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ια αποτυχία της ελληνικής 
κοινωνίας στην αντιμετώπιση του 
κορωνοϊού έκανε λόγο ο ιατρός - 

ερευνητής και επικεφαλής τμήματος 
εμβολίων του Εθνικού Ιδρύματος  
στις ΗΠΑ, Γιώργος Παυλάκης,  
ο οποίος τόνισε πως η Ευρώπη  
έχει συνθηκολογήσει με την  
πανδημία όπως και η Ελλάδα. 
Μιλώντας στην ΕΡΤ τόνισε: «Έχουμε αποφασίσει ότι θα 
έχουμε μία ενδημική νόσο για πάντα. Αυτό είναι 
συνθηκολόγηση άνευ όρων» δήλωσε αναφερόμενος στην 
επιδημιολογική κατάσταση στην Ελλάδα. «Όπως είχε πάει 
πολύ καλά το πρώτο διάστημα της επιδημίας, τώρα πρέπει 
να πούμε ότι τα πάει πολύ άσχημα. Και αυτό αντανακλάται 
και στα κρούσματα και στους θανάτους. Χάθηκε η ευκαιρία 
πριν από τις γιορτές να περιοριστεί το τσουνάμι.  

πρεπε να εκμεταλλευτούμε  
την πείρα των προηγούμενων 
χρόνων και να αποφύγουμε  

τα 20.000 και 50.000 κρούσματα  
κάθε μέρα. Τα κρούσματα δεν  
θα περιοριστούν εύκολα. 
Χάσαμε πολλές ευκαιρίες τις περασμένες εβδομάδες. Η 
Ελλάδα έχασε την ευκαιρία να περιορίσει το τσουνάμι πριν 
από τις γιορτές, όπως τις ημέρες της κακοκαιρίας για να 
μειωθούν δραστικά τα κρούσματα» τόνισε ο κ. Παυλάκης. 

 

«Υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που ζει στον 
Μεσαίωνα και έχει αφεθεί χωρίς επιμόρφωση για τα 
εμβόλια. Αυτοί οι άνθρωποι συνεχίζουν να μολύνονται και 
να πηγαίνουν στην εντατική και χειρότερα. Υπάρχει ένα 
κομμάτι του πληθυσμού που κάνει ότι του πούμε, έχει κάνει  
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την τρίτη δόση του εμβολιασμού, θα κάνει και τέταρτη αν 
χρειαστεί.  

πάρχει και ένα κομμάτι της 
κοινωνίας που δεν κάνει τίποτα 
από αυτά για διάφορους λόγους. 

Αν δεν αλλάξουν αυτά τα μυαλά  
η Ελλάδα θα συνεχίσει να έχει  
μεγάλα προβλήματα 
» σημείωσε ο κ. Παυλάκης, επισημαίνοντας πως «οι 
άνθρωποι που νόσησαν πριν από ένα και δύο χρόνια είναι 
ακόμα ευάλωτοι». «Τα εμβόλια δεν πιάνουν το ίδιο σε 
όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως, όπως συμβαίνει με τα 
παιδιά, τα οποία προστατεύονται πολύ καλά» είπε ο κ. 
Παυλάκης.  

 

ιλώντας για την μετάλλαξη 
Όμικρον 2 ο κ. Παυλάκης 
δήλωσε ότι «θα βαρεθούμε 

να μετράμε μεταλλάξεις». 
«Θα έρθουν πολύ περισσότερα, γιατί έχουμε αφήσει τον ιό 
να αλωνίζει παγκόσμια με τρισεκατομμύρια ιούς που 
πολλαπλασιάζονται. Αν θέλουμε να καταλάβουμε τι γίνεται 
με τους ιούς, ας δούμε τι γίνεται με την γρίπη κάθε χρόνο» 
υποστήριξε ο κ. Παυλάκης. 

 

 
«Δυστυχώς όταν υπάρχει τέτοια κατάσταση ανάγκης και οι 
διασωληνωμένοι ξεπερνούν τους 500, το σύστημα υγείας 
δεν αποδίδει το ίδιο.  

ο ΕΣΥ είναι υποστελεχωμένο 
παντού. Αρχίζει να κουράζεται  
και δεν αποδίδει το ίδιο. Επίσης, 

επειδή δεν υπάρχει πρωτοβάθμια 
υγεία, πολλά κρούσματα δεν  
πάνε γρήγορα στον γιατρό. 
Όλοι αυτοί οι λόγοι συντείνουν στο να υπάρχει μεγάλη 
θνησιμότητα. Κάθε μέρα που περνάει με τσουνάμι, είναι μία 
μέρα χαμένη…» κατέληξε ο κ. Παυλάκης. 
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Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια 
Έμιλυ Ο΄Ράιλυ επέκρινε σε 
ανακοίνωσή της την έλλειψη 

διαφάνειας της Επιτροπής της ΕΕ 
αναφορικά με την διαδικασία της 
αγοράς εμβολίων της Pfizer. 
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του imerodromos.gr η Ιρλανδή 
«Ευρωπαία συνήγορος του πολίτη» εκτιμά ότι είναι 
λανθασμένη η άρνηση της Επιτροπής να παράσχει 
πληροφορίες σχετικά με μηνύματα που ανταλλάχθηκαν 
μεταξύ της προέδρου της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ 
Λάιεν και του αφεντικού της Pfizer, Αλβέρτου Μπουρλά. 

 
Δεν είναι η πρώτη φορά που εκφράστηκε αυτή η άποψη, 
αφού το σκάνδαλο έχει απασχολήσει τον διεθνή Τύπο ήδη 
εδώ και μήνες.  

υγκεκριμένα, πρόκειται για  
την αγορά 1,8 δισεκατομμυρίων 
δόσεων εμβολίου κατά του Covid 

την περασμένη άνοιξη. Η συμφωνία 
λέγεται ότι «κλείστηκε» προσωπικά 
με κλήσεις και μηνύματα κειμένου 
μεταξύ της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν 
και του Άλμπερτ Μπουρλά. 
Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε το αίτημα για 
την δημοσιοποίησή τους, που κατατέθηκε στο μεταξύ από 
Ευρωπαίους δημοσιογράφους. Υποστηρίζει ότι τα 
μηνύματα SMS και WhatsApp, ως «εφήμερες» 
επικοινωνίες, δεν καλύπτονται από τον νόμο της ΕΕ για την 
ελευθερία της πληροφόρησης (Κανονισμός 1049/2001). 
Αυτό οδήγησε έναν Αυστριακό δημοσιογράφο, τον 
Αλεξάντερ Φάντα να προχωρήσει σε σχετική καταγγελία 
προς την Ευρωπαία διαμεσολαβήτρια.  

 

Η 
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Η κυρία Emily O'Reilly, πρώην δημοσιογράφος και η ίδια 
τονίζει, απαντώντας στην καταγγελία ότι, κατά την άποψή 
της, τα SMS και τα μηνύματα μέσω υπηρεσιών messenger 
καλύπτονται επίσης από την υποχρέωση σεβασμού της 
ελευθερίας πληροφόρησης. «Εάν τα μηνύματα αφορούν το 
έργο της επιτροπής και αποθηκεύονται από αυτήν, τότε η 
επιτροπή θα έπρεπε να έχει δώσει πρόσβαση σε αυτά» 
αναφέρει στη σχετική της επίσημη γνωμοδότηση. Η 
Διαμεσολαβήτρια ζητά από την Επιτροπή να αναζητήσει τα 
εν λόγω μηνύματα από την επικεφαλής της Κομισιόν και το 
αφεντικό της Pfizer. Εάν δεν έχουν διαγραφεί, η Επιτροπή 
θα πρέπει να επανεξετάσει την αίτηση για δημοσιοποίηση 
τους. Σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν συμμορφωθεί με 
το αίτημα, ο δημοσιογράφος Άλεξ Φάντα ανακοίνωσε ότι θα 
καταθέσει αγωγή κατά της Κομισιόν ενώπιον του Γενικού 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα τοποθετηθεί επισήμως επί 
του θέματος σχετικά. Ωστόσο, εκπρόσωπος της επανέλαβε 
την Παρασκευή στις Βρυξέλλες την ίδια αρχική θέση: «Οι 
κανόνες για την πρόσβαση στα έγγραφα αφορούν φυσικά 
έγγραφα, όχι οποιονδήποτε τύπο επικοινωνίας και όχι 
οποιοδήποτε άτομο, που εργάζεται για τα θεσμικά 
όργανα». Αυτό δεν σημαίνει ότι «κάθε μεμονωμένο SMS, 
μήνυμα Whatsapp» πρέπει να διατηρηθεί και να 
δημοσιοποιηθεί, είπε ο εκπρόσωπος. Στην ουσία 

  

ια μια ακόμα φορά η Ευρωπαία 
Διαμεσολαβήτρια βγάζει  
«στη σέντρα» τις αδιαφανείς 

διαδικασίες λειτουργίας της Κομισιόν, 
που φαίνεται να έχει συνηθίσει  
να λειτουργεί έτσι, θεωρώντας ότι  
είναι υπεράνω ελέγχου και κριτικής. 

 
Στην προκειμένη περίπτωση προκαλεί εντύπωση ότι μια 
σύμβαση πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ «έκλεισε» με 
τόση ευκολία και ταχύτητα. Όπως επισημαίνουν ξένοι 
δημοσιογράφοι η δημοσιοποίηση των μηνυμάτων είναι 
κάτι που θέλει να αποφύγει η Κομισιόν, αφού εκτιμάται ότι 
η «οικειότητα», που αυτά θα έβγαζαν προς τα έξω θα έριχνε 
φως στην τακτική της να ποντάρει αποκλειστικά στο 
εμβόλιο, ως μοναδικό όπλο για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας, με στόχο μάλιστα να συμφωνήσει με τη 
συγκεκριμένη εταιρία και για νέα μυθική σύμβαση για την 
«τέταρτη δόση». 

Γ 
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 ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 

 

Στο άρθρο των Α. Μπιλάλη και Π. Γαλάνη για τα ιατρικά 
απόβλητα στις υγειονομικές μονάδες επισημαίνεται:  

αποτελεσματική διαχείριση των 
ιατρικών αποβλήτων αποτελεί 
σήμερα μια πρόκληση για  

τις υγειονομικές μονάδες, καθώς  
αυτά συνεχώς αυξάνονται, με 
αποτέλεσμα να αυξάνεται τόσο  
η δυσκολία καταστροφής τους  
όσο και το οικονομικό κόστος. 
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), τα 
ιατρικά απόβλητα ορίζονται ως τα απόβλητα που 
δημιουργούνται από οποιαδήποτε διαδικασία η οποία 
αφορά στη διάγνωση, στη θεραπεία ή στην ανοσοποίηση 
ανθρώπων ή ζώων. Απλούστερα, οποιαδήποτε απόβλητα 
προκύπτουν από τις υγειονομικές μονάδες θεωρούνται ως 
ιατρικά απόβλητα. Η λανθασμένη διαχείριση των ιατρικών 
αποβλήτων αυξάνει τον κίνδυνο μολύνσεων ή 
τραυματισμών για τους επαγγελματίες υγείας και σε 
μικρότερο βαθμό τον κίνδυνο διασποράς 
μικροοργανισμών από τις υγειονομικές μονάδες στο 
περιβάλλον. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, τα ιατρικά απόβλητα 
ταξινομούνται στις εξής οκτώ κατηγορίες: Απόβλητα 
οικιακού χαρακτήρα ή, αλλιώς, μη επικίνδυνα απόβλητα, 
μολυσματικά απόβλητα, αιχμηρά απόβλητα, παθολογικά 
απόβλητα, χημικά απόβλητα, φαρμακευτικά απόβλητα, 
κυτταροτοξικά απόβλητα και ραδιενεργά απόβλητα. Το 75–
90% των ιατρικών αποβλήτων είναι απόβλητα οικιακού 
χαρακτήρα και πρέπει να υπόκεινται στην ίδια διαδικασία 

συλλογής, ανακύκλωσης και αποκομιδής με τα απόβλητα 
μιας κοινότητας, ενώ  

οσοστό 10–25% των ιατρικών 
αποβλήτων είναι επικίνδυνα  
για την υγεία. 

 
Η ποσότητα και η σύνθεση των ιατρικών αποβλήτων που 
παράγονται στις υγειονομικές μονάδες εξαρτάται από 
διάφορους παράγοντες, όπως π.χ. τη βαρύτητα των 
περιστατικών, τη χρονική διάρκεια παραμονής, το μέγεθος 
και το είδος της υγειονομικής μονάδας, τον αριθμό των 
επεμβάσεων που διενεργούνται, τον βαθμό ανακύκλωσης 
των απορριμμάτων, το επίπεδο της παρεχόμενης 
φροντίδας υγείας κ.ά. Η διαχείριση των ιατρικών 
αποβλήτων περιλαμβάνει τα εξής τρία βασικά βήματα: (α) 
συλλογή των αποβλήτων στην υγειονομική μονάδα, (β) 
μεταφορά των αποβλήτων στον χώρο καταστροφής και (γ) 
τελική διαχείριση των αποβλήτων και καταστροφή τους. 

Η 
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διαχείριση των ιατρικών 
αποβλήτων από την πλευρά  
των επαγγελματιών υγείας 

εγκυμονεί κινδύνους μόλυνσης και 
για τον λόγο αυτόν απαιτούνται τα 

κατάλληλα προληπτικά μέτρα,  
κυρίως πρωτογενούς πρόληψης. 
Τα μέτρα πρωτογενούς πρόληψης συνοψίζονται στους 
εξής άξονες: (α) εξάλειψη των κινδύνων, (β) τεχνικά μέσα, 
(γ) οργανωτικά μέτρα και (δ) ατομικά μέτρα προστασίας. Η 
επιλογή των συγκεκριμένων μέτρων εξαρτάται από τη 
δραστηριότητα στην οποία συμμετέχουν οι επαγγελματίες 
υγείας.

 
Το μεγαλύτερο μέρος των εφαρμογών των ιοντιζουσών 
ακτινοβολιών στη χώρα μας είναι στον τομέα της ιατρικής. 

α νοσοκομειακά ραδιενεργά 
απόβλητα προέρχονται κατά βάση 
από τα εργαστήρια πυρηνικής 

ιατρικής, όπου ραδιοφάρμακα 
χορηγούνται ενδοφλεβίως 
, με κατάποση ή με εισπνοή στον εξεταζόμενο-ασθενή για 
την πραγματοποίηση διαγνωστικών εξετάσεων 
(σπινθηρογραφημάτων) ή θεραπειών. Τα αντικείμενα που 
χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία και χορήγηση των 
ραδιοφαρμάκων (γάντια, σύριγγες, φιαλίδια 
ραδιοφαρμάκων κ.α.), τα εκκρίματα των ασθενών (χαρτιά 
υγείας, ουροσυλλέκτες, πάνες κ.α.) αλλά και τα 
υπολείμματα σίτισης των «υπό θεραπεία» ασθενών (σκεύη 
σίτισης μιας χρήσης, χρησιμοποιημένες φιάλες νερού και 
αναψυκτικών, χαρτοπετσέτες κ.α.) αποτελούν 
νοσοκομειακά ραδιενεργά απόβλητα. Νοσοκομειακά 
ραδιενεργά απόβλητα ενδέχεται επίσης να προκύψουν: 
από κλινικές νοσηλείας, λόγω παρουσίας ασθενών που 
υπεβλήθησαν σε διάγνωση ή θεραπεία με ραδιοφάρμακα, 
εντός ή εκτός του ιδρύματος νοσηλείας τους και 
σπανιότερα από εργαστήρια βραχυθεραπείας, όπου 
χρησιμοποιούνται ραδιενεργά εμφυτεύματα (seeds) Ι-125, 
για την θεραπεία καρκίνου του προστάτη.  

α ακτινολογικά εργαστήρια  
δεν παράγουν νοσοκομειακά 
ραδιενεργά απόβλητα. 

Η διαχείριση των νοσοκομειακών ραδιενεργών αποβλήτων 
πραγματοποιείται εντός των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και 
των ιατρικών κέντρων, όπου αυτά παράγονται, από το 
προσωπικό των προαναφερομένων εργαστηρίων. 
Ειδικότερα, ελέγχονται ως προς τη ραδιενέργεια τους και 
αν δεν πληρούνται τα θεσμοθετημένα όρια αποδέσμευσης, 
φυλάσσονται σε ειδικά χωροθετημένες περιοχές εντός του 
εργαστηρίου, έως ότου απομειωθεί η ραδιενέργεια τους και 
η απόρριψή τους είναι επιτρεπτή. Επιπλέον, στα κοινά 
αστικά απορρίμματα, τα οποία κυρίως προέρχονται από 
οικίες και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, μπορεί 
να υπάρχουν ραδιορυπασμένα αντικείμενα, που 
προέρχονται από άτομα που έχουν υποβληθεί σε 
εξετάσεις/θεραπείες πυρηνικής ιατρικής. Η απόρριψη 
ραδιορυπασμένων αντικειμένων από οικίες και δημόσιους 
ή ιδιωτικούς χώρους, όπως χαρτιά υγείας, πάνες, 
χρησιμοποιημένα σκεύη σίτισης / φιάλες, χαρτοπετσέτες 
κ.α. στα κοινά αστικά απορρίμματα, είναι αναμενόμενη και 
αποδεκτή πρακτική, εφόσον ο ασθενής δεν παραμένει 
στον χώρο εξέτασης/θεραπείας και δεν πρέπει να προκαλεί 
ανησυχία. Η απόφαση της ΕΕΑΕ «Καθορισμός των 
διαδικασιών αποδέσμευσης/παραλαβής 
ραδιορυπασμένων αντικειμένων και ραδιενεργών 
αποβλήτων που παράγονται από ιατρικές εφαρμογές» 
Απόφαση 2/214/05.06.2014, ΦΕΚ 1958/Β/18.07.2014, 
συμπληρώνει το εθνικό κανονιστικό πλαίσιο (Κανονισμοί 
Ακτινοπροστασίας) αναφορικά με τη διαχείριση των 
νοσοκομειακών ραδιενεργών αποβλήτων και τα 
θεσμοθετημένα όρια αποδέσμευσης. Η ΕΕΑΕ έχει εκδώσει 
τα παρακάτω διαγράμματα δράσης και, μετά από αίτημα 
των σχετικών φορέων, παρέχει εκπαίδευση στο 
προσωπικό των εγκαταστάσεων διαχείρισης 
αποβλήτων/απορριμμάτων. Οι υπεύθυνοι των 
εγκαταστάσεων διαχείρισης μεριμνούν για την εκπαίδευση 
του προσωπικού τους και την πιστή τήρηση των οδηγιών 
εργασίας. 

Η 

Τ 

Τ 



 

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

 Σ/Κ 05-06 Φεβρουαρίου 2021 | Αριθμός Φύλλου 218 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 8 

 

να έγκλημα κατά της Δημόσιας 
Υγείας και με σοβαρότατο 
κίνδυνο για τις ζωές των 

εργαζομένων στην Καθαριότητα 
συντελείται στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας, 
καθώς εργαζόμενοι αναγκάζονται να 
συλλέγουν επικίνδυνα νοσοκομειακά 
απόβλητα τα οποία αναμιγνύονται  
με οργανικά απορρίμματα και 
καταλήγουν στο Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής. 
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του airetos.gr ο Δήμαρχος της 
Αγίας Βαρβάρας, η Διοίκηση του Νοσοκομείου «Η Αγία 
Βαρβάρα» και οι αρμόδιοι φορείς της Περιφέρειας και της 
κυβέρνησης θα πρέπει άμεσα να μεριμνήσουν 
προκειμένου αυτό το έγκλημα κατά της Δημόσιας Υγείας να 
σταματήσει εδώ και τώρα, πριν είναι αργά. Θα έπρεπε δε, 
να υπάρξει και παρέμβαση Εισαγγελέα, καθώς η ασυδοσία 
και η ανευθυνότητα ορισμένων μπορεί να οδηγήσει σε 
θύματα και μόλυνση πολύ περισσότερων σε μία εξαιρετικά 
κρίσιμη περίοδο για τη χώρα. Οι εργαζόμενοι στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση με συνέπεια ανταποκρίνονται στις σημερινές 
δύσκολες συνθήκες λόγω της Πανδημίας του κορωνοϊού, 
διατηρώντας τις πόλεις καθαρές και υγιείς. Δεν είναι 
διατεθειμένοι όμως οι εργαζόμενοι στην Καθαριότητα να 
εκτεθούν σε επιπλέον κινδύνους που ελλοχεύουν από την 
εγκληματική αδιαφορία ή ακόμη και σκοπιμότητα κάποιων 
υπευθύνων-ανεύθυνων που δεν τηρούν την αυστηρή 
προβλεπόμενη Νομοθεσία για τα Επικίνδυνα Ιατρικά 
Απόβλητα (Ε.Ι.Α.). Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είναι αποφασισμένη να 
τους προστατεύσει. Σύμφωνα με καταγγελία του Συλλόγου 
Εργατών και Υπαλλήλων Δήμου Αγίας Βαρβάρας, οι 
εργάτες καθαριότητας του Δήμου Αγίας Βαρβάρας 
καλούνται καθημερινά να συλλέξουν «ξέχειλους» κάδους 

απορριμμάτων με ιατρικά απόβλητα (σύριγγες, καθετήρες, 
γάζες και άλλα μολυσματικά είδη) εντός του Νοσοκομείου 
Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα» και συγκεκριμένα στον 
περιβάλλοντα χώρο του «Κέντρου Κοινωνικής 
Αποκατάστασης Χανσενικών». Σύμφωνα με καταγγελίες, 
που μένει οι αρμόδιοι να διερευνήσουν και να μας 
ενημερώσουν άμεσα, τα Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα 
(Ε.Ι.Α.) μετά την συλλογή τους αναμιγνύονται με οργανικά 
απορρίμματα σε «παράνομους-αυτοσχέδιους Σταθμούς 
Μεταφόρτωσης» πριν τελικά καταλήξουν στον Χ.Υ.Τ.Α. της 
Φυλής. Αντιλαμβανόμαστε την υπερπροσπάθεια που 
καταβάλλεται αυτές τις ώρες στα Δημόσια Νοσοκομεία της 
χώρας. Αυτό δεν αποτελεί όμως δικαιολογία ώστε 
στοιχειώδεις κανόνες διαχείρισης των Επικίνδυνων 
Ιατρικών Αποβλήτων (Ε.Ι.Α.) να μην τηρούνται, με άμεσο 
κίνδυνο για την υγεία των εργαζομένων αλλά και κατ΄ 
επέκταση των πολιτών τόσο του Δήμου Αγίας Βαρβάρας 
όσο και των πολιτών ολόκληρου του Λεκανοπεδίου. Τα 
όσα καταγγέλλονται δεν αποτελούν «κεραυνό εν αιθρία» 
στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας. Αντί λύσης μάλιστα, με Δελτίο 
Τύπου ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου 
Αγίας Βαρβάρας Γιάννης Πουλάκης ενημερώνει πως… 
ουδέν πρόβλημα υπάρχει αφού στους «μπλε κάδους» της 
Ανακύκλωσης στον χώρο του Νοσοκομείου Αγία Βαρβάρα 
πετιούνται μόνο πάνες αφόδευσης!!! Ακόμη και εάν  

 

Έ 
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παραβλέπαμε την πρόθεσή του να «εξαφανίσει» μάσκες, 
καθετήρες και σύριγγες (για τα οποία υπάρχουν αδιάσειστα 
στοιχεία), η άγνοιά του είναι σχεδόν επικίνδυνη. Ακόμη και 
σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να γνωρίζει πως 

παγορεύεται αυστηρά, ειδικά  
στο χώρο ενός Νοσοκομείου  
που έχει οριστεί ως Νοσοκομείο 

υποδοχής αποκλειστικά ασθενών του 

κορωνοϊού, να πετιούνται έστω και 
πάνες στον κάδο ανακύκλωσης!!! 
Την ώρα που σωρεία Δήμων μετά την εγκύκλιο του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημερώνουν 
τους πολίτες πως γάντια, μάσκες, μαντηλάκια μιας 
χρήσεως και άλλα μολυσμένα απόβλητα, ΔΕΝ τα πετάμε 
στον «μπλε κάδο» ανακύκλωσης, ο ίδιος μας ενημερώνει 
πως σε γνώση του, πάνες ασθενών πετιούνται στην 
ανακύκλωση σε χώρο Νοσοκομείου υποδοχής ασθενών 
Κορωνοϊού!!! Καλούμε τον Δήμαρχο Αγίας Βαρβάρας να 
μας ενημερώσει για τις άμεσες ενέργειές του, 
ενημερώνοντας ταυτόχρονα όλους τους αρμόδιους 
ελεγκτικούς φορείς προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η 
Δημόσια Υγεία όσο και υγεία των εργαζομένων 
Καθαριότητας του Δήμου Αγίας Βαρβάρας που όπως ο 
Σύλλογος καταγγέλλει δεν έχουν καλυφθεί με τα 
ενδεδειγμένα μέτρα προφύλαξης της υγείας τους κάτω από 
ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες εργασίας. Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 
επειδή το περιστατικό είναι παρά πολύ σοβαρό και 
συμβαίνει σε χώρο του Νοσοκομείο της Δυτικής Αθήνας 
χαρακτηρισμένο για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, σε 
αυτές τις δύσκολες στιγμές δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα 
χέρια. Καλεί τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας 
(Εισαγγελέας Περιβάλλοντος, Περιφερειάρχης Αττικής, 
Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και 
την Διοίκηση του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) για τις άμεσες δικές τους 
ενέργειες προκειμένου να σταματήσει αυτό το απαράδεκτο 
φαινόμενο και να προστατεύσουν την υγεία και την 
ασφάλεια τόσο των εργαζομένων και των κατοίκων του 
Δήμου Αγίας Βαρβάρας και του Λεκανοπεδίου,

Το ρεπορτάζ του Νίκου Αβουκάτου στο greenagenda.gr 
αναφέρει:  

κατασκευή των δυο μονάδων  
της θερμικής επεξεργασίας 
Επικίνδυνων Υγειονομικών 

Αποβλήτων στη Δυτική Θεσσαλονίκη 
έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις 
από τη δημοτική αρχή, τους κατοίκους αλλά και από 
αρκετούς φορείς και σωματεία της ευρύτερης περιοχής της 
Σίνδου. Σε ψήφισμά τους, 11 ενώσεις σύλλογοι και 
σωματεία ζητούν μεταξύ άλλων «να μην αδειοδοτηθεί η 
λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας υγειονομικών 
αποβλήτων "ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ" και "POLYGREEN", που θα 
επεξεργάζονται τόνους επικίνδυνων υγειονομικών 
αποβλήτων δίπλα σε κατοικημένες περιοχές και να μην 
προχωρήσει η επικαιροποίηση των επιτρεπόμενων 
χρήσεων από τον φορέα της ΒΙΠΕ που θα επιτρέπουν την 
εγκατάσταση των 2 εργοστασίων». Ποιες θα είναι οι 
επιπτώσεις από τη λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας 
των Επικίνδυνων Υγειονομικών Αποβλήτων; Ποια είναι τα 
περιβαλλοντικά ζητήματα; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι για τη 

δημόσια υγεία και το Περιβάλλον; Πόσο επικίνδυνη είναι η 
ανεξέλεγκτη και παράνομη καύση απορριμμάτων σε 
χωματερές; Τα παραπάνω ερωτήματα προβληματίζουν 
έντονα την τοπική κοινωνία και όχι μόνο. Η 
Greenagenda.gr απευθύνθηκε τόσο στην πανεπιστημιακή 
κοινότητα όσο και στον εκπρόσωπο της εταιρείας που έχει 
εκδηλώσει το επενδυτικό ενδιαφέρον να κατασκευάσει τη 
μονάδα θερμικής επεξεργασίας των Επικίνδυνων  

 

Α 
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Νοσοκομειακών Αποβλήτων. Για την ενδεδειγμένη 
Επεξεργασία Νοσοκομειακών Αποβλήτων και τη τελική 
τους διάθεση μίλησαν στη Greenagenda.gr ο καθηγητής 
Περιβαλλοντικής Μηχανικής-Διαχείρισης Περιβάλλοντος 
Αθ. Κούγκολος, Δ/ντης Εργαστηρίου Τεχνικής και 
Σχεδιασμού Περιβάλλοντος, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
ΑΠΘ και η Δρ. Χριστίνα Εμμανουήλ, Περιβαλλοντολόγος 
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, Τμήμα Μηχανικών 
Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΑΠΘ. Οι δύο καθηγητές, με την 
επιστημονική τους γνώση, αναφέρουν τα εξής: «Τα 
Νοσοκομειακά Απόβλητα τα οποία ορθότερα ονομάζονται 
απόβλητα υγειονομικών μονάδων (ΑΥΜ) είναι τα 
απορρίμματα που προέρχονται από πάσης φύσεως 
υγειονομικές μονάδες όπως είναι τα νοσοκομεία, οι 
κλινικές, τα κτηνιατρεία κ.λπ. και που προκύπτουν από την 
υγειονομική περίθαλψη ανθρώπων ή ζώων καθώς και από 
την πρόληψη, τη διάγνωση, την θεραπεία και τον 
ερευνητικό πειραματισμό.  

