ (Ολ)
1906/2014, σύμφωνα με το οποίο: «Επειδή, η παροχή
υπηρεσιών κοινής ωφελείας δεν συνιστά δραστηριότητα
αναπόσπαστη από τον πυρήνα της κρατικής εξουσίας.
Τούτο ισχύει και προκειμένου περί των υπηρεσιών
υδρεύσεως και αποχετεύσεως, τις οποίες δύναται να
παρέχει μια δημόσια επιχείρηση που λειτουργεί υπό
νομικό καθεστώς ιδιωτικού δικαίου ως ανώνυμη εταιρεία.
Ο χαρακτήρας, όμως, της δημοσίας επιχειρήσεως
αναιρείται στην περίπτωση της αποξενώσεως του
Ελληνικού Δημοσίου από τον έλεγχο της ανωνύμου
εταιρείας δια του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι της
αποξενώσεώς του από εκείνο το ποσοστό των μετοχών
(μεγαλύτερο του 50% σύμφωνα με τις διατάξεις της
νομοθεσίας και το καταστατικό) που εξασφαλίζει τα
ιδιοκτησιακά δικαιώματα και την δυνατότητα εκλογής, από
την Γενική Συνέλευση των μετόχων, της πλειοψηφίας των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο είναι το
ανώτατο διοικητικό όργανο της εταιρείας που διαμορφώνει
τη στρατηγική και πολιτική της ανάπτυξής της και
διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία της. Στην περίπτωση
αυτή η δημόσια επιχείρηση ιδιωτικοποιείται όχι μόνον
τύποις, δια της υπαγωγής της στις διατάξεις του ιδιωτικού
δικαίου που διέπουν τις ανώνυμες εταιρείες, αλλά και κατ’
ουσίαν, μετατρεπόμενη σε ιδιωτική επιχείρηση, διότι

Από την ανάλυση που προηγήθηκε προκύπτει το πόσο και
πώς και οι αποφάσεις ΣτΕ (Ολ) 190-191/2022, ιδίως
αναφορικά με την φύση και την έκταση του κρατικού
παρεμβατισμού μέσω Δημόσιων Επιχειρήσεων και την επ’
αυτών επιβεβλημένη συνταγματικώς άσκηση της
εποπτείας εκ μέρους του νομικού προσώπου του
Δημοσίου, εντάσσονται στο πλαίσιο της εν γένει
κοινωνικοοικονομικής
«ιδεολογίας»
του
ισχύοντος
Συντάγματος, όπως αυτή «αναδύεται» από το γράμμα και
το πνεύμα συγκεκριμένων διατάξεών του. Διατάξεων οι
οποίες, όπως είναι ευνόητο, συνδέονται, κατ’ ανάγκη,
στενώς με το γράμμα και το πνεύμα εκείνων των
αντίστοιχων θεμελιωδών διατάξεών του, που οργανώνουν

δε κατ’ ουσίαν μετατροπή της
δημοσίας επιχειρήσεως σε
ιδιωτική, που λειτουργεί με
γνώμονα το κέρδος, καθιστά
αβέβαιη την συνέχεια της εκ μέρους
της παροχής προσιτών υπηρεσιών
κοινής ωφελείας, και δη υψηλής
ποιότητας, η οποία δεν εξασφαλίζεται
πλήρως με την κρατική εποπτεία.

Σύμφωνα με τα εκτεθέντα στις προηγούμενες σκέψεις, οι
υπηρεσίες της ΕΥΔΑΠ ΑΕ παρέχονται μονοπωλιακώς, σε
μεγάλο πληθυσμό διαβιούντα υπό δυσμενείς οικιστικές
συνθήκες στον περιορισμένο χώρο της Αττικής, από δίκτυα
που είναι μοναδικά στην περιοχή και ανήκουν στα πάγια
περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Συνίστανται δε οι
υπηρεσίες αυτές στην ύδρευση και στην αποχέτευση που
είναι αναγκαίες για την υγιεινή διαβίωση και, ιδίως, στην
παροχή του πόσιμου ύδατος, φυσικού αγαθού
απαραίτητου για την επιβίωση, που καθίσταται σπανιότερο
συν τω χρόνω. Αβεβαιότητα ως προς την συνέχεια της
παροχής προσιτών υπηρεσιών κοινής ωφελείας με αυτόν
τον βαθμό αναγκαιότητας δεν συγχωρείται από το άρθρο 5
του Συντάγματος, ειδικότερα δε από την διάταξη της
παραγράφου 5, που προσετέθη με το από 6.4.2001
Ψήφισμα της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής και κατοχυρώνει το
δικαίωμα στην προστασία της υγείας, καθώς και από το
άρθρο 21 παρ. 3, που ορίζει ότι το Κράτος μεριμνά για την
υγεία των πολιτών. Συνεπώς, η αποξένωση του Ελληνικού
Δημοσίου από την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου
της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, του οποίου η διατήρηση είναι αναγκαία –
υπό το δεδομένο νομικό καθεστώς – για να μη μετατραπεί
η δημόσια επιχείρηση σε ιδιωτική, συνιστά παράβαση των
άρθρων 5 παρ. 5 και 21 παρ. 3 του Συντάγματος».

την δομή και την λειτουργία της, κατ’ αρχήν και κατά
κανόνα, Φιλελεύθερης Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας
στο πεδίο της Εθνικής Έννομης Τάξης μας (βλ. εκτενή
ανάλυση in Προκόπη Παυλόπουλου, «Το Δημόσιο Δίκαιο
στον αστερισμό της οικονομικής κρίσης», όπ. παρ., σελ.
113 επ., με περαιτέρω παραπομπές στην βιβλιογραφία και
στην νομολογία). Α.
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Η κοινωνικοοικονομική «ιδεολογία» του Συντάγματος
συναρτάται φυσικά, από πλευράς των κανονιστικών
δεδομένων του προσδιορισμού της, με την ευρύτερη
συνύπαρξή του με άλλους κανόνες δικαίου, ως προς τους
οποίους οι διατάξεις του τελούν σε σχέση «ισορροπίας
εφαρμογής». 1. Όπως είναι αυτονόητο, πρόκειται κυρίως
για τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαίου, πρωτογενούς
και παραγώγου, με τους οποίους το Σύνταγμα τελεί σε
καθεστώς «ρυθμιστικής συνύπαρξης», ήτοι δίχως
δυνατότητα καθολικώς αποδεκτής ιεράρχησης για όσο
χρόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αποκτήσει τα θεσμικά
χαρακτηριστικά ενιαίας κρατικής οντότητας με δικό της
Σύνταγμα. Υπό την έννοια αυτή επιχειρείται στην συνέχεια
η συνοπτική περιγραφή αφενός των «ιδεολογικών»
συνιστωσών του Συντάγματος. Και, αφετέρου, των
διατάξεων του Συντάγματος οι οποίες τις καθιερώνουν. Οι
περί Φιλελευθερισμού και παρεμβατισμού αναλύσεις που
ακολουθούν στηρίζονται τόσο στις γενικές θεωρήσεις του
παραδοσιακού «γνήσιου» –ήτοι απαλλαγμένου από
ορισμένες ακραίως Νεοφιλελεύθερες στρεβλώσεις τουκαπιταλιστικού οικονομικού συστήματος. Όσο και στις
αντίστοιχες «προσλαμβάνουσες παραστάσεις» του
Συντακτικού και Αναθεωρητικού Νομοθέτη στο πλαίσιο του
ισχύοντος Συντάγματος του 1975, φυσικά ύστερα και από
τις ως τώρα αναθεωρήσεις του. 2. Σύμφωνα με τα ιστορικά,
και όχι μόνο, δεδομένα του «γνήσιου» καπιταλιστικού
οικονομικού συστήματος, ο Φιλελευθερισμός αποτελεί
βασικό, ιδεολογικής -και όχι μόνον- υφής, πυλώνα του. Και
τον πυλώνα αυτό συνθέτουν, ως προς τα διακριτικά
χαρακτηριστικά του και την πεμπτουσία του πυρήνα του
στο πεδίο της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας: α) Κατά
πρώτο λόγο το Κράτος Δικαίου. Ειδικότερα, το Κράτος
Δικαίου αποτελεί, κατ’ ουσία, θεσμικό θεμέλιο της
Φιλελεύθερης
Αντιπροσωπευτικής
Δημοκρατίας,
δεδομένου ότι η φύση του Κράτους Δικαίου έγκειται στην
ύπαρξη θεμελιωδών διατάξεων, οι οποίες διέπουν την
οργάνωση
και
λειτουργία
πολιτικών
θεσμών,
εξοπλισμένων με αρμοδιότητες που επιβάλλει η ουσία του
Φιλελευθερισμού. Καθώς και στην ύπαρξη μηχανισμών οι
οποίοι εγγυώνται, ιδίως με την επιβολή των
θεσμοθετημένων προς τούτο κυρώσεων, ότι οι λοιποί
κανόνες δικαίου, που διέπουν το κοινωνικό και οικονομικό
γίγνεσθαι, θεσπίζονται και εφαρμόζονται χωρίς να έρχονται
σε αντίθεση με τις ως άνω θεμελιώδεις διατάξεις. α1)
Επιπλέον, το ως άνω Κράτος Δικαίου προϋποθέτει την
ύπαρξη και λειτουργία θεσμών, οι οποίοι διασφαλίζουν
πρώτον, την δημοκρατική διακυβέρνηση του κοινωνικού
συνόλου από όργανα, που αναδεικνύονται μέσ’ από την
διαδικασία ελεύθερων και κατά τακτά χρονικά διαστήματα
επαναλαμβανόμενων
εκλογών
υπό
καθεστώς
καθολικότητας, ισότητας και μυστικότητας της ψήφου. Και,
δεύτερον, στην μεν πλειοψηφία την δυνατότητα να
κυβερνά, εφαρμόζοντας το πρόγραμμα, με βάση το οποίο
έχει εκλεγεί. Στην δε μειοψηφία την δυνατότητα να ελέγχει,
πάντα υπό θεσμικούς όρους, την πλειοψηφία. α2)
Περαιτέρω, η ουσία του Κράτους Δικαίου, στο πλαίσιο της
σύγχρονης Φιλελεύθερης –εντελώς αντίθετης προς τις
υπερβολές
της
ακραίως
ΝεοφιλελεύθερηςΑντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας προϋποθέτει την
ύπαρξη θεσμών, που του επιτρέπουν να λειτουργεί και ως
Κοινωνικό Κράτος Δικαίου. Ήτοι ως Κράτος παρέμβασης
στο κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι, όταν και όπου η
παρέμβαση θεωρείται επιβεβλημένη. Οι θεσμοί αυτοί
αφορούν κυρίως την χορήγηση παροχών προς κατηγορίες
μελών του κοινωνικού συνόλου, προκειμένου να
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διασφαλίζονται οι υπό καθεστώς Δικαιοσύνης ομαλές
συνθήκες κοινωνικής διαβίωσης και ν’ αποφεύγεται έτσι ο
κίνδυνος ρήξης του κοινωνικού ιστού. β) Κατά δεύτερο
λόγο, από την θεσμικοπολιτική φυσιογνωμία του ως άνω
Κράτους Δικαίου καταδεικνύεται, όπως είναι προφανές, η
ευθεία σύνδεσή του και με τα κάθε είδους Δικαιώματα του
Ανθρώπου. Ιδίως με την μορφή που τα Δικαιώματα αυτά
απέκτησαν την σύγχρονη νομική τους κατοχύρωση και
οριοθέτηση, με αφετηρία ιδίως – όχι όμως και
αποκλειστικώς, όταν π.χ. είχαν προηγηθεί στην Αγγλία η
“Magna Carta Libertatum”, του 1215 και το “Bill of Rights”,
του 1689 και μεταγενεστέρως στις ΗΠΑ, το 1791, είχαν
επέλθει οι πρώτες τροπολογίες του Συντάγματός τους, που
προσέθεσαν σε αυτό θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα – το
πλαίσιο της «Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
και του Πολίτη», της 26ης Αυγούστου 1789, κατά την
Γαλλική Επανάσταση. β1) Ήδη από το χρόνο εμφάνισης
της ως άνω Διακήρυξης –και σύμφωνα με το περιεχόμενό
της- προκύπτει ότι τα Θεμελιώδη Δικαιώματα του
Ανθρώπου συνδέονται αρρήκτως με την φύση του και τον
προορισμό του. Κατά τούτο δεν μπορεί να τα θεωρήσει
κανείς ακόμη και ανεξάρτητα από κάθε μορφή εξουσίας,
πολιτική ή οικονομική. Για τον λόγο αυτό το Κράτος, ως
μορφή πολιτικής εξουσίας με δημοκρατική οργάνωση,
κατά το πρότυπο της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας,
υπάρχει προκειμένου να εγγυάται την πλήρη αναγνώριση
και ακώλυτη άσκηση των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου. Κατά συνέπεια, η κρατική εξουσία τότε μόνο
νομιμοποιείται δημοκρατικώς και επαρκώς, όταν παρέχει
θεσμικώς τις εγγυήσεις αυτές. Και, αντιθέτως, χάνει την
έναντι του κοινωνικού συνόλου γενικότερη νομιμοποίησή
της όταν είτε παραβλέπει τα Δικαιώματα αυτά. Είτε, τέλος,
εξαπλώνεται, κατά τρόπο βλαπτικό για τα ως άνω
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Δικαιώματα, σε δραστηριότητες παρέμβασης στο
κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι, οι οποίες δεν έχουν
σχέση με τις εγγυήσεις αναγνώρισης και ακώλυτης
άσκησής τους. β2) Από πλευράς περιεχομένου, η
σύγχρονη
αντίληψη
τόσο
της
Φιλελεύθερης
Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας όσο και του Κράτους
Δικαίου έχει επιφέρει ουσιώδεις μεταβολές στο
περιεχόμενο των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου. Με πιο αξιοσημείωτη εκείνη που αφορά τα
Κοινωνικά Δικαιώματα και, συνακόλουθα, το Κοινωνικό
Κράτος Δικαίου. Και τούτο – με την πρόσθετη διευκρίνιση
ότι ουδένα πλέον δικαίωμα μπορεί να θεωρηθεί «αμιγές» –
διότι στον παραδοσιακό κατάλογο των Πολιτικών
Δικαιωμάτων και των Ατομικών Ελευθεριών, που αφορούν,
αντιστοίχως, το status activus και το status negativus του
δικαιούχου τους, έχουν πλέον προστεθεί και τα Κοινωνικά
Δικαιώματα, τα οποία ανάγονται στο status positivus του
δικαιούχου τους. Τα Κοινωνικά Δικαιώματα δεν αφορούν
την άσκηση και τον έλεγχο της πολιτικής εξουσίας ούτε
απλώς εγγυώνται την άμυνα του δικαιούχου τους απέναντι
στην κρατική εξουσία. Το περιεχόμενό τους είναι,
αντιθέτως, «θετικό», με την έννοια ότι επιτρέπει, μέσ’ από
την άσκησή τους, να ζητηθεί εκ μέρους των αρμόδιων
κρατικών οργάνων η παροχή προς τον δικαιούχο τους
συγκεκριμένου αγαθού ή συγκεκριμένης υπηρεσίας.
Βεβαίως,
«αχίλλειος
πτέρνα»
των
Κοινωνικών
Δικαιωμάτων, και μάλιστα όχι μόνο στο πλαίσιο της
Ελληνικής Έννομης Τάξης, παραμένει η μη ολοκλήρωση
του καθεστώτος αποτελεσματικής άσκησής τους, ιδίως
μέσω της δικαστικής οδού. Τούτο οφείλεται κυρίως στην
έλλειψη, κατά μεγάλο τουλάχιστον μέρος, αγώγιμης
αξίωσης κατά την άσκησή τους. Τα Κοινωνικά Δικαιώματα
συνδέονται, όπως είναι φανερό, αναπόσπαστα με τον
κρατικό παρεμβατισμό. Είναι λοιπόν αυτονόητο ότι, στο
πλαίσιο του Κράτους Δικαίου της Φιλελεύθερης
Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας, η πρόβλεψή τους αλλά
και η άσκησή τους δικαιολογείται όταν και όπου είναι
επιτρεπτή η εμφάνιση του κρατικού παρεμβατισμού. Τούτο
συμβαίνει όταν η κρατική εξουσία επεμβαίνει διορθωτικώς,
προκειμένου να διαμορφώσει ή και ν’ αποκαταστήσει τις
συνθήκες διαβίωσης των μελών του κοινωνικού συνόλου,
υπό καθεστώς προσωπικής ασφάλειας και Δικαιοσύνης,
σύμφωνα με τις βασικές αρχές της αναλογικής Ισότητας. Β.

