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ον κώδωνα του 
κινδύνου κρούουν 
οι ειδικοί, 

σημειώνοντας πως δεν 
τελειώσαμε με τον 
κορωνοϊό και ότι είναι 
λάθος να θεωρούμε ότι 
η Όμικρον 2 έχει ήπια 
νόσηση και θα 
οδηγήσει στο τέλος της 
πανδημίας. 

 
Τα καθημερινά κρούσματα που 
ξεπερνούν τις 20.000 και οι σκληροί 
δείκτες των θανάτων και των 
διασωληνωμένων που επιμένουν, 
έχουν προκαλέσει σοβαρή ανησυχία 
στους επιστήμονες, οι οποίοι 
προειδοποιούν ότι μέσα στο μήνα 
μπορεί να δούμε για άλλη μια φορά 
την κατάσταση να ξεφεύγει. «Δεν 
έχουμε τελειώσει με τον κορωνοϊό.  

υτή τη στιγμή είμαστε προφανέστατα στην αρχή 
ενός πέμπτου κύματος, το οποίο περιμένουμε να 
αναπτυχθεί μέσα στον Μάρτη με πολύ γρήγορη 

ταχύτητα και μπορεί να οδηγήσει τα κρούσματα λίγο 
πάνω από τις 30.000 σαν ημερήσιο μέσο όρο 
εβδομάδας….. 

 
τόνισε στο Kontra Channel ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, 
Δημοσθένης Σαρηγιάννης. Ο Δημ.  
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Σαρηγιάννης χαρακτήρισε αντιφατικά τα μηνύματα για 
περαιτέρω χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων και 
μείωση των σελφ τεστ στα σχολεία. Υπογράμμισε δε ότι 
«το κύμα της Όμικρον έδωσε τον μεγαλύτερο σωρευτικά 
αριθμό θανάτων από οποιοδήποτε από άλλο κύμα».  

«Διαρκή πόλεμο», που ούτε ο πραγματικός πόλεμος δεν 
κατάφερε να διώξει από την επικαιρότητα, χαρακτήρισε 
από την πλευρά του την πανδημία ο γιατρός-ερευνητής 
στις ΗΠΑ, Γιώργος Παυλάκης. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ,  

κ. Παυλάκης εξέφρασε δε  
τον φόβο ότι μπορεί να δούμε 
κορύφωση του κορωνοϊού  

και των νεκρών το Πάσχα. 
Ο Γ. Παυλάκης εξέφρασε την άποψη ότι τα κρούσματα είναι 
πολύ περισσότερα από όσα καταγράφονται, με βάση τον 
βαθμό θετικότητας, καθώς έχουν μειωθεί τα τεστ. «Έχει 
επέλθει κούραση, αλλά δεν μπορούμε να κατεβάσουμε τις 
άμυνές μας» σημείωσε, σχολιάζοντας το ενδεχόμενο 
περαιτέρω χαλάρωσης. Πρόσθεσε δε ότι οι ανεμβολίαστοι 
«θα πληρώσουν τεράστιο φόρο αίματος» και με την 
Όμικρον 2. 

«Με τόσα κρούσματα δεν μπορούμε να μιλήσουμε για το 
τέλος της πανδημίας» σημείωσε και ο διευθυντής ΜΕΘ του 
νοσοκομείου «Παπανικολάου» Νίκος Καπραβέλος. 
Μιλώντας στο Mega, ανέφερε ότι «βρισκόμαστε για τέταρτη 
φορά σε μία φάση ύφεσης της πανδημίας. Τις 
προηγούμενες φορές, η ύφεση οδήγησε σε τεράστια 
κύματα, τα οποία οδήγησαν σε κατάρρευση το σύστημα» 
είπε χαρακτηριστικά. Όπως είπε, αυτή τη στιγμή τα 
νοσοκομεία διαχειρίζονται τη νόσο και δεν έχουν πίεση. 
Ωστόσο, υπάρχει ανησυχία μήπως προκληθεί νέο κύμα 

«από την υπεραισιοδοξία μας ότι θα τελειώσει όλο αυτό και 
από την χαλάρωση». 