εν είναι όλα τα ΑΥΜ επικίνδυνα, 
ούτε χρειάζονται ειδική 
διαχείριση όλα, όμως ένα 

συνήθως μικρό ποσοστό τους είναι 
εξαιρετικά επικίνδυνο και χρειάζεται 
ειδική διαχείριση που ξεκινά  
ήδη από την συλλογή τους 
η οποία γίνεται ξεχωριστά από τα υπόλοιπα, «αστικού 
τύπου» απορρίμματα, σε ειδικούς κάδους μέσα στην 
υγειονομική μονάδα. Ένας αποτελεσματικός τρόπος να τα 
διαχωρίσουμε είναι το δίπολο «μη επικίνδυνα-(δυνητικά) 
επικίνδυνα». Όμως και αυτά τα «(δυνητικά) επικίνδυνα» θα 
πρέπει να διαχωριστούν περαιτέρω ανάλογα με το είδος 
του κινδύνου και συγκεκριμένα ανάλογα με το αν μπορούν 
να προκαλέσουν μόλυνση με παθογόνους παράγοντες (σε 
άλλους ανθρώπους και σε ζώα) ή αν μπορούν να 
προκαλέσουν βλάβη λόγω της φυσικοχημικής τους 
σύστασης-δηλαδή αν είναι τοξικά, διαβρωτικά, 
καρκινογόνα κ.λπ. Φυσικά υπάρχουν και περιπτώσεις πιο 
περίπλοκες όπως είναι π.χ. οι εκκρίσεις ενός 
μολυσματικού ασθενή που έχει λάβει φαρμακευτική 
θεραπεία που επιδεικνύουν τους δύο τύπους κινδύνου 
ταυτόχρονα. Είναι εύκολα κατανοητό ότι η μη ασφαλής 

διάθεση των επικίνδυνων ΑΥΜ εγείρει σημαντικότατους 
κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Τα νοσοκομειακά 
απόβλητα δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε όπως τα 
οικιακά και να τα στείλουμε ανεπεξέργαστα για υγειονομική 
ταφή. Το σημαντικό είναι να διαχωρίσουμε τα ΑΥΜ σε 
σχέση με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, ήδη από τη 
στιγμή που τα παράγουμε. Όσον αφορά στους περιέκτες 
που θα τα συγκεντρώσουμε, το χρώμα, η αντοχή τους σε 
υγρασία και θερμότητα, το αν θα είναι μιας ή πολλαπλών 
χρήσεων κ.λπ. εξαρτάται κατά πολύ από τη μέθοδο τελικής 
διάθεσης που θα επιλέξουμε. Κατά βάση και  

ύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, τα επικίνδυνα ΑΥΜ που 
πάνε για αποστείρωση είναι σε 

κίτρινους περιέκτες ενώ αυτά που 
πάνε για αποτέφρωση σε κόκκινους.  
Αν τα ΑΥΜ αυτά μπορεί να προκαλέσουν τρυπήματα, 
πληγές, αμυχές (πχ αν είναι σύριγγες, υάλινα αντικείμενα 
κ.λπ.) θα πρέπει επίσης οι περιέκτες να είναι και άκαμπτοι 
και με χοντρά τοιχώματα, όχι π.χ. απλές ανθεκτικές 
σακούλες κίτρινες ή κόκκινες. Οι περιέκτες θα πρέπει να 
έχουν επίσης και άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα όπως 
τις λέξεις «κίνδυνος βιολογικής προέλευσης (biohazard)», 
«κίνδυνος-προσοχή!» κ.λπ. Εξυπακούεται πως οι 
περιέκτες αυτοί είναι προσβάσιμοι μόνο στο προσωπικό 
που έχει άδεια να τους χρησιμοποιεί. Ευτυχώς τώρα πια 
στην Ελλάδα, η μετέπειτα διαχείριση δεν γίνεται μέσα στο 
νοσοκομείο στις περισσότερες περιπτώσεις, αλλά έξω από 
αυτό και σε ειδικές διατάξεις. Επομένως οι υψικάμινοι που 
βλέπουμε σε πολλά νοσοκομειακά κτήρια είναι πια εκτός 
χρήσης και δεν δουλεύουν. Πολλά από τα επικίνδυνα ΑΥΜ 
που είναι μόνο μολυσματικά και όχι επικίνδυνα λόγω 
φυσικοχημικής σύστασης, όπως αναφέρθηκε και πιο  
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πάνω, μπορούν να γίνουν απόλυτα ασφαλή με την 
αποστείρωση.  

αποστείρωση είναι η μέθοδος 
που καταστρέφει όλα τα 
μικρόβια πάνω στο απόβλητο, 

ακόμα και τα πιο ανθεκτικά. 

 
Η συνήθης αποστείρωση που είναι ιδιαίτερα 
αποτελεσματική είναι η υγρή αποστείρωση με ατμό και 
λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο με τη χύτρα ταχύτητας: καθώς 
η πίεση ανεβαίνει μέσα στο μεταλλικό κιβώτιο, ανεβαίνει 
και η θερμοκρασία που διαχέεται εκεί μέσα ως θερμός 
ατμός. Βέβαια, για να πετύχει η αποστείρωση, τα απόβλητα 
πρέπει να τεμαχιστούν, να τοποθετηθούν σε ειδικούς 
ατμοδιαπερατούς σάκους, να επιτευχθεί κατάλληλη 
θερμοκρασία για κατάλληλο χρόνο κ.λπ. Μετά τα απόβλητα 
μπορούν να ταφούν στους ΧΥΤΥ, με ασφάλεια. Πολλά από 
τα μολυσματικά ΑΥΜ, τα ΑΥΜ που είναι επικίνδυνα λόγω 
φυσικοχημικών ιδιοτήτων αλλά και τα μεικτά επικίνδυνα-
μολυσματικά μπορούν να αποτεφρωθούν, δηλαδή να 
καούν σε υψηλές θερμοκρασίες με περίσσεια οξυγόνου. 
Κατά βάση, μιλάμε για την καύση που γινόταν στους 
κλιβάνους των νοσοκομείων παλιά, όμως σε πολύ πιο 
ελεγχόμενες συνθήκες, με νέα τεχνολογία, αυστηρά όρια 
εκπομπών κ.λπ. Μια τέτοια μονάδα αποτέφρωσης δεν είναι 
οικονομικά βιώσιμη ακόμα και σε ένα μεγάλο νοσοκομείο, 
πλην των άλλων προβλημάτων που ενδεχομένως να 
δημιουργήσει μιας και συνήθως τα νοσοκομεία βρίσκονται 
σε κατοικημένες περιοχές. Επομένως σήμερα αυτή η 
κατεργασία γίνεται μόνο στον Αποτεφρωτήρα Α.Ε. στα 
Άνω Λιόσια Αττικής, όπου και μεταφέρονται κατάλληλα τα 
ΑΥΜ από τα συμβεβλημένα νοσοκομεία από όλη την 
Ελλάδα. Εκεί, η ενέργεια που παράγεται από την καύση 
μπορεί να επαρκεί και για ορισμένες ενεργειακές ανάγκες 
της μονάδας. Η μέθοδος της αποτέφρωσης πετυχαίνει την 
πλήρη καταστροφή των αποβλήτων τα οποία δεν 
χρειάζεται να υποστούν καμία περαιτέρω επεξεργασία 
(π.χ. ταφή σε ΧΥΤΥ). Επιπλέον είναι αδύνατο να συμβεί 
οποιαδήποτε επιμόλυνση των αποβλήτων πλέον με 
παθογόνα μιας και έχουν ήδη καταστραφεί. Ωστόσο 
παράγει απαέρια καύσης, ιδιαιτέρως επικίνδυνα, τα οποία 
πρέπει να κατακρατηθούν. Παράγει επίσης και βαριά τέφρα 
(που επικάθεται στον κλίβανο) και που πρέπει να θαφτεί 
κατάλληλα καθώς είναι επικίνδυνο απόβλητο και η ίδια. Στα 
επικίνδυνα απαέρια ανήκουν και οι διοξίνες, που είναι 
τοξικές και καρκινογόνες ουσίες. Σύμφωνα με διεθνείς 

προδιαγραφές, ένας αποτεφρωτήρας που καίει ΑΥΜ 
πρέπει να εκπέμπει ≤ 0.1 ng toxic equivalents (TEQ) 
διοξίνης/m³ αέρα, μόνο. Καταλαβαίνουμε πως σε αυτές τις 
εξειδικευμένες επεξεργασίες, την αποστείρωση και την 
αποτέφρωση, οι κίνδυνοι από τις πιθανές αστοχίες είναι 
μεγάλοι αλλά εντελώς διαφορετικοί. Στην αποστείρωση, αν 
δεν γίνει καταστροφή όλων των μικροβίων, αυτά μπορούν 
να αναπτυχθούν και πάλι με ταχύτατους ρυθμούς και να 
επιμολύνουν όλο τον όγκο των αποβλήτων με τα οποία 
θάφτηκαν. Αν αυτά τα παθογόνα μπορούν να ζήσουν 
αρκετά εκτός ανθρώπινου σώματος, καταλαβαίνουμε πως 
οι περιέκτες που τα είχαν, τα οχήματα μεταφοράς, η 
περιοχή όπου θάφτηκαν κ.λπ. είναι εστία μολύνσεως για 
όλο το προσωπικό που εργάζεται στην αποκομιδή-και στη 
συνέχεια για όσους έρθουν σε επαφή με αυτό. Στην 
αποτέφρωση δεν γίνεται να ξαναέχουμε μόλυνση μιας και 
όλα κάηκαν σε υψηλές θερμοκρασίες. Σε αυτή την 
περίπτωση, εάν υπάρξει αστοχία, αυτή πιθανόν να έχει να 
κάνει με τα τοξικά παραπροϊόντα της καύσης. Μην ξεχνάμε 
ότι οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων δεν είναι 
ιδιαίτερα αγαπητές στους περίοικους καθώς η αξία γης 
μειώνεται αλλά και η ποιότητα της ζωής τους επίσης 
χειροτερεύει. Σε μια πιθανή τεχνολογική αστοχία-ειδικά αν 
υπάρχει ταυτόχρονα και καύση των απορριμμάτων-οι 
κίνδυνοι ρύπανσης της περιοχής αυξάνονται. Φυσικά, το 
χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι η άνευ όρων και 
κανόνων διαχείριση των ΑΥΜ με τα αστικά απόβλητα, που 
δημιουργεί διασπορά των μικροβίων. Οι μολυσματικοί 
παράγοντες μπορούν να έχουν κακή έκβαση ειδικά σε 
ευαίσθητους οργανισμούς (π.χ. σοβαρή γαστρεντερίτιδα). 
Οι σημαντικότερες από πλευράς επικινδυνότητας 
ασθένειες είναι οι ηπατίτιδες και το AIDS σε επαφή με τους 
φορείς αυτών των ασθενειών που είναι το αίμα και οι 
ακαθαρσίες. 
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Φυσικά δεν αποκλείονται και άλλες ασθένειες που 
μπορούν να μεταφερθούν από ανθεκτικούς στον αέρα 
μολυσματικούς παράγοντες. Όσον αφορά στα επικίνδυνα 
ΑΥΜ λόγω τοξικών ουσιών (π.χ. αντικαρκινικά φάρμακα, 
ραδιενεργές ουσίες), είναι σαν να έχουμε τον κίνδυνο αυτό 
σε κοινή θέα, με ευαίσθητο πληθυσμό ιδιαίτερα αυτόν που 
δουλεύει στην καθαριότητα. Επίσης,  

παράνομη απόρριψη και ανοιχτή 
καύση αυτών των αποβλήτων  
σε χωματερές ή οποιονδήποτε 

τυχαίο χώρο δεν πληροί τα  
κριτήρια που έχει ένας ΧΥΤΑ, είναι  
εγκληματική ενέργεια και θα  
πρέπει να διώκεται αυστηρά». 
Από την πλευρά της εταιρείας, ο εκπρόσωπός της και 
Χημικός Μηχανικός NTUA Business Development Manager, 
Polygreen, Κωνσταντίνος Πλουμιτσάκος, παρουσιάζει στη 
Greenagenda.gr το σχέδιο για την κατασκευή της Μονάδας 
Θερμικής Επεξεργασίας Επικίνδυνων Νοσοκομειακών 
Αποβλήτων. Ο εκπρόσωπος της εταιρείας απαντά σε 
πέντε βασικά ερωτήματα: - Γιατί είναι απαραίτητη η 
κατασκευή της μονάδας Επεξεργασίας Επικίνδυνων 
Υγειονομικών Αποβλήτων; Η θερμική επεξεργασία 
χρησιμοποιείται ευρύτατα σε όλο τον κόσμο ως η 
καταλληλότερη ασφαλέστερη και πλέον περιβαλλοντικά 
ορθή λύση για τη διαχείριση των υγειονομικών 
αποβλήτων. Έχει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι άλλων 
μεθόδων, όπως η ταφή, που μπορεί να είναι εξαιρετικά 
επιβλαβής για το περιβάλλον, ή η αποστείρωση που δεν 
καλύπτει όλες τις κατηγορίες των υγειονομικών 
αποβλήτων. Για αυτούς τους λόγους η εγκατάσταση και 
λειτουργία νέων μονάδων θερμικής επεξεργασίας υπάρχει 
στον εθνικό σχεδιασμό από το 2012 και επανήλθε στο νέο 
Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων με την επιπλέον 
πρόβλεψη για καλύτερη χωροθέτηση των μονάδων αυτών 
ώστε να καλύπτουν επαρκέστερα τις ανάγκες διαχείρισης 
στην ελληνική επικράτεια. Σήμερα, υπάρχει μόνο μία 
μονάδα θερμικής επεξεργασίας στην Αττική όπου 
μεταφέρεται ένα μεγάλο μέρος των 18.000 τόνων 
επικίνδυνων υγειονομικών αποβλήτων που παράγονται 
στη χώρα μας ετησίως. Με τη λειτουργία της μονάδας στη 
Θεσσαλονίκη θα μειωθεί σημαντικά η απόσταση 
μεταφοράς των επικίνδυνων αυτών αποβλήτων από τα 
σημεία συλλογής στο σημείο επεξεργασίας τους και θα 
περιοριστεί δραστικά ο κίνδυνος ατυχήματος κατά τη 

μεταφορά τους. Θα πρέπει, επίσης, να επισημανθεί ότι η 
βέλτιστη διαχείριση των αποβλήτων των υγειονομικών 
μονάδων, ειδικά σε συνθήκες παρατεταμένης υγειονομικής 
κρίσης, θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα, 
προκειμένου να περιοριστεί η απειλή για τη δημόσια υγεία. 
- Ποια είναι τα στάδια ανάπτυξης συστήματος 
περιβαλλοντικής διαχείρισης των συγκεκριμένων 
αποβλήτων; Η προτεινόμενη αυτή διαχείριση 
περιλαμβάνει τη διαλογή, κατηγοριοποίηση και 
προετοιμασία των αποβλήτων στην πηγή, δηλαδή στις 
υγειονομικές μονάδες και τη συλλογή και ασφαλή 
μεταφορά τους στη Μονάδα θερμικής επεξεργασίας όπου 
γίνεται η αποτέφρωση τους, με τις πλέον σύγχρονες και 
ασφαλείς αντιρρυπαντικές τεχνολογίες. Έτσι, με τη 
λειτουργία της μονάδας θερμικής επεξεργασίας στη 
Θεσσαλονίκη θα εξασφαλιστεί η ολοκληρωμένη και 
ασφαλής διαχείριση των επικίνδυνων υγειονομικών 
αποβλήτων στη Βόρεια Ελλάδα. Πρόκειται για ένα σύστημα 
που διασφαλίζει την προστασία της δημόσιας υγείας, των 
κατοίκων της περιοχής και του περιβάλλοντος σε όλα τα 
στάδια της διαδικασίας. - Πόσους τόνους αποβλήτων θα 
επεξεργάζεται η μονάδα; Ποιο είναι το σχέδιο για την 
αποθήκευση και αποτέφρωσή τους; Η δυναμικότητα της 
μονάδας θα ανέρχεται σε 3.360 τόνους ανά έτος και 
επαρκεί, σύμφωνα με τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης 
Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων 
(ΕΕΣΔΕΑΥΜ), για την κάλυψη των αναγκών των 
Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, 
Αν. Μακεδονίας-Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Β. 
Αιγαίου. Η μονάδα θα κατασκευαστεί εντός βιομηχανικής 
περιοχής και σε κατοικημένη περιοχή, λιγότερα από 2 χλμ 
μακριά της. - Για τη λειτουργία της εκφράζονται ανησυχίες 
για τις επιπτώσεις, στο έδαφος, στο υπέδαφος, και τον  
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αέρα. Ποιες είναι οι απαντήσεις σας στις εκθέσεις και 
αναλύσεις επιστημόνων που συνδέουν καρκινογενέσεις 
και άλλους κινδύνους για την υγεία με τις διοξίνες και τα 
φουράνια που παράγει η καύση αποβλήτων; Οι ανησυχίες 
των κατοίκων της περιοχής, των τοπικών φορέων αλλά και 
ευρύτερα των πολιτών είναι απολύτως κατανοητές και 
σεβαστές, καθώς πρόκειται για λύσεις και τεχνολογίες που 
δεν έχουν ακόμα ευρεία εφαρμογή στην Ελλάδα, όπως σε 
άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, και η ενημέρωση είναι αρκετά 
περιορισμένη. Ακριβώς όμως επειδή μοιραζόμαστε τις 
ίδιες ανησυχίες επενδύουμε σε μία Μονάδα που λύνει με 
τον πλέον σύγχρονο και ασφαλή τρόπο ένα πρόβλημα, 
που αν παραμείνει άλυτο θα αποτελέσει πραγματική 
απειλή για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Αυτό 
εξάλλου αναλύεται και αποδεικνύεται τόσο από τη διεθνή 
βιβλιογραφία όσο και από τα διεθνή επιστημονικά 
δεδομένα που καταγράφουν ότι  

θερμική επεξεργασία έχει 
μηδαμινό αποτύπωμα στο 
περιβάλλον και είναι απόλυτα 

ασφαλής για τους κατοίκους  
των γειτονικών περιοχών. 
Τα στοιχεία από την διεθνή πρακτική δείχνουν ότι οι 
μονάδες θερμικής επεξεργασίας εκλύουν πολύ λιγότερο 
του 1% του επιτρεπτού ορίου ρύπων. Με άλλα λόγια μία 
τέτοια μονάδα παράγει λιγότερο από μισό γραμμάριο 
διοξίνες ετησίως. Σε αντιδιαστολή, η ανεξέλεγκτη και 
παράνομη καύση απορριμμάτων σε χωματερές παράγει 
εξαιρετικά μεγαλύτερες ποσότητες. Η φωτιά στον ΧΥΤΑ 
Ταγαράδων στη Θεσσαλονίκη το 2006 παρήγαγε τρία 
γραμμάρια τοξικών διοξινών ημερησίως, σύμφωνα με το 
ΑΠΘ. - Ποια είναι η τεχνολογία; Πώς θα διασφαλίσετε την 
ασφάλεια και πώς θα τηρήσετε τους περιβαλλοντικούς 
όρους; Η θερμική επεξεργασία αποβλήτων ρυθμίζεται από 
εξαιρετικά αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές 
αναφορικά με την εκπομπή ρύπων και λειτουργεί με 
τεχνολογικά υπερσύγχρονα αντιρρυπαντικά συστήματα 
(Οδηγίες 2000/76 & 2010/75 «για την αποτέφρωση των 
αποβλήτων». Η μονάδα θα λειτουργεί με εξοπλισμό 
κατασκευασμένο από εξειδικευμένη εταιρεία της ΕΕ και θα 
διαθέτει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. - Πώς 
λειτουργούν αντίστοιχες μονάδες στην Ευρώπη (π.χ. 

βρίσκονται κοντά σε κατοικημένες περιοχές); Σε 
παγκόσμιο επίπεδο, 

 

θερμική επεξεργασία με 
παραγωγή ενέργειας (waste  
to energy) αποτελεί την πλέον 

δοκιμασμένη λύση διαχείρισης 
αποβλήτων με περισσότερες από 
2.000 μονάδες αναφοράς σε όλον 
τον κόσμο, 500 εξ αυτών στην ΕΕ, 
ακόμη και σε κέντρα  
μητροπολιτικών πόλεων 
(Παρίσι, Βιέννη, Φρανκφούρτη, Κοπεγχάγη, Άμστερνταμ, 
Βουδαπέστη, Στοκχόλμη, Βαρκελώνη, κ.α.). Συνολικά, 96 
εκατ. τόνοι αποβλήτων υπόκεινται σε θερμική επεξεργασία 
ετησίως παράγοντας ενέργεια που υποκαθιστά 10-40 εκατ. 
τόνους ορυκτών καυσίμων (λιγνίτη, λιθάνθρακα, 
πετρέλαιο). 
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του Γιώργου Καραμπελιά 
συγγραφέα, 
πολιτικού αναλυτή 

 

σα συμβαίνουν 
εδώ και μία 
εβδομάδα στην 

Ελλάδα καταδεικνύουν 
το βάθος της παρακμής 
στο οποίο βρίσκεται  
η χώρα. 
Ένας γιάπης εκ Κύπρου, ο κ. 
Στυλιανίδης, εκλεκτός της σημιτικής 
παρέας που έχει εγκατασταθεί παρά 
τω πρωθυπουργώ, ήλθε μετά βαΐων 
και κλάδων εκ Βρυξελλών να 
αναλάβει το νέο υπουργείο που 
δημιουργήθηκε για… λογαριασμό 
του μετά τις καταστροφικές 
πυρκαγιές του καλοκαιριού. Και 
όπως ήταν αναμενόμενο, από όσους 
γνωρίζουν τον άνθρωπο και τις 
παρέες του, απέδειξε ότι ήταν η 
χειρότερη δυνατή επιλογή. 
Απλούστατα, συνέβαλε 
αποφασιστικά στο χάος που 
δημιουργήθηκε στην Αθήνα μετά 
από μία ισχυρή χιονόπτωση. Εάν σε 
αυτόν προστεθεί η ανικανότητα 
μεγάλου αριθμού δημάρχων, της 
βορειοανατολικής Αττικής κατ’ 
εξοχήν, του Πατούλη, καθώς και η 
απληστία και η ανικανότητα των 
υπευθύνων της Αττικής Οδού, το 
τοπίο ολοκληρώνεται. Την ίδια ώρα 
ο Καλύβας και οι συν αυτώ μας 

δίνουν τη συνταγή της επιτυχίας: «να μη έχουμε φιλοδοξίες για να μην έχουμε και 
καταστροφές». Όμως ο ομογάλακτος ανανιστής αδελφός του, που είχε τη 
φιλοδοξία να εγκαταστήσει «σένσορες» σε όλους τους δρόμους, όπως μας 
πληροφόρησε, κατέδειξε πόσο… κακό κάνουν οι φιλοδοξίες. Όμως ενός κακού 
μύρια έπονται.  

 
Ένας αμοραλιστής, ικανός μόνο για ίντριγκες, αρχηγός της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης καταθέτει… πρόταση μομφής (!) και ζητάει εκλογές, με αφετηρία 
τα χιόνια στην Αττική Οδό. Και αυτό όταν η χώρα έχει ακόμα πάνω από εκατό 
νεκρούς καθημερινά από την Πανδημία, η δε Τουρκία προσπαθεί να ολοκληρώσει 
την περικύκλωση μας για να μας πλήξει με τον ένα ή άλλο τρόπο. Άλλωστε αυτός 
δεν βλέπει την ανάγκη εξοπλισμού της χώρας, αλλά του αφοπλισμού της. 

κεί κατάντησε η άλλοτε Αριστερά. Να άγεται και 
να φέρεται από έναν πολιτικάντη ο οποίος για 
να διατηρήσει την απειλούμενη δημοσκοπική 

πρωτοκαθεδρία του στην αντιπολίτευση ευτελίζει 
κάθε έννοια πολιτικής και ευπρέπειας. 
Θα τρίζουν τα κόκκαλα του Πασσαλίδη και του Ηλιού. Και πίσω του στοιχίζονται 
όλοι οι… γίγαντες της αντιπολίτευσης. Ο δοξαζόμενος κρυπτόμενος κ. 
Ανδρουλάκης κατέδειξε ήδη τα μεγέθη του. Τα φανταζόμασταν ήδη, αλλά ελπίζαμε 
μήπως και μας εκπλήξει θετικά. Ουδεμία έκπληξις εν τέλει. Είχε την ευκαιρία να 
καταγγείλει την κυβέρνηση για ανικανότητα και τον ΣΥΡΙΖΑ για εξαπάτηση και να 
τοποθετηθεί με μία υπερήφανη αποχή απέναντι σε αυτή τη φαρσοκωμωδία. Έτσι 
θα έσωζε την τιμή της πολιτικής και θα ανέβαινε ψηλά στη συνείδηση του κόσμου. 
Αντ’ αυτού μπήκε σαν κομπάρσος δεύτερης διαλογής στο παιχνίδι του Τσίπρα: 
Πρόταση μομφής για την ανικανότητα διαχείρισης του χιονιά! Θα ήταν κωμικό αν 
δεν ήταν τραγικό. Ένδειξη της εσχάτης παρακμής στην οποία έχει περιέλθει μία 
χώρα που παίζει τα ρέστα της μετά από 12 χρόνια κρίσεων και βρίσκεται ακόμα 
στον αναπνευστήρα. Μήπως όμως το πολιτικό προσωπικό που διαθέτουμε είναι 
κάπως εικόνα μας και μας μοιάζει; Πώς άραγε τους ανεχόμαστε; Μήπως για να το 
αλλάξουμε θα πρέπει να αλλάξουμε σε βάθος και ’μεις οι ίδιοι. Μήπως γι’ αυτό οι 
καλύτεροι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα απέχουν από αυτό που αποκαλείται 
δημόσια ζωή; Μήπως φταίει το κακό το ριζικό μας; Μήπως είναι κ…. μάγαζο;

Ό 

Ε 
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του Νίκου Νικολόπουλου 
Πρόεδρου 
Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος Ελλάδος 

 
Με αφορμή την πρόταση μομφής 
γεννιέται ξανά το ερώτημα: Τι είναι 
αυτό που φταίει εν πάση 
περιπτώσει που ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης γίνεται ο εφιάλτης της 
Πατριωτικής Λαϊκής Δεξιάς; Ο 
Κ(ρυφτ)ούλης Μητσοτάκης, ο πάλαι 
ποτέ κολλητός τού Χριστοφοράκου, 
καμώνεται ότι -τάχα μου, τάχα μου- 
είναι ο Μωυσής που ήρθε να μας 
οδηγήσει στη γη της επαγγελίας… 

αλαζονεία της 
εξουσίας, η 
ανικανότητα, η 

έλλειψη πατριωτισμού, 
οι λαμογιές για  
την Μητσοτάκη ΑΕ  
έχουν μεταμορφώσει  
τον Κ(ρυφτ)ούλη 

Μητσοτάκη από Μεσσία που εμφανιζόταν 
προεκλογικά σε… Εφιάλτη!!! 

 
Αξίζει να θυμηθούμε πώς διεκδίκησε την εξουσία, με ποιες υποσχέσεις: Έταξε ότι 
θα φτιάξει ένα μικρό και ευέλικτο κράτος. Κατάφερε την άνευ προηγούμενου 
γιγάντωση. Στο Μαξίμου, στη κυβέρνηση, στους οργανισμούς, χιλιάδες διορισμοί 
υψηλόμισθων κηφήνων… Έταξε επιτελικό κράτος…Έφτιαξε ένα κράτος οπερέτα 
αλαλούμ, υψηλόμισθων Α(χ)ΡΙΣΤΩΝ κολλητών με χαμηλή επίδοση… 

 

Η 
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Έταξε μεταρρυθμίσεις επέφερε ακινησία…Έταξε 
οικονομική απογείωση και πέτυχε εμπορικό έλλειμμα 
+30%!!! Ο Κ(ρυφτ)ΟΥΛΗΣ Μητσοτάκης στη συζήτηση για τη 
πρόταση μομφής στη κυβέρνηση του δεν είπε λέξη για την 
«ταμπακιέρα». Ο Κ(ρυφτ)ούλης Μητσοτάκης -τρεμάμενος 
και καταρρέων υπό το βάρος των εξελίξεων-έγινε για 
νιοστή φορά η προσωποποίηση τού αποφθέγματος που 
διετύπωσε κάποτε ο Αμερικανός συγγραφέας Αμπρόουζ 
Μπιρς: «Δειλός είναι ένας άνθρωπος που στις δύσκολες 
καταστάσεις σκέφτεται με τα πόδια…». Εσύ που σκέφτεσαι 
και θυμάσαι... φταις!!! Ναι ακούστηκε και αυτό στη Βουλή, 
όταν μίλησε για τη δική σου ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και ζήτησε 
ευθύνη από εσένα που τα μηνιαία έσοδα σου υπολείπονται 
κατά πολύ των εσόδων σου … Ποτέ ο Κ(ευφυΐα)ΟΥΛΗΣ 
Μητσοτάκης δεν κάθισε να κάνει τον μηνιαίο ισολογισμό 
μιας λαϊκής οικογένειας για παράδειγμα του Ιανουαρίου: 
Τέλη κυκλοφορίας: 375€, Ρεύμα: 300€, Αέριο: 280€, Σέρβις 
αυτοκίνητο: 140€, Σουπερμάρκετ: 230€, Ενοίκιο: 350€, 
Κοινόχρηστα: 30€, Βενζίνη: 260€, Σύνολο: 1965€ 
Μισθός1+Μισθός2= 1600€ Άθροισμα: -365€ Στους πίνακες 
που παρουσίασε ο ΧΑΡΒΑΝΤΙΑΝΟΣ Πρωθυπουργός στη 
Βουλή δεν ανεφέρθη καθόλου στον δικό σου οικογενειακό 
προϋπολογισμό…Το είδαν όλοι στη κακοκαιρία ότι δεν 
είναι επιτελικό το κράτος, αλλά μηχανισμός που έφτιαξε ο 
Μητσοτάκης για να μαζεύει το χρήμα και να ελέγχει σε 
ποιους κολλητούς θα το δίνει, γι’ αυτό θα πέσετε με κρότο. 
Δεν τελείωσε -όπως νομίζει- με μια αποστειρωμένη 
συζήτηση στη Βουλή που έγινε με συνθήκες ΜΕΘ και ως εκ 
τούτου, η Κοινωνία απαιτεί απαντήσεις για αυτά και για τα 
άλλα…  

 

α δάνεια των κομμάτων θα τα 
πληρώσει ο φτωχοποιημένος 
ελληνικός λαός, γιατί επί ημερών 

του έφθασαν να χρωστούν: ΝΔ 343 
εκατ. ευρώ, ΠΑΣΟΚ 318 εκατ. ευρώ  
και ΣΥΡΙΖΑ 9,8 εκατ. ευρώ!!! 
Θέλουν να ξέρουν οι ψηφοφόροι γιατί δεν πληρώνουν τα 
χρεοκοπημένα κόμματα και γιατί δεν κατάσχεται η κρατική 
επιχορήγηση; Μήπως ακούσατε στη Βουλή ο Μητσοτάκης 
να μιλήσει για την πανδημία; ΟΧΙ. Αποφεύγει όπως ο 
διάολος το λιβάνι. Λες κ το θέμα δεν υπάρχει... Λες και οι 
100+νεκροί κάθε μέρα δεν τον αφορούν. Τους αγνοεί. Ο 
λαός ακόμα και μέσω δημοσκόπησης της Pulse για 

λογαριασμό του ΣΚΑΪ έστειλε όμως το δικό του μήνυμα: 
72% των πολιτών έμειναν καθόλου, ελάχιστα, λίγο 
ικανοποιημένοι από την κυβερνητική αντιμετώπιση της 
κακοκαιρίας.16% μέτρια ικανοποιημένοι. Μόνο 7% αρκετά 
η πολύ ικανοποιημένοι. Μιλάμε δηλαδή για παλλαϊκή 
απόρριψη. Η κοινωνία επίσης ξέρει και ΤΙ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ για 
να μειώσει το ασύλληπτο θανατικό και ας τολμούν παρ’ όλα 
αυτά κάποιοι από την κυβέρνηση να μιλούν για 
επιτυχημένη διαχείριση της πανδημίας, όταν η Ελλάδα, το 
τελευταίο πεντάμηνο, είναι πρώτη σε νεκρούς στην 
Ευρώπη, Δυστυχώς δυστυχέστατα 

  

ις τελευταίες ημέρες έχουμε 
πάνω από 100 θανάτους την ημέρα 
και οι νεκροί του Ιανουαρίου  

θα πλησιάσουν τους 3000!!! 