Όπως ευχερώς συνάγεται από την ανάλυση που
προηγήθηκε, ο κρατικός παρεμβατισμός, στο πλαίσιο του
Συντάγματος, που θεμελιώνεται στις αρχές και τις αξίες της
Φιλελεύθερης Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας, συνιστά
βεβαίως εξαίρεση. Πλην όμως, υπό προϋποθέσεις φυσικά,
ο κατά τ’ ανωτέρω παρεμβατισμός όχι μόνον επιτρέπεται
ως απολύτως συμβατός με το όλο πνεύμα του
Φιλελευθερισμού. Αλλά και –κάτω από συγκεκριμένες
συνθήκες άσκησης της συνταγματικώς επιβεβλημένης
κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής- επιβάλλεται, κυρίως
στο πλαίσιο της σύνδεσής του με τις αρχές και επιταγές της
υπεράσπισης της αξίας του Ανθρώπου, της ελεύθερης
ανάπτυξης της προσωπικότητάς του, της εδραίωσης της
κοινωνικής συνοχής και της αποτελεσματικής λειτουργίας
του Κοινωνικού Κράτους Δικαίου. 1. Με δεδομένο, λοιπόν,
το γεγονός ότι η Φιλελεύθερη Αντιπροσωπευτική
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Δημοκρατία βασίζεται στο Κράτος Δικαίου, που εγγυάται
την άσκηση των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
– και κατά προτεραιότητα των Δικαιωμάτων, μέσω των
οποίων ο φορέας τους επιβεβαιώνει την αξία του και
αναπτύσσει ελευθέρως την προσωπικότητά του- είναι
προφανές πως το πεδίο του κοινωνικού και οικονομικού
γίγνεσθαι ανήκει, οιονεί προνομιακώς, στον φορέα
άσκησης των κάθε είδους Δικαιωμάτων. Άρα η κρατική
παρέμβαση συνιστά την εξαίρεση. Αυτό ακριβώς
υποδηλώνει, με θεσμικούς όρους, όχι μόνο το νομικό
πλαίσιο του άρθρου 5 παρ. 1 του Συντάγματος, που
εγγυάται την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας.
Αλλά και, ιδίως, η σύνδεσή του π.χ. με τις –υποδεέστερης
βεβαίως τυπικής ισχύος- διατάξεις του άρθρου 361 ΑΚ, οι
οποίοι καθιερώνουν την ελευθερία των συμβάσεων.
Δηλαδή την αρχή ότι, κατά γενικό κανόνα, στον ευρύτερο
τομέα του Ιδιωτικού Δικαίου –άρα στον τομέα όπου
διαμορφώνεται, κατά κανόνα, το κοινωνικό και οικονομικό
γίγνεσθαι- η μονομερής δράση, ήτοι η δράση άμεσης ή και
έμμεσης μονομερούς επέμβασης στην βούληση του άλλου,
συνιστά οριακή εξαίρεση. Ενώ ο κανόνας είναι ο
συμβατικός δεσμός. Ήτοι η δικαιοπραξία, η οποία
προκύπτει ύστερα από τη σύμπτωση βουλήσεων, δια της
αμοιβαίας οριοθέτησης των αντίστοιχων πεδίων άσκησης
των αντιτιθέμενων δικαιωμάτων. 2. E contrario –αλλά και
συνακόλουθα- ο κρατικός παρεμβατισμός στο πλαίσιο της
Φιλελεύθερης Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας ναι μεν
συνιστά την εξαίρεση. Πλην όμως η εξαίρεση αυτή αποκτά,
όταν οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες το επιβάλλουν,
ρυθμιστικό ρόλο προς την κατεύθυνση αυτής ταύτης της
υπεράσπισης του Φιλελευθερισμού. α) Και τούτο συμβαίνει
όταν τα in concreto οικονομικά δεδομένα εξελίσσονται με
στρεβλό τρόπο, ο οποίος οδηγεί στην αδυναμία
εφαρμογής των βασικών κανόνων λειτουργίας του όλου
καπιταλιστικού οικονομικού συστήματος, φυσικά υπό την
«γνήσια» εκδοχή του. α1) Τότε ο κρατικός παρεμβατισμός
εμφανίζεται ως οργανωμένη και προγραμματισμένη
μέθοδος όχι βεβαίως αντικατάστασης του καπιταλιστικού
οικονομικού συστήματος. Αλλά, όλως αντιθέτως, ως
μέθοδος αποκατάστασης των θεμελιωδών
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χαρακτηριστικών του, ώστε μετά την έξοδο από την
κοινωνική και οικονομική κρίση να είναι πλέον και πάλι
εφικτή η ομαλή λειτουργία των κανόνων της Οικονομίας
της Αγοράς. α2) Αυτή η οιονεί συνύπαρξη του όλου
καπιταλιστικού οικονομικού συστήματος με τον κρατικό
παρεμβατισμό αναδεικνύεται ευκρινώς ιδίως μέσ’ από το
θεωρητικό έργο του John Maynard Keynes (“The General
Theory of Employment, Interest and Money”, 1936, ελλ. έκδ.
«Η γενική θεωρία της απασχόλησης του τόκου και του
χρήματος», Παπαζήσης, 2001). Και μάλιστα τόσο κατά την
πορεία αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης μετά το
«κραχ» του 1929. Όσο και, κυρίως, στο πλαίσιο της
προσπάθειας ανόρθωσης του καπιταλιστικού οικονομικού
συστήματος μέσ’ από τα ερείπια του Δεύτερου Παγκόσμιου
Πολέμου. β) Ως προς τις επιμέρους εκφάνσεις του κρατικού
παρεμβατισμού είναι δυνατό – όχι όμως χωρίς κάποια
δόση γενίκευσης – να επιχειρηθεί η ακόλουθη διάκριση: Ο
–εν είδει πάντα «βοηθού εκπληρώσεως», στο πλαίσιο της
επιχείρησης επανόδου σε συνθήκες ομαλότητας της
Οικονομίας της Αγοράς, μετά από περιόδους βαθιάς
κρίσης- κρατικός παρεμβατισμός κατατείνει, συνήθως: β1)
Είτε στην παρέμβαση του Κράτους, προκειμένου ν’
αντιμετωπίσει τον κίνδυνο οικονομικής κατάρρευσης, με
μεθόδους που επιδιώκουν την αποκατάσταση του
καθεστώτος πλήρους απασχόλησης, ιδίως μέσ’ από την
άσκηση συγκεκριμένων πολιτικών προώθησης της
ενεργού ζήτησης. β2) Είτε στην θωράκιση των δομών του,
lato sensu, Κοινωνικού Κράτους Δικαίου. Και μάλιστα κατά
τρόπο, ώστε η λειτουργία των δομών αυτών να είναι σε
θέση ν’ αντιμετωπίσει, μέσω της υπεράσπισης της αξίας
του Ανθρώπου και της ελεύθερης ανάπτυξης της
προσωπικότητάς του, τον κίνδυνο της κοινωνικής
εξαθλίωσης. Επέκεινα δε τον κίνδυνο κοινωνικής έκρηξης,
η οποία συνιστά αιτία πραγματικής κατάρρευσης του
«γνήσιου» καπιταλιστικού συστήματος.

Από το σύνολο των αναλύσεων που προηγήθηκαν, με
αφετηρία τον σχολιασμό των αποφάσεων ΣτΕ (Ολ.) 190191/2022 ως προς την έκταση του κρατικού παρεμβατισμού
διά του ελέγχου και της εποπτείας επί των Δημόσιων
Επιχειρήσεων, συνάγεται και ότι δύσκολα μπορεί ν’
αμφισβητηθεί πως είναι οι ίδιες οι διατάξεις του
Συντάγματος, οι οποίες καθορίζουν και το γενικότερο
πνεύμα που διατρέχει το σύνολο των κανονιστικών του
ρυθμίσεων, ως προς τον μέσω τούτου επιδιωκόμενο τελικό
σκοπό. Υπ’ αυτή την έννοια μπορεί να γίνει, βεβαίως,
λόγος και για την κοινωνικοοικονομική «ιδεολογία» του
Συντάγματος, οριοθετημένη μέσ’ από θεσμικούς διαύλους.
Α. Μια τέτοια «ιδεολογία» συνίσταται, κατ’ ουσία, στην
θεσμική κατοχύρωση του Φιλελευθερισμού με κοινωνικό
πρόσωπο. Δηλαδή του γενικού κανόνα της μη ανάμειξης
του Κράτους στο κοινωνικοοικονομικό πεδίο, το οποίο
ανήκει, κατ’ αρχήν και κατά κανόνα, στην ιδιωτική
πρωτοβουλία και επιτρέπει την εντός αυτού ελεύθερη
ανάπτυξη της προσωπικότητας, δια της συμμετοχής του
φορέα των κατ’ ιδίαν Δικαιωμάτων ιδίως στην κοινωνική
και οικονομική ζωή. Αλλά και της εξαίρεσης του
περιορισμένου κρατικού παρεμβατισμού, κυρίως προς την
κατεύθυνση της διόρθωσης των στρεβλώσεων της
Οικονομίας της Αγοράς, οι οποίες θα μπορούσαν να
οδηγήσουν σε υπονόμευση της ομαλής κοινωνικής
συμβίωσης, του Κοινωνικού Κράτους Δικαίου και, εντέλει,
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της κοινωνικής συνοχής. Η θεσμική οριοθέτηση των
αμοιβαίων σχέσεων μεταξύ Φιλελευθερισμού και
παρεμβατισμού και, συνακόλουθα, η συνταγματική
κατοχύρωση της «ιδεολογίας» του Φιλελευθερισμού με
κοινωνικό πρόσωπο προκύπτει από συγκεκριμένες
διατάξεις του Συντάγματος. Όπως είναι π.χ. : 1. Οι γενικές
ρήτρες,
οι
οποίες
διαμορφώνουν
τον
όλο
Ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του, μ’ «αιχμή του δόρατος»
τις προμνημονευόμενες γενικές ρήτρες των άρθρων 2 παρ.
1 και 5 παρ. 1, περί της υπεράσπισης της αξίας του
Ανθρώπου
και
της
ελεύθερης
ανάπτυξης
της
προσωπικότητάς του. 2. Οι διατάξεις του εκείνες, οι οποίες
θεσπίζουν τους κανόνες άσκησης των συνταγματικώς
κατοχυρωμένων Δικαιωμάτων, με «κορωνίδα» τους
κανόνες άσκησης των Κοινωνικών Δικαιωμάτων, οι οποίοι
αποτελούν την θεσμική βάση αυτού τούτου του Κοινωνικού
Κράτους Δικαίου. Και οι οποίοι δεν εξαντλούνται στην απλή
περιγραφή των όρων και των προϋποθέσεων ακώλυτης
άσκησης
των
συνταγματικώς
κατοχυρωμένων
Δικαιωμάτων. Αλλά, επιπροσθέτως, προβλέπουν και τους
περιορισμούς, στους οποίους υπόκεινται τα Δικαιώματα,
προκειμένου ν’ αποφευχθεί ιδίως η μέσω της σύγκρουσης,
κατά την άσκησή τους, αλληλοαναίρεσή τους. 3. Και οι
διατάξεις εκείνες, οι οποίες ορίζουν πότε και υπό ποίους
όρους επιτρέπεται –ή και επιβάλλεται- ο κρατικός
παρεμβατισμός στο κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι,
πάντοτε προκειμένου να θωρακισθεί η ομαλή κοινωνική
συμβίωση, το Κοινωνικό Κράτος Δικαίου και η ομαλή
συνεχής λειτουργία κρίσιμων, για το κοινωνικό σύνολο,
δημόσιων
υπηρεσιών.
Β.
Ο
«ιδεολογικός»
προσανατολισμός του Συντάγματος έχει άμεσες και
ευκρινείς επιπτώσεις στην οργάνωση του κατά τις
συνταγματικές επιταγές διαμορφωμένου Κράτους Δικαίου.
Και τούτο διότι ένας τέτοιος προσανατολισμός επηρεάζει
ενεργώς, εκ των πραγμάτων, τόσο το περιεχόμενο των
κανόνων δικαίου που διαγράφουν το πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων των κρατικών οργάνων, ιδίως δε των
οργάνων της Νομοθετικής και, πρωτίστως, της
Εκτελεστικής Εξουσίας. Όσο και το περιεχόμενο των
κανόνων δικαίου που οργανώνουν τους κυρωτικούς
μηχανισμούς, από την λειτουργία των οποίων εξαρτάται η
άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών σύμφωνα με την, lato
sensu, Αρχή της Νομιμότητας.

Η

αλληλεπίδραση του
«ιδεολογικού» προσανατολισμού
του Συντάγματος και του
Κράτους Δικαίου, στο πλαίσιο της
Φιλελεύθερης Αντιπροσωπευτικής
Δημοκρατίας, αποκτά σήμερα πολύ
μεγαλύτερη σημασία, κυρίως λόγω
των συνθηκών γενικευμένης
οικονομικής και κοινωνικής
κρίσης που έχουν δημιουργηθεί

–όχι μόνο στην Χώρα μας, αλλά στο ευρύτερο πεδίο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης- κατ’ εξοχήν εξαιτίας των εξαιρετικά
επώδυνων επιπτώσεων της πανδημίας του Covid 19 και
του τρόπου διαχείρισής της, σ’ Ευρωπαϊκό και σε
παγκόσμιο, σχεδόν, επίπεδο.
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του Νότη Μαριά

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

Τ

ο μήνυμα των
Πορτογαλικών
εκλογών φαίνεται
ότι απασχολεί πλέον
έντονα τα κομματικά
επιτελεία στην
Αθήνα, ενόψει
και των προσεχών
βουλευτικών
εκλογών, όποτε
και αν γίνουν αυτές.

Έτσι η μεν ΝΔ ανέδειξε το γεγονός
ότι
ο
πρωθυπουργός
της
Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα κέρδισε
τις εκλογές και μάλιστα αυτοδύναμα,
ο
ΣΥΡΙΖΑ
επισήμανε
ότι
η

κυβέρνηση
της
Πορτογαλίας
προχώρησε στην αύξηση του
κατώτατου μισθού και το ΚΙΝΑΛΠΑΣΟΚ τόνισε ότι νικητής ήταν το
Σοσιαλιστικό
Κόμμα
που
ως
γνωστόν ανήκει στον χώρο της
σοσιαλδημοκρατίας, επιχειρώντας
μάλιστα να φέρει στις μνήμες μας τις
παλιές εποχές όταν στις δύο χώρες
τα σοσιαλιστικά κόμματα ήταν
εξαιρετικά ισχυρά με ηγετικές
φυσιογνωμίες τον Μάριο Σουάρες
και τον Ανδρέα Παπανδρέου που
έφεραν τα κόμματά τους στην
εξουσία το 1976 και το 1981
αντίστοιχα.