 

Ν. Καπραβέλος ξεκαθάρισε  
ότι η πλειοψηφία των 
διασωληνωμένων είναι με 
Όμικρον, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα 

στην μείωση του ρυθμού εμβολιασμού  
και στο γεγονός ότι υπάρχει ένα  
30% των πολιτών άνω των 60  
δεν έχει κάνει την 3η δόση. 
«Εάν δεν πάρουμε σοβαρά την πανδημία θα έχουμε πάλι 
όξυνση και δημιουργία πέμπτου κύματος» υπογράμμισε. Ο 

Ο 
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 ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

 
Η τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence) στην ιατρική 
είναι ένας πολλά υποσχόμενος κλάδος υπό εντατική 
έρευνα. Όπως επισημαίνει ο Δρ. Δημήτριος Κανέλλος  

όρος Τεχνητή  
Νοημοσύνη αναφέρεται σε 
αυτοματοποιημένες ενέργειες  

ή υπενθυμίσεις κατά τη διάρκεια 
επεμβάσεων ή εξετάσεων. Κάτι 
παρόμοιο π.χ. με τον αυτόματο  
πιλότο στα αεροπλάνα. 
Τα τελευταία χρόνια συλλέγονται από κατασκευάστριες 
εταιρείες ιατρικών μηχανημάτων δεδομένα από εικόνες και 
κινήσεις των ιατρικών εργαλείων κατά τη διάρκεια 
ρομποτικών / λαπαροσκοπικών επεμβάσεων, καθώς και 
ενδοσκοπήσεων (π.χ. κολονοσκόπηση / γαστροσκόπηση 
/ πρωκτοσκόπηση). Δημιουργείται έτσι σιγά-σιγά ένα 
αρχείο μνήμης σχετικά με την ενδεδειγμένη αντιμετώπιση 
μιας κατάστασης / πάθησης. 

το σχετικά κοντινό μέλλον θα είναι 
πιθανώς σε θέση ο ηλεκτρονικός 
υπολογιστής κατά τη διάρκεια  

μιας επέμβασης να πληροφορεί  
τον χειρουργό για το ποιο είναι  
το επόμενο σωστό βήμα 
ή να ενημερώνει π.χ. έναν γαστρεντερολογό κατά τη 
διάρκεια μιας κολονοσκόπησης ότι στο «τάδε» σημείο του 
εντέρου εντοπίστηκε ένας πολύποδας (που αλλιώς θα 
μπορούσε ίσως να διαφύγει της προσοχής). Θα μπορούν 
επίσης να χρωματίζονται με τη βοήθεια της τεχνολογίας 
hyperspectral imaging διαφορετικά τα διάφορα ανατομικά 
στοιχεία μιας εικόνας στο monitor. Στο ακόμα μακρινότερο 
μέλλον θα είναι ίσως δυνατή και η πραγματοποίηση 
τμημάτων (ή και ολόκληρης) της επέμβασης / εξέτασης από 
το ρομπότ. Το αν τελικά βέβαια μια πλήρης 
αυτοματοποίηση θα είναι κέρδος για τον ασθενή ή όχι, μένει 
να το δούμε. Ούτως ή άλλως αυτό είναι για το άμεσο μέλλον 

ακόμα αδύνατο. Προς το παρόν η έρευνα σχετίζεται με τη 
δυνατότητα παροχής πληροφοριών στον ιατρό, ώστε η 
επέμβαση ή η ενδοσκόπηση να πραγματοποιείται 
καλύτερα και ευκολότερα, κάτι σίγουρα θετικό. Η τεχνητή 
νοημοσύνη δηλαδή θα βοηθά απλώς τη φυσική νοημοσύνη 
του ανθρώπου. 

 
Η διεθνής βιβλιογραφία έχει επισημάνει πολλές φορές στο 
παρελθόν, ότι τα ιατρικά λάθη είναι δύσκολο να 
εντοπιστούν και να καταγραφούν με ασφάλεια. Το μέγεθος 
του προβλήματος δεν είναι εύκολο να εκτιμηθεί και κατά 
καιρούς χρησιμοποιούνται πολλές διαφορετικές μέθοδοι 
για τον εντοπισμό τους. Έτσι, τα αποτελέσματα που 
γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, αποτελούν μία συντηρητική 
εκτίμηση των πραγματικών επιπτώσεων των ιατρικών 
λαθών. Οι έρευνες στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) για τις 
ιατρικές εφαρμογές έχουν επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό  

 