 

Τ 

Τ 
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Και ενώ το θανατικό ίπταται πάνω από τον ελληνικό 
λαό…το επιτελικό κράτος του ΚΟΥΛΗ ανοίγει τα νυχτερινά 
κέντρα μετά μουσικής… ναι με 119 θανάτους το 24ωρο... 
ΓΙΑΤΙ; Ο Κ(ρυφτ)ΟΥΛΗΣ μήπως στέλνει μήνυμα 
κανονικότητας ή μήπως διακατέχεται από αισιοδοξία με το 
ρεκόρ των θανάτων; Η αταραξία των ΧΑΡΒΑΝΤΙΑΝΩΝ 
αυλοκολάκων του Μητσοτάκη και η χαλάρωση των μέτρων 
αποτελούν, πολιτικό και εθνικό σκάνδαλο, δείγμα ηθικής 
κατάπτωσης. «Πουλάς σε μια νύχτα…» ήταν ο τίτλος που 
έκανε το γύρο του Διαδικτύου και τα λόγια της Κλέλιας 
Ρένεση εναντίον του Μητσοτάκη μπήκαν στο στόμα της 
ελληνικής κοινωνίας … όπου κραυγάζει και ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ 
(δεν) ΑΚΟΥΕΙ… -ΕΙΔΑΜΕ να αλλάζετε νομοθεσίες για να 
βάλετε τον Λιγνάδη στο Εθνικό θέατρο. Απεδείχθη τραγικό 
λάθος. Είπατε συγνώμη; Ποτέ! Για την υπεροψία της 
βασιλικής απόφασης «όποιον γουστάρω βάζω, βράσε τις 
δημοκρατικές διαδικασίες».. -ΕΙΔΑΜΕ να μας κοιτάτε 
κατάματα πριν έρθει ο κόβιντ στην Ελλάδα, και να μας λέτε 
ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, ότι τα έχετε όλα υπό 
έλεγχο.  -ΕΙΔΑΜΕ από τότε μέχρι σήμερα χιλιάδες νεκρούς, 
χιλιάδες ανέργους και οικονομικά εξαθλιωμένους 
συμπολίτες μας απ’ τα λοκ ντάουν. Και βεβαίως 
καινούργιες ΜΕΘ μηδέν!  -ΕΙΔΑΜΕ να μας εμπαίζετε, 
αναθέτοντας μελέτες με αντικείμενο την αναγκαιότητα των 
ΜΕΘ και ποια η διαφορά με την απλή διασωλήνωση εκτός 
ΜΕΘ και βεβαίως όταν δημοσιοποιήθηκε η ίδια σας η 
μελέτη, αποδεικνύοντας την χρησιμότητα των ΜΕΘ και τα 
ποσοστά θνησιμότητας εκτός ΜΕΘ, μαγικά κάπου χάσατε 
το χαρτάκι...  -ΕΙΔΑΜΕ να φτιάχνετε κάτι λίστες Πέτσα και 
να εξαγοράζετε τα ΜΜΕ -ΕΙΔΑΜΕ επίσης ότι από τότε δεν 
ξανακούσαμε την παραμικρή αλήθεια στις ειδήσεις των 
ΜΜΕ των ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΩΝ. -ΕΙΔΑΜΕ να διαρρέουν 
κυβερνητικά ραβασάκια κατεύθυνσης των ειδήσεων αλλά 
και πάλι δεν ιδρώσατε.... μην ξεχνάμε ότι πήρατε και την 
ΕΥΠ μαζί με το Μαξίμου, άρα «ζήσε Μάη μου να φας 
τριφύλλι» -ΕΙΔΑΜΕ να καταδιώκετε δημοσιογράφους που 
προσπαθούν σε αντίξοες συνθήκες να ενημερώσουν τον 
κόσμο για τα σκάνδαλα στα οποία μπλέκεται η κυβέρνηση 
και οι αχόρταγοι «Κουλίστας» του ΜΑΞΙΜΟΥ με 
στοιχειοθετημένη έρευνα.  -ΕΙΔΑΜΕ πως ένα σκάνδαλο 
«βλέπε Νοβάρτις» αποχαρακτηρίζεται από σκάνδαλο γιατί 
έτσι απλά θέλει ο αφέντης και βεβαίως «πίστευε και μη 
ερεύνα» -ΕΙΔΑΜΕ πως τα λεφτά που αποδίδουμε στους 
φόρους μας, αντί να γίνουν προσλήψεις γιατρών, 
αναβάθμιση του ΕΣΥ, διορισμός καθηγητών για τα παιδιά 
μας, παροχές για μια πιο αξιοπρεπή ζωή και ίσως ένα πιο 
αξιοπρεπές τέλος, έγιναν μίζες … μίζες … από τα 
αεροπλάνα κλπ «πολεμοφόδια», μίζες ισάξιες και 
ισόποσες με εκείνες του συγχωρεμένου ΑΚΗ επί της 
διακυβέρνησης του Αρχιερέα της ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ Σημίτη… -

ΕΙΔΑΜΕ ότι ο ΚΝΙΤΗΣ υπουργός προστασίας του πολίτη, 
τελικά το μόνο που δεν κάνει, είναι να προστατεύει τον 
πολίτη. Τον εκφοβίζει, τον εξευτελίζει, τον εξαθλιώνει, τον 
αφήνει έρμαιο πυρκαγιών και παγετών και στο τέλος του 
πετάει μισό κουλούρι σαν Μεσσίας απ’ τα Lidl… -ΕΙΔΑΜΕ 
τη χυδαιότητα του να σε εμπιστεύεται ένας ολόκληρος λαός 
για μια καλύτερη μέρα και εσύ σαν Λουδοβίκος ξιπασμένος 
να τον πουλάς νύχτα και να κάνεις φιγούρα για τα μάτια των 
ξένων και μόνο. -ΕΙΔΑΜΕ την Ανάπτυξη που φέρατε. Μια 
χώρα προς πώληση σε τιμή ευκαιρίας σε ξένους επενδυτές 
- πλιατσικολόγους που το μόνο που καταλαβαίνουν είναι η 
αρπαχτή και τέλος… -ΕΙΔΑΜΕ πώς αποχαρακτηρίσατε 
δεκάδες περιοχές natura για να βρουν εδάφη πρόσφορα οι 
ορέξεις των φίλων σας. -ΕΙΔΑΜΕ πως είναι να έχεις έναν 
ολόκληρο λαό σε λοκ νταουν αστυνομοκρατούμενο, όσο 
εσύ κάνεις φαγοπότια υπεράνω νόμου. Ε βέβαια.. κοινός 
θνητός δεν είσαι; Εσύ είσαι ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΣ…-
ΕΙΔΑΜΕ πως μια κυβέρνηση μπορεί να λειτουργήσει σαν 
μια εταιρία με φιλομαφιόζικα βίτσια. Ό,τι γουστάρουμε 
κάνουμε, έχουμε την ΕΥΠ, έχουμε και τα μίντια, οι πολίτες 
να έχουν την τύφλα τους. Πάμε βουρ, το χέρι πιο βαθιά στο 
βάζο με το μέλι. Στους επενδυτικούς μας κολλητούς, στα 
φιλαράκια τα καλά. Αυτούς ξέρουμε, αυτούς 
εμπιστευόμαστε.-ΕΙΔΑΜΕ τα νοσοκομεία να καταρρέουν, οι 
διορισμοί γιατρών άφαντοι, συγχωνεύονται νοσοκομεία 
και πριμοδοτούνται τα ιδιωτικά. Είδαμε Παιδικά δημόσια 
νοσοκομεία να κλείνουν... -ΕΙΔΑΜΕ ανθρώπους να 
πεθαίνουν στους διαδρόμους των νοσοκομείων μέσα στην 
εξαθλίωση, αιμόφυρτοι, αβοήθητοι, απαξιωμένοι λόγω 
έλλειψης κλινών, προσωπικού και πρώτων υλών 
περίθαλψης. -ΕΙΔΑΜΕ έναν πατέρα κάποιου να πεθαίνει 
εγκαταλελειμμένος σ’ έναν διάδρομο νοσοκομείου πάνω 
από 10 ώρες, μέσα στα αίματα, στα κόπρανα του και στους 
εμετούς του.  -ΕΙΔΑΜΕ κάποιας τη μάνα να πεθαίνει επειδή 
δεν αλλάχτηκε ο καθετήρας και η ασθενής υπέκυψε σε 
σηψαιμία. -ΕΙΔΑΜΕ μια έγκυο να κυκλοφορεί με το νεκρό 
έμβρυο μες την κοιλιά της και να μην βρίσκει πουθενά 
περίθαλψη για πάνω από 10 μέρες... και ούτε μια συγνώμη, 
παρά μόνο ραβασάκια στους διοικητές των νοσοκομείων 
να ενημερωθεί το υπουργείο σε περίπτωση που κάποιο 
από αυτά τα εγκλήματα πιθανολογείται να πάρει 
δημοσιότητα.  

ομίζω πως είδαμε αρκετά για  
να πούμε με σιγουριά πως  
η αλητεία και η αριστεία…  

ένα τσιγάρο δρόμος!!! 
Είδαμε με τα μάτια μας και ακούσαμε με τα αυτιά μας… τους 
ένοχους πώς αντέδρασαν στη Βουλή απέναντι σε κάθε 
αναφορά στο σκάνδαλο Novartis. ΚΡΑΤΕΙΣΤΕ ΛΙΓΟ 
ΑΚΟΜΑ ΥΠΟΜΟΝΗ ΚΑΙ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΑ 
ΓΙΝΕΙ ΓΑΛΑΝΟΣ… ΤΟ ΓΚΡΙΖΟ-ΡΟΖΑΛΙ ΦΕΥΓΕΙ και οι 
διεφθαρμένες πολιτικές ελίτ έχουν έρθει τόσο κοντά στο να 
πληρώσουν για τη χρεοκοπία του κράτους και του λαού !!! 
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του Νότη Μαριά 
Προέδρου του Κόμματος 
ΕΛΛΑΔΑ - Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, 
Καθηγητή Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
πρώην Ευρωβουλευτή 

 
Απίστευτο και όμως αληθινό. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν) με 
επίσημο έγγραφό της ομολογεί αυτό 
που όλοι μας υποψιαζόμασταν. Ότι 
δηλαδή τα κράτη μέλη της ΕΕ 
χορήγησαν νομική ασυλία στις 
πολυεθνικές του φαρμάκου 
προκειμένου να προχωρήσουν στην 
παρασκευή του κορονοεμβολίου το 
ταχύτερο δυνατόν.!!! Γιατί χωρίς 
δήθεν «το κίνητρο αυτό» η 
παρασκευή του κορονοεμβολίου θα 
γινόταν σε δέκα χρόνια!!! Αυτό 
προκύπτει από την έγγραφη 
Απάντηση που έδωσε η Κομισιόν 
στην Αναφορά που κατέθεσα 
ενώπιον της Επιτροπής Αναφορών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  

άλιστα ενώ το 
έγγραφο φέρει 
ημερομηνία  

27 Σεπτεμβρίου  
2021 τελικά μου 
κοινοποιήθηκε  
μόλις την Τετάρτη 12 
Ιανουαρίου 2022 (!!!) 
καθώς παρέμενε  
επί μήνες ως 
επτασφράγιστο 
μυστικό… 

 
Επιπλέον από την Απάντηση της 
Κομισιόν αποδεικνύεται η 
βασιμότητα των ισχυρισμών μου, 
καθώς η ίδια η Κομισιόν 
επιβεβαιώνει ότι χορήγησε νομική 
ασυλία στην AstraZeneca σε 
περίπτωση που κάποιος υποστεί 
βλάβη στην υγεία του έχοντας 
εμβολιασθεί με εμβόλιο της 
AstraZeneca. Έτσι η Κομισιόν στην 
Απάντησή της αφού επισημαίνει ότι 
«έχει διασφαλίσει ότι όλες οι 
συμφωνίες προαγοράς συνάδουν 
πλήρως με το δίκαιο της ΕΕ και ότι 
σέβονται πλήρως και προστατεύουν 
τα δικαιώματα των πολιτών, 
σύμφωνα με την οδηγία για την 
ευθύνη λόγω ελαττωματικών 
προϊόντων», στη συνέχεια ομολογεί 

επί λέξει τα εξής: «Σύμφωνα με τους 
κανόνες περί ευθύνης της ΕΕ, η 
ευθύνη βαραίνει τον παρασκευαστή. 
Ωστόσο, οι συμφωνίες προαγοράς 
προβλέπουν ότι τα κράτη μέλη 
αποζημιώνουν τον παρασκευαστή 
για ενδεχόμενες ευθύνες που 
προκύπτουν, υπό συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στη 
συμφωνία προαγοράς». Επομένως 

ίδια η Κομισιόν 
παραδέχεται ότι 
τελικά τα κράτη 

μέλη της ΕΕ άρα και η 
Ελλάδα θα αποζημιώσει 
την AstraZeneca για 
ενδεχόμενες ευθύνες 
της ως παρασκευάστρια 
εταιρεία σε περίπτωση 
που κάποιος 
εμβολιασθείς υποστεί 
βλάβη στην υγεία του. 
Δηλαδή η Κομισιόν επιβεβαιώνει 
πλήρως το περιεχόμενο της 
Αναφοράς μου και όλα αυτά ήδη από 
τις 27 Σεπτεμβρίου 2021 όταν και η 
Κομισιόν έστειλε την Απάντησή της 
στην Επιτροπή Αναφορών. 
Απάντηση την οποία μου έστειλε για 
ενημέρωση η Επιτροπή Αναφορών 
στις 12 Ιανουαρίου 2022 δηλαδή δύο 
ημέρες μετά την Συνεδρίαση της 
Επιτροπής Αναφορών που έγινε 
στις 10 Ιανουαρίου 2022 όταν τελικά 
μετά τις διαμαρτυρίες μου αλλά και  
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μετά από παρεμβάσεις ευρωβουλευτών αποφασίστηκε σε 
πρώτη φάση να παραμείνει ανοικτή η Αναφορά μου. 
Επιπλέον η Κομισιόν αναφερόμενη σε «συμφωνίες 
προαγοράς» παραδέχεται ότι η παραπάνω νομική ασυλία 
που χορηγήθηκε στην AstraZeneca προφανώς ισχύει και 
για τις άλλες παρασκευάστριες εταιρείες εμβολίων κατά του 
κορονοϊού. Τέλος, η Κομισιόν επιχειρώντας να 
δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα για το γεγονός ότι οι 
«συμφωνίες προαγοράς προβλέπουν ότι τα κράτη μέλη 
αποζημιώνουν τον παρασκευαστή για ενδεχόμενες 
ευθύνες που προκύπτουν, υπό συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στη συμφωνία 
προαγοράς», επισημαίνει: «Οι συμφωνίες προαγοράς 
επιτυγχάνουν τη σωστή ισορροπία μεταξύ της ανάγκης 
πλήρους συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ 
και της ανάγκης παροχής κινήτρων στις φαρμακευτικές 
εταιρείες, για την ανάληψη του αντίστοιχου κινδύνου, 
ούτως ώστε το εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19 να 
διατεθεί εγκαίρως στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι οι 
παρασκευαστές αναμένεται να αναπτύξουν ασφαλή 
εμβόλια σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα από το 
σύνηθες χρονικό διάστημα των 10 ετών». Δηλαδή σε απλά 
ελληνικά η Κομισιόν λέει ότι υπό κανονικές συνθήκες τα 
εμβόλια αναπτύσσονται μέσα σε μια δεκαετία. Όμως λόγω 
της πανδημίας και προκειμένου τα εμβόλια να 
αναπτυχθούν σε πολύ πιο σύντομο διάστημα προκύπτει 
δήθεν η ανάγκη παροχής κινήτρων στις φαρμακευτικές 
εταιρείες σε σχέση με την ανάληψη κινδύνου. Όπερ 
σημαίνει ότι τελικά το κόστος αποζημίωσης για πιθανές 
βλάβες υγείας των εμβολιαζομένων το αναλαμβάνουν σε 
τελική ανάλυση τα ίδια τα κράτη μέλη τα οποία και θα 
αποζημιώνουν τις παρασκευάστριες φαρμακευτικές 

εταιρείες. Και την πίτα ολάκερη και τον σκύλο χορτάτο 
όπως λέει και ο λαός μας, καθώς και  

α κέρδη από τις πωλήσεις των 
εμβολίων θα πηγαίνουν στις 
τσέπες των πολυεθνικών 

φαρμακευτικών εταιρειών και  
αν υπάρξει βλάβη στην υγεία όσων 
εμβολιασθούν τελικά το μάρμαρο  
της αποζημίωσης θα βαραίνει τα  
κράτη μέλη!!! 
Όμως έτσι ανακύπτει σε όλο του το μεγαλείο το ζήτημα του 
περίφημου ηθικού κινδύνου. Έτσι διερωτάται κανείς ποια 
τελικά θα είναι η συμπεριφορά των φαρμακευτικών 
εταιρειών που παρασκευάζουν τα εμβόλια κατά του 
κορονοϊού και μάλιστα «σε πολύ μικρότερο χρονικό 
διάστημα από το σύνηθες χρονικό διάστημα των 10 ετών» 
όταν γνωρίζουν ότι η ενδεχόμενη αποζημίωση για βλάβες 
στην υγεία όσων εμβολιασθούν με τα εμβόλια τους τελικά 
θα καλυφθεί από τα κράτη μέλη; Και όλα αυτά βεβαίως όταν 
επίσης έχουν το κίνητρο να παράξουν το εμβόλιο 
προκειμένου να αυξήσουν τα κέρδη τους όπως άλλωστε 
έχει ήδη συμβεί; Να γιατί λοιπόν κάποιοι ακόμη και σήμερα 
επιχειρούν να θάψουν την Αναφορά μου. Γιατί αν αυτή 
συζητηθεί δημόσια ενώπιον της Επιτροπής Αναφορών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τότε, στην εν λόγω συνεδρίαση 
η οποία μεταδίδεται live streaming και σε διερμηνεία των 
24 επισήμων γλωσσών της ΕΕ, θα τεθούν δημόσια όλα τα 
παραπάνω ζητήματα και οι υπεύθυνοι θα κληθούν να 
δώσουν απαντήσεις. 

T 
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Όπως έχουμε ήδη καταγγείλει από τις στήλες της 
ΥΠΕΡΒΑΣΗ NEWS το ΣΚ 8-9 Ιανουαρίου 2022, ζήτημα 
τεράστιων πολιτικών διαστάσεων και μάλιστα εν μέσω 
πανδημίας προέκυψε από τους χειρισμούς της Ισπανίδας 
Προέδρου της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και μέλους του Λαϊκού Κόμματος της 
Ισπανίας, η οποία πρότεινε να κλείσει η παραπάνω 
Αναφορά μου για τη διερεύνηση των νομικών και 
πολιτικών ευθυνών της ΕΕ και των κυβερνήσεων των 
κρατών μελών της επειδή χορήγησαν νομική ασυλία στην 
πολυεθνική των εμβολίων AstraZeneca.  

ς γνωστό με την από 3 
Φεβρουαρίου 2021 Αναφορά μου 
είχα καταγγείλει ότι Βρυξέλλες 

και Αθήνα είχαν συνομολογήσει 
λεόντειες και σκανδαλώδεις  
ρήτρες αποκλεισμού ευθύνης και 
αποζημίωσης υπέρ της AstraZeneca 
για το εμβόλιο κατά του COVID-19. 
Επισήμαινα δε ότι οι ρήτρες αυτές που συμφωνήθηκαν με 
τις πολυεθνικές των εμβολίων ήταν παράνομες. Μάλιστα 

μέγα σκάνδαλο αποτελούσε η παραίτηση ΕΕ, Ελλάδας και 
των άλλων κρατών μελών της ΕΕ ακόμη και από τις 
εγγυήσεις της νομολογίας του Δικαστηρίου της ΕΕ για τα 
εμβόλια. Η Αναφορά μου σε μεγάλο βαθμό επικεντρωνόταν 
σε καταγγελίες για τις σκανδαλώδεις ρήτρες απαλλαγής 
ευθύνης που συνομολόγησε η Κομισιόν, η ελληνική 
κυβέρνηση και οι άλλες κυβερνήσεις υπέρ της 
AstraZeneca. Ιδίως δε καθώς σύμφωνα με τις ρήτρες αυτές 
αν κάτι συμβεί σε κάποιον εμβολιασθέντα με το εν λόγω 
εμβόλιο τότε ευθύνη αποζημίωσης υπάρχει μόνο εκ μέρους 
των κρατών μελών της ΕΕ και όχι εκ μέρους της 
πολυεθνικής. Μάλιστα στις 30/6/2021 η Πρόεδρος της 
Επιτροπής Αναφορών με ενημέρωσε ότι η Αναφορά του 
κρίθηκε παραδεκτή και διαβιβάστηκε για προκαταρκτική 
έρευνα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και στην αρμόδια 
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 
των Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για γνώμη. 
Αίφνης όπως προέκυψε από την Ημερήσια Διάταξη της 
Επιτροπής Αναφορών η οποία θα συνεδρίαζε τη Δευτέρα 
10 Ιανουαρίου 2022, η Πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών 
πρότεινε να περατωθεί και μάλιστα χωρίς καμία συζήτηση 
η παραπάνω Αναφορά μου κατά της AstraZeneca 
«λαμβανομένων υπόψη της γραπτής απάντησης της 
Επιτροπής ή άλλων ληφθέντων εγγράφων». Και όλα αυτά 
τη στιγμή που δεν ενημερώθηκα καν τόσο για το γεγονός 
ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη αποστείλει σχετική 
Απάντηση όσο πολύ περισσότερο και για το περιεχόμενο 
της εν λόγω Απάντησης. 

αι μετά η ΕΕ κατηγορεί διάφορες 
χώρες του τρίτου κόσμου  
για έλλειψη διαφάνειας!!! 

Μετά από αυτή την εξέλιξη η οποία θυμίζει τριτοκοσμικές 
καταστάσεις, με Επιστολή μου στις 8/1/2022 προς την 
Ισπανίδα Πρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών της 
Ευρωβουλής αφού διαμαρτυρήθηκα για την παράνομη 
συμπεριφορά της, της ζήτησα να λάβω γνώση της 
περίφημης Απάντησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που 
υποτίθεται ότι αντικρούει την επίδικη Αναφορά μου. 
Επιπλέον ζήτησα από την Πρόεδρο πριν τη σχετική 
ψηφοφορία η οποία θα γίνει στις 10 Ιανουαρίου 2022 να 
λάβω τον λόγο κατά τη σχετική συνεδρίαση της Επιτροπής 
Αναφορών «με εξ΄ αποστάσεως συμμετοχή» προκειμένου 
να υποστηρίξω την Αναφορά μου και να αντικρούσω τους 
ισχυρισμούς της Κομισιόν. Διαφορετικά επισήμανα ότι 
παραβιάζονται τα δικαιώματα μου ως ευρωπαίου πολίτη 
και Αναφέροντα τονίζοντας επιπλέον ότι οι Ευρωβουλευτές 
μέλη της Επιτροπής δεοντολογικά δεν μπορούν να 
ψηφίσουν αν δεν ακούσουν όλες τις απόψεις. Στην σχετική 
μου επιστολή επισήμανα ότι η Αναφορά μου αφορά ένα 
ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα όπως είναι η νομική ασυλία που 
έχει χορηγήσει η Κομισιόν και οι κυβερνήσεις των κρατών  
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μελών της ΕΕ στις πολυεθνικές του κορονοεμβολίου σε 
περίπτωση που υπάρξουν δυσμενείς παρενέργειες για την 
υγεία όσων εμβολισθούν.  

ολύ δε περισσότερο ενδιαφέρει 
και αφορά άμεσα εμένα τον  
ίδιο και την οικογένεια μου, 

καθώς τόσο εγώ όσο και η σύζυγός 
μου έχουμε ήδη εμβολιασθεί με δύο 
δόσεις του εμβολίου της AstraZeneca 
και με την τρίτη ενισχυτική δόση  
της Pfizer. 
Τέλος ζήτησα η Αναφορά μου να βγει από το τμήμα Β’ της 
ημερήσιας διάταξης και να μην κλείσει. Επιπλέον ζήτησα η 
Αναφορά μου να προσδιοριστεί το συντομότερο δυνατόν 
για συζήτηση ενώπιον της Επιτροπής Αναφορών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επισημαίνοντας ταυτόχρονα 
ότι αν με διάφορες μεθοδεύσεις κλείσει η Αναφορά μου εν 
κρυπτώ και χωρίς συζήτηση τότε είναι προφανές ότι θα 
δημιουργηθούν επιπλέον ερωτήματα στην ευρωπαϊκή 
κοινή γνώμη για ποιο λόγο η ΕΕ και οι κυβερνήσεις των 
κρατών μελών της έχουν χορηγήσει νομική ασυλία στις 
πολυεθνικές του κορονοεμβολίου τη στιγμή που με κάθε 
τρόπο πασχίζουν να πείσουν τους πολίτες να 
εμβολιασθούν. Για τους λόγους αυτούς ήρθα σε 
επικοινωνία με διάφορους Ευρωβουλευτές προκειμένου να 
τους ενημερώσω σχετικά.  Τέλος όπως επεσήμανα 
εντύπωση προξενεί το γεγονός ότι ενώ στην Επιτροπή 
Αναφορών της Ευρωβουλής είναι γνωστοί «οι ομηρικοί 
καυγάδες» για καθαρά κομματικούς λόγους μεταξύ των 
Ισπανών Ευρωβουλευτών των διαφόρων κομμάτων, 
εντούτοις στην προκειμένη περίπτωση η Ισπανίδα 

Πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών και μέλος του Λαϊκού 
Κόμματος της Ισπανίας πρότεινε να κλείσει η Αναφορά μου 
η οποία πέραν των άλλων ζητά να διερευνηθούν οι νομικές 
και πολιτικές ευθύνες των διαφόρων κυβερνήσεων των 
κρατών μελών της ΕΕ μεταξύ των οποίων φιγουράρει και η 
κυβέρνηση του σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσεθ. Αυτό κι΄ αν 
είναι ισπανική εθνική ενότητα!!! Εγκρίνει άραγε τη στάση 
της Ισπανίδας Προέδρου της Επιτροπής Αναφορών ο 
Ισπανός Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και 
Πρόεδρος του Κόμματός της, ο κ. Πάμπλο Κασάδο; Τελικά 
την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022 δύο ημέρες μετά την 
παραπάνω κρίσιμη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών 
η Γραμματεία της Επιτροπής Αναφορών με e-mail μου 
απέστειλε την περίφημη Απάντηση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (Κομισιόν) με την οποία απαντούσε στις 
καταγγελίες της Αναφοράς μου. Ταυτόχρονα η Γραμματεία 
της Επιτροπής Αναφορών με ενημέρωσε ότι έλαβε γνώση 
του αιτήματός μου να ανοίξει ξανά την Αναφορά μου και ότι 
θα με ενημερώσει σχετικά στο μέλλον. Στη συνέχεια μου 
κοινοποίησε τα πρακτικά της επίμαχης συνεδρίασης της 
Επιτροπής Αναφορών στις 10 Ιανουαρίου 2021 από όπου 
προκύπτει ότι η Αναφορά μου αποφασίστηκε να μείνει 
ανοικτή. 

 

 
Προς την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ΑΝΑΦΟΡΑ H Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην 
από 27 Αυγούστου 2020 Συμφωνία Προαγοράς (Advance 
Purchase Agreement –APA) που συνήψε με την 
AstraZeneca για λογαριασμό των κρατών μελών της ΕΕ 
άρα και της Ελλάδας συνομολόγησε παράνομα προνόμια 
υπέρ της παραπάνω εταιρείας παραγωγής εμβολίου κατά 
του COVID-19 κατά παράβαση του δικαίου της ΕΕ. 