Πάντως
υπάρχουν
αρκετές
ομοιότητες μεταξύ των δύο χωρών
αφού Ελλάδα και Πορτογαλία έχουν
περίπου τον
ίδιο
πληθυσμό,
10.682.547
η
Ελλάδα
έναντι
10.298.252 της Πορτογαλίας και οι
δύο χώρες ανήκουν στο ΝΑΤΟ, ενώ
Αθήνα και Λισαβώνα βγήκαν από τις
δικτατορίες το 1974. Η Ελλάδα έγινε
μέλος της τότε ΕΟΚ το 1981 και η
Πορτογαλία
το
1986.
Επίσης
ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Νότο και
έχουν νοιώσει τη μέγγενη των
μνημονίων.

Η

Ελλάδα μπήκε στα
μνημόνια το 2010
και η Πορτογαλία
το 2011 για να βγει
όμως από τα μνημόνια
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σε μια τριετία πολύ
πιο γρήγορα σε σχέση
με την Ελλάδα

(www.kathimerini.gr 7/8/2018). Η
Πορτογαλία παρουσιάζει καλύτερες
οικονομικές επιδόσεις με βάση
στοιχεία του 2020, καθώς το ΑΕΠ της
ήταν 228 δις δολάρια έναντι 189 δις
δολάρια της Ελλάδας, το δημόσιο
χρέος της Πορτογαλίας ήταν 308,9
δις δολάρια ήτοι ποσοστό 135,2 %
του ΑΕΠ, την ώρα που το ελληνικό
δημόσιο χρέος έφτασε στο 206,3%
του ΑΕΠ σκαρφαλώνοντας στα 389,5
δις
δολάρια.
Επιπλέον
τον
Δεκέμβριο 2021 η ανεργία στην
Πορτογαλία ήταν 5,9% ενώ στην
Ελλάδα
12,7%
(ec.europa.eu/eurostat).

Π

άντως η
Πορτογαλία
έχει αξιοποιήσει
καλύτερα την
συμμετοχή της στην
ΕΕ, καθώς το ΑΕΠ της
αντιστοιχεί στο 76% του
μέσου ΑΕΠ της ΕΕ, ενώ
η αντίστοιχη επίδοση
της Ελλάδας είναι
μόλις στο 62%.
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προβλέποντας πολλές κοινωνικές δράσεις, όπως η
«κοινωνική στέγαση» με την κατασκευή χιλιάδων νέων
κατοικιών. Και το κερασάκι στην τούρτα ήταν η
ανακοίνωσή του πριν τις εκλογές ότι αυξάνεται ο
κατώτατος μισθός κατά 6% ή 47 ευρώ μηνιαίως με τον
οποίο θα αμείβονται πλέον τουλάχιστον 900.000
πορτογάλοι εργαζόμενοι (www.rfi.fr 27/1/2022).

Για όσους από εμάς παρακολουθήσαμε τη ροή των
αποτελεσμάτων των Πορτογαλικών εκλογών από τα
δορυφορικά κανάλια της Πορτογαλίας (RTP) και της
Ισπανίας (RTVE) ξενυχτώντας μέχρι να πέσει η αυλαία με
την ομιλία του νικητή Αντόνιο Κόστα γύρω στις 2.30 ώρα
Ελλάδος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι ομιλίες των
αρχηγών των κομμάτων που παρήλασαν από τους δέκτες
προσπαθώντας να εμψυχώσουν στους οπαδούς τους μετά
την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, με κορυφαία αυτή
του Πρωθυπουργού και αρχηγού του κυβερνώντος
Σοσιαλιστικού Κόμματος που είχε κατακτήσει την απόλυτη
πλειοψηφία με 117 έδρες στο Πορτογαλικό κοινοβούλιο
των 230 συνολικά εδρών (https://expresso.pt 31/1/2022).

Μ

εγάλος νικητής λοιπόν
των εκλογών με ποσοστό
41,68% ο Αντόνιο Κόστα
ο επονομαζόμενος και «Γκάντι
της Λισαβώνας» τόσο λόγω του
τρόπου ζωής του

(https://www-rtp-pt 6/10/2014) όσο και γιατί ο παππούς του
είχε γεννηθεί στην πρώην πορτογαλική αποικία της Goa
που από το 1961 ανήκει στην Ινδία (www.wionews.com
31/1/2022). Πρώην Δήμαρχος της Λισαβώνας και γνωστός
οπαδός της Μπενφίκα (www.france24.com 30/1/2022) ο
Αντόνιο Κόστα εντάχθηκε το 1975 σε ηλικία 14 ετών στη
νεολαία του Σοσιαλιστικού Κόμματος για να γίνει τελικά
ηγέτης του Κόμματος το 2014 και Πρωθυπουργός το 2015.
Θητεία την οποία σχεδιάζει να συνεχίσει για μια νέα
τετραετία. Στα θετικά του πιστώνεται το γεγονός ότι
διαχειρίστηκε με ιδιαίτερη επιτυχία την πανδημία με
9.206.227 πλήρως εμβολιασμένους μέχρι 2/2/2022 έναντι
7.317.910 στην Ελλάδα, δαπανώντας σημαντικά ποσά για
τη στήριξη του συστήματος υγείας και παίρνοντας μέσω
του προγράμματος Sure φτηνό δανεισμό 5,934 δις ευρώ
έναντι 5,265 δις ευρώ της Ελλάδας (https://ec.europa.eu).
Εντυπωσίασε τους πάντες καθώς αρκετά έγκαιρα
τροποποίησε το Πορτογαλικό ΕΣΠΑ λόγω πανδημίας και
lock down μοιράζοντας δωρεάν 100.000 ηλεκτρονικούς
υπολογιστές στους μαθητές τον Οκτώβριο του 2020. Τέλος,
κατέθεσε
πρώτος
το
Πορτογαλικό
Σχέδιο
για
χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης

Τ

α αποτελέσματα των
Πορτογαλικών βουλευτικών
εκλογών της 30ης Ιανουαρίου
2022, κατέδειξαν για άλλη μια φορά
την ανικανότητα των περίφημων
εταιρειών δημοσκοπήσεων να
προβλέψουν την έκβαση, καθώς
αρκετές από αυτές έδιναν περίπου
ισοψηφία του Σοσιαλιστικού
Κόμματος με το Σοσιαλδημοκρατικό
Κόμμα της αντιπολίτευσης και
προεξοφλούσαν ότι σε καμία
περίπτωση δεν θα έβγαινε
αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Έπεσαν όμως έξω όπως έχει συμβεί επανειλημμένα στην
Ελλάδα και σε άλλες χώρες αποδεικνύοντας για άλλη μια
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O

ι περίφημες δημοσκοπήσεις
αποτελούν κατ΄ εξοχήν εργαλείο
διαμόρφωσης της κοινής γνώμης
παρά αποτύπωσής της.

φορά ότι ….

Στις Πορτογαλικές βουλευτικές εκλογές της 30ης
Ιανουαρίου 2022 εκ των 9.298.390 εγγεγραμμένων
ψηφοφόρων πήγαν στις κάλπες τελικά 5.389.705,
καταγράφοντας
ποσοστό
συμμετοχής
57,96%
(www.legislativas2022.mai.gov.pt), ενώ στην Πατρίδα μας
στις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 εκ των 9.984.934
Ελλήνων ψηφοφόρων τελικά ψήφισαν 5.769.644, ήτοι
ποσοστό 57,78% (https://ekloges.ypes.gr). Τις εκλογές
κέρδισε το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS) του Αντόνιο Κόστα με
2.246.637 ψήφους και ποσοστό 41,68% καταλαμβάνοντας
117 έδρες από τις συνολικά 230 έδρες του Πορτογαλικού
Κοινοβουλίου με δεύτερο το δεξιό Σοσιαλδημοκρατικό
Κόμμα (PPD/PSD) που με 1.498.605 ψήφους και ποσοστό
27,80% πήρε 71 έδρες. Αίσθηση προκάλεσε η εκλογική
απογείωση τόσο της άκρας δεξιάς, καθώς το Chega με
385.559 ψήφους και ποσοστό 7,15% παίρνει 12 έδρες όσο
και της φιλελεύθερης πρωτοβουλίας (IL) που με 268.414
ψήφους και ποσοστό 4,98%. καταλαμβάνει 8 έδρες. Από
την άλλη πλευρά το Μπλόκο της Αριστεράς με 240.265
ψήφους και ποσοστό 4,46% πήρε 5 έδρες και το
Πορτογαλικό ΚΚ-Πράσινοι με 236.635 ψήφους και ποσοστό
4,39% πήρε 6 έδρες, βλέποντας αμφότερα τη δύναμή τους
να μειώνεται, πληρώνοντας προφανώς το γεγονός ότι
προκάλεσαν τις πρόωρες εκλογές αποσύροντας τη
στήριξή τους από την κυβέρνηση του Αντόνιο Κόστα.
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θεσμοθετηθεί στην Ελλάδα και το οποίο σύμφωνα με το
Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο υποτίθεται ότι «αποβλέπει
στην αποφυγή καταθρυματισμού των πολιτικών δυνάμεων
και κατά την αντίληψη του νομοθέτη, όπως αυτή εκτίθεται
στην εισηγητική έκθεση του ν. 1907/1990, συνδέεται με τη
δυνατότητα σχηματισμού βιώσιμων κυβερνήσεων» (ΑΕΔ
11/1994). Άλλωστε όπως τόνισε στην ίδια Απόφασή του το
ΑΕΔ καθώς «το όριο του 3% τίθεται αντικειμενικά και
απρόσωπα» «δεν τίθεται θέμα δυσμενούς μεταχειρίσεως
της αναγνωρισμένης με τη σύμβαση της Λωζάνης
θρησκευτικής μουσουλμανικής, μειονότητας στο Νομό
Ροδόπης».

Τ

ο δεύτερο σημείο που
εξαφανίστηκε κυριολεκτικά από
την ελληνική αρθρογραφία για
τις Πορτογαλικές εκλογές είναι το
γεγονός ότι εκεί η απλή αναλογική
λειτουργεί πραγματικά και φυσικά
δεν υπάρχει το καλπονοθευτικό
όριο εισόδου στη Βουλή που
εδώ στην Ελλάδα είναι 3%.

Έτσι 4 κόμματα που πήραν κάτω από 1,5% εξασφάλισαν
έδρες ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη στις διάφορες
εκλογικές περιφέρειες. Ειδικότερα η συνεργασία δεξιών
PDS-CDS με 50.634 ψήφους και ποσοστό 0,94% πήρε 3
έδρες, το φιλοζωϊκό PAN με 1,53% και 82.250 ψήφους πήρε
1 έδρα, το αριστερό LIVRE με 68.975 ψήφους και ποσοστό
1,28% πήρε 1 έδρα και το PPD/PSD με 28.520 ψήφους και
ποσοστό
0,53%
πήρε
2
έδρες
(www.legislativas2022.mai.gov.pt). Με τον τρόπο αυτόν η
απλή αναλογική στην Πορτογαλία επιβραβεύει τις μικρές
πολιτικές δυνάμεις που όμως διαθέτουν σε συγκεκριμένες
εκλογικές περιφέρειες σημαντική τοπική δύναμη, γεγονός
ανήκουστο βέβαια για το ελληνικό εκλογικό σύστημα. Παρά
την εφαρμογή της απλής και άδολης αναλογικής στην
Πορτογαλία και παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε εκεί το
εκλογικό όριο του 3% εντούτοις όπως προαναφέρθηκε το
Σοσιαλιστικό Κόμμα του Αντόνιο Κόστα κέρδισε την
αυτοδυναμία.

Έτσι αποδεικνύεται ότι μπορεί να σχηματιστεί αυτοδύναμη
κυβέρνηση ακόμη και χωρίς το όριο του 3% το οποίο έχει

Σ

τις προσεχείς βουλευτικές
εκλογές στην Πατρίδα μας παρά
τα αντιθέτως διατεινόμενα τελικά
δεν θα εφαρμοστεί τελικά η απλή
και άδολη αναλογική και αυτό γιατί
το καλπονοθευτικό όριο του 3%
θα ισχύσει για άλλη μια φορά.

Ως γνωστόν το Κίνημά μας ΕΛΛΑΔΑ - Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
στις Ευρωεκλογές του 2019 παρά τη συστηματική φίμωσή
μας από τα ΜΜΕ και το όργιο των παρανομιών που έγιναν
σε βάρος μας με τις δεκάδες παραβιάσεις της εκλογικής
νομοθεσίας,
τις
οποίες
έγκαιρα
καταγγείλαμε
(www.ethnos.gr
26/5/2019
και
www.naftemporiki.gr
26/5/2019), εντούτοις έλαβε ποσοστό 1,24% και 70.347
ψήφους. Απαιτούμε λοιπόν την κατάργηση εδώ και τώρα
του καλπονοθευτικού ορίου του 3% καθώς το
ψευδοεπιχείρημα ότι δήθεν συμβάλει στη δημιουργία
βιώσιμων κυβερνήσεων δεν ισχύει όπως αποδείχθηκε και
στις πρόσφατες πορτογαλικές εκλογές.
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συνεχείς ανατιμήσεις και από
τις οικονομικές συνέπειες της
πανδημίας, κρίθηκαν ενοχλητικές.

Ο

μέχρι πρότινος πρόεδρος
της ΚΕΕ και Προέδρος του
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου
Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου
κατήγγειλε την ανατροπή του από
την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
Ελλάδος, κάνοντας λόγο για
εξωθεσμικά κέντρα εξουσίας.

«Σήμερα συντελέστηκε μία κίνηση πραξικοπηματικού
χαρακτήρα, μεθοδευμένη από εξωθεσμικά κέντρα εξουσίας,
που με μία ωμή παρέμβαση στα εσωτερικά της ΚΕΕΕ
συντόνισαν την ανατροπή μου» τόνισε ο, Γιάννης
Χατζηθεοδοσίου, σε δήλωσή του με την οποία ανακοίνωσε
την αποχώρησή του από την Ένωση. Όπως αναφέρει,
«σχεδόν 6 μήνες μετά τον αδόκητο χαμό του Κωνσταντίνου
Μίχαλου και την ομόφωνη εκλογή μου ως Πρόεδρος της
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, κάποια
«πρόθυμα» μέλη της Διοικητικής Επιτροπής έθεσαν θέμα
αντικατάστασης μου. Πρόκειται για κάτι που δεν έχει
ξαναγίνει στην ιστορία του Επιμελητηριακού θεσμού. Αξίζει
να σημειωθεί ότι όλο αυτό το διάστημα οι όποιες
αποφάσεις για δράσεις της ΚΕΕΕ είχαν ληφθεί ομόφωνα.