Ο 
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στην αναγνώριση προτύπων εικόνας ή στα ηλεκτρονικά 
δεδομένα για την υγεία. Η εφαρμογή για κινητά Elemeno 
συμβάλλει στη μείωση ιατρικών λαθών, ιδιαίτερα την 
περίοδο του Covid-19. Στο παρόν άρθρο θα αναφερθούμε 
στο ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και τους τρόπους που 
οι ιατρικές εφαρμογές μπορούν να συνδράμουν στην 
καταπολέμηση των ιατρικών λαθών. Ορισμένες μελέτες 
έχουν δείξει ότι οι αλγόριθμοι της τεχνητής νοημοσύνης και 
της μηχανικής μάθησης, μπορούν να βοηθήσουν τους 
γιατρούς να λάβουν καλύτερες αποφάσεις. Σε ορισμένες 
μάλιστα περιπτώσεις, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να 
συμβάλλει περισσότερο από την ανθρώπινη σκέψη, 
σχετικά με τη διάγνωση ορισμένων ασθενειών ή την 
πρόβλεψη ορισμένων ιατρικών αποτελεσμάτων όπως η 
θνησιμότητα. Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης εστιάζει 
κυρίως στην αντιμετώπιση διαφόρων εμποδίων και την 
τελειοποίηση των ενεργειών που πραγματοποιεί το 
προσωπικό υγείας. Στην υγειονομική περίθαλψη, έχει 
σχεδιαστεί ώστε να λαμβάνει ακριβείς αποφάσεις για τη 
μείωση των ιατρικών σφαλμάτων και ιδιαίτερα στη 
διαγνωστική ιατρική. Για παράδειγμα,  

ι τεχνολογίες τεχνητής 
νοημοσύνης έχουν ήδη ξεπεράσει 
την ικανότητα του ανθρώπου  

να εντοπίσει τον κίνδυνο καρδιακής 
προσβολής και ορισμένους  
τύπους καρκίνου, μόνο από  
την ανάλυση εικόνων. 

 
Μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα στην υγεία; Παρά 
τα παραπάνω, η πολλά υποσχόμενη διαφημιστική 
εκστρατεία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη στην ιατρική, 
δεν έχει φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Αντίθετα, έχει 
δεχθεί πολλές κριτικές, με χαρακτηριστικό παράδειγμα, το 
λογισμικό AI της IBM που διατέθηκε στην αγορά ως ο 
απόλυτος σύντροφος των γιατρών, αλλά δεν έχει ακόμη 
αποφέρει αποτελέσματα. Ακόμη, δε θα πρέπει να ξεχνάμε 
ότι η σχέση γιατρού και ασθενή θα πρέπει να είναι μία 
σχέση ενσυναίσθησης. Μία εφαρμογή τεχνητής 
νοημοσύνης, όσο ολοκληρωμένη και αν είναι, δε μπορεί σε 
καμία περίπτωση ν’ αντικαταστήσει την αλληλεπίδραση 
μεταξύ των ανθρώπων. Οι άνθρωποι επιθυμούν και 
επωφελούνται από την επίλυση προβλημάτων που 

προκύπτει από τη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων. 
Δεν είναι τυχαίο, ότι σε κλινικές με ηλεκτρονικά αρχεία 
υγείας, διαπιστώθηκε ότι οι γιατροί ξόδευαν περίπου το 
27% του χρόνου τους για τη φροντίδα των ασθενών και το 
52% στην αίθουσα εξετάσεων αλληλεπιδρώντας με τον 
ασθενή. Όσες βελτιώσεις και να φέρει στο φως η 
τεχνολογία στον κλάδο της ιατρικής επιστήμης, η ευθύνη 
του γιατρού και των νοσοκομείων για την αποφυγή των 
ιατρικών σφαλμάτων, είναι αποκλειστική. Σύμφωνα με τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περίπου το 50% των 
ιατρικών λαθών που έχουν προκαλέσει ζημιά στην υγεία 
των ασθενών, θα μπορούσε να έχει προβλεφθεί. Ποιος έχει 
την ευθύνη του ιατρικού λάθους; Αν αναλογιστούμε ότι 
όταν ο γιατρός κάνει ένα ιατρικό λάθος, τότε ο ασθενής 
μπορεί να κινηθεί νομικά διεκδικώντας την αποζημίωσή 
του, τότε ένα εύλογο ερώτημα είναι τι συμβαίνει όταν ο 
γιατρός είναι ρομπότ; Όπως και κάθε τεχνολογία, έτσι και 
η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτύχει. Οι γιατροί 
καλούνται ν’ αντιμετωπίσουν τις ηθικές και νομικές ευθύνης 
από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς 
επηρεάζεται αφενός η εμπιστοσύνη των ασθενών και 
αφετέρου ο καθορισμός της αποζημίωσης των θυμάτων 
ιατρικών σφαλμάτων. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο, ότι 

τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα 
εργαλείο που σχεδιάστηκε για  
να συμπληρώνει την κρίση του 

γιατρού και όχι να την αντικαθιστά. 
Επομένως, σε οποιαδήποτε περίπτωση ιατρικού 
σφάλματος, οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης 
παραμένουν 100% υπεύθυνοι για την πρόκληση του. 