Ειδικότερα το Τμήμα 14.1 της παραπάνω Συμφωνίας 
Προαγοράς προβλέπει ότι τα συμβαλλόμενα κράτη-μέλη 
της ΕΕ άρα και η Ελλάδα θα αποζημιώνουν και δεν θα 
επιτρέπουν τη βλάβη (shall indemnify and hold harmless) 
της AstraZeneca από και έναντι κάθε ζημιάς και 
υποχρέωσης καθώς και των νομικών εξόδων που 
προκύπτουν από ή που σχετίζονται με αξιώσεις λόγω 
θανάτου, σωματικού, ψυχικού ή συναισθηματικού 
τραύματος, ασθένειας, αναπηρίας ή κατάστασης φόβου για 
τους παθόντες εμβολιασθέντες καθώς και για κάθε απώλεια 
ή ζημία της περιουσίας τους ή διακοπή της επιχείρησης του 
παθόντος ή συγγενικού του προσώπου, απώλειες που 
σχετίζονται με ή προκύπτουν από τη χρήση ή τη διαχείριση 
του εμβολίου που αποστέλλεται ή διατίθεται εντός της  
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δικαιοδοσίας των συμβαλλομένων κρατών μελών. Από τα 
παραπάνω λοιπόν προκύπτει ότι: α) Συνομολογείται ρήτρα 
αποκλεισμού της ευθύνης της εταιρείας μέσω της ρήτρας 
(hold harmless) για οποιαδήποτε ζημιά στην υγεία ή στην 
περιουσία των εμβολιαζομένων.  β)Τα συμβαλλόμενα 
κράτη δηλαδή και η Ελλάδα αναλαμβάνουν την 
αποζημίωση (shall indemnify) της AstraZeneca για τους 
παραπάνω λόγους. Επιπλέον σύμφωνα με το Τμήμα 15.1. 
της Συμφωνίας Προαγοράς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
κάθε ένα από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, άρα και η 
Ελλάδα, εντός των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, και για 
λογαριασμό τους, παραιτούνται πάσης αξιώσεώς τους 
κατά της AstraZeneca που προκύπτει ή σχετίζεται με:  (α) 
έλλειψη ασφάλειας ή αποτελεσματικότητας του εμβολίου, 
(με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης της AstraZeneca με 
τους ισχύοντες κανονισμούς της ΕΕ και τις απαιτήσεις για 
προϊόν ενόψει πανδημίας, που περιορίζεται στην 
κατασκευή από την AstraZeneca του εμβολίου σύμφωνα με 
τις ορθές πρακτικές παρασκευής). (β) χρήση ή χορήγηση 
του εμβολίου υπό συνθήκες πανδημίας. Τέλος στο Τμήμα 
15.2. της Συμφωνίας Προαγοράς υπονοείται παρά τη 
λογοκρισία επιπλέον «Περιορισμός ευθύνης για αξιώσεις 
εκτός από αποζημίωση τρίτων», αναφορικά με τη συνολική 
ευθύνη της AstraZeneca και των θυγατρικών της σε σχέση 
με τις αξιώσεις που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη, ή οποιεσδήποτε θυγατρικές που 
ενεργούν για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή 
των συμμετεχόντων κρατών μελών είτε για παραβίαση της 
σύμβασης, ή άλλη συμβατική βάση αξίωσης, που 
προκύπτει από αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της 
αμέλειας) ή άλλως, που προκύπτει υπό την παρούσα 

συμφωνία. Οι παραπάνω συνομολογηθείσες ρήτρες είναι 
αντίθετες προς το δίκαιο της ΕΕ και ειδικότερα τόσο προς 
την Οδηγία 85/374/ΕΟΚ του Συμβουλίου που ρητά καθορίζει 
τους όρους και τις προϋποθέσεις της ευθύνης του 
παραγωγού εμβολίων όσο και την νομολογία του 
Δικαστηρίου της ΕΕ (ΔΕΕ) στην υπόθεση C-621/15 N. W 
όπου και καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις της 
νομικής ευθύνης των εταιρειών παραγωγών εμβολίων για 
την αποζημίωση όσων υφίστανται βλάβη στην υγεία τους 
και ζημία στην περιουσίας τους λόγω παρενεργειών του 
εμβολίου. Δεδομένου ότι σύμφωνα με τη νομολογία του 
ΔΕΕ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να παραμένει 
θεματοφύλακας του δικαίου της ΕΕ ακόμη και όταν ενεργεί 
ως εκπρόσωπος των κρατών μελών με την παρούσα 
Αναφορά μου καταγγέλλω στην Επιτροπή Αναφορών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την παραπάνω παράνομη 
συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και της 
Ελληνικής κυβέρνησης (η οποία αποδέχθηκε την ως άνω 
παράνομη συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με 
παραλείψεις της και πράξεις της στο πλαίσιο της 
Συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών 
της ΕΕ, που επισυνάπτεται στην παραπάνω Απόφαση C 
(2020) 4192 τελικό της 18ης Ιουνίου 2020) και ζητώ από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσει τους λόγους που 
οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη χορήγηση των 
παραπάνω παρανόμων προνομίων και ασυλιών στην 
AstraZeneca καθώς επίσης και να λάβει τα απαραίτητα 
μέτρα προκειμένου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ελληνική 
κυβέρνηση να πάψουν να παραβιάζουν εν προκειμένω τις 
επιταγές του δικαίου της ΕΕ. Το ζήτημα της χορήγησης 
απαλλαγής από κάθε ευθύνη της AstraZeneca για 
ενδεχόμενες παρενέργειες του εμβολίου της κατά του 
COVID-19 στους χιλιάδες ευρωπαίους πολίτες που θα 
εμβολιασθούν εγείρει κεφαλαιώδη πολιτικά, ηθικά και 
νομικά ζητήματα και ταυτόχρονα δημιουργεί εύλογα 
ερωτήματα και ανησυχία στους πολίτες των κρατών μελών 
που πρόκειται να εμβολιασθούν καθώς διερωτώνται 
εύλογα για ποιο λόγο χορηγήθηκε απαλλαγή ευθύνης στην 
AstraZeneca ως παραγωγό του εμβολίου της παρότι είναι 
γνωστό ότι η ευθύνη του παραγωγού εμβολίου και οι 
συναφείς αστικές κυρώσεις προβλέπονται από την Οδηγία 
85/374/ΕΟΚ. Τα παραπάνω ερωτήματα εντείνονται καθώς η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί μήνες αρνείτο να δώσει στη 
δημοσιότητα την παραπάνω επίμαχη Συμφωνία 
Προαγοράς την οποία τελικά έδωσε στη δημοσιότητα 
λογοκριμένη. Επειδή υποβάλλω την αναφορά μου αυτή 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δυνάμει του άρθρου 227 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
Επειδή οι παραπάνω καταγγελλόμενες παράνομες 
ενέργειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής 
κυβέρνησης συνιστούν θέμα που εμπίπτει στους τομείς 
δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με αφορά 
άμεσα. ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ Αιτούμαι Να γίνει δεκτή η παρούσα 
Αναφορά μου Αθήνα 3/2/2021 
Νότης ΜΑΡΙΑΣ 
Καθηγητής Θεσμών της ΕΕ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης 
πρώην Ευρωβουλευτής 
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Μετά την κατάθεση της εν λόγω Αναφοράς μου το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέστειλε την πρώτη απάντησή 
του η οποία έχει ως ακολούθως:  
«Κύριo Marias Notis 7, Koniari str 11471 Athens, Greece 
Αξιότιμε κύριε, Εξ ονόματος του Γενικού Γραμματέα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επιβεβαιώνω με την παρούσα 
ότι έχουμε λάβει την ηλεκτρονική σας αναφορά 
"Παραβίαση δικαίου ΕΕ από Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
Ελλάδα σε σχέση με Συμφωνία Προαγοράς με 
AstraZeneca" με ημερομηνία 03.02.2021. Η αναφορά σας 
έχει καταχωρισθεί με τον αριθμό 0127/2021. Παρακαλείσθε 
να φυλάξετε τον αριθμό αυτό και να τον αναφέρετε σε κάθε 
περαιτέρω αλληλογραφία επί του θέματος αυτού. Έχουμε 
διαβιβάσει την αναφορά σας στην Επιτροπή Αναφορών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία, αφού 
αποφασίσει, θα σας ενημερώσει εγγράφως σχετικά. 
Παρακαλείστε ωστόσο να λάβετε υπόψη σας ότι, λόγω του 

μεγάλου αριθμού των αναφορών που υποβάλλονται 
ετησίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η διαδικασία για την 
εξέταση μιας αναφοράς μπορεί να απαιτήσει κάποιο 
χρονικό διάστημα. Οι αναφορές, μετά την καταχώρισή 
τους, καθίστανται κατά κανόνα δημόσια έγγραφα· για το 
λόγο αυτό σας υποβάλλεται στην οπίσθια όψη δήλωση 
ιδιωτικού απορρήτου του ΕΚ που αφορά την προστασία 
των προσωπικών σας δεδομένων.  Εάν έχετε τυχόν 
ερωτήσεις σχετικά με την αναφορά σας, παρακαλώ μη 
διστάσετε να έρθετε σε επαφή με τη γραμματεία της 
Επιτροπής Αναφορών, είτε μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (peti-secretariat@europarl.europa.eu) είτε με 
συνήθη ταχυδρομική επιστολή (ταχυδρομική διεύθυνση: 
European Parliament, Committee on Petitions, Rue Wiertz 
60, B-1047 Brussels, BELGIUM).  
Με εξαιρετική εκτίμηση L.Boháč  
Προϊστάμενος Τμήματος». 

 
Στη συνέχεια η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου με την από 30 Ιουνίου 2021 νέα της επιστολή 
με ενημέρωσε ότι η Αναφορά μου κρίθηκε παραδεκτή. Η εν 
λόγω επιστολή της Επιτροπής Αναφορών έχει ως 
ακολούθως: «Πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών  
Βρυξέλλες Κύριo Νότη Μαριά Θέμα: Αναφορά αριθ. 

0127/2021 (μνεία που πρέπει να γίνεται σε όλη την 
αλληλογραφία) Αξιότιμε κύριε Μαριά,  

ρίσκομαι στην ευχάριστη θέση  
να σας πληροφορήσω ότι η  
Επιτροπή Αναφορών έχει 

εξετάσει την αναφορά σας και την 
έχει χαρακτηρίσει παραδεκτή,  
δεδομένου ότι το θέμα που θίγετε 
εμπίπτει στις αρμοδιότητες  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Συνεπώς, ζήτησα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
διεξαγάγει προκαταρκτική έρευνα επί του θέματος. 
Δεδομένου του θέματος, διαβίβασα επίσης την αναφορά 
σας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Επιτρέψτε μου επίσης να σας ενημερώσω σχετικά με το 
ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουλίου 
2020 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία 
μετά την κρίση COVID-19 (2020/2691 (RSP), καθώς και τις 
δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με 
την πρόοδο της στρατηγικής της ΕΕ για τον εμβολιασμό 
κατά της νόσου COVID-19. Θα σας ενημερώσω εγκαίρως 
ως προς οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια σχετικά με την 
αναφορά σας. Με εκτίμηση, 
Dolors Montserrat 
Πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών». 
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Η Επιτροπή ενεργεί ως κεντρική αρχή προμηθειών εξ 
ονόματος και για λογαριασμό όλων των κρατών μελών για 
τη διασφάλιση της προαγοράς εμβολίων κατά της νόσου 
COVID-19, όπως προβλέπεται από το Συμβούλιο στον 
κανονισμό για το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός 
της Ένωσης (ESI) , δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 5 
στοιχείο β), του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο β) και του 
άρθρου 4 παράγραφος 7. Τα κράτη μέλη έχουν αναθέσει 
αυτόν τον ρόλο στην Επιτροπή, όχι για τη διαχείριση μιας 
μεμονωμένης διαδικασίας προμήθειας αλλά για τη 
διεξαγωγή ολόκληρης της διαδικασίας προμήθειας. Ως εκ 
τούτου, η Επιτροπή ενεργεί ως κεντρική αρχή προμηθειών 
σε όλες τις επιμέρους διαδικασίες προμήθειας με 
διαπραγμάτευση, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος μιας ενιαίας, συντονισμένης διαδικασίας για την 
προαγορά εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 από 
διάφορες εταιρείες, όπως εξηγείται στο έγγραφο 
COM(2020)245 final 2.1. Απώτερος στόχος είναι να 
δημιουργηθεί ένα άρτιο και ποικίλο χαρτοφυλάκιο 
υποψήφιων εμβολίων, το οποίο θα βρίσκεται στη διάθεση 
των κρατών μελών. Όλα τα κράτη μέλη συμμετέχουν στο 
διοικητικό συμβούλιο (εφεξής «το συμβούλιο») για την 
κοινή προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την προμήθεια 
εμβολίων κατά της νόσου COVID-19. Το συμβούλιο συζητά 
και εξετάζει όλες τις πτυχές των συμφωνιών προαγοράς 
πριν υπογραφούν, συμπεριλαμβανομένων των τιμών, των 
διατάξεων περί ευθύνης και των συστημάτων διανομής. Τα 
μέλη της κοινής ομάδας διαπραγμάτευσης, τα οποία 
διαπραγματεύονται τις συμφωνίες προαγοράς με τους 
φορείς ανάπτυξης εμβολίων, διορίζονται από το 
συμβούλιο, στο οποίο μάλιστα υποβάλλουν εκθέσεις και 
ζητούν καθοδήγηση σε τακτική βάση. Εκτός από τα μέλη 
της κοινής ομάδας διαπραγμάτευσης που διορίζονται από 
την Επιτροπή, τα μέλη της κοινής ομάδας 
διαπραγμάτευσης που εκπροσωπούν τα κράτη μέλη 
διορίζονται από τις κυβερνήσεις τους και υπογράφουν 

δηλώσεις απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων και 
εμπιστευτικότητας. Οι διαπραγματεύσεις αποτελούν, 
συνεπώς, μια πραγματικά συλλογική προσπάθεια στην 
οποία συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη. Όσον αφορά την 
ευθύνη, η Επιτροπή έχει διασφαλίσει ότι όλες οι συμφωνίες 
προαγοράς συνάδουν πλήρως με το δίκαιο της ΕΕ και ότι 
σέβονται πλήρως και προστατεύουν τα δικαιώματα των 
πολιτών, σύμφωνα με την οδηγία για την ευθύνη λόγω 
ελαττωματικών προϊόντων (85/374/ΕΟΚ).  

ύμφωνα με τους κανόνες περί 
ευθύνης της ΕΕ, η ευθύνη βαραίνει 
τον παρασκευαστή. Ωστόσο,  

οι συμφωνίες προαγοράς προβλέπουν 
ότι τα κράτη μέλη αποζημιώνουν  
τον παρασκευαστή για ενδεχόμενες 
ευθύνες που προκύπτουν,  
υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις  
που καθορίζονται στη  
συμφωνία προαγοράς. 
Η Επιτροπή κατέστησε σαφές καθ’ όλη τη διάρκεια της 
υλοποίησης της στρατηγικής για τα εμβόλια ότι δεν είναι 
διατεθειμένη να κάνει συμβιβασμούς ως προς την 
εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων που ισχύουν για τη 
διάθεση ενός φαρμάκου στην αγορά. Οι διατάξεις σχετικά 
με την ευθύνη και την αποζημίωση δεν μεταβάλλουν κατ’ 
ουδένα τρόπο ούτε τους εφαρμοστέους κανόνες ούτε το 
βάρος της αποδείξεως που φέρουν οι εταιρείες για να 
αποδειχθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα των 
προϊόντων τους. Οι διατάξεις της συμφωνίας προαγοράς 
σχετικά με την ευθύνη και την αποζημίωση δεν 
μεταβάλλουν το βάρος της αποδείξεως, που φέρει πλήρως 
η AstraZeneca, βάσει κανονιστικών ρυθμίσεων, για να 
αποδείξει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του 
προϊόντος της ενώπιον του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Φαρμάκων (EMA) και της Επιτροπής. Εφαρμόζονται οι 
συνήθεις κανόνες και διαδικασίες, δηλαδή η εταιρεία 
πρέπει να υπερασπιστεί εαυτόν στο δικαστήριο έναντι 
νομικών βάσεων ευθύνης για εικαζόμενο ελαττωματικό 
εμβόλιο, το οποίο θα μπορούσε να έχει ανεπιθύμητες 
ενέργειες. Μόνο εφόσον η εταιρεία κηρυχθεί κατ’ αρχάς 
υπεύθυνη, θα μπορούσαν να εφαρμοστούν οι συμβατικές  
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διατάξεις περί αποζημίωσης, αλλά ακόμη και τότε, μόνο 
υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη συμφωνία 
προαγοράς. Επομένως, η AstraZeneca δικαιούται 
αποζημίωση μόνον εάν προκύψουν (απροσδόκητες) 
ανεπιθύμητες ενέργειες μετά τη χορήγηση άδειας 
κυκλοφορίας από την Επιτροπή, αφού έχει προηγηθεί η 
σύσταση του EMA, και εφόσον η εταιρεία θα είχε κατ’ αρχάς 
κηρυχθεί υπεύθυνη από αρμόδιο δικαστήριο. Υπό το 
πρίσμα των ανωτέρω, η AstraZeneca παραμένει σε κάθε 
περίπτωση πλήρως υπεύθυνη για ζημίες που 
προκαλούνται από φαρμακευτικό προϊόν της και οι 
συμβατικές διατάξεις δεν αντιβαίνουν στις αρχές και τις 
διατάξεις της προστασίας των καταναλωτών και στο 
φαρμακευτικό κεκτημένο. Επιπλέον, η σχετική ρήτρα της 
συμφωνίας προαγοράς αναφέρει σαφώς ότι η ρήτρα 
αποζημίωσης δεν εφαρμόζεται σε ορισμένες περιπτώσεις, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 14 σε συνδυασμό με το 
άρθρο 1.26 της συμφωνίας προαγοράς. Παρομοίως, η 
Επιτροπή έχει αντιταχθεί συστηματικά σε όλα τα αιτήματα 
που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν ή να αλλάξουν τη 
διατύπωση και τον σκοπό της οδηγίας για την ευθύνη λόγω 
ελαττωματικών προϊόντων. Είναι, επομένως, σκόπιμο να 
τονιστεί ότι ο φορέας θα πρέπει πάντα να συμμορφώνεται 
με το σύνολο της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ.  

Η Επιτροπή έχει διασφαλίσει ότι όλες οι συμφωνίες 
προαγοράς συνάδουν πλήρως με το δίκαιο της ΕΕ και ότι 
σέβονται πλήρως και προστατεύουν τα δικαιώματα των 
πολιτών, σύμφωνα με την οδηγία για την ευθύνη λόγω 

ελαττωματικών προϊόντων. Σύμφωνα με τους κανόνες περί 
ευθύνης της ΕΕ, η ευθύνη βαραίνει τον παρασκευαστή. 
Ωστόσο, οι συμφωνίες προαγοράς προβλέπουν ότι τα 
κράτη μέλη αποζημιώνουν τον παρασκευαστή για 
ενδεχόμενες ευθύνες που προκύπτουν, υπό συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στη συμφωνία 
προαγοράς. 

 

ι συμφωνίες προαγοράς 
επιτυγχάνουν τη σωστή 
ισορροπία μεταξύ της ανάγκης 

πλήρους συμμόρφωσης με την 
ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ και  
της ανάγκης παροχής κινήτρων  
στις φαρμακευτικές εταιρείες, για την 
ανάληψη του αντίστοιχου κινδύνου, 
ούτως ώστε το εμβόλιο κατά  
της νόσου COVID-19 να διατεθεί  
εγκαίρως στα κράτη μέλη 
, δεδομένου ότι οι παρασκευαστές αναμένεται να 
αναπτύξουν ασφαλή εμβόλια σε πολύ μικρότερο χρονικό 
διάστημα από το σύνηθες χρονικό διάστημα των 10 ετών. 

Τελικά σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες 
μεθοδεύεται εκ νέου να θαφτεί η Αναφορά μου. Έτσι σε 
επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών 
μεθοδεύεται νέα πρόταση προκειμένου να κλείσει η 
Αναφορά μου παρά την παραπάνω κυνική ομολογία της 
Κομισιόν. Οψόμεθα. 
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ην ανάγκη 
στοχευμένης  
και αναλογικής 

στήριξης του 
λιανεμπορίου, ενόψει 
της πρόσφατης ζημίας 
που υπέστησαν  
οι εμπορικές 
επιχειρήσεις ζήτησε  
ο πρόεδρος του 
Εμπορικού Συλλόγου 
Αθηνών Σταύρος 
Καφούνης, καθώς 
έμειναν πάνω από  
μία εβδομάδα  
πρακτικά κλειστές. 
Ο κ. Καφούνης σε δηλώσεις του με 
αφορμή τη δημοσίευση των 
στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ σχετικά 
με το λιανικό εμπόριο, για πρώτη 
φορά χωρίς τους κλάδους 
τροφίμων, οχημάτων και καυσίμων, 
αλλά και το αναγκαστικό κλείσιμο 
της αγοράς, σημειώνει ότι έως και το 
τρίτο τρίμηνο του 2021 η αγορά είχε 
ξεπεράσει τον τζίρο του τελευταίου 
έτους κανονικότητας που είναι το 
2019, αλλά από τον Νοέμβριο και 
μετά σταμάτησε η αυξητική τάση και 
ξεκίνησε η πτώση. Επίσης  

 
γνωστοποίησε ότι ζήτησε και θα λαμβάνει μηνιαίως τις πωλήσεις λιανικής που 
αφορούν αποκλειστικά την περιφέρεια Αττικής, ενώ σταδιακά έχει ζητήσει το ίδιο 
να γίνεται και για τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας, ώστε να αναγνωρίζονται 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες της κάθε αγοράς. Αναλυτικά ο κ. 
Καφούνης δήλωσε: «Αισθάνομαι την ανάγκη καταρχάς να ευχαριστήσω την 
Ελληνική Στατιστική Αρχή, τον πρόεδρό της κύριο Θανόπουλο και τις αρμόδιες 
υπηρεσίες για την εξαιρετική συνεργασία και την άμεση ανταπόκρισή τους στο 
αίτημά μας για τη διαμόρφωση ενός πίνακα που θα περιγράφει σωστά το λιανικό 
εμπόριο χωρίς τους κλάδους των τροφίμων, οχημάτων και καυσίμων. Οι κλάδοι 
αυτοί με τις διακυμάνσεις τους και το τεράστιο μέγεθός τους, επηρέαζαν άδικα 
θετικά ή αρνητικά τα αποτελέσματα, οδηγώντας επιχειρηματίες και κυβέρνηση σε 
λανθασμένα συμπεράσματα.  
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Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών με την καίρια παρέμβαση 
του θα συνεισφέρει πλέον στη σωστή αντιμετώπιση του 
λιανεμπορίου, η οποία θα οφείλεται σε αδιάψευστα 
στοιχεία που βασίζονται σε αντιπροσωπευτικά μεγέθη. 
Παράλληλα, με στόχο τη σωστή παρακολούθηση της 
περιοχής αρμοδιότητας του, ζήτησε και θα λαμβάνει 
μηνιαίως τις πωλήσεις λιανικής που αφορούν 
αποκλειστικά την Περιφέρεια Αττικής, ενώ σταδιακά έχει 
ζητήσει το ίδιο να γίνεται και για τις υπόλοιπες περιφέρειες 
της χώρας, ώστε να αναγνωρίζονται τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και οι ανάγκες της κάθε αγοράς». Για τα 
συγκεκριμένα αποτελέσματα, ο Σταύρος Καφούνης 
στάθηκε σε δύο μόνο βασικά ευρήματα: «Στην Περιφέρεια 
Αττικής όπως δείχνουν τα στοιχεία, πραγματοποιείται το 
μεγαλύτερο μέρος του λιανεμπορίου της χώρας, 
αποδεικνύοντας την τεράστια σημασία της εν λόγω 
περιοχής στην οικονομική δραστηριότητα αλλά και την 
προσπάθεια που πρέπει να καταβάλλουμε όλοι ώστε να 
αυξηθεί η δραστηριότητα και στις υπόλοιπες περιοχές της 
χώρας. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ με την νέα τους μορφή, 
αποδεικνύουν ότι έως και το τρίτο τρίμηνο του 2021 είχαμε 
καταφέρει να ξεπεράσουμε τον τζίρο του τελευταίου έτους 
κανονικότητας που είναι το 2019, όπως σωστά 
παρουσιάζαμε εκείνη την περίοδο. 

 

πό τον Νοέμβριο και μετά 
σταμάτησε η αυξητική τάση,  
παρά τα όσα αντίθετα ακούγονταν  

και ξεκίνησε η πτώση. Τα στοιχεία  

είναι βέβαιο ότι θα αποτυπωθούν 
επιδεινούμενα στην ανάλυση του 
Δεκεμβρίου έως και σήμερα. 
Ο Ε.Σ.Α έχοντας πλέον αποδείξει ότι παρεμβαίνει με 
σοβαρότητα και τεκμηριωμένη φωνή, βασισμένη μόνο σε 
πραγματικά στοιχεία, τονίζει την τεράστια ανάγκη που 
υπάρχει για στοχευμένη και αναλογική στήριξη του 
λιανεμπορίου, ενόψει της πρόσφατης ζημίας που θα 
υποστούν οι εμπορικές επιχειρήσεις, ούσες για πάνω από 
μία εβδομάδα πρακτικά κλειστές, προτείνοντας τα 
ακόλουθα μέτρα στήριξης:  

αράταση της αποπληρωμής  
των υποχρεώσεων που 
λήγουν τέλος Ιανουαρίου  

για τουλάχιστον 10 ημέρες. 
Αναβολή όλων των δηλώσεων με ημερομηνία λήξης το 
τέλος του μήνα για μία εβδομάδα. Επιδότηση του 
μισθολογικού κόστους, για την εβδομάδα που οι 
επιχειρήσεις θα μείνουν ουσιαστικά κλειστές χωρίς δική 
τους ευθύνη. Τέλος, η επανεξέταση του μη επιστρεπτέου 
μέρους της επιστρεπτέας προκαταβολής και η δυνατότητα 
εξόφλησης όλων των οφειλών σε 120 δόσεις, αλλά και η 
δημιουργία ενός προγράμματος ΕΣΠΑ για την 
επανεκκίνηση του εμπορίου, στα πρότυπα αυτών που 
δόθηκαν σε άλλους μικρότερους κλάδους, αποτελούν 
πλέον επιτακτική ανάγκη». 

 

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

 
Ένα από τα σπουδαιότερα 
διδάγματα που εξάγονται από τη 
μελέτη της παγκόσμιας οικονομικής 
ιστορίας, είναι ότι κατά τη διάρκεια 
της αναπτυξιακής διαδικασίας 
αυξάνονται ταυτόχρονα το 
πραγματικό ΑΕΠ (Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν), οι εγχώριες 
ιδιωτικές καταθέσεις στις τράπεζες 
και οι χορηγήσεις τραπεζικών 
δανείων. Η οικονομική ανάπτυξη 
μιας χώρας συνεπάγεται την αύξηση 
της πίττας του πραγματικού της 
ΑΕΠ, τη δυνατότητα των 
νοικοκυριών να αποταμιεύουν ένα 
μέρος του διαθεσίμου εισοδήματός 
τους, την ικανότητα των 
επιχειρήσεων να αποταμιεύουν 
σημαντικό μέρος των κερδών τους 
και την άνοδο στις χορηγήσεις 
τραπεζικών δανείων στα νοικοκυριά 
και τις επιχειρήσεις. Στη φάση της 
αναπτυξιακής διαδικασίας, η 
συντελούμενη ανύψωση του 
πραγματικού ΑΕΠ συμβαδίζει με την 
αύξηση μισθών και συντάξεων, 
καθώς επίσης με την άνοδο στις 
πωλήσεις και τα κέρδη των 
επιχειρήσεων. Δηλαδή, η 
οικονομική ανάπτυξη έχει ως θετικό 
αποτέλεσμα την αύξηση κάθε 

μορφής εισοδηματικής ροής στην 
οικονομία, όπως είναι οι μισθοί, οι 
συντάξεις και τα επιχειρηματικά 
κέρδη. Με την άνοδο των μισθών, 
των συντάξεων και των 
επιχειρηματικών κερδών αυξάνεται 
η ροπή προς αποταμίευση των 
νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. 
Οι αποταμιεύσεις των πολιτών και 
των επιχειρήσεων τοποθετούνται 
στις τράπεζες. Με την άνοδο των 
τραπεζικών καταθέσεων, οι 
τράπεζες δύνανται να χορηγούν 
στους πολίτες καταναλωτικά δάνεια 
και να προσφέρουν στις 
επιχειρήσεις δάνεια για 
επενδυτικούς και άλλους 
παραγωγικούς σκοπούς. Αντιθέτως, 
όταν η χώρα διέρχεται φάση 
οικονομικής ύφεσης, το σκηνικό 
αντιστρέφεται και η οικονομική 
ανάπτυξη παραχωρεί τη θέση της 
στην οπισθοδρόμηση. 

 

εγχώρια 
οικονομία 
εισέρχεται σε 

φάση αποτελμάτωσης. 
Η κάμψη της συνολικής 
οικονομικής 
δραστηριότητας 
προκαλεί τη 
συρρίκνωση του 
πραγματικού ΑΕΠ 
, με αναπόφευκτη συνέπεια την 
άνοδο της ανεργίας, τη μείωση 
μισθών και συντάξεων, την 
ελάττωση στις πωλήσεις των 
επιχειρήσεων και τη μετατροπή των 
επιχειρηματικών κερδών σε ζημίες. 
Η απώλεια αγοραστικής δύναμης 
λόγω της μείωσης μισθών και 
συντάξεων και της αύξησης του 
αριθμού των ανέργων ατόμων, 
προκαλούν την πτώση της 

συνολικής ζήτησης αγαθών και 
υπηρεσιών επιφέροντας έτσι την 
ελάττωση στις πωλήσεις των 
επιχειρήσεων. Η πτωτική τάση 
μισθών και συντάξεων, σε 
συνδυασμό με την αύξηση της 
ανεργίας, την ελάττωση στους 
τζίρους των επιχειρήσεων και την 
εμφάνιση ζημιογόνων 
επιχειρηματικών αποτελεσμάτων, 
έχουν ως συνεπακόλουθο τη μείωση 
των αποταμιευτικών πόρων στο 
σύνολο της οικονομίας. 