Π

ροφανώς οι δημόσιες
παρεμβάσεις μου υπέρ της
στήριξης των επιχειρήσεων της
χώρας, σε μία χρονική στιγμή που
το επιχειρείν πλήττεται από τις

Κάποιοι θα προτιμούσαν αυτή την κρίσιμη ώρα η ΚΕΕΕ να
μην εκφράζει τις θέσεις των Επιμελητηρίων και των μελών
τους και να παραμένει σε αφωνία. Να μην είναι
ακηδεμόνευτη, χωρίς συμμετοχή σε εξωθεσμικά και
μικροπολιτικά τερτίπια, πάντα στην υπηρεσία όλων των
επιχειρήσεων της χώρας, αλλά να μετατραπεί σε πειθήνιο
όργανο κάποιων κυβερνητικών παραγόντων. Ας μας
εξηγήσει ο κ. Μπρατάκος τι ακριβώς συζητήθηκε χθες το
βράδυ στα γραφεία του ΕΒΕΑ μεταξύ του ιδίου, των 7
μελών της ΔΕ της ΚΕΕΕ που υπογράφουν την πρόταση για
την αντικατάσταση μου, του Διευθυντή της ΚΕΕΕ και του
νομικού της συμβούλου; Από πότε ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ
ασχολείται με τα εσωτερικά της ΚΕΕΕ; Μήπως πρόκειται
για μία ωμή παρέμβαση με στόχο την αντικατάσταση μου;
Ίσως τα πράγματα εξελίσσονταν διαφορετικά αν ήμουν
περισσότερο «ήσυχος» και λιγότερο διεκδικητικός. Πάντα
επιδίωκα να είμαι χρήσιμος και όχι απαραίτητα
ευχάριστος. Να μιλώ με πράξεις και όχι να αρκούμαι στις
τυπικές υποχρεώσεις ενός «yes man». Αυτό το ρόλο τον
αφήνω για κάποιους άλλους.

Α

ποχωρώ από τη θέση του
Προέδρου της ΚΕΕΕ έχοντας ήσυχη
τη συνείδηση μου ότι έπραξα
στο ακέραιο το καθήκον μου.

Κάτι που αναγνώρισαν πολλοί Πρόεδροι Επιμελητηρίων
τους οποίους και ευχαριστώ. Πλέον, τη μάχη για τα
δικαιώματα των μικρομεσαίων και τις προοπτικές
ανάπτυξης που πρέπει να αποκτήσουν, θα τη δίνω
καθημερινά από τη θέση του Προέδρου του
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών».
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του Γιώργου Βάμβουκα
Καθηγητή Οικονομικών
και Οικονομετρίας
του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
(ΓΛΚ) προσφάτως δημοσίευσε τα
στοιχεία που αφορούν τα βασικά
δημοσιονομικά μεγέθη της Γενικής
Κυβέρνησης του 2021. Από την
επεξεργασία των στοιχείων δύο
είναι οι ουσιώδεις παρατηρήσεις
που εξάγονται και παρουσιάζουν
ενδιαφέρον αναφορικά με τις
βραχυπρόθεσμες προοπτικές της
εθνικής μας οικονομίας. Η πρώτη
παρατήρηση αφορά το σκέλος των
κρατικών δαπανών. Την περίοδο
2020-2021 το σύνολο των κρατικών
δαπανών από 85,11 αυξήθηκε σε
86,95 δις ευρώ. Στο σημείο αυτό
εγείρεται ένα σοβαρό ζήτημα που
καθρεφτίζει την ποιότητα του ήθους
και της αξιοπιστίας της ασκούμενης
κυβερνητικής
οικονομικής
πολιτικής. Κατά την διάρκεια του
2021, ο πρωθυπουργός, ο υπουργός
Οικονομικών και άλλα στελέχη του
κυβερνητικού
οικονομικού
επιτελείου, ισχυρίζονταν ότι λόγω
Covid 19 οι κρατικές ενισχύσεις για
την στήριξη των νοικοκυριών και
των επιχειρήσεων θα προκαλούσαν
την άνοδο των δημοσιονομικών
δαπανών
εντός
του
2021
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τουλάχιστον κατά 15 δις ευρώ. Αυτό
σημαίνει ότι με βάση τα λεχθέντα
τους, την περίοδο 2020-2021 οι
κρατικές δαπάνες θα έπρεπε από
85,11 να ξεπέρναγαν τα 90 δις ευρώ.

στιγμή απειλείται
με επονείδιστη
χρεοκοπία.

Η δεύτερη ουσιώδης παρατήρηση
σχετίζεται με την αλματώδη άνοδο
του δημοσίου χρέους. Την περίοδο
2019-2021 το δημόσιο χρέος της
κεντρικής κυβέρνησης από 356,0
εξακοντίστηκε στα 388,4 δις ευρώ, με
συνέπεια ως ποσοστό του ΑΕΠ
(Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) από
194,3% να ανέλθει στο 218,8%. Η
δημοσιονομική
κατάσταση
της
χώρας εν έτι 2021 είναι κατά πολύ
χειρότερη από τις αρχές του 2010,
ήτοι την χρονική περίοδο που
συντελέστηκε η πέμπτη χρεοκοπία
του νεοελληνικού κράτους. Τον
Δεκέμβριο του 2009 το χρέος της
κεντρικής κυβέρνησης ανερχόταν σε
298,5 δις ευρώ αντιπροσωπεύοντας
το 125,7% του ΑΕΠ.

Και τούτο γιατί αν υποτεθεί ότι
«αύριο» γινόταν άρση της ευνοϊκής
χρηματοδότησης που η χώρα μας
τυγχάνει από την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα και τους λοιπούς
μηχανισμούς του Ευρωσυστήματος,
η
ελληνική
κυβέρνηση
θα
εξαναγκαζόταν να κήρυττε στάση
πληρωμών
λόγω
αδυναμίας
καταβολής
των
τεράστιων
τοκοχρεολυτικών
δαπανών
εξυπηρέτησης του υφιστάμενου
γιγαντιαίου δημοσίου χρέους. Με
βάση τα στοιχεία του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους, περίπου
το 14% δημοσίου χρέους των 388,4
δις, δηλαδή 55 δις ευρώ, λήγει σε
χρονική περίοδο μικρότερη των 12
μηνών. Έστω ότι τις επόμενες μέρες
η χώρα μας έχανε το δικαίωμα της
ευνοϊκής χρηματοδότησής της από
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
και
τις
υπόλοιπες
θεσμικές
συνιστώσες του Ευρωσυστήματος.
Στην περίπτωση αυτή, η Ελλάδα θα
είχε την δυνατότητα να κατέβαλε
εντός του 2022 στους πιστωτές της
τοκοχρεολυτικές δαπάνες της τάξης
των 60 δις ευρώ; Η απάντηση είναι
σαφώς όχι, υποδηλώνοντας έτσι την
εξώθηση
της
χώρας
σε
εξαναγκαστική πτώχευση. Το 2022
μπήκε με κακούς οιωνούς για την
ελληνική
οικονομία.
Στις
9
Φεβρουαρίου 2022, το spread
(περιθώριο)
του
δεκαετούς
ελληνικού κρατικού ομολόγου έναντι
του αντίστοιχου γερμανικού,

Ω

στόσο, τα στοιχεία
του ΓΛΚ μας
πληροφορούν ότι
την περίοδο 2020-2021,
η επιπλέον αύξηση των
κρατικών δαπανών
ήταν μόλις 1,84 και
όχι 15 δις ευρώ
που διατυμπάνιζαν
ο πρωθυπουργός
και οι διάφοροι
κυβερνητικοί ιθύνοντες
(86,95-85,11=1,84).

Τ

ο εύλογο ερώτημα
που αναπόφευκτα
ανακύπτει είναι:
Η χώρα μας κινδυνεύει
στο εγγύς μέλλον
με έκτη χρεοκοπία;
Η απάντηση είναι ότι
η Ελλάδα ανά πάσα
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αντίληψη θα ήταν επικίνδυνη και πολύ πιθανώς θα ζημίωνε
τα οικονομικά συμφέροντα της χώρας.

Τ
κυμαινόταν πέριξ των 250 μονάδων βάσης. Δοθέντος ότι
τον Δεκέμβριο του 2021 τα μέσα επίπεδα του spread του
δεκαετούς ελληνικού ομολόγου ανερχόταν στις 140
μονάδες βάσης, συνάγεται ότι ο πέλεκυς της διεθνούς
κερδοσκοπίας βρίσκεται ήδη πάνω από το κεφάλι της
χώρας. Αν υποτεθεί ότι τις επόμενες βδομάδες τα spreads
των δεκαετών ομολόγων υπερέβαιναν τις 400 μονάδες
βάσης, με μαθηματική βεβαιότητα η χώρα μας θα ερχόταν
αντιμέτωπη με το φάσμα της εξαναγκαστικής χρεοκοπίας.
Η έκτη χρεοκοπία του σύγχρονου ελληνικού κράτους θα
ήταν μοιραίο γεγονός. Όσοι έχουν μνήμη, ενθυμούνται ότι
οι πέντε πτωχεύσεις του νεοελληνικού έθνους
συντελέστηκαν τα έτη 1827, 1843, 1893, 1932 και 2010. Η
σημερινή δημοσιονομική κατάσταση της χώρας είναι
δραματική και άνευ ιστορικού προηγούμενου.

Π

ώς είναι δυνατόν η κατάσταση
των Δημοσίων Οικονομικών
να μην είναι δραματική,
όταν το επίσημο δημόσιο χρέος
είναι υπερδιπλάσιο του ΑΕΠ;

Η δημοσιονομική θέση της Ελλάδας κυριολεκτικά είναι
φρικιαστική, καθότι σχεδόν το 80% του συνολικού κρατικού
χρέους είναι εξωτερικό. Αυτή η όντως απογοητευτική
διαπίστωση καταδεικνύει ότι η χώρα μας οφείλει σήμερα
περίπου 315 δις ευρώ σε ξένους πιστωτές. Από την άλλη
μεριά, δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε την οικτρή
χρηματοοικονομική κατάσταση του εγχώριου τραπεζικού
συστήματος. Οι εγχώριες εμπορικές τράπεζες όχι μόνο
αδυνατούν να στηρίξουν τα δημόσια οικονομικά της χώρας,
αλλά τουναντίον με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου
έχουν λάβει δάνεια από ξένους πιστωτές (εξωτερικό χρέος)
που τον Δεκέμβριο του 2021 προσέγγιζαν τα 250 δις ευρώ.
Δεν θα θέλαμε να γίνουμε μάντεις συγκλονιστικών
επερχόμενων συμβάντων.
Γεγονός
είναι
ότι
η
παρατηρούμενη διεύρυνση των spreads όλων των
κατηγοριών κρατικών ομολόγων, δηλαδή των 3τών, 5ετών,
10ετών, κ.ο.κ., εκπέμπει σήματα SOS ως προς τις
βραχυπρόθεσμες προοπτικές της εθνικής μας οικονομίας.
Πολύ πιθανώς η νυν κυβέρνηση ποντάρει στον
αμερικανικό παράγοντα. Ίσως ο πρωθυπουργός με τους
επιτελείς του πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ θα επηρεάζουν τους
διεθνείς οίκους αξιολόγησης, Moody’s, Standard & Poor’s
και Fitch, ώστε με νοθευμένες αξιολογήσεις να εμφανίζουν
ως ικανοποιητικό το rating αναφορικά με την πιστοληπτική
ικανότητα της Ελλάδας. Ωστόσο, μια τέτοια κυβερνητική

ο κολοσσιαίο δημόσιο
χρέος σε συνδυασμό με την
άθλια χρηματοοικονομική
κατάσταση των εγχώριων τραπεζών,
αποτελούν ουσιώδεις παράγοντες
εκδήλωσης πιθανής επιθετικής
αισχροκερδοσκοπίας
κατά της Ελλάδας.

Ευχόμαστε στο εγγύς μέλλον, να μην επαναληφθούν τα
θλιβερά κερδοσκοπικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν
στις αρχές του 2010, που προκάλεσαν την πέμπτη
χρεοκοπία και την υποταγή της Ελλάδας υπό το πέλμα του
δυνάστη των μνημονίων. Μακάρι η Πατρίδα μας να μην
κινδυνεύσει με έκτη χρεοκοπία!!!
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Του Κυριάκου Τόμπρα
Οικονομολόγου, Διδάκτορα
Οικονομικού Πανεπιστημίου
Salerno, Προέδρου
Υπέρβασης
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δραστηριοποιηθεί κανονικά, στο όνομά του,
χωρίς να κινδυνεύει με δεσμεύσεις τραπεζικών
λογαριασμών, κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Όπως
έχουμε
πολλές
φορές
επισημάνει, ο νέος πτωχευτικός
νόμος είναι κομμένος και ραμμένος
στα μέτρα των τραπεζών. Έτσι, για
τους Δανειολήπτες που έχουν
περιουσία
ή
που
αναμένουν
μελλοντικά έσοδα και εισοδήματα, ο
νέος πτωχευτικός νόμος είναι το
μεγαλύτερο οικονομικό δυστύχημα
που έχει ποτέ νομοθετηθεί στην
σύγχρονη ελληνική ιστορία. Την ίδια
όμως ώρα, για τους Οφειλέτες του
Δημοσίου και των Ασφαλιστικών
Ταμείων, των οποίων η περιουσία
είναι δυσανάλογα μικρότερη των
οφειλών τους, ο ίδιος αυτός
πτωχευτικός νόμος μπορεί να γίνει
ευτύχημα, επειδή, εκμεταλλευόμενοι
τις διατάξεις του, μπορούν να
απαλλαγούν από τα χρέη τους και να
καθαρίσουν το ΑΦΜ τους, σε
διάστημα από 12-36 μήνες.

Έ

τσι, εφόσον
ο Οφειλέτης
πληρώσει το
10% των οφειλών του
(ΚΟΥΡΕΜΑ ΟΦΕΙΛΩΝ
90%), το ΑΦΜ του
καθαρίζει σε 12
μήνες, μετά τους
οποίους μπορεί να

Με το ίδιο να ισχύει και για εκείνους τους Δανειολήπτες που, παράλληλα με τις
τράπεζες, έχουν μεγάλες οφειλές σε Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία, με
αποτέλεσμα, η διάσωση της περιουσίας τους από Τράπεζες, Servicers και Funds,
να καθίσταται στην πράξη άνευ ουσιαστικού αποτελέσματος, αφού, η περιουσία
που θα διασωθεί από τις τράπεζες και τα funds, λόγω τραπεζικών οφειλών, στην
συνέχεια θα χαθεί με τον πτωχευτικό νόμο, λόγω των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε
Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία.
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Επισημαίνουμε εξ αρχής ότι συμφέρει μόνο τους
Δανειολήπτες, Εγγυητές και Φορολογούμενους, των
οποίων η συνολική περιουσία είναι δυσανάλογα μικρότερη
των οφειλών τους σε Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία.
Έτσι, ο νέος πτωχευτικός νόμος δεν εξυπηρετεί τα
συμφέροντα των Δανειοληπτών και των Εγγυητών χωρίς
σημαντικές ή μη διαχειρίσιμες οφειλές σε Δημόσιο και
Ασφαλιστικά Ταμεία, ούτε εκείνους των οποίων οι ίδιες
αυτές οφειλές, παρότι μπορεί να είναι μεγάλες, δεν είναι
δυσανάλογα μεγαλύτερες του συνόλου της περιουσίας
τους.

Τ

ι ισχύει για τους Δανειολήπτες
και τους Εγγυητές με οφειλές
σε Τράπεζες, Servicers και
Funds, δυσανάλογα μεγαλύτερες
της περιουσίας τους ;;;

Ισχύει η ένταξη στις συνήθεις δράσεις της Υπέρβασης κατά
των τραπεζών, με την "Επικαιροποίηση του Πτωχευτικού
Νόμου". Και αυτό, επειδή, όπως προαναφέραμε, ο νέος
πτωχευτικός νόμος είναι κομμένος και ραμμένος στα μέτρα
των τραπεζών, με αποτέλεσμα, έτσι, για τους Δανειολήπτες
που έχουν περιουσία ή που αναμένουν μελλοντικά έσοδα
και εισοδήματα, να είναι το μεγαλύτερο οικονομικό
δυστύχημα που έχει ποτέ νομοθετηθεί στην σύγχρονη
ελληνική ιστορία. Έτσι, σε ότι αφορά, ειδικότερα, τους
Δανειολήπτες και τους Εγγυητές της Υπέρβασης, η
πτώχευση μικρού και μεγάλου αντικειμένου συστήνεται
μόνο σε εκείνους για τους οποίους, το συνολικό κόστος
προσφυγής στην Δικαιοσύνη για την δικαίωσή τους,
υπολογίζεται ότι θα είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο
κόστος της περιουσιακής απώλειας που θα υποστούν με
τον πτωχευτικό νόμο. Με την επισήμανση, ότι, στο κόστος
της περιουσιακής απώλειας, πρέπει να συνυπολογίζονται
και τα όποια αναμενόμενα μελλοντικά έσοδα και
εισοδήματα, τα οποία υπερβαίνουν τις εύλογες δαπάνες
διαβίωσης.