α νοικοκυριά και  
οι επιχειρήσεις,  
όχι μόνο δεν 

αποταμιεύουν, αλλά 
αποσύρουν σημαντικό 
μέρος των καταθέσεών 
τους από τις τράπεζες 
για την αντιμετώπιση 
των τρεχουσών 
βασικών τους αναγκών. 
Η συρρίκνωση των τραπεζικών 
καταθέσεων εξαναγκάζει τις 
εμπορικές τράπεζες να μειώνουν τις 
χορηγήσεις δανείων προς τα 
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Τα 
στατιστικά στοιχεία των πινάκων 1 
και 2 είναι πολύ ενδιαφέροντα 
αποκαλύπτοντας την οικτρή 
χρηματοοικονομική κατάσταση του 
εγχώριου τραπεζικού συστήματος. 
Ειδικότερα: 
1) Την περίοδο 2000-2008 που ο 
μέσος ετήσιος αναπτυξιακός ρυθμός 
της ελληνικής οικονομίας 
προσέγγιζε το 4%, το σύνολο των 
τραπεζικών καταθέσεων από 117,8 
αυξήθηκε σε 280,4 δις € και οι 
χορηγήσεις τραπεζικών δανείων 
από 63,2 ανήλθαν σε 271,4 δις €. 
Δηλαδή, την περίοδο 2000-2008, σε 
συνθήκες ικανοποιητικής 
ανάπτυξης της οικονομίας, τόσο οι 
τραπεζικοί αποταμιευτικοί 
καταθετικοί πόροι, όσο και οι 
χορηγήσεις δανείων σε νοικοκυριά  

 

Η 
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και επιχειρήσεις εμφάνιζαν αξιόλογη ανοδική τάση.  
2) Την περίοδο της οπισθοδρόμησης 2008-2021 το 
πραγματικό ΑΕΠ από 250,5 ελαττώθηκε στα 181,5 δις ευρώ, 
με συνέπεια ο μέσος ετήσιος αναπτυξιακός ρυθμός της 
εθνικής μας οικονομίας να είναι αρνητικός της τάξης του -
2,3%. Δηλαδή, την περίοδο αυτή το πραγματικό ΑΕΠ 
μειωνόταν κατά μέσο όρο -2,3% κάθε χρόνο. Η μείωση τόσο 
των ιδιωτικών καταθέσεων όσο και των τραπεζικών 
χορηγήσεων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις ήταν 
αναπόφευκτη. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 2009-2021, 
οι τραπεζικές καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων 
από 237,6 συρρικνώθηκαν σε 180,0 δις € και οι χορηγήσεις 
ιδιωτικών δανείων από 249,8 έπεσαν σε 109,6 δις €.  

 

τρομακτική μείωση στις 
χορηγήσεις τραπεζικών  
δανείων πιστοποιεί τα  

τεράστια προβλήματα ρευστότητας  
των τραπεζών και την δεινή 
χρηματοοικονομική τους κατάσταση.  
3) Ενώ την περίοδο 2019-2021 οι χορηγήσεις δανείων σε 
νοικοκυριά και επιχειρήσεις σημειώνουν τρομακτική 
μείωση, απεναντίας οι τραπεζικές χορηγήσεις στο ελληνικό 
δημόσιο αυξάνονται αλματωδώς. Το ελληνικό δημόσιο 
(γενική κυβέρνηση) έλαβε το 2021 από τις εμπορικές 
τράπεζες χορηγήσεις δανείων της τάξης των 70,7 δις έναντι 
53,8 δις το 2020 και 30,8 δις ευρώ το 2019...   
4) Αν και την περίοδο 2008-2021 το σύνολο των τραπεζικών 
ιδιωτικών καταθετικών πόρων παρουσιάζει καθοδική 
τάση, εντούτοις κατά την υποπερίοδο 2017-2021 
παρατηρούμε ότι οι ιδιωτικές καταθέσεις από 126,2 
αυξήθηκαν σε 180,0 δις ευρώ. Ωστόσο, η άνοδος των 
ιδιωτικών καταθέσεων εντός της περιόδου 2017-2021 είναι 
εικονική. Πράγματι, ποιος ορθολογικά σκεπτόμενος 
οικονομολόγος θα μπορούσε να διανοηθεί την άνοδο των 
ιδιωτικών καταθέσεων σε συνθήκες καθίζησης της 
ελληνικής οικονομίας. 

ταν την περίοδο 2017-2021 η 
εθνική μας οικονομία είναι 
εντελώς αποτελματωμένη,  

πώς εξηγείται η επαύξηση των  
τραπεζικών ιδιωτικών καταθέσεων 
κατά 53,8 δις ευρώ (180,0-126,2=53,8);  

Την απάντηση σε αυτό το καίριας σημασίας ερώτημα, μας 
τη δίνουν τα στοιχεία του πίνακα 2. Σύμφωνα με τα 
στατιστικά δεδομένα του πίνακα 2, η αύξηση των ιδιωτικών 
καταθέσεων την περίοδο 2017-2021 οφείλεται κυρίως στον 
συνυπολογισμό του «Ηλεκτρονικού Χρήματος» στις 
“καταθέσεις όψεως”. Τι είναι όμως το «Ηλεκτρονικό 
Χρήμα»; Το «Ηλεκτρονικό Χρήμα» αφορά τη ψηφιακή 
μεταφορά ενός χρηματικού ποσού (κεφαλαίου) μεταξύ δύο 
ή περισσότερων μερών άνευ της μεσολάβησης υλικού 
μέσου. Η μεταφορά του κεφαλαίου (χρηματικού ποσού) 
αποκαλείται “ψηφιακή”, γιατί γίνεται με τη χρήση 
σύγχρονων ψηφιακών πρακτικών, όπως είναι η χρήση του 
διαδικτύου, των ηλεκτρονικών υπολογιστών, κ.ο.κ.. 
Παραδόξως, η Τράπεζα της Ελλάδας δεν καταγράφει το 
μέρος των ιδιωτικών καταθέσεων όψεως που αντιστοιχεί 
στο ηλεκτρονικό χρήμα. Άποψή μας είναι ότι με βάση τα 
στοιχεία του έτους 2021, το ηλεκτρονικό χρήμα αποτελεί 
τουλάχιστον το 25% των ιδιωτικών καταθέσεων όψεως.  

 
5) Παράλληλα, κατά την περίοδο 2009-2021, τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια, γνωστά και με τον όρο «κόκκινα 
δάνεια», αποτελούν τη γάγγραινα του εγχώριου 
τραπεζικού συστήματος. Η «μόχλευση» των ελληνικών 
τραπεζών βρίσκεται στο ναδίρ, πιστοποιώντας την έλλειψη 
κεφαλαίων για την χρηματοδότηση επενδυτικών έργων και 
καταναλωτικών δαπανών του ιδιωτικού τομέα. Νοικοκυριά 
και επιχειρήσεις στενάζουν υπό το βάρος των 
φορολογικών βαρών και των ζημιών που υφίστανται από 
την εξελισσόμενη οικονομική κρίση. Το 2021 σε σύνολο 
χορηγηθέντων δανείων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις 
109,6 δις, υπολογίζεται ότι τα 52 δις ευρώ ήταν μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια. Αντίθετα, το 2009 σε σύνολο 
χορηγηθέντων τραπεζικών δανείων σε νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις της τάξης των 253,5 δις, τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια ήταν μόλις 20 δις ευρώ.  

ώς είναι δυνατόν το εγχώριο 
τραπεζικό σύστημα να μην 
χαρακτηρίζεται σήμερα 

χρεοκοπημένο, όταν τα τελευταία 
χρόνια τα κόκκινα δάνεια 
αντιπροσωπεύουν σε μόνιμη βάση 
σχεδόν το 50% των συνολικών 
χορηγηθέντων δανείων; 

Η 

Ό Π 
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6) Το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο και η διοίκηση της 
Κεντρικής μας Τράπεζας οφείλουν με αντικειμενικότητα να 
πληροφορούν και όχι να παραπληροφορούν τους πολίτες 
ως προς την πραγματική χρηματοοικονομική θέση του 
εγχώριου τραπεζικού συστήματος συμπεριλαμβανομένης 
και της Τράπεζας της Ελλάδας. Αρκετά τα εύλογα 
ερωτήματα που εγείρονται σχετικά με την αποκαρδιωτική 
χρηματοοικονομική κατάσταση των εγχώριων τραπεζών. 
Εφόσον την περίοδο 2017-2021 οι ιδιωτικές καταθέσεις από 
126,2 αυξήθηκαν σε 180,0 δις ευρώ, πώς εξηγείται η μείωση 
των χορηγηθέντων δανείων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις 
από 184,0 σε 109,6 δις ευρώ; Θεωρώ ότι απαιτείται 
εξονυχιστικός δικαστικός-εισαγγελικός έλεγχος των 
ισολογισμών και των λογαριασμών τάξεως όλων των 
εγχώριων τραπεζών, ώστε να μάθουμε τους λόγους που οι 
τράπεζες ακόμα δεν έχουν εξυγιανθεί, παρότι μετά το 2008 
με τις ανακεφαλαιοποιήσεις, το PSI, τις ενισχύσεις από το 
Ευρωσύστημα, κ.ο.κ., μπήκαν στα ταμεία τους τουλάχιστον 
400 δις ευρώ. Επίσης, τα στοιχεία του εξωτερικού χρέους 
της Ελλάδας καταμαρτυρούν την δεινή χρηματοοικονομική 
κατάσταση των τραπεζών. Τον Σεπτέμβριο του 2021 το 
εξωτερικό χρέος της Ελλάδας αναρριχήθηκε στα 538,1 δις 
ευρώ. Τον Δεκέμβριο του 2021 το εξωτερικό χρέος της 
Ελλάδας ενδέχεται να υπερβεί τα 550 δις ευρώ. Η 
διάρθρωση του εξωτερικού χρέους παρουσιάζει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον. Από τα 538,1 δις τα 288,6 δις ευρώ ήταν 
εξωτερικό δημόσιο χρέος. Τα εναπομείναντα 249,5 δις 
ευρώ (538,1-288,6=249,5) αντιπροσωπεύουν το εξωτερικό 
χρέος της Τράπεζας της Ελλάδας και των εμπορικών 
τραπεζών. Πιο συγκεκριμένα, 103,7 δις ευρώ συνιστούν 
χρέος της Τράπεζας της Ελλάδας και τα υπόλοιπα 145,8 δις 
αφορούν το εξωτερικό χρέος των εμπορικών τραπεζών. 
Σημειωτέον ότι το μεγαλύτερο μέρος εκ των 103,7 δις ευρώ 
προορίζεται για την στήριξη των εμπορικών τραπεζών, με 
συνέπεια στη χοάνη των εμπορικών τραπεζών να έχουν 
εισρεύσει τουλάχιστον 230 δις ευρώ. Αξιομνημόνευτο είναι 
ότι το εξωτερικό χρέος των τραπεζών έχει εγγυητή το 
ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή, αν κάποια εμπορική τράπεζα 
χρεοκοπούσε, τότε το σύνολο των χρεών της προς ξένους 
πιστωτές θα το αναλάμβανε το ελληνικό κράτος, ήτοι οι 
Έλληνες φορολογούμενοι. Δοθέντος ότι από το εξωτερικό 
χρέος των 538,1 δις υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 230 δις 
ευρώ αντιπροσωπεύουν χρέος που επιβαρύνει τις 
εμπορικές τράπεζες, καθίσταται αυταπόδεικτη η κάκιστη 
χρηματοοικονομική τους κατάσταση. 

εν είναι λυπηρό τα νοικοκυριά,  
οι επιχειρήσεις και οι τίμιοι 
ελεύθεροι επαγγελματίες να 

πληρώνουν ζημίες δισεκατομμυρίων 
ευρώ, λόγω των αποτυχημένων 

κυβερνητικών οικονομικών 
πολιτικών και των θαλασσοδανείων 
τυχοδιωκτών μεγαλοτραπεζιτών; 
Μετά το 2008 η ελληνική οικονομία πλήττεται από έναν 
φαύλο κύκλο δημοσιονομικής και τραπεζικοπιστωτικής 
σήψης, που για πρώτη φορά παρατηρείται μετά το πέρας 
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η συνεχής πτωτική πορεία 
του πραγματικού ΑΕΠ μετά το 2008 επιφέρει τη διαρκή 
συρρίκνωση τόσο των τραπεζικών καταθέσεων όσο και 
στις χορηγήσεις δανείων. Μιλάμε για φαύλο κύκλο της 
οικονομικής κρίσης, ήτοι για ανατροφοδότηση του 
υφεσιακού φαινομένου. Παράλληλα, η παρατεταμένη 
ελάττωση των υγιών καταθετικών πόρων στο εγχώριο 
τραπεζικό σύστημα και η δραματική ελάττωση τραπεζικών 
δανείων στον ιδιωτικό τομέα, σε συνθήκες συνεχούς 
αύξησης του δημοσίου χρέους της χώρας, καταδεικνύουν 
την σοβούσα χρηματοοικονομική κρίση του εγχώριου 
τραπεζικού συστήματος. Η είσοδος της εθνικής οικονομίας 
σε αναπτυξιακή τροχιά συνιστά τη ουσιώδη προϋπόθεση 
για την αύξηση των εγχώριων τραπεζικών καταθετικών-
αποταμιευτικών πόρων, τη μείωση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων (κόκκινα δάνεια) και την άνοδο 
στις χορηγήσεις δανείων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η 
διατηρησιμότητα της αναπτυξιακής διαδικασίας αποτελεί 
την ικανή και αναγκαία συνθήκη για την άνοδο των 
αποταμιευτικών πόρων στις εγχώριες τράπεζες. 
Τοιουτοτρόπως, οι τράπεζες θα αποκτούσαν την 
απαιτούμενη ρευστότητα για την χορήγηση δανείων στα 
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, συμβάλλοντας έτσι στην 
αναπτυξιακή δυναμική της εγχώριας οικονομίας και 
συντελώντας παράλληλα στην επίτευξη του κεντρικού 
στόχου της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους. 

 

Δ 
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Παρατηρήσεις: Τα στοιχεία προέρχονται από την Τράπεζα της Ελλάδας (Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας). Στις 
χορηγήσεις προς την Γενική Κυβέρνηση (ελληνικό δημόσιο) περιλαμβάνεται και η χρηματοδότηση του ελληνικού δημοσίου  
από την Τράπεζα της Ελλάδας. Τα δάνεια σε επιχειρήσεις συμπεριλαμβάνουν και τις χορηγήσεις δανείων σε ελεύθερους 
επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις. Το ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) απεικονίζεται σε σταθερές τιμές με 
έτος βάσης το 2015. 
 

 
Παρατηρήσεις: Πηγή των στοιχείων είναι η Τράπεζα της Ελλάδας (Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας). Υιοθετώντας την 
μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδας στο Σύνολο των Ιδιωτικών Καταθέσεων δεν συμπεριλαμβάνονται οι καταθέσεις των μη 
κατοίκων και των λοιπών κατοίκων Ευρωζώνης. Στις «καταθέσεις όψεως» περιλαμβάνεται το «ηλεκτρονικό χρήμα». Στις 
«λοιπές καταθέσεις» εμπεριέχονται τα ρέπος (repos-repurchase agreements).  
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του Μιχάλη Καρχιμάκη 
πρώην υπουργού, 
Μέλος Πολιτικού 
Συμβουλίου ΚΙΝΑΛ 

 

η διαχείριση 
κρίσιμων τομέων 
της οικονομικής και 

κοινωνικής πολιτικής 
έχει παραδώσει η 
κυβέρνηση αθόρυβα -
αλλά εξαιρετικά 
αποτελεσματικά για 
τους ωφελούμενους…- 
στις τράπεζες και στα 
επενδυτικά κεφάλαια 
που αγοράζουν  
και διαχειρίζονται 
«κόκκινα» δάνεια. 
Σε αυτό το δυστοπικό σενάριο 
άκρατου νεοφιλελευθερισμού 
τραπεζίτες αποφασίζουν ποιοι θα 
πάρουν δάνεια για τα οποία έχει 
χρεωθεί το Ελληνικό Δημόσιο και 
διαχειριστές δανείων «παίζουν» με 
τις κατοικίες και τις περιουσίες 
χιλιάδων Ελλήνων με μοναδικό 
κριτήριο τη μεγιστοποίηση της 
απόδοσης των κεφαλαίων τους. Η 

στάση που κρατά μια κυβέρνηση 
έναντι του τραπεζικού συστήματος, 
ιδιαίτερα σε μια χώρα που πέρασε 
μια από τις χειρότερες κρίσεις στην 
παγκόσμια οικονομική ιστορία και 
δαπανήθηκαν δεκάδες 
δισεκατομμύρια για να κρατηθούν 
όρθιες οι τράπεζες, είναι ένα 
ασφαλές κριτήριο για να συμπεράνει 
κανείς αν αυτή η κυβέρνηση 
εργάζεται προς το συμφέρον της 
κοινωνίας ή ασκεί την πολιτική της 
προς χάριν ισχυρών ιδιωτικών 
συμφερόντων. Για παράδειγμα, ως 
πρωθυπουργός ο Γιώργος 
Παπανδρέου έχει επιβεβαιώσει 
πέραν οποιασδήποτε 
αμφισβήτησης ότι άσκησε πολιτική 
έναντι των τραπεζών με μοναδικό 
γνώμονα την εξυπηρέτηση του 
συλλογικού συμφέροντος. Όταν 
αποφασίστηκε, το 2011, η 
αναδιάρθρωση του ελληνικού 
χρέους από τους Ευρωπαίους 
ηγέτες, ο Γιώργος Παπανδρέου 
αμέσως ξεκαθάρισε ότι η αναγκαία 
διάσωση των τραπεζών από το 
Δημόσιο θα γινόταν με κοινές 
μετοχές που θα έδιναν στο κράτος 
τον έλεγχο της διοίκησης των 
τραπεζών, μέχρι την εξυγίανση του ς 
και την επιστροφή στον ιδιωτικό 
τομέα. Αυτή η απόφαση προκάλεσε 
λυσσαλέο πόλεμο από εγχώρια 
τραπεζικά συμφέροντα, που έθεσαν 
σε κίνηση τον μηχανισμό 
ανατροπής ενός εκλεγμένου 
πρωθυπουργού, σε αγαστή 
συνεργασία με τότε κυβερνητικά 
στελέχη που πρόθυμα υποστήριξαν 
αυτά τα συμφέροντα.  

 
Τελικά, το ελληνικό κράτος 
δανείσθηκε και μοίρασε 
δισεκατομμύρια στις τράπεζες, 
χωρίς ποτέ να ασκήσει ουσιαστικό 
έλεγχο στη διοίκησή τους. Σύμφωνα 
με τα στοιχεία που παραθέτει το 

Ελεγκτικό Συνέδριο σε ειδική έκθεση 
για τις τράπεζες, ο Έλληνας 
φορολογούμενος δανείσθηκε 31,8 
δισ. ευρώ, τα οποία εισφέρθηκαν 
μέσα από το Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
για την ανακεφαλαιοποίηση των 
τραπεζών. Στο τέλος του 2020, τα 
περισσότερα από αυτά τα κεφάλαια 
είχαν «καεί»: η αξία των τραπεζικών 
μετοχών που είχε στο χαρτοφυλάκιό 
του το ΤΧΣ ήταν μόλις 1,69 δισ. 
ευρώ. Δηλαδή,  

ερισσότερα από  
30 δισ. χάθηκαν 
για τη στήριξη  

των τραπεζών, χωρίς  
ποτέ το Δημόσιο να 
αποκτήσει πλήρη 
δικαιώματα μετόχου 
και τοποθετήσει  
νέες διοικήσεις  
για να αναλάβουν  
την εξυγίανση  
των τραπεζών. 
Δανείζεται το κράτος, κερδίζουν οι 
τράπεζες, «τρώνε πόρτα» οι 
μικρομεσαίες Ο Γιώργος 
Παπανδρέου πλήρωσε βαρύ 
πολιτικό τίμημα για τη συνέπεια με 
την οποία ήθελε να εξυπηρετήσει το 
συλλογικό συμφέρον. Μια δεκαετία 
αργότερα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη 
κάνει απροκάλυπτα εντελώς 
αντίθετη επιλογή: να υποστηρίξει 
την κερδοφορία των τραπεζών με 
δάνεια που θα βαρύνουν τον 
φορολογούμενο, δίνοντας μάλιστα 
στις τράπεζες «λευκή επιταγή», 
ώστε να χρησιμοποιήσουν κατά το 
δοκούν αυτά τα δάνεια, που κατά 
πάσα πιθανότητα θα καταλήξουν σε 
ένα στενό κύκλο καλών πελατών  

 

Τ 
Π 
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των τραπεζών. Η Ελλάδα ήταν η μοναδική ευρωπαϊκή 
χώρα που εξαρχής δήλωσε ότι θα αξιοποιήσει όχι μόνο τις 
επιδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και το σκέλος 
των δανείων που είναι διαθέσιμα για τη χώρα από αυτόν 
τον ευρωπαϊκό μηχανισμό, ο οποίος δημιουργήθηκε για να 
ξεπεραστεί η οικονομική κρίση της πανδημίας. Δεδομένου 
ότι τα δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης προστίθενται στο 
δημόσιο χρέος, όλες οι άλλες κυβερνήσεις ήταν διστακτικές 
στη χρήση τους, όχι όμως και η ελληνική κυβέρνηση, 
παρότι έχει το μεγαλύτερο χρέος στην ευρωζώνη. Ο 
τρόπος που θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα δάνεια γεννά 
πολλά ερωτηματικά για το αποτέλεσμα που θα υπάρξει για 
την εθνική οικονομία.  

πό τα σχεδόν 13 δισ. ευρώ των 
δανείων, τα περισσότερα θα 
κατευθυνθούν στις ελληνικές 

τράπεζες, οι οποίες θα αναλάβουν εν 
λευκώ τη διαχείρισή τους με πολύ 
λίγους και γενικούς περιορισμούς  
-θα πρέπει να δοθούν δάνεια για επενδύσεις στην πράσινη 
και την ψηφιακή μετάβαση, θα υπάρχει ένας υποτυπώδης, 
τυπικός έλεγχος των χρηματοδοτήσεων από ελεγκτές που 
θα ορίσει το υπουργείο Οικονομικών. Κατά τα άλλα, οι 
τράπεζες θα έχουν απόλυτη ελευθερία να επιλέξουν τις 
επιχειρήσεις και τα επενδυτικά σχέδια που θα 
χρηματοδοτηθούν. 

κυβέρνηση έκανε μια ανεπιτυχή 
προσπάθεια να εξασφαλίσει  
ότι θα περιληφθούν και οι 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον 
κύκλο των επιχειρήσεων που θα 
χρηματοδοτηθούν, όμως η συζήτηση 
αυτή έκλεισε γρήγορα και οι τράπεζες 
πήραν το «πράσινο φως» για να 
επιλέγουν τις επιχειρήσεις  
που θα χρηματοδοτηθούν με  
τα δικά τους κριτήρια. 

Ποια είναι αυτά τα κριτήρια; ζημιογόνες χρήσεις ή δεν 
διαθέτει φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα». Στην 
ίδια έκθεση, το Ελεγκτικό Συνέδριο παραθέτει στοιχεία της 
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, τα οποία δείχνουν ότι η 
συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων δεν 
μπορεί καν να περάσει την πόρτα τραπεζικού 
καταστήματος: «από τις περίπου 800.000 επιχειρήσεις που 
είναι εγγεγραμμένες στο σχετικό μητρώο», όπως 
αναφέρεται, «αυτές που μπορούν να έχουν μία 
ικανοποιητική λειτουργία και φορολογική παρουσία είναι 
περίπου 100.000, εκ των οποίων, οι «bankable» δεν 
ξεπερνούν τις 35.000 με 40.000». Με βάση στοιχεία της ίδιας 
πηγής, ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό των εν λόγω 
επιχειρήσεων εμφανίζει συνεχείς ζημίες. Με τα τραπεζικά 
κριτήρια, λοιπόν, στην καλύτερη περίπτωση 40.000 
επιχειρήσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν, επί συνόλου 
800.000. Δηλαδή, το 95% των ελληνικών επιχειρήσεων 
ορίζονται από τις τράπεζες ως αναξιόχρεες. Αυτά είναι τα 
κριτήρια που θα εφαρμοστούν και για τα δάνεια του 
Ταμείου Ανάκαμψης, που θα πληρωθούν μεν από όλους 
τους Έλληνες φορολογούμενους, αλλά θα καταλήξουν να 
ενισχύουν λίγες και μάλλον μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ η 
μικρομεσαία επιχειρηματικότητα θα αποκλείεται και από 
αυτή τη χρηματοδοτική πηγή. Μπορούσε να γίνει κάτι 
διαφορετικό; Η κυβέρνηση όφειλε εξαρχής να έχει 
ξεχωρίσει ένα τμήμα των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης 
για χορηγηθούν αποκλειστικά σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις. Αν οι τράπεζες δυσκολεύονται να 
αποδεχθούν τον κίνδυνο αυτών των δανείων, η κυβέρνηση 
θα μπορούσε να ακολουθήσει τον δρόμο που έδειξε η 
Τράπεζα της Ελλάδος, δημιουργώντας προγράμματα που 
θα επέτρεπαν να καλύψει ένα μέρος του κινδύνου το 
Ελληνικό Δημόσιο. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. 

 

Α 

Η 
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Για την κυβέρνηση πρώτη προτεραιότητα ήταν να δοθούν 
τα δισεκατομμύρια των δανείων στις τράπεζες για να 
αυξήσουν τις εργασίες και τα κέρδη τους και να 
κατευθυνθούν τελ<ικά τα περισσότερα στις μεγάλες 
επιχειρήσεις που διατηρούν άριστες σχέσεις όχι μόνο με 
τις τράπεζες, αλλά και με την κυβέρνηση. Ένα τραπεζικό 
και επιχειρηματικό πάρτι έχει στηθεί και ο λογαριασμός θα 
πληρωθεί από τον φορολογούμενο! Χωρίς εποπτεία και 
κανόνες, επίθεση στους οφειλέτες. Στην άλλη όψη του 
νομίσματος, δηλαδή στα «κόκκινα» δάνεια, η κυβέρνηση 
επαναλαμβάνει μονότονα ότι το πρόβλημα λύθηκε με το 
σχέδιο «Ηρακλής», μέσω του οποίου και πάλι το κράτος 
αναλαμβάνει τραπεζικά βάρη, αυτή την φορά με την 
παροχή εγγυήσεων για την τιτλοποίηση προβληματικών 
δανείων, οι οποίες θα επιβαρύνουν το δημόσιο χρέος, αν 
στο μέλλον καταπέσουν επειδή δεν θα ανακτηθούν τα 
δάνεια. Με αυτή τη μέθοδο, οι τράπεζες βρίσκονται ήδη ή 
πλησιάζουν σε μονοψήφια ποσοστά μη εξυπηρετούμενων 
δανείων και οι μετοχές τους κερδίζουν έδαφος στο 
Χρηματιστήριο. Λύθηκε, λοιπόν, το πρόβλημα; Όχι, απλώς 
μεταφέρθηκε αλλού. Τα «κόκκινα» δάνεια που δεν 
επιβαρύνουν τους τραπεζικούς ισολογισμούς περνούν 
στον έλεγχο και στη διαχείριση ειδικών επενδυτικών 
εταιρειών, οι οποίες αναλαμβάνουν την ανάκτησή τους. Σε 
αυτό το σημείο αρχίζει να δημιουργείται ένα μεγάλο, νέο 
πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία, καθώς  

α fund των «κόκκινων»  
δανείων έχουν αφεθεί εντελώς 
ανεξέλεγκτα από την κυβέρνηση 

και την Τράπεζα της Ελλάδος  
να διαχειρίζονται τις οφειλές 
εκατοντάδων χιλιάδων νοικοκυριών 
και επιχειρήσεων με μοναδικό 
κριτήριο τη μεγιστοποίηση των  
δικών τους κερδών.  
Ακόμη και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης 
Στουρνάρας, άφησε πρόσφατα να εννοηθεί ότι οι εταιρείες 
διαχείρισης δανείων δεν προσφέρουν βιώσιμες λύσεις 
στους δανειολήπτες. Για τις επιχειρήσεις, ενώ έχουν τη 
δυνατότητα να τους προσφέρουν χρηματοδότηση, ώστε να 
διευκολύνουν τη ρύθμιση των οφειλών χωρίς να 
καταρρέουν οι επιχειρήσεις από χρηματοδοτική ασφυξία, ο 

κ. Στουρνάρας τόνισε ότι οι εταιρείες διαχείρισης δανείων 
δεν αξιοποιούν αυτή τη δυνατότητα. Μακριά από τα φώτα 
δημοσιότητας, χιλιάδες πολίτες καθημερινά βρίσκονται 
αντιμέτωποι με πιεστικές απαιτήσεις των εταιρειών 
διαχείρισης δανείων για καταβολές που δεν έχουν την 
παραμικρή σχέση με τις οικονομικές τους δυνατότητες και 
απειλούνται με την έκδοση διαταγών πληρωμής, 
πλειστηριασμούς ακινήτων κ.α. Ακόμη και για δάνεια που 
πέρασαν στην κατοχή τους έναντι ελάχιστου κλάσματος 
της αξίας τους, εταιρείες διαχείρισης δανείων απαιτούν 
καταβολές που αντιστοιχούν σε πολλαπλάσια ποσά από 
την αξία μεταβίβασης των δανείων. Με την αδράνειά της, η 
κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ένα… παράδεισο για τις 
εταιρείες διαχείρισης δανείων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η 
doValue, μεγαλύτερη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην 
Ελλάδα, ανακοίνωσε ότι τα λειτουργικά περιθώρια κέρδους 
της στη χώρα μας θα ξεπερνούν άνετα το 50% έως και το 
2024. Ένα περιθώριο κέρδους που ελάχιστες 
επιχειρηματικές δραστηριότητες μπορούν να προσφέρουν. 
Η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη στα μείζονα θέματα 
του χρηματοπιστωτικού χώρου δίνει ένας σαφές μήνυμα: 
πρώτη προτεραιότητα δεν είναι η διάχυση των 
χρηματοδοτήσεων στις επιχειρήσεις για να επιτευχθεί μια 
ισορροπημένη ανάπτυξη, ούτε και η βιώσιμη ρύθμιση των 
«κόκκινων» δανείων του παρελθόντος, για να βγουν από 
το αδιέξοδο εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις και 
νοικοκυριά.  

ε όλες τις πρωτοβουλίες ή  
την επιλεκτική της αδράνεια 
η κυβέρνηση Μητσοτάκη 

υποστηρίζει ισχυρά ιδιωτικά 
συμφέροντα εις βάρος  
του κοινωνικού συνόλου. 

 

Τ 

Μ 
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 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

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

 
Σε εκτεταμένες διασταυρώσεις 
στοιχείων της ακίνητης περιουσίας 
των φορολογούμενων, με στόχο την 
αποκάλυψη «χαμένου ΕΝΦΙΑ» θα 
οδηγήσει η προωθούμενη 
διασύνδεση του κτηματολογίου με 
το ηλεκτρονικό περιουσιολογιο της 
εφορίας (Έντυπο Ε9).  Σύμφωνα με 
το ρεπορτάζ ο διοικητής της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων Γ. Πιτσιλής σημείωσε πως 
αυτήν την περίοδο «Δρομολογείται η 
διαλειτουργικότητα του 
Κτηματολογίου με τα στοιχεία 
ακίνητης περιουσίας (Ε9) 
προκειμένου να υπάρχει ορθή 
εικόνα της ιδιοκτησίας και των 
μισθώσεων των ακινήτων. 

 

 

ενιαία βάση δεδομένων θα οδηγήσει σε 
εκτεταμένες διασταυρώσεις για τον εντοπισμό 
φορολογουμένων που δήλωσαν ανακριβώς  

τα στοιχεία των κατοικιών, των οικοπέδων  
και των αγροτεμαχίων τους στο Ε9. 

Η 
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Έτσι θα εντοπιστούν όσοι προσπαθούν να πληρώσουν 
λιγότερο ΕΝΦΙΑ από αυτόν που αναλογεί στην ακίνητη 
περιουσία τους Οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ σκοπεύουν να 
αξιοποιήσουν τις δυνατότητες διασταύρωσης των 
στοιχείων των δηλώσεων Ε9, με τα δεδομένα των 
δηλώσεων του Κτηματολογίου. Επίσης θα αξιοποιηθούν 
και τα στοιχεία των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 
(των εντύπων Ε1) όπου όλοι οι φορολογούμενοι 
υποχρεώνονται να αναγράφουν αναλυτικά στοιχεία για τις 
κατοικίες που χρησιμοποιούν είτε τις ιδιόκτητες είτε τις 
ενοικιαζόμενες είτε τις δωρεάν παραχωρηθείσες. Με την 
διασύνδεση των ηλεκτρονικών συστημάτων 
(Κτηματολογίου και Ε9) οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ θα 
αποκτήσουν άμεση πρόσβαση στα αρχεία του 
Κτηματολογίου και θα εντοπίζουν ευκολότερα όλα τα 
ακίνητα και εμπράγματα δικαιώματα (πλήρη ή ψιλή 
κυριότητα, επικαρπία κλπ) που υπάρχουν σε αυτά τόσο για 
τις περιοχές που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως όσο και 
για αυτές που βρίσκονται εκτός σχεδίου. Στη συνέχεια θα 
διασταυρώνουν τα στοιχεία του Κτηματολογίου με αυτά 
που έχουν δηλώσει οι φορολογούμενοι στο έντυπο Ε9 
προκειμένου: Να εντοπιστούν περιπτώσεις ιδιοκτητών 
που έχουν δεν έχουν δηλώσει στο έντυπο Ε9 την ακίνητη 
περιουσία τους για να αποφύγουν την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ 
και άλλων φόρων. Να αναζητήσουν φορολογούμενους με 
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Εφορία τις οποίες 
αφήνουν απλήρωτες και αρρύθμιστες παρά το γεγονός ότι 
διαθέτουν μεγάλη ακίνητη περιουσία. 

ετά τη διασταύρωση των  
δύο ηλεκτρονικών αρχείων  
το Taxisnet θα προβαίνει 

αυτόματα στον καταλογισμό του  
ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα που είτε  
δεν δηλωθεί καθόλου είτε  
δηλώθηκαν με μικρότερο εμβαδόν. 
Οι φορολογούμενοι που θα εντοπισθούν μετά τη 
διασταύρωση να έχουν αποκρύψει ακίνητα ή να τα έχουν 
δηλώσει λανθασμένα με σκοπό τον περιορισμό της 
φορολογητέας ύλης θα βρεθούν αντιμέτωποι με την 

επιβολή επιπλέον κύριου ΕΝΦΙΑ, την επιβολή 
συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ, εφόσον διαπιστωθεί ότι με την 
αποκάλυψη της πραγματικής εικόνας της ακίνητης 
περιουσίας τους η συνολική φορολογητέα αξία της 
ανεβαίνει πάνω από το αφορολόγητο όριο των 200.000 
ευρώ, τον καταλογισμό τόκων εκπρόθεσμης καταβολής 
ΕΝΦΙΑ και τον καταλογισμό υπέρογκων προστίμων για την 
υποβολή ανακριβών δηλώσεων φορολογίας ακινήτων. 

 

έλος, στις περιπτώσεις 
φορολογούμενων που έχουν 
σημαντικού ύψους ληξιπρόθεσμες 

οφειλές προς τη φορολογική 
διοίκηση και έχουν αποκρύψει 
ακίνητα για να τα γλιτώσουν από  
τις κατασχέσεις, ο εντοπισμός  
των ακινήτων αυτών θα έχει ως  
συνέπεια την άμεση κατάσχεση  
και τον πλειστηριασμό τους!!! 

 

Μ 

T 
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Η ΑΑΔΕ έχει ανοίξει από την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου την 
πλατφόρμα ώστε οι συνταξιούχοι να μπορούν να 
ρυθμίσουν έως και σε 48 δόσεις τον φόρο εισοδήματος από 
τις περυσινές δηλώσεις μέχρι τον Δεκέμβριο. Παράλληλα, 
το υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων πρόκειται να δώσουν μόνιμη λύση στο 
πρόβλημα της δυνατότητας ρύθμισης των φορολογικών 
υποχρεώσεων που προκύπτουν για αναδρομικά ποσά 
συντάξεων προηγουμένων ετών. Ειδικότερα, σύμφωνα με 
το ρεπορτάζ από το protothema.gr  

ίναι έτοιμη διάταξη που δίνει τη 
δυνατότητα στους συνταξιούχους 
να ρυθμίζουν το φόρο εισοδήματος 

και τα πρόστιμα που προκύπτουν  
από τροποποιητικές δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήματος για 
συντάξεις που καταβάλλονται 
αναδρομικά, έως και σε 48 δόσεις  
με εισοδηματικά κριτήρια,  
σύμφωνα με όσα προβλέπονται  
για την πάγια ρύθμιση. 

 

Ο αριθμός των δόσεων της ρύθμισης για τις οφειλές που 
ρυθμίζονται σε έως 48 δόσεις καθορίζεται με βάση την 
ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, υπό τον 
περιορισμό του ελάχιστου ποσοστού μηνιαίας δόσης ως 
εξής:  

ια οφειλέτες φυσικά πρόσωπα ο 
αριθμός των δόσεων καθορίζεται 
με βάση τον μέσο όρο του 

συνολικού εισοδήματός τους, με 
οποιοδήποτε τρόπο και εάν έχει αυτό 
προσδιοριστεί, κατά τα τελευταία τρία 
φορολογικά έτη πριν από την αίτηση 
υπαγωγής στη ρύθμιση  
ή το συνολικό εισόδημα του αμέσως προηγούμενου 
φορολογικού έτους από την ημερομηνία αίτησης 
υπαγωγής στη ρύθμιση, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο 
από τον μέσο όρο και το ύψος της ρυθμιζόμενης οφειλής. 

 

Ε 

Γ 
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Επιβολή προστίμου για περιστατικό παραβίασης 
προσωπικών δεδομένων και μη νόμιμη επεξεργασία 
δεδομένων από COSMOTE και ΟΤΕ.  

την Cosmote το πρόστιμο 
ανέρχεται συνολικά στα 6 
εκατομμύρια ευρώ και στον  

ΟΤΕ 3,25 εκατομμύρια ευρώ.  
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων εξέδωσε την ακόλουθη 
ανακοίνωση: «Κατόπιν γνωστοποίησης περιστατικού 
παραβίασης προσωπικών δεδομένων εκ μέρους της 
εταιρείας COSMOTE (διαρροή δεδομένων κλήσεων 
συνδρομητών το χρονικό διάστημα 1/9/2020 – 5/9/2020), η 
Αρχή διερεύνησε τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα 
το περιστατικό και, στο πλαίσιο αυτό, εξέτασε τη 
νομιμότητα της τήρησης των αρχείων που διέρρευσαν 
καθώς και τα εφαρμοζόμενα μέτρα ασφάλειας.  

 
Πρόκειται για ένα αρχείο που περιλαμβάνει δεδομένα 
κίνησης των συνδρομητών και το οποίο, αφενός μεν, 
τηρείται με σκοπό τη διαχείριση προβλημάτων και βλαβών 
για 90 ημέρες από την πραγματοποίηση των κλήσεων, 
αφετέρου δε, το αρχείο «ανωνυμοποιείται» 
(ψευδωνυμοποιείται) και τηρείται για 12 μήνες με σκοπό 

την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων προς τον 
βέλτιστο σχεδιασμό του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, αφού 
εμπλουτιστεί με επιπλέον απλά προσωπικά δεδομένα. 
Από τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε παράβαση, εκ 
μέρους της COSMOTE, της αρχής της νομιμότητας (άρθρα 
5 και 6 ν. 3471/2006) και της αρχής της διαφάνειας, λόγω 
ασαφούς και ελλιπούς ενημέρωσης των συνδρομητών 
(άρθρο 5 παρ. 1 α) και 13-14 Γενικού Κανονισμού 
Προστασίας Δεδομένων - ΓΚΠΔ), παράβαση του άρθρου 35 
παρ. 7 ΓΚΠΔ λόγω πλημμελούς διεξαγωγής της εκτίμησης 
αντικτύπου, παράβαση των άρθρων 25 παρ. 1 λόγω 
πλημμελούς υλοποίησης της διαδικασίας 
ανωνυμοποίησης, παράβαση του άρθρου 12 παρ. 1 ν. 
3471/2006 λόγω ελλιπών μέτρων ασφαλείας και παράβαση 
του άρθρου 5 παρ. 2 σε συνδυασμό με τα άρθρα 26 και 28 
λόγω μη κατανομής των ρόλων των δύο εταιρειών σε 
σχέση με την υπό κρίση επεξεργασία. Επίσης, 
διαπιστώθηκε, εκ μέρους του ΟΤΕ, παράβαση του άρθρου 
32 ΓΚΠΔ λόγω ελλιπών μέτρων ασφάλειας σε σχέση με τις 
υποδομές που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 
περιστατικού. Για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις και 
λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων του άρθρου 83 παρ. 
2 ΓΚΠΔ, η Αρχή επέβαλε στην COSMOTE πρόστιμο 
συνολικού ύψους 6.000.000 €, καθώς και κύρωση διακοπής 
της επεξεργασίας και καταστροφής δεδομένων, ενώ στον 
ΟΤΕ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.250.000 €». 

Σ 
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 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος 

 

ια σημαντική 
παράμετρος,  
η οποία θα 

καθορίσει το πολιτικό 
σκηνικό κατά τους 
επόμενους μήνες είναι 
οι πλειστηριασμοί. 
Όπως γράφει ο Αλέξανδρος 
Κασιμάτης στο protothema.gr 
μπορεί με την βοήθεια του 
προγράμματος παροχής κρατικών 
εγγυήσεων «Ηρακλής» τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια να 
μεταφέρθηκαν από τους 
ισολογισμούς των τραπεζών, αλλά 
παραμένουν και αποτελούν 
σημαντικό βάρος που εκτός από την 
κοινωνική διάσταση δυσχεραίνει και 
την αναπτυξιακή προσπάθεια. 

 

Το τραπεζικό σύστημα ολοκληρώνει την εξυγίανση του και  

ερισσότερα από 70 δισ. ευρώ κόκκινα δάνεια 
πέρασαν πλέον στον έλεγχο funds και 
εξειδικευμένων εταιριών διαχείρισης. 

 
Άλλαξαν ιδιοκτησιακό καθεστώς αλλά συνεχίζουν να κρατούν εγκλωβισμένα 
χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις που παραμένουν αποκλεισμένα από την 
τραπεζική χρηματοδότηση. Παρά τις νομοθετικές πρωτοβουλίες και τις άλλες 
ρυθμίσεις που αναλήφθηκαν τα τελευταία χρόνια, λόγω και του κορωνοϊού, το 
2021 προγραμματίστηκαν μόλις 5.167 πλειστηριασμοί και από αυτούς 
πραγματοποιήθηκαν οι 1.576, με τους 1.102 να καταλήγουν άγονοι. Με τον νέο 
πτωχευτικό νόμο υποβλήθηκαν πέρυσι 650 αιτήσεις από ιδιώτες και επιχειρήσεις, 
νούμερο αυξημένο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια αλλά ασήμαντο σε σχέση 
με το πλήθος των περιπτώσεων. 

Μ 
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Έχοντας συμπληρώσει δύο χρόνια με τον κορωνοϊό, 
προσεγγίζουμε πλέον το σημείο όπου με την αξιοποίηση 
των νέων φαρμάκων, των εμβολίων κλπ, ο COVID θα είναι 
στην καθημερινότητα μας χωρίς να υιοθετούνται ειδικά 
μέτρα για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων. 
Το απόθεμα των κόκκινων δανείων στα χαρτοφυλάκια 
funds και εξειδικευμένων εταιριών διαχείρισης μεγαλώνει. 
Μαζί τους αυξάνεται και ο αριθμός των πλειστηριασμών 
που ανεβαίνουν στις σχετικές πλατφόρμες. Όσοι 
παρακολουθούν τη συγκεκριμένη αγορά υποστηρίζουν ότι 

πό Μάιο - Ιούνιο τα νούμερα των 
πλειστηριασμών θα εκτιναχθούν 
κι όσο περισσότερο πλησιάζουμε 

προς τις εκλογές, τόσο ο αριθμός των 
πλειστηριασμών θα μεγαλώνει!!! 

 
Ένα ακόμη εργαλείο ρύθμισης των οφειλών τους, που θα 
τους επιτρέψει αφενός, να διαμείνουν στο σπίτι τους, 
αποφεύγοντας το ηλεκτρονικό «σφυρί» και αφετέρου, να 
αποκτήσουν εκ νέου την κυριότητα του ακινήτου, θα έχουν 
προσεχώς στη «φαρέτρα» τους οι δανειολήπτες. Όπως 
αναφέρει το newmoney.gr  

ε το leasing ακινήτων που 
προβλέπεται σε σχετική 
τροπολογία στον αναπτυξιακό 

Νόμο δίνεται η δυνατότητα και  
στους ιδιώτες να προχωρήσουν στην 
υπογραφή σύμβασης για την πώληση 
και επαναμίσθωση παγίου. 
«Στον Κώδικα Δεοντολογίας των τραπεζών υπήρχε ήδη 
από το 2016 πρόβλεψη για τη δυνατότητα ρύθμισης μιας 
οφειλής μέσω συναινετικών λύσεων (amicable solutions), 
όπως το leasing. Αυτό, ωστόσο, μπορούσε να εφαρμοστεί 
μόνον για επιχειρήσεις και όχι για ιδιώτες. Οι όποιες 
προσπάθειες, λοιπόν, από πλευράς τραπεζών, αλλά και 
servicers, γίνονταν στη βάση μιας εμπορικής μίσθωσης και 
όχι financial leasing», σχολιάζει στο newmoney 
υψηλόβαθμο στέλεχος μιας εκ των εταιρειών, εξηγώντας 
πως η διαφορά εδράζεται στο γεγονός ότι μετά την 
εξόφληση του κεφαλαίου ή την αξία του παγίου ο 
δανειολήπτης έχει την δυνατότητα να το αποκτήσει. 

Μπορεί, δηλαδή, να το εξαγοράσει έναντι συμβολικού 
τιμήματος. Ειδικότερα, η διαδικασία που θα ακολουθείται 
σε όλες τις περιπτώσεις leasing θα έχει ως εξής: Η εταιρεία 
leasing που είναι θυγατρική τράπεζας έχει την ιδιοκτησία 
και παραχωρεί την κτήση στον πελάτη. Η αγορά του 
ακινήτου θα γίνεται στην εμπορική αξία, σε μία, ωστόσο, 
συντηρητική αποτίμηση. Κατά την αποπληρωμή ο 
δανειολήπτης, ουσιαστικά, εξοφλεί και ένα μέρος του 
κεφαλαίου που έχει δώσει η εταιρεία leasing. Οπότε, στην 
ουσία, στο τέλος της μίσθωσης έχει αποπληρώσει πλήρως 
το πάγιο και μπορεί να το αποκτήσει. 

Έστω ότι η εταιρεία έχει δώσει 100.000 ευρώ για ένα 
ακίνητο. Υπογράφει σύμβαση με τον πελάτη, διάρκειας  
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από 10 έως και 20 χρόνια σε κάποιες περιπτώσεις. Σε κάθε 
δόση – που συνήθως είναι μηνιαίες και τοκοχρεολυτικές – 
τις οποίες εξοφλεί ο μισθωτής πληρώνει και ένα μέρος του 
κεφαλαίου. Το παραπάνω ποσό, δηλαδή, σταδιακά θα 
μειώνεται, οπότε στη λήξη της μίσθωσης αυτό θα έχει 
πλήρως αποπληρωθεί, με τον πελάτη να δύναται μέσω 
μιας συμβολαιογραφικής πράξης εξόφλησης να αποκτήσει 
την κυριότητά του. Σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν 
πληρώσει για τρεις μήνες, τότε ακολουθεί αποβολή από το 
μίσθιο, με την εταιρεία leasing που από την αρχή μέχρι το 
τέλος παραμένει ιδιοκτήτης του ακινήτου να διατηρεί το 
δικαίωμα είτε να το μισθώσει αλλού είτε και να το πουλήσει. 
Όσον αφορά στους φορείς (τράπεζες ή servicers), αυτοί 
λογίζεται ότι έχουν ήδη πραγματοποιήσει την ανάκτηση 
του δανείου, όπως προβλέπουν οι συμβάσεις τους. «Οι 
εταιρείες έχουν τις υποδομές και το τεχνολογικό υπόβαθρο 
να ανταποκριθούν στο leasing ιδιωτών ήδη την επομένη 
της ψήφισης του αναπτυξιακού Νόμου. Πρόκειται, ωστόσο, 
για ένα καινούργιο κομμάτι, δεδομένου ότι η μέχρι πρότινος 
ενασχόλησή μας ήταν πρωτίστως με επιχειρήσεις, 
επαγγελματίες κ.λπ. Επομένως, δεν έχουμε ξεκάθαρη 
εικόνα πως αυτό θα κινηθεί. Σε κάθε περίπτωση, κάθε νέος 
θεσμός χρειάζεται χρόνο μέχρι να εμπεδωθεί από την 
κοινωνία. Σε διάστημα δύο – τριών ετών, ωστόσο, 

θεωρούμε πως θα έχει ανταπόκριση», προσθέτει το 
παραπάνω στέλεχος. Η τροποποίηση του παλαιού – από 
το 1986 – Νόμου για το leasing που πλέον επιτρέπει την 
χρήση του και από ιδιώτες προβλέπεται να αναβιώσει το 
όνειρο της στέγης. Ειδικότερα, παρά τις υψηλές πτήσεις 
που κατέγραψε το σύνολο του χρηματοπιστωτικού τομέα 
στην χορήγηση δανείων στο στεγαστικό χαρτοφυλάκιο – η 
αύξηση «άγγιξε» πέρυσι το 50%, με τις συνολικές 
χορηγήσεις των δανείων να προσεγγίζουν τα 900 εκατ. 
ευρώ από περίπου 600 εκατ. ευρώ το 2019. Ο περασμένος 
Δεκέμβριος δε, αποτέλεσε έναν από τους καλύτερους μήνες 
των τελευταίων ετών, με τα νέα στεγαστικά δάνεια να 
ανέρχονται σε 120 εκατ. ευρώ – δεν είναι λίγοι εκείνοι που 
δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν ίδια κεφάλαια σε 
ποσοστό 30% που απαιτείται για την λήψη 
χρηματοδότησης από τις τράπεζες. Αυτοί, λοιπόν, 
μπορούν κάλλιστα να καταφύγουν στην λύση της 
χρηματοδοτικής μίσθωσης, αποκτώντας, μάλιστα, σε 
βάθος 15ετίας την κυριότητα του ακινήτου τους. Σύμφωνα 
με στελέχη από τον χώρο του leasing, πάντως, η είσοδος 
στην αγορά νέων παικτών είναι μάλλον περιορισμένη. Κι 
αυτό γιατί, ο Νόμος προβλέπει εταιρείες χρηματοδοτικής 
μίσθωσης, οι οποίες έχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις 
(άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος, ελάχιστο μετοχικού 
κεφάλαιο κ.ο.κ.). «Άρα, στην επίμαχη αγορά δεν δύναται να 
εισέλθει μία απλή εμπορική επιχείρηση. Πολλές φορές δε, 
υπάρχει σύγχυση με το leasing αυτοκινήτων, οι επίμαχες 
εταιρείες, όμως, είναι μίσθωσης και όχι financial leasing», 
εξηγούν χαρακτηριστικά. Αξίζει να αναφερθεί πως σήμερα 

την επίμαχη αγορά του leasing 
ακινήτων δραστηριοποιούνται  
οι θυγατρικές των τεσσάρων 

συστημικών τραπεζών και αυτή  
της Τράπεζας Αττικής. 

 
Το μεγαλύτερο κούρεμα δανείων ελβετικού φράγκου σε 
χώρα της ευρωζώνης συζητείται στη Βουλή της Σλοβενίας, 
προκαλώντας έντονες αντιδράσεις των τραπεζών, ενώ ήδη 
έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα για το σχετικό νομοσχέδιο. Σύμφωνα με το 
sofokleousin.gr 

την Ελλάδα οι ελπίδες των 
δανειοληπτών για κούρεμα των 
δυσβάστακτων υποχρεώσεων  

από δάνεια ελβετικού φράγκου  
έχουν εξανεμισθεί μετά τις  
δυσμενείς δικαστικές αποφάσεις  
του Αρείου Πάγου και, πρόσφατα,  
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου,  
ενώ σε κυβερνητικό επίπεδο δεν  
έχει συζητηθεί καν μια νομοθετική 
πρωτοβουλία ελάφρυνσης  
των δανειοληπτών.

Σ 

Σ 



 

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

 Σ/Κ 05-06 Φεβρουαρίου 2021 | Αριθμός Φύλλου 218 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 46 

Το νομοσχέδιο για το δραστικό κούρεμα των δανείων 
ελβετικού φράγκου τίθεται σε ψηφοφορία στη Βουλή της 
Σλοβενίας και έχει θυελλώδεις αντιδράσεις των τραπεζών, 
οι οποίες έχουν αιφνιδιασθεί από την αναπάντεχη τροπή 
των εξελίξεων τις προηγούμενες ημέρες. Εισηγητής του 
νομοσχεδίου είναι ο πρόεδρος της Άνω Βουλής, ενώ 
εναντίον του έχουν ταχθεί η κυβέρνηση, η κεντρική τράπεζα 
της χώρας και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 
Αναμενόταν ότι θα το απέρριπτε η επιτροπή Οικονομικών 
Υποθέσεων και θα κατέληγε... στο χρονοντούλαπο της 
ιστορίας, όμως, εντελώς αναπάντεχα, οι βουλευτές της 
επιτροπής το ενέκριναν και πλέον η τύχη του θα κριθεί από 
την Ολομέλεια της Βουλής. Όπως γράφουν οι Financial 
Times,  

ι νομοθέτες στη Σλοβενία θα 
ψηφίσουν για ένα νομοσχέδιο 
που θα υποχρεώσει τις τράπεζες 

να αποπληρώσουν εκατοντάδες 
εκατομμύρια ευρώ σε δανειολήπτες 
ελβετικού φράγκου 
, με τις τράπεζες να προειδοποιούν ότι η νομοθετική 
πρωτοβουλία θα υπονομεύσει τις δραστηριότητές τους στη 
χώρα. Η Σλοβενία ήταν μία από τις χώρες της Ανατολικής 
Ευρώπης όπου οι καταναλωτές εκμεταλλεύτηκαν την 
ευκαιρία να δανειστούν με χαμηλά επιτόκια πριν από 
περισσότερο από μια δεκαετία σε νομίσματα όπως το 
ελβετικό φράγκο, αλλά αντιμετώπισαν ένα μεγάλο πλήγμα 
όταν οι συναλλαγματικές ισοτιμίες κινήθηκαν εναντίον τους 
κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Το 
νομοσχέδιο που συζητείται στη Σλοβενία, ύστερα από δύο 
προηγούμενες, αποτυχημένες προσπάθειες το 2018 και το 
2019, κουρεύει την επιβάρυνση των δανειοληπτών 
αναδρομικά και μάλιστα από το 2004. Ορίζει ότι η μέγιστη 
ζημιά που μπορεί να υποστεί ένας δανειολήπτης από τη 
μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας στη διάρκεια του 
δανείου του είναι 10%, ενώ οι υπόλοιπες ζημιές 
επιβαρύνουν τις τράπεζες, οι οποίες θα είναι 
υποχρεωμένες να αποζημιώσουν τους δανειολήπτες για 
ό,τι έχουν πληρώσει πέραν του ανώτατου ορίου από το 
2004 και μετά.  