Υ

Σελίδα 29

πάρχουν διαφορές μεταξύ των
οφειλών σε Τράπεζες και σε
Δημόσιο ή/και Ασφαλιστικά
Ταμεία, που καθορίζουν την επιλογή
της ένταξης ή μη στην Πτώχευση
Μικρού και Μεγάλου Αντικειμένου ;;;
Όχι μόνον υπάρχουν, αλλά συνιστούν το κλειδί της
συγκεκριμένης αυτής επιλογής. Με τις κύριες διαφορές να
συνοψίζονται στα εξής: Πρώτον, οι τραπεζικές οφειλές είναι
αμφισβητήσιμες κατά κεφάλαιο, τόκους, κλπ. χρεώσεις, με
αποτέλεσμα να μπορεί να προσβληθεί το ορισμένο και το
εκκαθαρισμένο της οφειλής και, έτσι, να ακυρωθούν οι
αντίστοιχες διαταγές πληρωμής, οι κατασχέσεις και οι
πλειστηριασμοί. Αυτό ακριβώς είναι το κυρίως αποτέλεσμα
των δράσεων της Υπέρβασης κατά των τραπεζών και το
περιεχόμενο της πλειοψηφίας
των εκατοντάδων
δικαστικών αποφάσεων δικαίωσης των Μελών μας, που
έσωσαν τις περιουσίες τους κόντρα στην τραπεζική
αυθαιρεσία. Την ίδια όμως ώρα, σε ό,τι αφορά τις οφειλές
σε Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία, δεν μπορεί να
αμφισβητηθεί το ορισμένο και το εκκαθαρισμένο αυτών των
οφειλών, αφού δεν προβλέπεται κάποια αντίστοιχη
διαδικασία, ενώ οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί του
Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων επισπεύδονται
χωρίς την προϋπόθεση της προηγούμενης έκδοσης
διαταγής πληρωμής, προκειμένου, έτσι, ο οφειλέτης, να
έχει έστω σε θεωρητικό επίπεδο την ευχέρεια της
ακύρωσης για τους ίδιους λόγους με τις τραπεζικές οφειλές.
Έτσι, για τις κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς του
Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων δεν υπάρχει
ουσιαστικό όπλο άμυνας του οφειλέτη, ακόμη και στις
περιπτώσεις της πρόδηλης αυθαιρεσίας. Αυτός είναι
άλλωστε ο λόγος που, μέχρι σήμερα, στην Υπέρβαση, δεν
εκπονήσαμε δράσεις για τις οφειλές των Μελών μας σε
Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία, με μοναδική εξαίρεση τις
Ενδικοφανείς Προσφυγές στην ΔΕΔ. Δεύτερον, σε ότι
αφορά τις τραπεζικές οφειλές, μετά τις συγχωνεύσεις των
ελληνικών τραπεζών και την εκχώρηση και μεταβίβαση
των τραπεζικών απαιτήσεων σε Servicers και Funds,
εγείρονται σημαντικά ζητήματα νομιμότητας σε όλες τις
ανωτέρω διαδικασίες, καθώς επίσης και ουσιώδη ζητήματα
έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης ως προς τους
διαδόχους των αρχικών απαιτήσεων των τραπεζών, με
αποτέλεσμα να μπορούν να προσβληθούν και να
ακυρωθούν οι αντίστοιχες διαταγές πληρωμής, οι
πλειστηριασμοί και οι κατασχέσεις. Αντίστοιχο, όμως,
ζήτημα δεν υφίσταται σε ότι αφορά τις οφειλές σε Δημόσιο
και Ασφαλιστικά Ταμεία. Τρίτον, οι οφειλές σε Δημόσιο και
Ασφαλιστικά Ταμεία, σε αντίθεση με τις αντίστοιχες σε
Τράπεζες, Servicers και Funds, είναι ποινικοποιημένες, με
αποτέλεσμα, ο οφειλέτης του Δημοσίου και των
Ασφαλιστικών Ταμείων, πριν ακόμη από τον περιουσιακό
κίνδυνο, να είναι εκτεθειμένος στον κίνδυνο της στέρησης
της ελευθερίας του, δηλαδή της φυλάκισης. Με το ζήτημα
αυτό, όπως πολλές φορές έχουμε μέχρι σήμερα
επισημάνει, να γίνεται ακόμη πιο φλέγον, μετά την θέσπιση
του ΚΠολΔ του 2015, κατά τον οποίο, σήμερα, ακόμη και
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στους πλειστηριασμούς που επισπεύδουν το Δημόσιο και
τα Ασφαλιστικά Ταμεία, τα χρήματα των πλειστηριασμάτων
καταλήγουν στις Τράπεζες και τα Funds, που προηγούνται
στην τάξη των πιστωτών, με αποτέλεσμα, έτσι, οι
οφειλέτες, ενώ πληρώνουν με την απώλεια της περιουσίας
τους την προσωρινή ή την μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης
των φορολογικών και ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων,
στο τέλος καταλήγουν ακόμη και στις φυλακές, αφού, μετά
την κατάταξη των πλειστηριασμάτων υπέρ τραπεζών και
funds, οι οφειλές τους στο Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά
Ταμεία παραμένουν ανικανοποίητες, ως είχαν πριν την
επίσπευση του πλειστηριασμού. Με ακόμη χειρότερη την
περίπτωση, κατά την οποία, ο ανωτέρω οφειλέτης του
Δημοσίου ή των Ασφαλιστικών Ταμείων, τυγχάνει
ενήμερος ως προς τις τραπεζικές οφειλές του, τις οποίες,
μάλιστα, μπορεί να εξυπηρετεί κανονικά, πλην όμως, με

Ο Ν. 4738/2020 διακρίνει την πτώχευση σε δύο κατηγορίες:
Την πτώχευση μεγάλου αντικειμένου και την πτώχευση
μικρού αντικειμένου. Η πτώχευση την οποία αιτείται ο ίδιος
ο οφειλέτης, προκειμένου να προστατευθεί από τους
πιστωτές του και να απαλλαγεί από τα χρέη του, συνιστά
2η ευκαιρία για ανθρώπους που είναι οικονομικά
μπλοκαρισμένοι,
κυρίως
πρώην
επιχειρηματίες,
εμπόρους, ανθρώπους σχετικά νέους και οικονομικά
ενεργούς, που ενώ μπορούν και πρέπει να δουλέψουν,
βρίσκονται λόγω προηγούμενων χρεών στο οικονομικό
περιθώριο, με δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς,
χωρίς φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, με
αποτέλεσμα να μην μπορούν να έχουν επιχειρηματική
δραστηριότητα στο δικό τους όνομα και να αναγκάζονται,
έτσι, να καταφεύγουν, είτε στην λύση των «Μπροστινών»,
είτε στο να επιχειρούν στα ονόματα συζύγων, παιδιών
συγγενών κλπ., με τους κινδύνους και τα έξοδα που
συνεπάγονται όλα τα ανωτέρω.

Γ

ια όλους, λοιπόν αυτούς τους
οφειλέτες, ο Πτωχευτικός
Νόμος μπορεί να γίνει ευτύχημα.

Σελίδα 30

την επίσπευση του εναντίον του πλειστηριασμού από το
Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, οι Τράπεζες
καταγγέλλουν τις πιστωτικές συμβάσεις δανείων και
πιστωτικών καρτών και προβαίνουν στην έκδοση
διαταγών πληρωμής, προκειμένου, έτσι, να μπορούν να
αναγγέλλονται στους πλειστηριασμούς που επισπεύδουν
κατά του δανειολήπτη τους το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά
Ταμεία. Έτσι, εργαλειοποιώντας με την ανωτέρω
μεθόδευση την πρωτοφανή αυτή δικονομική ευχέρεια που
τους παρέχει σήμερα ο ΚΠολΔ, τράπεζες και funds
πετυχαίνουν στην πράξη την προείσπραξη, πριν την λήξη
τους, ακόμη και των ενήμερων τραπεζικών οφειλών των
δανειοληπτών, που έχουν την ατυχία να είναι παράλληλα
και οφειλέτες του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών
Ταμείων.

Η διαδικασία της αίτησης πτώχευσης μικρού και μεγάλου
αντικειμένου γίνεται μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας
(Η/Π) της ΕΓΔΙΧ και χρήστης της Η/Π μπορεί να είναι μόνον
ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος του Οφειλέτη, που μπορεί να
εισέρχεται στην Πλατφόρμα μέσω σχετικού συνδέσμου. O
Πληρεξούσιος Δικηγόρος του Οφειλέτη ανακατευθύνεται σε
κατάλληλα διαμορφωμένη σελίδα, όπου καλείται να
καταχωρήσει τα διαπιστευτήρια (Όνομα χρήστη και
Κωδικός) που χρησιμοποιεί για την είσοδό του στο
TAXISnet. Ακόμη, επειδή η πτώχευση κηρύσσεται με
δικαστική απόφαση, καθίσταται αυτονόητο, ότι, όπως σε
κάθε αντίστοιχη περίπτωση, ο Πολίτης, όπως εν
προκειμένω ο Οφειλέτης, για να προσφύγει στα Πολιτικά
Δικαστήρια, πρέπει υποχρεωτικά να εκπροσωπείται από
Δικηγόρο. Έτσι, ο Δικηγόρος αναλαμβάνει το σύνολο της
διαδικασίας που περιλαμβάνει την σύνταξη του σχετικού
δικογράφου, την είσοδο στο Ηλεκτρονικό Μητρώο
Φερεγγυότητας, τη συμπλήρωση της αίτησης, την
επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών, την
αποστολή στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, την ηλεκτρονική
κατάθεση, την έκδοση όλων των σχετικών βεβαιώσεων,
την παρακολούθηση της ενδεχόμενης παρέμβασης των
πιστωτών, την έκδοση της απόφασης, την ανάρτηση στο
ΗΜΦ και την παρακολούθηση της ενδεχόμενης δικαστικής
αντίδρασης των πιστωτών στην πτώχευση, αφού η
απαλλαγή του Οφειλέτη από τα χρέη του επέρχεται μόνο
μετά την ολοκλήρωση του συνόλου της ανωτέρω
διαδικασίας.
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Σ

υνεχίζονται οι δικαιώσεις των
δανειοληπτών της Υπέρβασης,
αφού 9 ακόμη Δανειολήπτες,
αντί να παραδοθούν στις εκβιαστικές
τραπεζικές ρυθμίσεις, στον «Ηρακλή»
και τον νέο πτωχευτικό νόμο,
προσέφυγαν στην Δικαιοσύνη,
δικαιώθηκαν και έτσι έσωσαν
όχι μόνο την 1η κατοικία τους, αλλά
ολόκληρη την περιουσία και τους
τραπεζικούς τους λογαριασμούς
από πλειστηριασμούς,
ρευστοποιήσεις και κατασχέσεις!!!

Σελίδα 31

Για ακόμα μία φορά Τράπεζες και Servicers δέχτηκαν βαρύ
τον πέλεκυ της Δικαιοσύνης, προσφέροντας έτσι στους
Δανειολήπτες της Υπέρβασης νέες νομολογίες δικαίωσης
που αφορούν όλους όσους αντιμετωπίζουν τα ίδια ακριβώς
προβλήματα από τράπεζες, servicers και funds. Με τις
δικαιώσεις τους, επειδή είναι οριζόντιες, αφορούν και
όλους εσάς που αντιμετωπίζετε τα ίδια ακριβώς
προβλήματα από τράπεζες, servicers και funds. Θερμά
συγχαρητήρια στους Δικηγόρους της Επιστημονικής μας
Ομάδας, κκ Λεωνίδα Στάμο, Αικατερίνη Ζόγκου, Γεώργιο
Κολατζιανό, Ίριδα Σταθάκου-Δαρσακλή και Ιουλία
Κωνσταντινίδου, για τις νέες αυτές, εξαιρετικές δικαστικές
αποφάσεις !!! Η οργανωμένη, συλλογική προσφυγή στην
Δικαιοσύνη, με την υποστήριξη μιας εξειδικευμένης
Επιστημονικής
Ομάδας
Νομικών,
Δικηγόρων,
Οικονομολόγων,
Λογιστών,
Πραγματογνωμόνων,
Δικαστικών Επιμελητών, Μαθηματικών, Αναλογιστών,
Τραπεζικών Διαμεσολαβητών & Τραπεζικών Στελεχών,
είναι το μοναδικό όπλο αποτελεσματικής άμυνας των
Δανειοληπτών, κόντρα στην αυθαιρεσία του τραπεζικού
συστήματος και τον Πτωχευτικό Νόμο. Και, η ΥΠΕΡΒΑΣΗ,
έκανε αυτή την πολυτέλεια των τραπεζών και των λίγων
προνομιούχων, πράξη για τους πολλούς Δανειολήπτες !!!

Δ

είτε εδώ τις νέες δικαστικές
αποφάσεις που προστίθενται
στις εκατοντάδες προηγούμενες,
που δικαιώνουν τους
Δανειολήπτες της Υπέρβασης:

ΜΠΤρίπολης 164/2021: https://bit.ly/3uEpEQZ ΜΠΑθηνών
6126/2021: https://bit.ly/3srMFDK ΜΠΠειραιά 1164/2021:
https://bit.ly/3HDHQhb
ΜΠΛάρισας
32/2022:
https://bit.ly/3uMw5RV
ΕιρΠειραιά
68/2021:
https://bit.ly/3uJ9llY
ΕιρΛαυρίου
10/2022:
https://bit.ly/3rHOAFj
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Σελίδα 32

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

του Κώστα Διώτη

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

Τ

ην επιβολή
έκτακτου
περιβαλλοντικού
τέλους, πλέον του
τέλους ταξινόμησης,
σε παλαιά, ρυπογόνα
οχήματα, προβλέπει η
τελευταία τροπολογία
του υπουργείου
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας που
κατατέθηκε στη Βουλή.

Αναλυτικότερα, επιβάλλεται έκτακτο
περιβαλλοντικό τέλος: ύψους 3000
ευρώ
εφόσον
το
επιβατικό

αυτοκίνητο υπάγεται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων
εκπομπών καυσαερίων Euro 4. *ύψους 1000 ευρώ, εφόσον το αυτοκίνητο
υπάγεται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών
καυσαερίων Euro 5a και Euro 5b. Η τροπολογία απαγορεύει, εξάλλου, την
ταξινόμηση επιβατικών αυτοκινήτων εφόσον υπάγονται στις προδιαγραφές
προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 3, 2 και 1 ή μεταγενέστερες αυτών ή
εφόσον δεν υπάγονται σε προδιαγραφές ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών
ρύπων (Euro). Από την τροπολογία εξαιρούνται τα επιβατικά αυτοκίνητα άνω των
30 ετών.
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Στο μικροσκόπιο της εφορίας θα βρεθούν χιλιάδες
δηλώσεις επιστροφών φόρου ΦΠΑ, εμβάσματα προς το
εξωτερικό αλλά και εισοδήματα από βραχυχρόνιες
μισθώσεις προκειμένου εντοπιστούν πιθανές εστίες
φοροδιαφυγής. Όπως σημειώνει το protothema.gr

O

επιχειρησιακός σχεδιασμός της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων για το 2022 περιλαμβάνει
ελέγχους επτά ταχυτήτων που
ξεκινούν από ένα τυχαίο δείγμα
άμεσων επιστροφών φόρων
και φτάνουν μέχρι τις συναλλαγές
που πραγματοποιούνται οι
πολίτες με τις χρεωστικές
και πιστωτικές τους κάρτες.