ντίστοιχη ρύθμιση και μάλιστα 
ελαφρώς πιο ευνοϊκή για τους 
δανειολήπτες έχει εφαρμοσθεί 

στην Κροατία, όπου όλες οι ζημιές  
από τις συναλλαγματικές διαφορές 
επιβάρυναν τις τράπεζες. 
Όμως, η Κροατία δεν ήταν μέλος της ευρωζώνης, σε 
αντίθεση με τη Σλοβενία, που παρακολουθείται πολύ στενά 
από τους ευρωπαϊκούς Θεσμούς και, ιδιαίτερα, την ΕΚΤ, 
καθώς μπορεί να δημιουργήσει ένα σημαντικό νομικό 
προηγούμενο για τις χώρες της ευρωζώνης. Οι τράπεζες 
της Σλοβενίας έχουν ήδη προσφύγει στους ευρωπαϊκούς 
Θεσμούς, προειδοποιώντας ότι η νομοθετική ρύθμιση που 
συζητείται θα έχει «αρνητικό αντίκτυπο στην κερδοφορία, 

την κεφαλαιακή επάρκεια και τη μελλοντική δανειοδοτική 
ικανότητα του τραπεζικού τομέα στο σύνολό του». «Σας 
προτρέπουμε να ενεργήσετε στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων σας ... για να διασφαλιστεί ότι η σλοβενική 
οικονομία λειτουργεί υπό συνθήκες σύμφωνες με τις αρχές 
της ΕΕ», έγραψαν οι τράπεζες στην επιστολή. «Οι νομικά 
έγκυρες συμβατικές συμφωνίες δεν πρέπει να υπόκεινται 
σε νομοθετικές παρεμβάσεις», πρόσθεσαν. Σύμφωνα με 
τους υπολογισμούς των εισηγητών του νομοσχεδίου, το 
κόστος για τις τράπεζες θα ανέλθει στα 300 εκατ. ευρώ για 
να αποζημιώσουν τους δανειολήπτες, ενώ οι τράπεζες 
υπολογίζουν ότι θα είναι πολύ μεγαλύτερο και 
προαναγγέλλουν προσφυγή σε εθνικά και ευρωπαϊκά 
δικαστήρια για να ακυρώσουν τον νόμο. Σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσής τους με τον νόμο, προβλέπονται κυρώσεις 
που φθάνουν ως την αφαίρεση της τραπεζικής άδειας. Οι 
τραπεζικοί όμιλοι που εμπλέκονται στη χορήγηση δανείων 
ελβετικού φράγκου είναι όλοι διεθνείς: η OTP της 
Ουγγαρίας, οι αυστριακές Addiko και Erste Bank, η ρωσική 
Sberbank και η ιταλική UniCredit. Με τις εμπορικές 
τράπεζες έχει συνταχθεί και η ΕΚΤ, τονίζοντας σε 
γνωμοδότησή της ότι υπάρχει κίνδυνος για «σημαντική 
πίεση στην κερδοφορία των πιστωτικών ιδρυμάτων» και 
υπογραμμίζοντας ότι το νομοσχέδιο θα μπορούσε να 
προκαλέσει «επιδείνωση στο επενδυτικό κλίμα» και να 
υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα, 
λόγω της αύξησης της νομικής αβεβαιότητας και του 
κινδύνου χώρας. Εάν ψηφισθεί το σλοβενικό νομοσχέδιο, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδέχεται να αποφασίσει να το 
αμφισβητήσει στο δικαστήριο. Οργάνωση καταναλωτών 
που υποστηρίζει το νομοσχέδιο ανέφερε ότι ήταν 
«αποτέλεσμα της επίμονης άρνησης των τραπεζών να 
αναλάβουν οποιαδήποτε ευθύνη για τις αθέμιτες 
επιχειρηματικές πρακτικές τους στο παρελθόν και της 
απροθυμίας τους να συμβιβαστούν με τους δανειολήπτες». 
«Η υιοθέτηση του νόμου μπορεί να έχει μόνο θετικές  
επιπτώσεις στην οικονομία», σύμφωνα με την  
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καταναλωτική οργάνωση, που τονίζει ότι παρόμοιοι νόμοι, 
για παράδειγμα στη γειτονική Κροατία, έχουν μειώσει το 
χρέος των νοικοκυριών και αυξάνουν την κατανάλωση. 
Στην Ελλάδα η προσπάθεια των καταναλωτών να 
ελαφρύνουν τα βάρη τους από τα δάνεια ελβετικού 
φράγκου δια της δικαστικής οδού έχει καταλήξει σε 
αδιέξοδο. Μετά την πρόσφατη έκδοση προδικαστικής 
απόφασης από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο «έμεινε όρθια» η 
αμφισβητούμενη ρήτρα για εξόφληση των δανείων με βάση 
την εκάστοτε ισχύουσα ισοτιμία του φράγκου με το ευρώ, 
όπως ακριβώς έχει αποφανθεί και ο Άρειος Πάγος με 
απόφαση της Ολομέλειας. Μετά την απόφαση του Αρείου 
Πάγου, που ουσιαστικά έδωσε τέλος στους αγώνες 
πολλών ετών από δανειολήπτες στα ελληνικά δικαστήρια, 
οι δανειολήπτες είχαν εναποθέσει στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο τις προσδοκίες τους για μια ανατροπή της 
νομολογίας στην Ελλάδα. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο της 
Αθήνας είχε ζητήσει, στο πλαίσιο της συζήτησης αγωγής 
δύο δανειοληπτών κατά της Τράπεζας Πειραιώς, την 
έκδοση προδικαστικής απόφασης από το 
Ευρωδικαστήριο. Με την απόφαση αυτή, οι Ευρωπαίοι 
δικαστές κλήθηκαν να απαντήσουν στο μεγαλύτερο 
ερώτημα που αφορά τα δάνεια ελβετικού φράγκου: αν, 
δηλαδή, μπορεί να ελεγχθεί για καταχρηστικότητα η ρήτρα 
που επιβάλλει στους δανειολήπτες να εξοφλούν τα δάνεια 
με βάση την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία. Οι 
δανειολήπτες υποστήριζαν ότι η ρήτρα αυτή μπορεί να 

ελεγχθεί για καταχρηστικότητα από τα δικαστήρια, με βάση 
την κοινοτική οδηγία για την προστασία των καταναλωτών. 
Όμως, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, συμπλέοντας απόλυτα 
με τον Άρειο Πάγο, έκρινε ότι τέτοιος έλεγχος δεν 
επιτρέπεται να γίνει, επειδή πρόκειται για μια ρήτρα που 
απηχεί εθνικές διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. Όπως 
αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική ανακοίνωση του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, «η οδηγία για τις καταχρηστικές 
ρήτρες δεν αντιτίθεται στη θέσπιση ή διατήρηση διατάξεων 
του εσωτερικού δικαίου οι οποίες συνεπάγονται την 
εφαρμογή του συστήματος προστασίας των καταναλωτών 
σε ρήτρες που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της 
επειδή απηχούν εθνικές διατάξεις αναγκαστικού δικαίου». 
Πέραν της δικαστικής οδού, μια ενδεχόμενη πολιτική 
διέξοδος, μέσα από μια νομοθετική ρύθμιση φαίνεται 
απίθανη για την Ελλάδα και ως τώρα δεν έχει συζητηθεί 
σοβαρά από οποιαδήποτε κυβέρνηση. Το κυρίαρχο 
επιχείρημα εναντίον μιας τέτοιας ρύθμισης, πέραν όσον 
διατυπώνονται από τις τράπεζες και στη Σλοβενία, είναι ότι 
το ελληνικό τραπεζικό σύστημα προέρχεται από μια 
υπερδεκαετή κρίση και χρειάσθηκε διαδοχικές 
ανακεφαλαιοποιήσεις για να αποτραπεί μια κατάρρευση, 
γι' αυτό και θα ήταν άκρως επικίνδυνο να επιβαρυνθεί με 
ζημιές από δάνεια ελβετικού φράγκου, που σε ορισμένες 
περιπτώσεις τραπεζών ενδεχομένως να οδηγούσαν ακόμη 
και σε υποχρεωτικές αυξήσεις κεφαλαίου. 

 
Μπροστά σε μια νέα, διαφορετικού είδους «αιμορραγία» 
από τα κόκκινα δάνεια βρίσκονται οι ελληνικές τράπεζες. 
Όπως σημειώνει το sofokleousin.gr  

ι Τράπεζες στον πρώτο κύκλο 
εξυγίανσης των ισολογισμών 
έγραψαν τεράστιες ζημιές  

από την πώληση δανείων σε τιμή 
χαμηλότερη από αυτή που είχαν στα 
βιβλία τους. Τα επόμενα χρόνια θα 
έχουν να αντιμετωπίσουν μια ακόμα 
μεγαλύτερη μεγάλη απώλεια εσόδων, 
αφού θα είναι υποχρεωμένες να 

σταματήσουν να εγγράφουν  
έσοδα τόκων από τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια. 
Οι τόκοι που εγγράφονται ακόμη και όταν ένα δάνειο έχει 
πάψει να εξυπηρετείται, αποτελούσαν ως τώρα μια μεγάλη 
πηγή εσόδων για τις ελληνικές τράπεζες. Σύμφωνα με την 
HSBC, στην Τράπεζα Πειραιώς αυτοί οι τόκοι 
αντιστοιχούσαν το πρώτο εξάμηνο του 2021 σε 
περισσότερο από ένα τρίτο των συνολικών εσόδων από 
τόκους, ενώ στην Alpha Bank πλησίαζαν το ένα τέταρτο και 
στην Εθνική και τη Eurobank αντιστοιχούσαν σε ποσοστά 
κάτω από 20% και κάτω από 10%, αντίστοιχα. Όταν τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια φεύγουν από τους ισολογισμούς 
τους, μέσα από συναλλαγές τιτλοποίησης ή πώλησης, οι 
τράπεζες είναι υποχρεωμένες να σταματούν την εγγραφή  
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εσόδων από τόκους. Αυτό, όπως εκτιμούν οι αναλυτές της 
HSBC, θα αποτελέσει την κύρια πηγή πιέσεων στα καθαρά 
έσοδα από τόκους των τραπεζών τα επόμενα χρόνια: είναι 
χαρακτηριστικό ότι, όπως προβλέπουν, παρά το γεγονός 
ότι τα επόμενο χρόνια και μέχρι το 2026 οι τράπεζες θα 
αυξάνουν με ετήσιο ρυθμό 5% τις χορηγήσεις δανείων, 
χάρη στην ανάπτυξη της οικονομίας και την ώθηση από το 
Ταμείο Ανάκαμψης, έως και το 2023 τα καθαρά έσοδα από 
τόκους θα μειώνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό 2%.  

ια τις τράπεζες θα είναι πολύ 
δύσκολο να πετύχουν τα  
επόμενα χρόνια αύξηση των 

καθαρών εσόδων από τόκους 
, καθώς εκτός από τις βαριές απώλειες από τα κόκκινα 
δάνεια θα υπάρχουν άλλες τρεις πηγές πίεσης, όπως 
τονίζει η HSBC: Τα επιτόκια καταθέσεων βρίσκονται ήδη 
πολύ κοντά στο μηδέν και δεν μπορεί να υπάρξει άλλη 
σημαντική μείωση. Παράλληλα, οι τράπεζες θα πρέπει να 
αυξήσουν τα έξοδα τόκων, επειδή είναι υποχρεωμένες να 
εκδώσουν ειδικά ομόλογα για να καλύψουν τις εποπτικές 
απαιτήσεις για τα κεφάλαιά τους. Αυτά τα ομόλογα θα 
έχουν κόστος 2,5% - 4%. Επιπλέον, τα έσοδα από τόκους 
που είχαν από τα δάνεια αρνητικού επιτοκίου της EKT 
(TLTRO) προοδευτικά θα μειώνονται, από 1% στο 0,50% 
μετά τον Ιούνιο του 2022. Έτσι, συνολικά το κόστος 
χρηματοδότησης των τραπεζών βρέθηκε στο χαμηλότερο 

σημείο το 2021 και θα αυξηθεί το 2022 και το 2023. Οι 
τράπεζες θα πρέπει να αντισταθμίσουν τα έσοδα τόκων 
που χάνουν από τα κόκκινα δάνεια, αυξάνοντας γρήγορα 
τα νέα, υγιή δάνεια, ώστε να αξιοποιήσουν και τα τεράστια 
αποθέματα νέων καταθέσεων που δημιουργήθηκαν στην 
πανδημία. Έτσι, θα κινηθούν κυρίως προς τα 
επιχειρηματικά δάνεια και στα δάνεια που συνδέονται με το 
Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά αυτό θα αυξήσει τον ανταγωνισμό 
μεταξύ τους και θα πιέσει τα επιτόκια των δανείων, που ήδη 
κινούνται έντονα πτωτικά. Οι τράπεζες ήδη έχουν 
χρησιμοποιήσει μεγάλο μέρος των εσόδων τους από τα 
χαρτοφυλάκια ομολόγων για να ενισχύσουν, τα 
προηγούμενα χρόνια, τα οικονομικά τους αποτελέσματα. 
Έτσι, οι τόκοι που θα έρχονται από αυτή την πηγή θα είναι 
μειωμένοι. 

 

 
Περισσότερα από 120 καταστήματα θα κλείσουν μέσα στο 
2022 οι τέσσερις συστημικές τράπεζες σε όλη την 
επικράτεια. ¨όπως μεταδίδει το mononews.gr 

Τράπεζα Πειραιώς σχεδιάζει  
να κλείσει 52 καταστήματα, η 
Eurobank 25, η Εθνική Τράπεζα  

20 με 25 και η Alpha Bank  
15 καταστήματα!!! 

Αυτό προβλέπεται από τον επιχειρησιακό σχεδιασμό των 
διοικήσεων, καθώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός οδηγεί 
σε περιορισμό του δικτύου καταστημάτων. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι ποσοστό 90%+ των κλασικών 
συναλλαγών που πραγματοποιούνταν τα προηγούμενα 
χρόνια στα τραπεζικά γκισέ γίνονται πλέον μέσω των 
εναλλακτικών δικτύων, ενώ έχουν καταργηθεί και τα 
βιβλιάρια καταθέσεων. Η ψηφιοποίηση αλλάζει όχι μόνο το 
πλήθος του δικτύου καταστημάτων, αλλά και τη μορφή του. 
Σε ό,τι αφορά το μέγεθος του δικτύου οι τραπεζίτες εκτιμούν 
ότι 250 καταστήματα αρκούν για να καλυφθούν πλήρως οι 
ανάγκες εξυπηρέτησης της πελατείας. Εξαίρεση αποτελεί η 
Πειραιώς, καθώς την προηγούμενη 10ετία απορρόφησε 
πολλές τράπεζες, με αποτέλεσμα να έχει σήμερα το 
μεγαλύτερο δίκτυο και ο σχεδιασμός της είναι να το 
περιορίσει στα 318 καταστήματα. Ενώ δύσκολη είναι η 
άσκηση και για την Εθνική, καθώς είναι η τράπεζα που έχει 
παρουσία σε παραμεθόριες περιοχές, που δεν μπορούν να 
μείνουν χωρίς τραπεζικό κατάστημα. Οι τράπεζες 
παράλληλα εξελίσσουν και μετατρέπουν τα καταστήματα 
σε συμβουλευτικά κέντρα εξυπηρέτησης της πελατείας, 
ενώ νέο ρόλο αποκτούν και οι εργαζόμενοι, καθώς είναι ο 
σύνδεσμος του πελάτη με την τράπεζα. Οι νέες συνθήκες 
απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό και κατάλληλα 
εκπαιδευμένο προκειμένου να μπορεί να εξυπηρετεί 
ψηφιακά τον πελάτη και να έχει ρόλο συμβουλευτικό. Ενώ 
απαιτείται εξειδίκευση στις πωλήσεις σε ιδιώτες και 
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επιχειρήσεις, σε μικρούς και μεγάλους επενδυτές κλπ… 
Ενώ τα καταστήματα, όπως αναφέρουν τα τραπεζικά 
στελέχη θα μετατραπούν σε κέντρα προσωπικής 
εξυπηρέτησης και συμβουλευτικής. Σύμφωνα με τα 
στατιστικά στοιχεία της Ένωσης Τραπεζών, το 2010 το 
δίκτυο -των 19 τραπεζών που δραστηριοποιούνταν τότε 
στην ελληνική αγορά, χωρίς να περιλαμβάνονται οι 
συνεταιριστικές-, αριθμούσε 4.000 καταστήματα και 
απασχολούσαν 64.000 εργαζόμενους. Στο τέλος του 2020 ο 
αριθμός των καταστημάτων είχε μειωθεί στα 1.620 και ο 
αριθμός των εργαζομένων στις 32.000.Να σημειωθεί ότι το 
2021 οι τράπεζες έκλεισαν 155 καταστήματα σε όλη την 
Ελλάδα και για φέτος προγραμματίζουν άλλα 120 με 125 
«λουκέτα». Και φυσικά το κλείσιμο των καταστημάτων 
συνοδεύεται με στοχευμένα προγράμματα εθελούσιας 

εξόδου για τους εργαζόμενους. Για φέτος η Τράπεζα 
Πειραιώς σχεδιάζει να περιορίσει τον αριθμό των 
καταστημάτων στα 370 από 422 στο τέλος του 2021 -θα 
κλείσει δηλαδή 52 καταστήματα-, πέρυσι έκλεισε σχεδόν 
60, ενώ στόχος είναι δίκτυο 318 καταστημάτων. Η Εθνική 
Τράπεζα σχεδιάζει να κλείσει 20 με 25 καταστήματα, από τα 
352 του δικτύου της, σε Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. 
Η ΕΤΕ θα διατηρήσει τα καταστήματα στις περιοχές που 
είναι η μοναδική τράπεζα. Η Eurobank σχεδιάζει το 
κλείσιμο 25 καταστημάτων για το 2022 και στόχο έχει να 
περιορίσει τον αριθμό τους στα 250 καταστήματα. Η Alpha 
Bank, που είναι η πρώτη τράπεζα με λιγότερους από 6.000 
εργαζόμενους, προγραμματίζει το κλείσιμο 15 
καταστημάτων φέτος. 

 
«Παλιά μου τέχνη κόσκινο» για τις τράπεζες τα 
προγράμματα που στοχεύουν σε μείωση του προσωπικού. 
Σύμφωνα με το euro2day.gr και φέτος θα συνεχιστεί η 
προσπάθεια, αν και όσο περνά ο καιρός, τα κίνητρα 
λιγοστεύουν και τα προγράμματα εθελούσιας εξόδου 
χάνουν την αίγλη τους. Η είδηση είναι ότι φέτος τη σκυτάλη 

θα πάρουν και κάποιες εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων 
(γνωστές σε όλους ως servicers). Η στήλη μαθαίνει ότι τα 
σχέδια καταστρώνονται και όταν ο καιρός ζεστάνει, θα 
δούμε το πρώτο πρόγραμμα να «σκάει μύτη»… 

το ερώτημα γιατί χρειάζεται 
εθελουσία με τόσα κόκκινα  
δάνεια που έχουν συσσωρεύσει,  

η απάντηση είναι πως σε  
ορισμένες περιπτώσεις το  
προσωπικό πλεονάζει… 
Μετακινήθηκαν περισσότεροι τραπεζοϋπάλληλοι απ’ 
όσους χρειάζονται. 

 
Προβάδισμα έναντι των συνδιεκδικητών της έχει αποκτήσει 
η Cerberus, για την απόκτηση χαρτοφυλακίου με μη 
εξυπηρετούμενα κυπριακά δάνεια, που έχει βγάλει προς 
πώληση (project Sky), η Alpha Bank. Σύμφωνα με 
πληροφορίες του euro2day.gr το αμερικανικό private 
equity fund βρίσκεται σε συζητήσεις με την Alpha με 
αντικείμενο την υπογραφή δεσμευτικής σύμβασης 
αγοραπωλησίας (SPA), χωρίς να έχει γίνει σαφές, αν 
πρόκειται για παροχή περιόδου αποκλειστικών 

συζητήσεων, τουλάχιστον υπό την τυπική της μορφή. Η 
περίοδος πρόκειται να ολοκληρωθεί την ερχόμενη 
εβδομάδα, με ανοικτό, βέβαια, το ενδεχόμενο μικρής 
παράτασης, λόγω του ασφυκτικού χρονοδιαγράμματος. 
Όπως αποκάλυψε η στήλη Χαμαιλέων  

ι συζητήσεις αφορούν και στα  
δύο τμήματα του σπονδυλωτού 
χαρτοφυλακίου Sky, καθώς η 

Cerberus ήταν η μοναδική από  
τους διεκδικητές, που υπέβαλε 
δεσμευτικές προσφορές και για  
τις δύο «φέτες»… 
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, οι οποίες συνδυαστικά και μεμονωμένα φέρεται να 
αξιολογήθηκαν ως καλύτερες. Η Alpha επιδιώκει να 
υπογραφεί SPA εντός Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, ώστε να 
κατατάξει το χαρτοφυλάκιο στα διαθέσιμα προς πώληση 
και ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE ratio) 
κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 να υποχωρήσει πέριξ του 
13%. Υπενθυμίζεται ότι δεσμευτικές προσφορές υπέβαλαν 
για το ένα από τα δύο τμήματα του χαρτοφυλακίου, πέραν 
της Cerberus, το σχήμα Bain-Fortress, καθώς και η Apollo. 
Για το άλλο τμήμα του χαρτοφυλακίου, προσφορά είχε 
υποβάλει η PIMCO, πριν την διαγωνιστική διαδικασία, 
χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί, αν παραμένει σε ισχύ. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, -όλες- οι προσφορές 
περιλαμβάνουν αιρέσεις ως προς τον χρονισμό των 

καταβολών μέρους του τιμήματος. Υπό το παραπάνω 
πρίσμα, η διαχειριστική ικανότητα του αγοραστή έχει 
μεγαλύτερη σημασία, σε σύγκριση με τις συνήθεις 
πωλήσεις χαρτοφυλακίων. Η Cerberus δεν έχει αγοράσει 
χαρτοφυλάκιο σε Ελλάδα και Κύπρο. 

ν αναδειχθεί προτιμητέος 
επενδυτής η Cerberus θα κληθεί 
να αναθέσει τη διαχείριση του 

χαρτοφυλακίου σε τοπικό servicer  
ή να αναπτύξει δική της πλατφόρμα. 
Το προς πώληση χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει δάνεια 
μικτής λογιστικής αξίας περίπου 2,2 δισ. ευρώ. Έχει 
τμηματοποιηθεί, δε, σε δύο υποχαρτοφυλάκια: το πρώτο 
περιλαμβάνει δάνεια μικτής λογιστικής αξίας περίπου 1,3 
δισ. ευρώ και το άλλο δάνεια μικτής λογιστικής αξίας 
περίπου 0,9 δισ. ευρώ. Πρόκειται, κυρίως, για δάνεια, που 
δόθηκαν για την ανάπτυξη συγκροτημάτων με τουριστικές 
κατοικίες και έχουν ως εξασφάλιση τη γη. Επιπρόσθετα, 
στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται στεγαστικά δάνεια, τα 
οποία χορηγήθηκαν σε Κύπριους ή ξένους, προκειμένου να 
χρηματοδοτήσουν την αγορά κατοικιών. Η επιτυχής 
πώληση του χαρτοφυλακίου Sky αποτελεί μια από τις 
σημαντικές προκλήσεις, που επωμίστηκε η διοίκηση 
Ψάλτη, στο πλαίσιο της οριστικής εξυγίανσης του 
χαρτοφυλακίου απαιτήσεων σε καθυστέρηση, που 
«γέννησε» η Alpha Bank Κύπρου. Εφόσον η προσφορά του 
προτιμητέου επενδυτή οδηγήσει σε ζημιά εντός του 
προϋπολογισθέντος εύρους (σ.σ. ως 200 εκατ. ευρώ) η 
τράπεζα θα μπει σε ένα πολύ πιο βατό πρόγραμμα για 
μείωση του NPE ratio σε μονοψήφιο ποσοστό εντός της 
φετινής χρονιάς. 

Το ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions είναι ο πρώτος θεσμικός 
Φορέας που δραστηριοποιείται στον κλάδο των 
μικροχρηματοδοτήσεων. Το protothema.gr αναφέρει πως 
το ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions Αποτελεί τον πρώτο 
αδειοδοτημένο - κατόπιν αξιολόγησης - φορέα από την 
Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 
4701/2020. 

χει αποκλειστικό σκοπό  
τη χορήγηση μικρο-
χρηματοδοτήσεων έως € 25.000 

για την ενίσχυση κεφαλαίου και 
υπάγεται στις σχετικές εποπτικές 
ρυθμίσεις της Τράπεζας της Ελλάδος. 
Ο νέος φορέας - ο οποίος θα τεθεί σε λειτουργία το αμέσως 
επόμενο χρονικό διάστημα με την πλήρη οργάνωσή του - 
απαντά στην πιεστική ανάγκη παροχής ρευστότητας και  

προϊόντων χρηματοδότησης, με εξειδικευμένα και 
στοχευμένα εργαλεία, καθώς και στο αίτημα για την ύπαρξη 
θεσμικού πλαισίου και νέων φορέων, για τη διευκόλυνση 
των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην  
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πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Σημαντικό ρόλο στη 
λειτουργία και τη διασφάλιση της άρτιας και ποιοτικής 
παροχής των υπηρεσιών του - οι οποίες θα είναι εξ 
ολοκλήρου ψηφιακές - έχει τόσο ο μητρικός φορέας 
ΤΜΕΔΕ, όσο και η Attica Bank, που αναλαμβάνουν από 
κοινού να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και την επέκτασή 
του. Στην πρώτη φάση της λειτουργίας του, τα δάνεια θα 
παρέχονται μόνο στα μέλη του ΤΜΕΔΕ, σύμφωνα με τις 
προβλέψεις του Business Plan του νέου φορέα. Η 
χορήγηση χρηματοδοτήσεων αφορά ενδεικτικά τα κάτωθι 
αντικείμενα: Χρηματοδότηση νέας επιχείρησης, 
Χρηματοδότηση νέας δραστηριότητας, Κάλυψη εξόδων 
επαγγελματικού ακινήτου (αγορά/μίσθωση, συντήρηση ή 
ενεργειακή αναβάθμιση), Αγορά/μίσθωση μηχανολογικού 
εξοπλισμού, Εκσυγχρονισμό πληροφοριακών υποδομών 
και συστημάτων, Αγορά/μίσθωση αυτοκινήτων (με 
προτίμηση στα ηλεκτροκίνητα/υβριδικά), Χρηματοδότηση 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων (μεταπτυχιακού τίτλου, 
επαγγελματικών πιστοποιήσεων κ.λπ.), Κάλυψη 

ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορών και 
Συγχρηματοδότηση επιδοτούμενων προγραμμάτων. Ο 
Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ, κ. Κωνσταντίνος Μακέδος δήλωσε: 
«To ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions αποτελεί μια 
καινούργια λύση - εργαλείο που απαντά αποτελεσματικά 
στην ανάγκη για απρόσκοπτη πρόσβαση σε λύσεις 
ρευστότητας και ιδιαίτερα σε όσους ξεκινούν τώρα την 
επαγγελματική τους πορεία. Το ΤΜΕΔΕ, που αποτελεί 
αυτόνομο και εξειδικευμένο πυλώνα στις μορφές 
εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας για τα μέλη του, 
ανταποκρίθηκε άμεσα στις ευκαιρίες ανάπτυξης νέων 
προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα και με το ευρωπαϊκό 
πλαίσιο μικροχρηματοδοτήσεων, το οποίο θέτει ως 
προτεραιότητα τα κοινωνικά και δημόσια οφέλη. Σε 
συνεργασία με την Attica Bank αξιοποιούμε δυναμικά τα 
νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και στηρίζουμε την ανάκαμψη 
της ελληνικής οικονομίας, ενώ παράλληλα ανοίγουμε 
νέους δρόμους επιχειρηματικής ανάπτυξης». 

 
Ο δικηγόρος Γιώργος Καζολέας αναλύει στο 
legalnews24.gr: Η δυνατότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων 
και διαδόχων τους εταιρειών διαχείρισης πιστωτικών 
διευκολύνσεων να κινούν διαδικασία κατάσχεσης και 
πλειστηριασμού κατά δανειοληπτών θα πρέπει να τίθεται 
υπό τον έλεγχο της κατάχρησης δικαιώματος. Η αντίθεση 
της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης στα αντικειμενικά 
όρια του άρθρου 281 ΑΚ και η ως αποτέλεσμα αυτής, 
ακυρότητα της διαδικασίας, μπορεί να αποτελέσει λόγο 
ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ.[1] Σύμφωνα με το άρθρο 
281 ΑΚ, η άσκηση του δικαιώματος απαγορεύεται αν 
υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή 
πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός 
σκοπός του δικαιώματος. Μια τέτοια περίπτωση δύναται 
να συνιστά η αιφνιδιαστική και πρόωρη επίσπευση 
αναγκαστικής εκτέλεσης από την πλευρά της πιστώτριας 
εν μέσω διεξαγωγής συζητήσεων και διαπραγματεύσεων 
για την ρύθμιση της οφειλής του δανειολήπτη[2]. Η 
επέλευση βλάβης στον οφειλέτη από την άσκηση του 
δικαιώματος της επισπεύδουσας τράπεζας ή εταιρείας 
διαχείρισης δεν αρκεί βέβαια για την διάγνωση ως 

καταχρηστικής της άσκησης του δικαιώματός της, η οποία 
προφανώς έχει έννομο συμφέρον να εισπράξει την 
απαίτησή της. 

άσκηση του δικαιώματος 
ελέγχεται ανά περίπτωση  
όταν διαπιστώνεται υπέρβαση  

των αρχών της καλής πίστης των  
χρηστών ηθών και του κοινωνικού και 
οικονομικού σκοπού του δικαιώματος 
[3]. Η εν εξελίξει διαπραγμάτευση μεταξύ 
πιστώτριας/διαχειρίστριας και δανειολήπτη για την 
βιώσιμη αντιμετώπιση του χρέους από τον τελευταίο μέσω 
διαδικασίας αναδιάρθρωσης δανείου και η επικοινωνία 
μεταξύ τους με το σκοπό αυτό, διαδικασία η οποία 
προφανώς απώτερο σκοπό έχει από την πλευρά του 
δανειολήπτη την προστασία της υποθηκευμένης 
περιουσίας του, ευλόγως δημιουργεί την πεποίθηση σε 
αυτόν ότι η τράπεζα δεν θα προχωρήσει σε πράξη 
αναγκαστικής εκτέλεσης. Τυχόν πρόωρη άσκηση του 
δικαιώματος επίσπευσης εκτέλεσης είναι αδικαιολόγητη 
και καταχρηστική και δύναται να προκαλέσει  

 

Η 
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ανεπανόρθωτη βλάβη στον ενυπόθηκο οφειλέτη. Σύμφωνα 
με τη νομολογία, οι τράπεζες, ως χρηματοδοτικοί 
οργανισμοί που ασκούν αποφασιστική επίδραση στην 
ανάπτυξη και στη λειτουργία των χρηματοδοτούμενων από 
αυτές επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, έχουν 
αυξημένη ευθύνη κατά την άσκηση του χρηματοδοτικού 
τους έργου και οφείλουν να μεριμνούν για τα συμφέροντα 
αυτών που χρηματοδοτούν, αφού από τη φύση της η 
πιστωτική σχέση, ως διαρκής έννομη σχέση ιδιαίτερης 
εμπιστοσύνης μεταξύ των συμβαλλομένων, επιβάλλει την 
υποχρέωση πίστης και προστασίας από την πλευρά των 
τραπεζών των συμφερόντων των πελατών τους, ώστε να 
αποφεύγονται υπέρμετρα επαχθείς γι` αυτούς συνέπειες. 
Συνεπώς και για το λόγο αυτό η άσκηση των δικαιωμάτων 
τους θα πρέπει να κυριαρχείται από τις αρχές της 
καλόπιστης και σύμφωνης με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη 
εκπλήρωσης των οφειλόμενων παροχών και να 
αποφεύγεται αντίστοιχα κάθε κατάχρηση στη 
συμπεριφορά τους.[4] 

λοένα και πιο συχνές είναι  
οι περιπτώσεις που τα πιστωτικά 
ιδρύματα προσχηματικά και 

τυποποιημένα ακολουθούν τη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης για 
αναδιάρθρωση μη εξυπηρετούμενων 
πιστωτικών διευκολύνσεων 
προκειμένου να «εξασφαλισθεί»  
η αποτυχία της διαδικασίας και  
έτσι να δικαιολογηθεί η άσκηση  
του δικαιώματος αναγκαστικής 
εκτέλεσης!!! 
Εν προκειμένω είναι προφανής η δυσαναλογία μεταξύ του 
χρησιμοποιουμένου μέσου και του επιδιωκόμενου 
σκοπού, και η τράπεζα ασκεί το δικαίωμα της κακόβουλα, 
κατά τρόπο αντίθετο προς τα χρηστά ήθη ή την καλή πίστη 
ή τον κοινωνικό και οικονομικό σκοπό του δικαιώματος, 
ώστε οι επαχθείς συνέπειες που δημιουργούνται από την 
άσκηση του να δημιουργούν για τον υπόχρεο έντονη 
εντύπωση αδικίας[5]. Παράγοντες που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά τον έλεγχο της 
καταχρηστικότητας της άσκησης του δικαιώματος 

αναγκαστικής εκτέλεσης είναι επίσης η οικονομική 
δυσχέρεια του δανειολήπτη, το αν η περιουσία της οποίας 
επαπειλείται κατάσχεση και πλειστηριασμός είναι η κύρια 
κατοικία του οφειλέτη, ακόμα και η ειλικρινής πρόθεση του 
δανειολήπτη για διακανονισμό ή/και αναδιάρθρωση του 
χρέους με σκοπό την εξόφληση, όπως αυτή μπορεί για 
παράδειγμα να εκφράζεται από την συχνότητα της 
επικοινωνίας με την τράπεζα και την κατάθεση ρεαλιστικών 
και βιώσιμων προτάσεων αντιμετώπισης της οφειλής του. 
Είναι προφανές από τα ανωτέρω ότι η αιφνιδιαστική, 
εσπευσμένη και πρώιμη άσκηση του δικαιώματος της 
πιστώτριας ή/και διαχειρίστριας για επίσπευση 
αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος του δανειολήπτη, ιδίως 
εν μέσω διαπραγματευτικής διαδικασίας διακανονισμού ή 
αναδιάρθρωσης του χρέους θα συνιστά αναμφισβήτητα 
περίπτωση κατάχρησης δικαιώματος κατά το άρθρο 281 
ΑΚ. [1] ΑΠ 12/2009 (ΟΛ). [2] ΜΠρΙωαν 20/2022 (Νόμος) [3] 
ΑΠ 1472/2004 [4] ΑΠ 1352/2011 [5] ΑΠ 12/2009 (ολ), ΑΠ 
49/2005 (ολ), ΑΠ 261/2017. 