Ειδικότερα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
επιχειρεί να εντοπίσει ποσά επιστροφών που δόθηκαν με
μαγειρεμένα
δικαιολογητικά,
περιπτώσεις
φορολογούμενων που δήλωσαν μηδενικό ΦΠΑ ενώ είχανε
τζίρο αλλά κι άλλους που πλήρωσαν λιγότερο ΦΠΑ σε
σχέση με αυτά που εισέπραξαν. Στην διαδικασία των
διασταυρώσεων θα αξιοποιηθούν και εμβάσματα από
αλλοδαπές αρχές ενώ θα πραγματοποιηθούν και πολλοί
τελωνειακοί. Από κόσκινο θα περάσουν οι βραχυχρόνιες
μίσθωσης τύπου Airbnb αλλά και οι δαπάνες όσων
θεωρούνται οτι ξοδεύουν περισσότερα σε σχέση με τα
εισοδήματα που δηλώνουν στην εφορία. Ειδικότερα το
επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ προβλέπει τους εξής 6
άξονες ελέγχων: Περισσότερους από 700 ελέγχους σε
τυχαίο δείγμα άμεσων επιστροφών φόρων. Ελέγχους σε
περιπτώσεις μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ, αν και έχει
σημειωθεί σημαντική δραστηριότητα. Διασταυρώσεις σε
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διαφορές μεταξύ συνολικών ετήσιων εκροών δηλώσεων
ΦΠΑ με τα δηλωθέντα εισοδήματα του 2019. Θα
αξιοποιηθούν και τα διαθέσιμα στοιχεία μέχρι 31
Ιανουαρίου 2021. Διασταυρώσεις σε ποσοστό τουλάχιστον
10% επί του συνόλου των εισερχόμενων πληροφοριών
από αλλοδαπές αρχές για μη δηλωθέντα εισοδήματα στις
φετινές δηλώσεις εισοδήματος. Διενέργεια τουλάχιστον
7.200 τελωνειακών ελέγχων με τη χρήση αυτοκινούμενων
συστημάτων ελέγχου X-RAY. Ελέγχους αδήλωτων
εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις, σε συνδυασμό
με τα στοιχεία που παρέχουν οι συναλλαγές με κάρτα. Με
απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή,
προβλέπεται ότι τη νέα χρονιά θα πραγματοποιηθούν
25.000 πλήρεις και μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις
ελεγκτικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής
Διοίκησης. Από το σύνολο των υποθέσεων που θα
ελεγχθούν, τουλάχιστον το 70% θα αφορά φορολογικά έτη,
χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της
τελευταίας πενταετίας. Εξ αυτών, το 75% θα αφορά κατ'
αρχάς σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας, για τις οποίες
έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δηλώσεως φορολογίας
εισοδήματος. Παράλληλα θα διενεργηθούν από τις
ελεγκτικές υπηρεσίες άλλοι 2.500 έλεγχοι για τη
διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων
υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου.
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Το «πακέτο» των επιδοτήσεων σε ηλεκτρικό ρεύμα και
φυσικό αέριο, για νοικοκυριά και επιχειρήσεις τον
Φεβρουάριο ανακοίνωσε πρόσφατα ο υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας. Σύμφωνα
με το ρεπορτάζ του enikos.gr ο κ. Σκρέκας ανέφερε ότι

Τ

ο πακέτο φτάνει στα 350 εκατ.
ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό
κονδύλι των επιδοτήσεων που
έχουν δοθεί από τον περασμένο
Σεπτέμβριο έως σήμερα
στο ποσό των 2 δισ. ευρώ.

Αναλυτικά, o υπουργός είπε τα εξής: «Σε ότι αφορά την
ηλεκτρική ενέργεια και τη επιδότηση σε οικιακά τιμολόγια
και νοικοκυριά και τον Φεβρουάριο η επιδότηση θα αφορά
σε όλες τις κύριες κατοικίες όπως αυτές δηλώνονται στο
Ε1, αυτό αφορά δηλαδή 4,2 εκατ. παροχές ανεξαρτήτως
εισοδήματος, εμβαδού κατοικίας ή παρόχου: Για τις
πρώτες 150 κιλοβατώρες κατανάλωσης ανά μήνα
επιδοτούμε με 150 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Για την μηνιαία
κατανάλωση από 151 έως 300 κιλοβατώρες επιδοτούμε με
110 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Άρα η μέση μηνιαία ενίσχυση
για ένα μέσο νοικοκυριό που καταναλώνει μέχρι 300
κιλοβατώρες τον μήνα ανέρχεται σε 39 ευρώ το
Φεβρουάριο. Στα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο
κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο η επιδότηση θα ανέλθει στα
170 ευρώ ανά μεγαβατώρα για τις πρώτες 300 κιλοβατώρες
της μηνιαία κατανάλωσης. Άρα η μέση μηνιαία ενίσχυση
για τους δικαιούχους του κοινωνικού τιμολογίου είναι 51
ευρώ. Η συνολική αξία της επιδότησης για τα νοικοκυριά
τον Φεβρουάριο ανέρχεται στα 150 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι
αφορά την ηλεκτρική ενέργεια και την επιδότηση σε μη
οικιακά τιμολόγια, δηλαδή σε αγροτικά, επαγγελματικά, σε
εμπορικά, σε βιομηχανικά σε λοιπές χρήσεις και άλλα. Για
τους
επαγγελματικούς
καταναλωτές
που
είναι
συμβεβλημένοι με κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας η μοναδιαία τιμή της επιδότησης
παραμένει στα 65 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Το σύνολο του
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μέτρου επιδότησης των επιχειρήσεων για τον Φεβρουάριο
εκτιμάται σε 133 εκατ. ευρώ». Και υπενθύμισε ότι «από τον
Νοέμβριο του 2021 έως και τον Μάρτιο του 2022 ισχύει και
αναστολή πληρωμής υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας τα
λεγόμενα ΥΚΩ για τη στήριξη των επιχειρήσεων που είναι
συνδεδεμένα με τη μέση τάση». Επίσης αναφέρθηκε και
στο φυσικό αέριο. Όπως είπε για τις οικιακές συνδέσεις
φυσικού αερίου, η κρατική επιδότηση τον Φεβρουάριο θα
ανέλθει σε 20 ευρώ ανά θερμική μεγαβατώρα για όλα τα
νοικοκυριά και για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης.
Αφορά σε 540.000 οικιακούς καταναλωτές ανεξαρτήτως
εισοδήματος, μεγέθους κατοικίας ή παρόχου. Παράλληλα,
η ΔΕΠΑ Εμπορίας θα συνεχίσει να προσφέρει έκπτωση
ύψους 20 ευρώ ανά θερμική MWh, για όλη τη μηνιαία
κατανάλωση στους πελάτες της. «Θα ζητήσουμε σε
συνεργασία μαζί της να πράξουν το ίδιο και οι υπόλοιποι
πάροχοι», ανέφερε ο κ. Σκρέκας. Συνολικά, το όφελος για
τα νοικοκυριά ανέρχεται σε 40 ευρώ ανά θερμική MWh τον
Φεβρουάριο. Για τα εμπορικά-βιομηχανικά τιμολόγια
φυσικού αερίου η επιδότηση θα ανέλθει σε 20 ευρώ ανά
θερμική MWh για όλους τους παρόχους και για το σύνολο
της μηνιαίας κατανάλωσης.

Ν

α σημειωθεί πως οι αυξήσεις
στις τιμές του ηλεκτρικού
ρεύματος αγγίζουν το 97%
για τις επιχειρήσεις και το 77%
για τα νοικοκυριά!!!
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Αν και η κεντρική τράπεζα της Ευρωζώνης έχει
διαβεβαιώσει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τα ελληνικά
χρεόγραφα, επανεπενδύοντας όσα εισπράττει από λήξεις
και τόκους, στις αγορές επικρατεί προβληματισμός για το
μέγεθος και το εύρος αυτής της στήριξης, σε μία περίοδο
μάλιστα που τα δημοσιονομικά μεγέθη της χώρας
επιδεινώνονται, με διεύρυνση των ελλειμμάτων και αύξηση
του συνολικού χρέους. Ο φόβος του πληθωρισμού και η
προοπτική ανόδου των επιτοκίων προκαλούν περαιτέρω
πιέσεις σε όλα τα ευρωπαϊκά χρεόγραφα, οι οποίες
φυσιολογικά είναι εντονότερες στα ελληνικά και τα ιταλικά,
λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης των δύο χωρών με
υψηλό χρέος.

«Καμπανάκι κινδύνου» για τις δημοσιονομικές προοπτικές
της χώρας και την εξέλιξη του κόστους δανεισμού κρούουν
οι αγορές, στέλνοντας στα «τάρταρα» τις τιμές των
ελληνικών κρατικών ομολόγων - και εκτοξεύοντας
αντιστοίχως τις αποδόσεις τους στα ύψη - στο υψηλότερο
επίπεδο από την περίοδο των εκλογών του 2017! Όπως
τονίζει το sofokleousin.gr για τρίτη κατά σειράν ημέρα οι
τιμές των ελληνικών χρεογράφων καταποντίστηκαν και οι
αποδόσεις τους ανεβαίνουν αλματωδώς. Στο 2,324%(!)
εκτινάχθηκε η απόδοση του 10ετούς τίτλου, σημειώνοντας
άνοδο κατά 22,7 μονάδες βάσης. Τώρα βρίσκεται οριακά
χαμηλότερα από το 2,30%, αλλά οι πιέσεις συνεχίζονται και
μπορεί να ενταθούν στη συνέχεια. Μέσα σε τρεις ημέρες η
απόδοση έχει ανεβεί κατά 60 (!) μονάδες βάσης, καθώς την
περασμένη Τετάρτη βρισκόταν στο 1,72%. Είναι η
μεγαλύτερη άνοδος που έχει σημειωθεί σε τόσο μικρό
χρονικό διάστημα, από την εποχή που διακυβευόταν
καθημερινά αν η χώρα μας θα παραμείνει στο ευρώ Ρεκόρ
δυόμισυ ετών σημειώνει και η απόδοση του 5ετούς
ελληνικού ομολόγου που έφτασε στο 1,47%! Σημειώνεται
ότι το γενικότερο κλίμα στις αγορές ομολόγων της
Ευρωζώνης είναι αρνητικό και η εικόνα σταδιακά
επιδεινώνεται. Τα γερμανικά χρεόγραφα κινούνταν
σταθεροποιητικά, αλλά τώρα η απόδοση του 10ετούς
ανεβαίνει κατά 3,7 μβ , ενώ του γαλλικού ενισχύεται κατά 5
μονάδες. Ισχυρές πιέσεις δέχονται τα ιταλικά και η
απόδοση του 10ετούς ανεβαίνει κατά 13 μονάδες βάσης,
στο 1,88%. Διευρύνεται το spread με τα ελληνικά.

Ο

ι αγορές αρχίζουν να
προεξοφλούν τις επιπτώσεις
από τον επικείμενο στα τέλη
Μαρτίου τερματισμό του έκτακτου
«πανδημικού» προγράμματος
(PEPP) της ΕΚΤ.

Ε

άν οι αποδόσεις δεν υποχωρήσουν
αισθητά το επόμενο δίμηνο
με τη βοήθεια ουσιαστικών
παρεμβάσεων από πλευράς ΕΚΤ,
θα δυσχερανθεί η προσπάθεια
δανεισμού τις χώρας από τις αγορές
και θα αυξηθεί αναπόφευκτα
το κόστος δανεισμού.
Δυσμενείς θα είναι οι επιπτώσεις και για τις τράπεζες, που
θα εγγράψουν απώλειες από την αποτίμηση των
χαρτοφυλακίων ομολόγων στις τρέχουσες τιμές.
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ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος

Κάτι οι αναστολές πληρωμών, κάτι
το πάγωμα των πλειστηριασμών και
ο «Ηρακλής» αρχίζει να «βάζει
νερά»… Όπως αποκαλύπτει το
mononews.gr το Δημόσιο είχε δώσει
εγγυήσεις μέσω του προγράμματος
«Ηρακλής»
στη
βάση
συγκεκριμένων στόχων που έπρεπε
να πετύχουν οι εταιρείες από τη
διαχείριση των κόκκινων δανείων.

Ο

ι στόχοι των
Servicers
προφανώς
είναι δύσκολο να
επιτευχθούν, όποτε
οι διαχειριστές
αναγκάζονται να
ξαναπουλήσουν
τα κόκκινα δάνεια,
προκειμένου να
αποκτήσουν την

απαιτούμενη ρευστότητα.

Έτσι η Ιntrum αποφάσισε να προχωρήσει στην πώληση κόκκινων ξενοδοχειακών
δανείων ύψους 291 εκατ. ευρώ. Πίσω από τα δάνεια αυτά βρίσκονται καμία 80αρια
ξενοδόχοι, μικρομεσαίας κατηγορίας. Κάποια όμως από τα υποθηκευμένα
ξενοδοχεία είναι «παραθαλάσσια φιλέτα». Όλα λοιπόν τα δάνεια αυτά είχαν γίνει
«πακέτο» και η Τράπεζα Πειραιώς τα τιτλοποίησε με τα προγράμματα Sunrise I
και ΙΙ.
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μπλοκάρει τον πλειστηριασμό με προσφυγή του στη
Δικαιοσύνη. Μέχρι να εκδικαστεί η έφεση και να
προχωρήσει η όλη νομική διαδικασία θα έχει λειτουργήσει
ο ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης ακίνητων. Είναι, δε, πολύ
πιθανό όσοι δικαιωθούν να πετύχουν για τουλάχιστον τρία
χρόνια αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης. Για
να καμφθούν οι αντιρρήσεις των θεσμών συμφωνήθηκε να
μείνουν εκτός κάποια ηχηρά ακίνητα προκειμένου να
διατηρηθεί η «κουλτούρα πληρωμών» και να μην υπάρξει
νέο κύμα από κακοπληρωτές. Μάλιστα η κυβέρνηση
συμφώνησε ότι το μεταβατικό μοντέλο θα χρησιμοποιηθεί
σε αποδεδειγμένες περιπτώσεις προβλημάτων, ενώ
έμφαση θα δοθεί -προφανώς- σε ακίνητα με σημαντική άξια
μεταπώλησης.
Το ρεπορτάζ του newmoney.gr αναφέρει: Κόντρα στις νέες
απαιτήσεις των θεσμών για μαζικούς πλειστηριασμούς α’
κατοικίας, η κυβέρνηση προχωρά σε ένα νέο και
μεταβατικό μοντέλο προστασίας των δανειοληπτών με
κόκκινα στεγαστικά δάνεια.

Τ

ο μεταβατικό μοντέλο, στο οποίο
συναινούν και τράπεζες και
servicers, προβλέπει ότι
η α’ κατοικία θα συνεχίσει να
προστατεύεται για τουλάχιστον έναν
χρόνο, μέχρι δηλαδή να συσταθεί
ο ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης
που προβλέπει ο Πτωχευτικός Νόμος.

Οι δανειολήπτες με κόκκινα στεγαστικά δάνεια θα
υπογράφουν
σύμβαση
χρηματοδοτικής
μίσθωσης
(leasing) με τις τράπεζες που θα τους επαναμισθώνουν το
ακίνητό τους. Το Δημόσιο, από την πλευρά του, θα επιδοτεί
τα τραπεζικά ιδρύματα με 210 ευρώ, ενώ οι οφειλέτες θα
συμμετέχουν στη «δόση-ενοίκιο» με 50 ευρώ τον μήνα. Η
τράπεζα θα έχει μεν την ιδιοκτησία του ακινήτου (και δεν θα
το βγάζει στο σφυρί) και για το χρονικό διάστημα της
μίσθωσης θα αναλαμβάνει και τον ΕΝΦΙΑ και τις άλλες
υποχρεώσεις προς το Δημόσιο. Οι θεσμοί συμφωνούν επί
της αρχής στο σχέδιο, αλλά επιφυλάσσονται για το τελικό
ΟΚ μέχρι να δουν τις λεπτομέρειες. Επικαλούμενοι για
ακόμα μία φορά την περιβόητη κουλτούρα πληρωμών,
θεωρούν ότι υπάρχει κίνδυνος για μονιμοποίηση αυτού του
προσωρινού πλαισίου, δημιουργώντας έτσι μια ακόμα
εστία «λιμναζόντων» δανείων, όπως έγινε με τον Νόμο
Κατσέλη. Βέβαια, πίσω από αυτές τις εμμονές των ξένων
τεχνοκρατών
κρύβεται
η
διάθεσή
τους
να
χρησιμοποιήσουν την απειλή των πλειστηριασμών ως
μοχλό πίεσης για ρυθμίσεις δανείων. Κι εδώ έρχεται το
αποστομωτικό επιχείρημα της ελληνικής πλευράς: ο
δανειολήπτης, επικαλούμενος την καθυστέρηση στη
σύσταση του ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης, μπορεί να

Όλα αυτά βέβαια θα είχαν αποφευχθεί αν λειτουργούσε
σήμερα ο ειδικός φορέας που προβλέπει ο νέος
Πτωχευτικός Κώδικας. Βάσει του νέου πλαισίου, στο
προπτωχευτικό στάδιο, οι οφειλέτες μπορούν να έρθουν σε
συνεννόηση με τις τράπεζες και τους διαχειριστές να
βάλουν σε ρύθμιση τα χρέη τους, με το κράτος να βάζει
πλάτη, επιδοτώντας τις δόσεις αυτών των ρυθμίσεων με
ποσά από 70 ως 210 ευρώ μηνιαίως. Μέχρι στιγμής οι
αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στην πλατφόρμα ξεπερνούν
τις 1.200, ενώ έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι ρυθμίσεις σε 180
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διαπραγμάτευσης η κυβέρνηση προχώρησε ένα βήμα
προς την υλοποίηση του σχεδίου: με τροπολογίαπροσθήκη στον αναπτυξιακό νόμο, οι δανειολήπτες με
δάνεια σε καθυστέρηση θα μπορούν να μεταβιβάζουν την
κυριότητα του ακινήτου στα παραπάνω ιδρύματα,
υπογράφοντας
σύμβαση
ενοικίασης/χρηματοδοτικής
μίσθωσης για ορισμένη ελάχιστη χρονική περίοδο.
Σημειώνεται ότι το leasing ακινήτων, ως ρύθμιση δάνειου,
ισχύει ήδη για τα νομικά πρόσωπα και με την τροπολογία
επεκτείνεται η δυνατότητα και στα φυσικά.

δάνεια προς τράπεζες και 150 προς το Δημόσιο.

Τ

α νοικοκυριά που αδυνατούν να
καλύψουν και αυτές τις ρυθμίσεις
θα πρέπει να κηρύξουν πτώχευση.

Στην περίπτωση ο νόμος λέει ότι αναλαμβάνει ο ειδικός
φορέας που θα μπορεί να αποκτά την α’ κατοικία και να την
εκμισθώνει στους δανειολήπτες, ενώ παράλληλα θα
συνεχίζεται η κρατική επιδότηση με το ίδιο ποσό στο
μηνιαίο μίσθωμα. Το πρόβλημα που είχε εντοπιστεί από
πέρυσι είναι το χρονικό κενό μεταξύ της πτώχευσης των
νοικοκυριών και της λειτουργίας του νέου φορέα, ο οποίος,
στην καλύτερη περίπτωση, θα πάρει μπροστά στις αρχές
του επόμενου χρόνου. Μέχρι να λειτουργήσει ο νέος
φορέας -η προκήρυξη αναμένεται τον επόμενο μήνα- οι
ευάλωτοι θα συνάπτουν προσωρινή ρύθμιση με τις
τράπεζες και τους διαχειριστές, η οποία θα επιδοτείται από
το κράτος με ποσά ως 210 ευρώ, ενώ οι οφειλέτες θα
συμβάλλουν με 50 ευρώ μηνιαίως. Μέχρι τότε θα
λειτουργήσει το μεταβατικό στάδιο με την καταβολή
ενοικίου αντί της δόσης του δανείου. Και ενώ οι
λεπτομέρειες του μοντέλου αποτελούν αντικείμενο

Δύο πολύ σοβαρές υποθέσεις κατάχρησης προνομιακής
πληροφόρησης και χειραγώγησης των μετοχών, που

Έ

τσι ανοίγει για όλους ο δρόμος
της υπογραφής συμβάσεων
leasing με τράπεζες, servicers,
αλλά και ανώνυμες εταιρείες
χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Πρακτικά δηλαδή οι δανειολήπτες με κόκκινα στεγαστικά
θα πληρώνουν ενοίκιο, ενώ θα έχουν και τη δυνατότητα να
επαναγοράσουν το σπίτι τους μόλις το επιτρέψουν οι
συνθήκες. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, «η δυνατότητα
αυτή θα βελτιώσει το εύρος των ρυθμίσεων που θα
μπορούν να δοθούν από τους πιστωτές στους
δανειολήπτες, ωστόσο δεν μπορεί να έχει εφαρμογή σε
ευάλωτους, αφού θα πρέπει να υπάρχει οικονομική
δυνατότητα για την καταβολή του ενοικίου στην
τράπεζα/εταιρία διαχείρισης». Οι θεσμοί, πάντως, θα
επιμείνουν στην εφαρμογή πολύ αυστηρών όρων ένταξης
με στόχο η ρύθμιση να αφορά όσους μπορούν να
πληρώσουν το μερίδιο τους. Αλλιώς, όπως λένε «το όλο
εγχείρημα δεν έχει νόημα». Το θέμα αυτό θα συζητηθεί
αρχικά με τα τεχνικά κλιμάκια και εφόσον υπάρξει κάποια
συμφωνία σε αυτό το επίπεδο, τότε θα μπορούν ελληνική
πλευρά και θεσμοί να το ξανασυζητήσουν μέσα στην
άνοιξη.

διενεργήθηκε πριν ανακοινωθούν επισήμως δύο μεγάλες
αυξήσεις κεφαλαίου, διερευνά εδώ και αρκετό καιρό η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς! Όπως μεταδίδει το radar.gr
πρόκειται για τις υποθέσεις εσωτερικής πληροφόρησης και
χειραγώγησης των μετοχών τόσο της Τράπεζας Πειραιώς
όσο και της Alpha Bank οι οποίες έλαβαν χώρα κατά
διάστημα ακριβώς πριν την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
των 2 συστημικών τραπεζών! Ειδικότερα, συγκεκριμένοι
κερδοσκοπικοί κύκλοι εκμεταλλευόμενοι εσωτερική
πληροφόρηση όσον αφορά τη διενέργεια αυξήσεων
κεφαλαίου – μαμούθ και μάλιστα υπέρ των νέων μετόχων,
με τους παλαιούς μετόχους να χάνουν τα δικαιώματα τους,
προέβησαν σε ανοικτές πωλήσεις, επηρεάζοντας
σημαντικά την τιμή της μετοχής και δημιουργώντας
ταυτόχρονα αρνητικό κλίμα στην αγορά! Σε βαθμό που οι
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αυξήσεις κεφαλαίου αυτές, κρίσιμες και καθοριστικές για
την οικονομία, την αγορά και το τραπεζικό σύστημα,
τέθηκαν σε άμεσο κίνδυνο μη υλοποίησης τους, λόγω του
ασταθούς χρηματιστηριακού κλίματος που δημιουργήθηκε!
Και οι δύο αυτές υποθέσεις, θεωρούνται και είναι, μείζονος
σημασίας για την ομαλή λειτουργία της αγοράς και
ταυτοχρόνως η διαλεύκανση τους και επιβολή ποινών θα
δημιουργήσει ένα τείχος ασφαλείας στις εισηγμένες
επιχειρήσεις και τράπεζες, καθώς και στους επενδυτές του
χρηματιστηρίου που κατ’ επανάληψη έχουν βιώσει τέτοιου
είδους κερδοσκοπικές επιθέσεις που λειτουργούν προς
όφελος ολίγων και εις βάρος του ευρύτερου επενδυτικού
κοινού! Οι πληροφορίες λένε πως

Σελίδα 39

αποφευχθεί η συγκάλυψη δια μέσω της παραγραφής,
βάσει του νόμου Σταϊκούρα που η αγορά εκτιμά ότι θα
λειτουργήσει ως πλυντήριο ξεπλύματος για κάθε
κερδοσκόπο και χρηματιστηριακό απατεώνα που
καταχράται για ίδιον όφελος εσωτερική πληροφόρηση!
Στην Αμερική υποθέσεις τέτοιες εξιχνιάζονται ταχύτατα και
προβλέπουν προφυλακίσεις και κάθειρξη πολλών
χρόνων…

Ο

ι έρευνες των χρηματιστηριακών
αρχών έχουν προχωρήσει
ουσιαστικά και σε βάθος
και έχουν συγκεντρωθεί στοιχεία
αδιάσειστα που αναδεικνύουν
βαρύτατες ευθύνες σε
πρόσωπα και φορείς.

Ήδη, λέγεται, για την χειραγώγηση της μετοχής της Τρ.
Πειραιώς έχουν προκύψει συμπεράσματα και πως το
σχετικό πόρισμα και η εισήγηση των υπηρεσιών βρίσκεται
στα χέρια του ΔΣ στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που κατά
πληροφορίες προτίθεται να το φέρει στο σώμα προς
διαβούλευση και επιβολή ποινών! Την ίδια ώρα αναμένεται
επίσης η σχετική εισήγηση και το πόρισμα για την
εσωτερική πληροφόρηση και την χειραγώγηση της
μετοχής της Alpha Bank. Όπως είναι προφανές, η αγορά, η
πιάτσα, οι μικροί κυρίως επενδυτές, αναμένουν με αγωνία
τα πορίσματα αυτά, με διευθύνσεις και ονόματα, όχι απλώς
για να επιβληθούν χρηματικά πρόστιμα, αλλά για να
σταλούν στον εισαγγελέα το συντομότερο δυνατόν και να

Υ

πό το στενό βλέμμα των στελεχών
του SSM θα βρίσκονται οι
τράπεζες μέχρι τα τέλη Μαρτίου,
καθώς θα ελεγχθούν εξονυχιστικά
οι συμβάσεις εξωτερικών
αναθέσεων των τραπεζών.
Όπως αναφέρει το powergame.gr τα πρώτα ραντεβού
έγιναν δια ζώσης την προηγούμενη εβδομάδα. Ο επόπτης
βάζει στο μικροσκόπιο, για πρώτη φορά, τις συμβάσεις
outsourcing, καθώς αυτές πληθαίνουν λόγω του
μετασχηματισμού των τραπεζών και της επιδιωκόμενης
μείωσης κόστους. Άρα, μεγαλώνει και ο κίνδυνος για τις
τράπεζες σε περίπτωση ατυχήματος του συνεργάτη στον

οποίο έχουν αναθέσει εργασίες τους. Είδε ο SSM τις ζημιές
που φορτώθηκε το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου από
εξωτερικές αναθέσεις για bookings αεροπορικών εταιρειών
και είπε να φυλάει τα ρούχα των τραπεζών για να έχουν τα
μισά, ο μη γένοιτο, αν συμβεί ατύχημα σε συνεργαζόμενο
πάροχο. Οι ελληνικές τράπεζες, με τη σειρά τους, θέσπισαν
θέση Chief Outsourcing Officer, ο οποίος αναφέρεται στο
Διοικητικό Συμβούλιο που αναλαμβάνει και την τελική
ευθύνη για τις συμβάσεις outsourcing.
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Τ

ην υποχρέωση να καταργήσει τη
χρήση μετρητών στις πληρωμές
της πλειονότητας των κοινωνικών
επιδομάτων, από τα επιδόματα
τέκνων ως τα επιδόματα ανεργίας,
έχει αναλάβει η κυβέρνηση…..

στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που αποτελούν
προαπαιτούμενα για την αποδέσμευση των κονδυλίων του
Ταμείου Ανάκαμψης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του radar.gr
αυτό το προαπαιτούμενο θα πρέπει να ολοκληρωθεί ως το
τέλος του πρώτου τριμήνου 2022, αλλά φαίνεται αμφίβολο,
με βάση την προεργασία που έχει γίνει, αν η κυβέρνηση θα
εκπληρώσει έγκαιρα την υποχρέωση. Όπως προκύπτει
από το σχετικό έγγραφο δεσμεύσεων, το οποίο έχει
ενσωματωθεί στο εγκεκριμένο από την Ε.Ε. πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, «η
πλειονότητα των κοινωνικών επιδομάτων θα πρέπει να
πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών». Όπως
αναφέρεται, το ελληνικό κράτος δαπανά περίπου 3% του
ΑΕΠ σε κοινωνικά επιδόματα και επιδόματα ανεργίας και η
συντριπτική πλειονότητά τους πληρώνονται με τη μορφή
της κατάθεσης σε λογαριασμό. Η Ελλάδα έχει πολύ μεγάλο
κενό στις εισπράξεις του ΦΠΑ, γύρω στο 30%, και

Γ

ια να καταπολεμηθεί καλύτερα
η φοροδιαφυγή θα πρέπει
να αρχίσουν να πληρώνονται
τα περισσότερα επιδόματα
μέσω προπληρωμένων καρτών.

Μια σημαντική αλλαγή που θα φέρουν οι προπληρωμένες
κάρτες θα είναι ότι οι περισσότερες συναλλαγές θα γίνονται
σε POS ή με χρήση άλλων ηλεκτρονικών μέσων
πληρωμής, ενώ θα επιβληθεί όριο στα μετρητά που θα
μπορούν να αποσύρουν οι δικαιούχοι χρησιμοποιώντας
τις προπληρωμένες κάρτες. Όπως τονίζεται στο έγγραφο,
μέσω των ηλεκτρονικών συναλλαγών και του περιορισμού
της χρήσης μετρητών θα υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια
σχετικά με τον τρόπο χρήσης των επιδομάτων από τους
δικαιούχους. Μία μεγάλη πρόκληση, όπως αναγνωρίζεται
στο έγγραφο δεσμεύσεων, είναι η έλλειψη διαφάνειας στο

Σελίδα 40

σημερινό
μοντέλο
πληρωμής
των
κοινωνικών
επιδομάτων, η οποία διευκολύνει τις αδήλωτες και
σκιώδεις συναλλαγές. Με τη μεταρρύθμιση που θα γίνει,
σημειώνεται, θα βελτιωθεί η διαφάνεια των συναλλαγών
που γίνονται από δικαιούχους επιδομάτων και θα δοθούν
πρόσθετα
πλεονεκτήματα
στους
χρήστες
των
προπληρωμένων καρτών. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι η
πληρωμή της πλειονότητας των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ
και του ΟΑΕΔ θα γίνεται με προπληρωμένες κάρτες, ενώ
σήμερα μόνο το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης
πληρώνονται από τον ΟΠΕΚΑ μέσω κάρτας. Όλα τα
υπόλοιπα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ και τα επιδόματα
ανεργίας του ΟΑΕΔ πληρώνονται μέσω κατάθεσης σε
λογαριασμό του δικαιούχου. Οι αλλαγές που θα γίνουν
έχουν ως εξής:

Θ

α καθιερωθούν προπληρωμένες
κάρτες και για τα άλλα σημαντικά
επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, όπως
το επίδομα τέκνου και το επίδομα
για τη γέννηση….