 

 
ερίπου 347.000 πλαστά 
τραπεζογραμμάτια ευρώ 
αποσύρθηκαν από την 

κυκλοφορία το 2021, δηλαδή 

σημειώθηκε μείωση κατά  
24,6% συγκριτικά με το 2020. 

Σύμφωνα με το in.gr τα τραπεζογραμμάτια των 20 και των 
50 ευρώ εξακολούθησαν να καταγράφουν τα υψηλότερα 
ποσοστά παραχάραξης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
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Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι δύο αυτές 
ονομαστικές αξίες αντιστοιχούσαν μαζί στα δύο τρίτα 
περίπου του συνόλου των πλαστών τραπεζογραμματίων. 
Το 95,4% των πλαστών τραπεζογραμματίων εντοπίστηκε 
σε χώρες της ζώνης του ευρώ, ενώ το 4,2% εντοπίστηκε σε 
κράτη μέλη της ΕΕ εκτός ζώνης ευρώ και το 0,4% σε άλλα 
μέρη του κόσμου. Η πιθανότητα να λάβετε πλαστό 
τραπεζογραμμάτιο είναι πολύ μικρή, καθώς ο αριθμός των 
πλαστών τραπεζογραμματίων παραμένει πολύ χαμηλός σε 
σχέση με τον αριθμό των γνήσιων τραπεζογραμματίων 
ευρώ σε κυκλοφορία. Το 2021 ο αριθμός των πλαστών 
τραπεζογραμματίων που εντοπίστηκαν ήταν 12 ανά 1 
εκατομμύριο γνήσια τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία. 
Πρόκειται για ένα ιστορικά χαμηλό επίπεδο. Προϊόντα 
αναπαραγωγής χαμηλής ποιότητας αποσύρονται συνεχώς 
από την κυκλοφορία. Αυτά εντοπίζονται εύκολα καθώς δεν 
διαθέτουν χαρακτηριστικά ασφαλείας ή οι απομιμήσεις 
τους είναι πολύ κακής ποιότητας. Δεν συντρέχει λόγος 
ανησυχίας για τα πλαστά τραπεζογραμμάτια, ωστόσο θα 
πρέπει να βρισκόμαστε σε επαγρύπνηση.  

πορείτε να ελέγξετε  
τη γνησιότητα των 
τραπεζογραμματίων σας με την 

απλή μέθοδο των τριών ελέγχων 
(«έλεγχος με την αφή, οπτικός 
έλεγχος και εξέταση υπό γωνία») 
που περιγράφεται στην ενότητα του δικτυακού τόπου της 
ΕΚΤ για το ευρώ, καθώς και στους δικτυακούς τόπους των 
εθνικών κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος. Το 
Ευρωσύστημα βοηθά όσους κατ’ επάγγελμα διαχειρίζονται 
μετρητά να διασφαλίζουν ότι τα μηχανήματα διαχείρισης 
και επεξεργασίας τραπεζογραμματίων μπορούν να 
εντοπίζουν και να αποσύρουν από την κυκλοφορία τα 
πλαστά τραπεζογραμμάτια κατά τρόπο αξιόπιστο. Η χρήση 
πλαστών τραπεζογραμματίων για πληρωμές αποτελεί 
ποινικό αδίκημα που μπορεί να οδηγήσει σε δίωξη. Εάν 
υποπτεύεστε ότι έχετε λάβει πλαστό τραπεζογραμμάτιο, θα 
πρέπει να το συγκρίνετε απευθείας με ένα 
τραπεζογραμμάτιο το οποίο είναι αποδεδειγμένα γνήσιο. 
Εφόσον οι υποψίες σας αποδειχθούν βάσιμες, θα πρέπει 
να ειδοποιήσετε την αστυνομία ή – σύμφωνα με τις 
ρυθμίσεις που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο – την αντίστοιχη 
εθνική κεντρική τράπεζα ή την εμπορική τράπεζά σας. Το 
Ευρωσύστημα στηρίζει τις διωκτικές αρχές στον αγώνα 
τους κατά της παραχάραξης και της κιβδηλείας του 
νομίσματος. Καθήκον του Ευρωσυστήματος είναι να 
διαφυλάσσει την ακεραιότητα των τραπεζογραμματίων 
ευρώ και να εξακολουθεί να βελτιώνει τις τεχνικές 
παραγωγής τραπεζογραμματίων. Τα τραπεζογραμμάτια 
ευρώ της δεύτερης σειράς –της σειράς «Ευρώπη»– είναι 
ακόμη πιο ασφαλή και συμβάλλουν στη διατήρηση της 
εμπιστοσύνης του κοινού στο νόμισμα. 

Και όμως, το Τραπεζικό σύστημα της Ελλάδος έχει τις ρίζες 
του στον… Αλή πασά. 

ιστορία του τραπεζικού 
συστήματος στην Ελλάδα είναι 
συντομοτάτη. Ιδρύθηκε από γιό 

φοροεισπράκτορα του Αλή Πασά (!) 
και κατέληξε στους Ρότσιλντ. 
Τόσο απλά! Γι’ αυτό μέχρι τώρα η Ελλάς ήταν πάντοτε 
μεταξύ δανεισμών και χρεωκοπιών. Το τραπεζικό σύστημα 
στην Ελλάδα ήταν και είναι εντελώς ανθελληνικό, διότι οι 
ιδιοκτήτες και οι βασικοί χειριστές του ήταν ανθέλληνες, 
μισέλληνες και μη Έλληνες. Η Εθνική Τράπεζα, η πρώτη 
Τράπεζα στην Ελλάδα, έχει τις ρίζες της στον Αλή Πασά. 
Ναι, στον Αλή Πασά. Η ιστορία έχει ως εξής. Ο Αλή Πασάς 
έστελνε ολόκληρα τάγματα φοροεισπρακτόρων για να  

 
συνάξει τους φόρους των ραγιάδων Ελλήνων. Το κάθε 
τάγμα είχε και έναν διευθυντή, ο οποίος ήταν της απολύτου 
εμπιστοσύνης του Αλή Πασά. Οι φοροεισπράκτορες 
έπαιρναν και μερίδιο από τους συγκεντρωθέντες φόρους 
ως αμοιβή. Ήταν οι εισπρακτικές εταιρείες της εποχής. 

Μ 

Η 



 

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

 Σ/Κ 05-06 Φεβρουαρίου 2021 | Αριθμός Φύλλου 218 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 54 

 
Ένας από τους διευθυντές φοροεισπράκτορες του Αλή 
Πασά ήταν και ο Σταύρος Τσαπαλάμος. Ο Τσαπαλάμος 
ήταν ο αρχιφοροεισπράκτορας. Ήταν υπεύθυνος για την 
σύναξη όλων των φόρων των περιοχών που ήλεγχε ο 
Αλής, και μην φαντασθεί κανείς ότι η πληρωμή των φόρων 
γινόταν με ονομαστικές καταστάσεις! Ο Αλής εξουσίαζε μια 
έκταση ίσως και μεγαλύτερη από την σημερινή Ελλάδα, 
καθόσον ήλεγχε το μεγαλύτερο τμήμα της σημερινής 
Ελλάδος και μεγάλες περιοχές στην σημερινή Αλβανία, 
Σκόπια, κλπ. Ο Κ. Καζαντζής είχε δημοσιεύσει στην 
εφημερίδα «Φωνή της Ηπείρου», που άρχισε να εκδίδεται 
το 1892, το εξής: «Όσο χρήμα έμπαινε από βασιλικά 
δοσίματα, όλο περνούσε από τα χέρια του κυρ Σταύρου 
Τσαπαλάμου. Όταν συνάζονταν όλα τα χρήματα, τα πήγαινε 
μόνος του στον Αλή Πασά». Ο Πασάς του έλεγε ότι είναι λίγα 
αλλά ο Τσαπαλάμος του έλεγε ότι ο κόσμος είναι πολύ 
φτωχός και δεν μπορεί να δώσει επιπλέον. Ο Τσαπαλάμος 
έκανε αυτήν την δουλειά για χρόνια. Ο Σταύρος Ταπαλάμος 
είχε έναν γιό στην Βιέννη, την εποχή του Μέτερνιχ, ο 
οποίος ήταν έμπορος. Ο γιός του λεγόταν Γεώργιος 
Σταύρου και είναι αυτός που ίδρυσε την Εθνική Τράπεζα. 

μήμα του αρχικού μετοχικού 
κεφαλαίου της Εθνικής Τραπέζης 
προήλθε από την φορολογία  

των ραγιάδων Ελλήνων. Χρήμα 
συγκεντρωθέν που είναι  
ποτισμένο με αίμα ελληνικό. 

Ο Γεώργιος Σταύρος ή Σταύρου γεννήθηκε στα Ιωάννινα 
την 1η Ιανουαρίου του 1788. Ήταν ο δευτερότοκος γιος του 
εμπόρου και πρόκριτου των Ιωαννίνων Ιωάννη Σταύρου ή 
Τσιαπαλάμου και της Μπαλάσως Κερασάρη, κόρης 
προκρίτου των Ιωαννίνων. Φοίτησε αρχικά στην 
Μπαλάνειο και στη συνέχεια στην Καπλάνειο σχολή των 
Ιωαννίνων και ολοκλήρωσε τις βασικές σπουδές του σε 
Λύκειο της Βιέννης. Στην πρωτεύουσα των Αψβούργων 
απέκτησε τις πρώτες εμπορικές γνώσεις, έμαθε να μιλά με 
ευχέρεια τρεις γλώσσες (Γερμανικά, Γαλλικά και Ιταλικά) 
και μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία. Τον Σεπτέμβριο του 1824 
έφθασε στην επαναστατημένη Ελλάδα και λίγους μήνες 

αργότερα διορίστηκε ταμίας του Εκτελεστικού (κάτι σαν 
Υπουργός Οικονομικών) από τον πρόεδρο του Σώματος 
Γεώργιο Κουντουριώτη. Έλαβε μέρος ως πληρεξούσιος 
της Ηπείρου στη Γ' Εθνοσυνέλευση Ερμιόνης και Τροιζήνας 
(1827) και στην Ε' Εθνοσυνέλευση Άργους και Ναυπλίου 
(1831- 1832). Με την άφιξη του Ιωάννη Καποδίστρια στην 
Ελλάδα διορίστηκε σύμβουλός του επί οικονομικών 
θεμάτων και στη συνέχεια μέλος του τμήματος οικονομικών 
του Πανελληνίου (συμβουλευτικού οργάνου του 
Κυβερνήτη) και μέλος της Τριμελούς Επιτροπής της 
Οικονομίας (οργάνου που υποκαθιστούσε το υπουργείο 
Οικονομικών). Ταυτόχρονα, υπήρξε μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου της Εθνικής Χρηματιστηριακής Τράπεζας, του 
πρώτου κρατικού τραπεζικού ιδρύματος στην Ελλάδα. 
Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια και την επικράτηση 
των αντικαποδιστριακών, ο Γεώργιος Σταύρος 
αποσύρθηκε από τα κοινά. Επανήλθε στο προσκήνιο το 
1835, όταν ο βασιλιάς Όθωνας τον διόρισε σύμβουλο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το 1839 ο γαλλοελβετός φιλέλληνας 
τραπεζίτης Γαβριήλ Εϋνάρδος, με τον οποίο διατηρούσε 
φιλικές σχέσεις, του απέστειλε το ποσό των 500.000 
φράγκων για τη διενέργεια κολλυβιστικών 
(χρηματιστηριακών) και τραπεζιτικών εργασιών, αλλά και 
για να διερευνήσει τη δυνατότητα ίδρυσης τράπεζας, 
καθώς η Εθνική Χρηματιστηριακή είχε διαλυθεί. Ο Γεώργιος 
Σταύρου άνοιξε ένα μικρό γραφείο στην Αθήνα, στην 
Πλατεία Δημοπρατηρίου (στη συμβολή των σημερινών 
οδών Μητροπόλεως και Αιόλου) και διενεργούσε με μεγάλη 
επιτυχία κολλυβιστικές και τραπεζιτικές εργασίες. 

επιτυχία του αυτή κίνησε το 
ενδιαφέρον του βασιλιά Όθωνα 
και με το νόμο της 30ης Μαρτίου 

1841 ιδρύθηκε η Εθνική Τράπεζα  
της Ελλάδας. 
Ο Σταύρος διορίσθηκε μέλος της διοικούσας επιτροπής, 
αλλά πολύ γρήγορα ξεχώρισε για τις ικανότητές του και με 
απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της 13ης 
Νοεμβρίου του 1841 ανέλαβε το τιμόνι της νεοσύστατης 
τράπεζας, το οποίο διατήρησε μέχρι το θάνατό του. Ο 
Γεώργιος Σταύρος πέθανε στις 31 Μαΐου του 1869 από 
καρδιακή ανακοπή μέσα στο κτίριο του κεντρικού 
καταστήματος της Εθνικής Τράπεζας, όπου διέμενε. 

Η Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα ήταν όχι μόνο το πρώτο 
εμπορικό πιστωτικό ίδρυμα της χώρας αλλά και η Κεντρική 
Εκδοτική Τράπεζα της Ελλάδας ως το 1928. Διέθετε δηλαδή 
για τα πρώτα ογδόντα επτά χρόνια του νεοελληνικού 
κράτους το αποκλειστικό εκδοτικό προνόμιο 
χαρτονομισμάτων. Από τους πρώτους μετόχους της 
Εθνικής υπήρξε το ελληνικό κράτος με 1000 μετοχές, ο 
Νικόλαος Ζωσιμάς με 500, ο Ελβετός φιλέλληνας και 
τραπεζίτης Jean-Gabriel Eynard (Ιωάννης-Γαβριήλ 
Εϋνάρδος) με άλλες 300, ο βασιλιάς Λουδοβίκος Β’ της 
Βαυαρίας (πατέρας του Όθωνα) με 200, ο Κωνσταντίνος 
Βράνης με 150, ο Θεόδωρος Ράλλης με 100, καθώς και 
πολλοί άλλοι αλλά με πολύ λιγότερες μετοχές όπως η 
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οικογένεια τραπεζιτών Ρόθτσιλντ του Παρισιού, ο Γεώργιος 
Σταύρος, ο Ιούλιος Έσσλιν, ο Κ.Τοσίτσας κ.ά. Τον Νοέμβριο 
του 1841 η Γενική Συνέλευση των μετόχων της τράπεζας 
εξέλεξε τον Γεώργιο Σταύρο ως τον πρώτο διευθυντή, ο 
οποίος τη διεύθυνε για 27 συναπτά έτη μέχρι το θάνατό του, 
και τον Κωνσταντίνο Βράνη ως υποδιευθυντή. Στις 22 
Ιανουαρίου του 1842 ξεκινά η λειτουργία της τράπεζας στη 
νοικιασμένη οικία του Σταύρου και για πρώτη φορά 
κυκλοφορούν τα τραπεζογραμμάτια των 100 και 500 
δραχμών. Αμέσως μετά διαπιστώθηκε η ανάγκη ύπαρξης 
γραμματίων μικρότερης αξίας και έτσι δρομολογήθηκε η 
εκτύπωση τραπεζογραμματίων των 25 και 50 δραχμών. Η 
κατασκευή των γραμματίων έγινε από τεχνίτες της 
τράπεζας της Γαλλίας με τη φροντίδα του Εϋνάρδου ενώ 
κάποια σημάδια για τον έλεγχο της γνησιότητας γνώριζαν 
μόνο ο Γ.Σταύρος και ο αρχιταμίας της τράπεζας. Σε όλες 
τις αξίες υπήρχαν στοιχεία ταυτότητας καθώς και η 
ακόλουθη προειδοποίηση «η παραποίησις τιμωρείται με 
δεσμά διά βίου». Από το 1859 τα ελληνικά χαρτονομίσματα 
φέρουν την προσωπογραφία του Σταύρου. Οι βλαχόφωνοι 
μάλιστα μεταξύ τους ονόμαζαν τα ελληνικά χρήματα 
συνθηματικά μα και καμαρωτά «του Γκώγκου», δηλαδή 
«του Γιώργου». Εν γένει, η εισαγωγή του χαρτονομίσματος 
ως συναλλακτικού μέσου υπήρξε δύσκολη διαδικασία γιατί 
μέχρι τότε οι Έλληνες χρησιμοποιούσαν ως συναλλακτικό 
μέσο το μεταλλικό το οποίο διέθετε εσωτερική αξία. 

 
Στην Ελαιογραφία απεικονίζεται ο Όθων με το Βασιλικό 
διάταγμα ιδρύσεως της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος. Ναι 
ο γνωστός φιλέλλην Όθων που έβαλε φυλακή τον 
Κολοκοτρώνη… Ιδού και το ΦΕΚ συστάσεως της Εθνικής 
Τραπέζης της Ελλάδος το 1836 η οποία όμως δεν θα 
καρποφορήσει. Για να δούμε μερικά πράγματα που έχουν 
ενδιαφέρον στο ΦΕΚ αυτό: Πρώτο σημαντικό σημείο είναι 
ότι συστήνεται η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος με σκοπό να 
αναπτυχθεί στην Ελλάδα η Γεωργία, η Βιομηχανία, το 
Εμπόριο και η Ναυτιλία. Δεύτερο σημαντικό σημείο είναι ότι 
η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος δια του άρθρου 1 του ΦΕΚ 

με Αριθμό 101/25.01.1836 αποκτά το αποκλειστικό 
προνόμιο να εκδίδει το χρήμα. Τραπεζογραμμάτια 
ονομάζονται τα χαρτονομίσματα που έχουμε στην τσέπη 
μας. 

ρίτο και βασικότερο σημείο είναι 
ότι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 
ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ!!! 

(άρα ούτε «Εθνική» είναι ούτε «της Ελλάδος»). Άρα έχουμε 
μια ΙΔΙΩΤΙΚΗ εταιρεία η οποία αποτελείται είτε από 
Έλληνες ιδιώτες είτε από αλλοδαπούς ιδιώτες, στην οποία 
ο επίσης αλλοδαπός Όθωνας δίνει το αποκλειστικό 
προνόμιο κοπής χρήματος προς το Κράτος με σκοπό 
επαναλαμβάνουμε την ανάπτυξη της Γεωργίας, της 
Βιομηχανίας του Εμπορίου και της Ναυτιλίας. Το 
αποκλειστικό προνόμιο φαίνεται και στο ΦΕΚ της 
23.08.1841 και στο ΦΕΚ 14.01.1842. Η πρώτη προσπάθεια 
δεν καρποφόρησε (1836) αλλά καρποφόρησε η δεύτερη το 
1841 με το ακόλουθο ΦΕΚ: Η Τράπεζα που είχε ανοίξει ο 
Καποδίστριας αποτελεί νομοθετικό παρελθόν, νέοι 
ορίζοντες για τους “φιλέλληνες” Otto και Ρότσιλντ οι οποίοι 
πήραν τα καλαμάκια ανά χείρας. Μην μας μπερδεύουν οι 
Πρόεδροι της ΕΤΕ, αυτοί είναι απλοί μεγαλόμισθοι 
υπάλληλοι. Σημασία έχει ποιοι είναι οι μέτοχοι δηλαδή οι 
ιδιοκτήτες… Για να δούμε τώρα την σχέση της ΕΤΕ με τους 
Ρότσιντ όπως αναφέρεται στο επίσημο Χρονολόγιο της 
ΕΤΕ (αναλυτικά το χρονολόγιο θα το δούμε παρακάτω): 
ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΚΡΑΤΟΣ – 1.000 ΜΕΤΟΧΕΣ, Ν. ΖΩΣΙΜΆΣ – 500 
ΜΕΤΟΧΕΣ, Ι.Γ. ΕΥΝΆΡΔΟΣ – 300 ΜΕΤΟΧΕΣ, ΒΑΣΙΛΙΆΣ 
ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ – 200 ΜΕΤΟΧΕΣ, Κ. ΒΡΑΝΗΣ – 
150 ΜΕΤΟΧΕΣ, Θ. ΡΑΛΛΗΣ – 100 ΜΕΤΟΧΕΣ. Αναφέρονται 
σε ποιους ανήκουν οι 2250 μετοχές, αφήνουν αόριστο το 
πόσες μετοχές ανήκουν στους Τραπεζίτες Ρότσιλντς… 
γιατί άραγε; για να μην πάρουμε χαμπάρι ότι η Εθνική όχι 
μόνο δεν ήταν ποτέ “Εθνική” και “της Ελλάδος”, αλλά ότι 

ο πλειοψηφικό πακέτο μετοχών 
άνηκε εξ αρχής στους Ρότσιλντ  
άρα ο Ρότσιλντ έλεγχε απόλυτα  

το νέο και φτωχό Κράτος. 

 
Οι μετοχές συνολικά ήταν 5.000, με τιμή 1000 Δραχμών καθ 
έκαστη, άρα 5.000.000 Δραχμές όπως βλέπουμε παρακάτω 
στο ΦΕΚ 30.03.1841. Οι 2750 μετοχές που αντιστοιχούν 
περίπου στο 55% των μετοχών ήταν των Ρότσιλντ. Όσον 
αφορά τις 1.000 μετοχές που είχε το Ελληνικό Κράτος, 
όπως θα δούμε στο επίσημο Χρονολόγιο της Εθνικής 
Τραπέζης, πρόκειται για έναν ακραίο εμπαιγμό διότι ήταν 
θέμα χρόνου αυτές οι μετοχές να φύγουν από τα χέρια του 
Κράτους εφόσον ο αναγκαστικός και αποκλειστικός 
δανεισμός του Κράτους από την ΕΤΕ θα έφερνε χρέος… 
Δηλαδή μας έδωσαν και μια αβάντα 1.000 μετοχές για να 
μας ρίξουν μια εντελώς ηλίθια στάχτη στα μάτια αφού ήταν 
θέμα χρόνου όχι μόνο να φύγουν από τα χέρια του Κράτους 
οι 1000 μετοχές αλλά να ξεκινήσει η υπερχρέωση του 
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Κράτους από την ιδιωτική Εταιρεία που ήταν και το 
ζητούμενο!  

Το χρήμα δεν είναι σαν την πρωτογενή παραγωγή όπως 
το σιτάρι που ρίχνεις τον σπόρο σε ένα χωράφι, ούτε σαν 
την δευτερογενή, δεν είναι παραγωγή, είναι ένας αέρας 
κοπανιστός με μπόλικο καθόλου!  

ο χρήμα είναι απλά μια συμφωνία, 
όλοι συμφωνήσαμε (με  
έναν μαγικό τρόπο) ότι τα 

ζωγραφισμένα χαρτάκια της ΕΤΕ 
είναι χρήμα… τόσο απλά! 
Το θέμα είναι γιατί το Κράτος να δίνει δικαίωμα να 
δημιουργεί χρήμα ένας ιδιώτης ο οποίος θα μας το δανείσει 
και από πάνω, και δεν φτιάχνει δικό του/μας χρήμα; Είναι 
τελικά το Κράτος δικό μας; Υπήρξε ποτέ Ελληνικό Κράτος; 
Υπήρξε ποτέ Δημο-Κρατία; Υπήρξε ποτέ Ελευθερία; ΟΧΙ, 
ΖΟΥΜΕ ΜΙΑ ΦΑΡΣΑ!!! Υπάρχει λοιπόν μια συμφωνία 
(Κράτους και ιδιωτικής Εταιρείας-Τράπεζας) ότι αυτά τα 
χαρτάκια που θα ζωγραφίσει η ΕΤΕ θα είναι χρήμα. Για να 
δούμε όμως και τον μηχανισμό δημιουργίας τους που θα 
ζήλευε και ο Κόπερφιλντ: Ο περισσότερος κόσμος νομίζει 
ότι το δάνειο που δίνει μια Ιδιωτική Εταιρεία – Τράπεζα 
είναι από τις καταθέσεις των άλλων, αλλά τα πράγματα 
είναι πολύ περισσότερο απατηλά από όσο νομίζουμε! Αν 
μια Ιδιωτική Εταιρεία – Τράπεζα έχει αποθεματικό (χρήματα 
σε καταθέσεις) π.χ. 1.000 Δραχμές σύμφωνα με το 
Fractional Reserve Banking System μπορεί να δανείσει το 
ποσό αυτό με αναλογία 1 προς 9, δηλαδή να δανείσει 9.000 
Δραχμές. Αυτές τις 9.000 Δραχμές δεν τις πήρε από 
πουθενά (π.χ. Καταθέσεις άλλων), δεν υπήρχαν πριν, απλά 
τις δημιούργησε «out of noting» βάσει νόμου (τώρα τι σόι 
νόμος είναι αυτός που επιτρέπει σε ιδιώτες να 
δημιουργούν χρήματα για να δανείσουν τα Κράτη είναι μια 
άλλη αμαρτία) και μάλιστα οι αρχικές 1000 Δραχμές που 
επάνω σε αυτές δημιουργήθηκαν ως δια μαγείας οι 9.000 
δεν πειράχτηκαν αλλά παρέμειναν στην θέση τους, άρα με 
την πρώτη δανειακή σύμβαση η Τράπεζα έχει τις 1.000 
αυτές Δραχμές στο αποθεματικό της απείραχτες plus τις 
9.000 που μόλις δημιούργησε και έδωσε ως δάνειο συν 
τους τόκους. Αυτές οι 9.000 Δραχμές στον συνολικό 
δανειακό κύκλο αποφέρουν 90.000 Δραχμές στην Τράπεζα. 
(σημείωση: καμία Τράπεζα εδώ και χρόνια δεν τηρεί το 
ratio 1:9). Για να δημιουργήσει η Τράπεζα αυτές τις 9.000 θα 
πρέπει να υπάρξει Δανειακή Σύμβαση με κάποιον Πολίτη, 
εν ολίγοις το χρέος άρα και ο μελλοντικός κόπος του Πολίτη 
δημιουργεί αυτά τα χρήματα… άρα χρήματα 
δημιουργούνται εις βάρος των πολιτών και είναι θέμα 
χρόνου να τους πάρουν πίσω και τα χρήματα και ότι 
περιουσιακά στοιχεία έχουν βάλει ενέχυρο ή υποθήκη! 
Έτσι απλά δημιουργείται το χρήμα… Ο Ρότσιλντ ενοικιάζει 
ένα απλό μαγαζί με 4 τοίχους, ο Όθων βγάζει ένα Βασιλικό 
Διάταγμα και ονομάζει αυτό το μαγαζάκι «ΤΡΑΠΕΖΑ» 
δίνοντας του το δικαίωμα να δανείζει αποκλειστικά το 
Κράτος… ελάχιστα έξοδα και τεράστια έσοδα αφού τον 
αέρα τον κοπανιστό που ονόμασαν «χρήμα» το κέρδιζαν 
από τα κορόιδα τους Έλληνες.  

 
Αναλογιστείτε τώρα τι σημαίνει αρχικό κεφάλαιο Εθνικής 
Τραπέζης 5.000.000 Δραχμές εποχής 1841, το οποίο 
χρησιμοποιήθηκε ως βάση για τα δάνεια προς ανάπτυξη 
της Γεωργίας, της Βιομηχανίας του Εμπορίου και της 
Ναυτιλίας… και ποιος εν τέλει έλαβε τα κέρδη και έκανε 
κουμάντο αυτήν την ανάπτυξη και ποιανού ανάπτυξη ήταν 
αυτή η ανάπτυξη. Ο Αριστοτέλης στα Πολιτικά του μας 
ενημερώνει ότι το χρήμα από τον κόπο έχει όριο 
(παραγωγή), ενώ το χρήμα από αέρα (τόκο) δεν έχει όριο, 
άρα αν κάποιος δανείσει έναν παραγωγό, δύναται αυτός ο 
κάποιος να του πάρει όλη την παραγωγή και να μείνει 
επιπλέον χρέος διότι δεν στοιχίζει τίποτε στον «κάποιον» 
να δανείσει με 6% ή με 16% ή με 666% οπότε θα βάλει σιγά 
σιγά στο χέρι και το χωράφι και το σπίτι του παραγωγού. 
Τις ζωές μας τις έχουν ήδη αγοράσει (κάθε παιδί που 
γεννιέται χρωστάει 35.000 Ευρώ) και αυτό είναι 
αποτέλεσμα του ότι ζούμε στην άγνοια! Πηγές: 
triklopodia.gr, mikrometoxos.gr, sansimera.gr και 
reporter.gr. 
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