θα πληρώνονται με κάρτες τα βασικά επιδόματα ανεργίας
του ΟΑΕΔ, θα καθιερωθούν όρια ανάληψης μετρητών για
τις προπληρωμένες κάρτες και το ποσό που θα μένει πέραν
του ορίου θα μπορεί να δαπανάται μόνο με ηλεκτρονικές
πληρωμές, δηλαδή με αγορές μέσω POS, αγορές μέσω e-
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banking κ.α. Θα δοθούν κίνητρα για τη χρήση των
προπληρωμένων καρτών για συγκεκριμένα αγαθά και
υπηρεσίες (όπως οι δαπάνες για τα παιδιά ή για τον τοκετό)
και θα απαγορευθούν άλλες δαπάνες, όπως για τζόγο ή
όπλα (!!!). Δηλαδή,

H

προπληρωμένη κάρτα θα
«χτυπάει» κάθε φορά που
ο δικαιούχος επιχειρεί να
κάνει μία απαγορευμένη
δαπάνη και δεν θα μπορεί να
διεκπεραιώνει τη συναλλαγή.
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όμως στο έγγραφο τονίζεται ότι θα γίνουν πιο εύκολες οι
συναλλαγές για τους δικαιούχους και, ταυτόχρονα, θα
αυξηθούν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές και η χρήση
προπληρωμένων καρτών, ώστε να περιορισθεί και η
χρήση
μετρητών,
κάτι
που
θα
βελτιώσει
τη
χρηματοοικονομική
βιωσιμότητα
του
συστήματος
κοινωνικής προστασίας.

Όπως τονίζεται, η εφαρμογή του νέου συστήματος απαιτεί
τη συνεργασία με τα τραπεζικά ιδρύματα, που θα πρέπει να
αναλάβουν τις προδιαγραφές των νέων καρτών, την
έκδοση και διανομή τους. Εκτιμάται ότι οι τράπεζες θα
πρέπει να λάβουν ένα ποσό της τάξεως των 10 εκατ. ευρώ
για αυτή τη συνεργασία κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής
της μεταρρύθμισης. Η μεταρρύθμιση μπορεί να δημιουργεί
ένα νέο καθεστώς επιτήρησης των δικαιούχων κοινωνικών
επιδομάτων, που αναμφίβολα θα προκαλέσει αντιδράσεις,

Viva. Ο μηχανισμός δανειοδότησης είναι ένα project το
οποίο θα αρχίσει να τίθεται σε λειτουργία ως το τέλος του
2022. Η Viva το μελετά εδώ και αρκετό καιρό, αναγκάστηκε
όμως να το θέσει σε προσωρινή παύση, λόγω των
διαπραγματεύσεων για την εξαγορά μεριδίου 48,5% της
εταιρείας από την J.P. Morgan. Πλέον, με τη συμφωνία να
έχει κλείσει και με ορίζοντα ολοκλήρωσης το επόμενο
εξάμηνο, η Viva έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στην
τελική φάση της προετοιμασίας για την πιστωτική
επέκταση. Πιο συγκεκριμένα,

Τη δημιουργία ενός εναλλακτικού μηχανισμού για τον
ευέλικτο δανεισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων ετοιμάζει η
Viva Wallet, κάτι που θα καταστήσει την εταιρεία
πρωτοπόρο σε μια διαφορετική από την καθιερωμένη
πιστωτική αντίληψη. Όπως μεταδίδει το newmoney.gr

Ό

ταν η Viva θα υλοποιήσει την
επέκτασή της στο πεδίο της
χορήγησης δανείων, θα
αναλάβει ρόλο ανταγωνιστή στο
παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα.

Το σχέδιο της πιστωτικής επέκτασης είναι ένα από τα
ζητήματα που συζητήθηκαν κατά την πρόσφατη επίσκεψη
του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα γραφεία της

Η

Viva επιχειρεί να παράσχει
ευέλικτες λύσεις σε
κεφάλαιο κίνησης για
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Αυτό βασίζεται στην αξιοποίηση της βάσης δεδομένων που
διαθέτει η Viva και αφορά τη δραστηριότητα χιλιάδων
συμβεβλημένων επιχειρήσεων, οι οποίες χρησιμοποιούν
τις υπηρεσίες της. Εφόσον οι συναλλαγές γίνονται μέσω
Viva Wallet, ταυτόχρονα καταγράφονται τα κρίσιμα μεγέθη
– και κατά συνέπεια οι πραγματικές δυνατότητες, όπως και
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οι ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης. Η Viva έχει αναπτύξει
ένα ιδιαίτερο σύστημα αξιολόγησης και κατάρτισης του
προφίλ για κάθε επιχείρηση. Κατ’ αυτό τον τρόπο η Viva θα
είναι σε θέση να προσφέρει εξατομικευμένα πιστωτικά
προϊόντα και στην πράξη να λειτουργήσει σαν τράπεζα,
ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βέβαια, λόγω της
διαφορετικής φιλοσοφίας και της όλης δόμησης του
μηχανισμού της, η Viva διαθέτει εξ ορισμού πολύ
μεγαλύτερη ευελιξία από τις συμβατικές τράπεζες.
Επομένως, δημιουργείται ένας δυνάμει ανταγωνιστής για
το παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα, εισάγοντας μια νέα
αντίληψη στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Στο περιθώριο
της συνάντησής τους με τον πρωθυπουργό, τα ανώτατα
στελέχη της Viva Wallet, ο διευθύνων σύμβουλος της
εταιρείας Χάρης Καρώνης, ο συνιδρυτής Μάκης Αντύπας
και οι συνεργάτες τους αναφέρθηκαν επίσης σε μια σειρά
από μελλοντικές δράσεις. Μία από αυτές είναι η δυνατότητα
κεντρικού ελέγχου των δόσεων για το οφειλόμενο
υπόλοιπο από αγορές. Αυτό σημαίνει ότι η Viva θα
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αναλαμβάνει η ίδια την είσπραξη των δόσεων, αντί για την
εκάστοτε επιχείρηση η οποία πραγματοποίησε τη
συναλλαγή με τον τελικό καταναλωτή. Επίσης, λόγω της
καινοτομίας που έχει εισαγάγει η Viva με τo application
πληρωμών Tap On Phone, το οποίο μετατρέπει κάθε
smartphone σε χρεωστική συσκευή (POS), ανοίγονται νέες
δυνατότητες καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Αν οι
συναλλαγές μπορούν να γίνουν τόσο απλά και άμεσα όσο
το πλησίασμα της πιστωτικής κάρτας ή του κινητού
τηλεφώνου του αγοραστή στη συσκευή του πωλητή, τότε
ακόμη και για λόγους πρακτικότητας το «μαύρο χρήμα» θα
περιοριστεί. Σε παρόμοια βάση τίθεται το σύστημα που
δοκιμάστηκε με τη διανομή του «Freedom Pass», δηλαδή
του bonus των 150 ευρώ, σε μορφή άυλης πιστωτικής
κάρτας, για τον εμβολιασμό των νέων 18-25 ετών. Η
διαχείριση του Freedom Pass από τη Viva Wallet κρίθηκε
απολύτως επιτυχής και, άρα, θα μπορούσε η ίδια
τεχνογνωσία να μεταφερθεί σε άλλες συναφείς κρατικές
πρωτοβουλίες.

λογαριασμούς στις τράπεζες μας. Και προσπαθούν να
πάρουν λεφτά, προλάβαμε τους κλειδώσαμε και τους
ασφαλίσαμε. Όλα καλά ως εδώ. Στην συνέχεια μας
ειδοποίησε ένας γνωστός πως του ζήτησε η Κωνσταντίνα
μέσω viber αριθμό λογαριασμού για να καταθέσουν
χρηματα. Viber δεν έχουμε. Κατάφεραν και έφτιαξαν με το
νούμερο της Κωνσταντίνας από άλλη συσκευή. Σε
οποιονδήποτε έρθει μήνυμα και του ζητήσει αριθμό
λογαριασμού να μην δώσει τίποτα και να με ειδοποιήσει.
Έχουν πρόσβαση και στον τηλεφωνικό κατάλογο»,
αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι οι πολίτες, καθώς το
τελευταίο διάστημα απατεώνες στο Διαδίκτυο, επιχειρούν
να υποκλέψουν κωδικούς και στοιχεία, πιστωτικών
καρτών και τραπεζικών λογαριασμών για να τους
«αδειάσουν». Όπως μεταδίδει το evima.gr

M

ία νέα μέθοδος εξαπάτησης
των πολιτών έχουν επινοήσει
επιτήδειοι, που δρουν μέσω
αποστολής SMS στα κινητά, για να
αντλήσουν τα δεδομένα του χρήστη.

Παραλίγο να την πατήσει ζευγάρι από την περιοχή του
Αλιβερίου στη Νότια Εύβοια, καθώς τους χάκαραν τους
λογαριασμούς στις τράπεζες και να ξαφρίσουν τα χρήματα.
Πώς εξιστορεί το ζευγάρι από τη Νότια Εύβοια την
απόπειρα υποκλοπής που δέχθηκαν: «Έχουν χακάρει τους

Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί με μηνύματα που σας
ενημερώνουν για δήθεν προβλήματα με λογαριασμούς,
κάρτες ή το e-Banking σας. Μην αποκαλύπτετε σε κανέναν
και για κανέναν λόγο κωδικούς σύνδεσης για το e-Banking,
Kωδικούς μιας Χρήσης (OTP) που λαμβάνετε με μήνυμα
στο κινητό σας (SMS, Viber), στοιχεία καρτών σας, καθώς
και προσωπικά και οικονομικά στοιχεία σας, ακόμη και με
πρόφαση ότι έτσι θα σας καταθέσουν χρήματα. Για
κατάθεση χρημάτων, αρκεί να δώσετε τον IBAN του
λογαριασμού σας. Μη δέχεστε να μεσολαβήσετε ως
ενδιάμεσοι σε διακίνηση χρημάτων από άλλα άτομα,
συνήθως άγνωστα σε εσάς. Μπορεί να υποστείτε
σημαντικές επιπτώσεις, καθώς με αυτόν τον τρόπο
εμπλέκεστε σε παράνομες ενέργειες, είτε το γνωρίζετε είτε
όχι. Διακόψτε την κλήση εάν κάποιος σας καλεί από
άγνωστο αριθμό, ειδικά από το εξωτερικό και ισχυρίζεται
ότι είναι από οποιαδήποτε εταιρεία πληροφορικής, χωρίς
εσείς να έχετε δηλώσει βλάβη σε συσκευή σας. Ελέγξτε εάν
μια
διαδικτυακή
επενδυτική
πλατφόρμα
είναι
αδειοδοτημένη από κάποια υπαρκτή και αρμόδια εποπτική
αρχή πριν ανοίξετε λογαριασμό σε αυτή. Διασταυρώστε
τον αριθμό λογαριασμού με τον προμηθευτή ή τον πελάτη
σας με τον οποίο συναλλάσσεστε πριν κάνετε
οποιαδήποτε πληρωμή.
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πάντοτε από το τοπικό υποκατάστημά της και όχι με
επιστολές όπως αυτή της καταγγελίας. Η Garante δεν
πείστηκε από τους ισχυρισμούς αυτούς και επέβαλε στην
Τράπεζα διοικητικό πρόστιμο 100.000 ευρώ.

Σ
Η Garante, Ιταλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, δέχθηκε
την καταγγελία ενός πολίτη για την παραβίαση των
προσωπικών του δεδομένων. Σύμφωνα με την καταγγελία,
ο πολίτης έλαβε ταχυδρομικά μια επιστολή από την
Τράπεζα Ubi Banca S.p.a. (ήδη Intesa Sanpaolo). Στον
φάκελο της επιστολής αυτής, εκτός από τα στοιχεία του,
μπορούσε κανείς να διαβάσει τη φράση «μη
εξυπηρετούμενο
δάνειο
Κιέτι»,
μια
ιδιότυπη
κωδικοποιημένη
αναφορά
στην
ιδιότητα
του
καταγγέλλοντος και την πόλη του. Η Τράπεζα εκλήθη σε
παροχή εξηγήσεων και ισχυρίστηκε πως ο φάκελος δεν
περιελάμβανε
πληροφορίες
για
οφειλή
του
καταγγέλλοντος, αλλά μια γενική ενημέρωση σχετικά με τις
υπηρεσίες και τα προϊόντα της. Περαιτέρω, ο καταγγέλλων
τυγχάνει πράγματι δανειολήπτης της, ωστόσο οι
υπενθυμίσεις για τις δανειακές του υποχρεώσεις γίνονται

ύμφωνα με την Ιταλική Αρχή
Προστασίας Δεδομένων η αναφορά
σε «μη εξυπηρετούμενο δάνειο»
στην εξωτερική πλευρά του φακέλου
ήταν αρκετή για να αποκαλύψει σε
τρίτους πληροφορίες σχετικά με
την οικονομική κατάσταση του
καταγγέλλοντα, ανεξαρτήτως του
τι περιείχε εν τέλει ο φάκελος.

Επί του ζητήματος αυτού, η Garante είχε εκδώσει Οδηγίες
ήδη από το έτος 2005, στις οποίες ανέφερε ότι η
επικοινωνία με τους δανειολήπτες πρέπει να γίνεται μόνο
μέσω κλειστών φακέλων, οι οποίοι δεν εμφανίζουν
οποιαδήποτε αναφορά στην οφειλή, αλλά μόνο τις
πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να φτάσουν στον
παραλήπτη τους. Με την πρακτική της, η Τράπεζα είχε
παραβιάσει τις αρχές της νομιμότητας και της
ελαχιστοποίησης
στην
επεξεργασία
προσωπικών
δεδομένων (άρθρο 5 παρ.1α και γ ΓΚΠΔ).

προσδοκίες για ζημιά 377,95
εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων

K

αθαρή ζημία 1,57 δισεκατομμυρίων ελβετικών φράγκων (1,7
δισεκατομμύρια δολάρια) για
ολόκληρο το 2021 σημείωσε η Credit
Suisse, ξεπερνώντας κατά πολύ τις

, σύμφωνα με τη Refinitiv. Όπως μεταδίδει το CNBC, η
ελβετική τράπεζα ενημέρωσε ότι έλαβε «μεγάλες νομικές
προβλέψεις» ύψους 1,1 δισεκατομμυρίου ελβετικών
φράγκων το 2021. Στην ανακοίνωση αποτελεσμάτων της
τράπεζας, ο διευθύνων σύμβουλος Thomas Gottstein
αναγνώρισε ότι το 2021 ήταν μια «πολύ απαιτητική χρονιά»
για την Credit Suisse. Η Credit Suisse έχει εμπλακεί σε μια
σειρά από σκάνδαλα υψηλού προφίλ τα τελευταία χρόνια.
O πρόεδρός της Antonio Horta-Osorio παραιτήθηκε τον
περασμένο μήνα, μετά από επανειλημμένες παραβιάσεις
των κανόνων καραντίνας Covid-19.
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