Ο Η 
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Η τεχνητή νοημοσύνη είναι προ των πυλών, ελεύθερη και αχαλίνωτη, έτοιμη να 
δείξει τις ικανότητες της και να αλλάξει τα μέχρι του παρόντος δεδομένα στον 
κόσμο. Όπως τονίζει ο κ. Αντώνης Σακάλογλου κατά την προηγούμενη 
τεχνολογική επανάσταση, τα μηχανήματα εφευρέθηκαν για να κάνουν το «φυσικό 
έργο». Σε αυτήν την τεχνολογική επανάσταση, τα καινοτόμα μηχανήματα 
εφευρίσκονται για να εκτελούν το έργο της σκέψης. Είναι ευρέως γνωστό ότι ο 
τομέας της ιατρικής αποτελεί τον επιστημονικό τομέα με την περισσότερη 
νοημοσύνη. Η αλήθεια είναι πως η τεχνητή νοημοσύνη υπάρχει ήδη… στο παρόν! 
Η τεχνητή νοημοσύνη περιγράφεται επίσης ως ισχυρή και ως αδύναμη. Ο όρος 
«τεχνητή νοημοσύνη» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1956, από τον John 
Mc Carthy, για να περιγράψει ένα θερινό εργαστήριο με την ονομασία “The 
Dartmouth Summer Research Project on Artificial Inteligence” στο οποίο 
συζητήθηκαν οι «μηχανές που σκέπτονται». Θεωρούσε ότι ο όρος ήταν ουδέτερος 
και πως απλώς αποτελούσε μια διάκριση μεταξύ τεχνητής μηχανής ή 
υπολογιστικής νοημοσύνης, σε σύγκριση με τη φυσική ανθρώπινη νοημοσύνη. 

νας από τους πιο απλούς εγκυκλοπαιδικούς 
ορισμούς για την τεχνητή νοημοσύνη 
ερμηνεύεται ως η ικανότητα της μηχανής  

να μπορεί να μιμείται την ανθρώπινη  
συμπεριφορά και την ευφυΐα. 
Τα αδύναμα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης έχουν συγκεκριμένη νοημοσύνη, 
ενώ η ισχυρή τεχνητή νοημοσύνη έχει γενική νοημοσύνη και ονομάζεται επίσης 
γενική τεχνητή νοημοσύνη ή AGI (artificial general intelligence). Η τεχνητή 
νοημοσύνη είναι η άριστη ικανότητα εκτέλεσης ενός συγκεκριμένου έργου, όπως 
η περίπτωση του υπολογιστή με την ονομασία Deep Blue, ο οποίος 
κατασκευάστηκε από την IBM και το 1997 κατάφερε να νικήσει τον παγκόσμιο 
πρωταθλητή στο σκάκι Γκάρι Κασπάροφ. Η αδύναμη τεχνητή νοημοσύνη βοηθά 
τα ψηφιακά δεδομένα να μετατραπούν σε χρήσιμες πληροφορίες, ανιχνεύοντας 
πρότυπα και πραγματοποιώντας προβλέψεις. Τα υπάρχοντα συστήματα που 
ισχυρίζονται ότι χρησιμοποιούν την «τεχνητή νοημοσύνη» λειτουργούν θα λέγαμε 
ως αδύναμη τεχνητή νοημοσύνη, επικεντρωμένα σε ένα στενά καθορισμένο 
συγκεκριμένο πρόβλημα. Στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης οι 
υπολογιστές Watson της IBM χρησιμοποιούν τη μηχανική εκμάθηση και 
παράγουν προτάσεις για τη θεραπεία του καρκίνου. Η ισχυρή τεχνητή νοημοσύνη 

είναι ένα υποθετικό υπολογιστικό 
σύστημα το οποίο θα σκέφτεται 
ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που 
σκέφτεται ο ανθρώπινος εγκέφαλος, 
θα έχει κρίση, θα προβληματίζεται, 
θα επικοινωνεί, θα μαθαίνει, κ.λπ. Το 
έργο αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο 
στην επίλυσή του και μέχρι σήμερα 
δεν έχει εφευρεθεί. Ο απώτερος 
στόχος… είναι η γενική τεχνητή 
νοημοσύνη ή AGI (artificial general 
intelligence). Υπάρχει επίσης και μια 
τρίτη ενδιάμεση κατηγορία, όπου η 
πλειοψηφία της ανάπτυξης της 
τεχνητής νοημοσύνης λαμβάνει 
χώρο σήμερα. Είναι το πεδίο της 
μηχανικής εκμάθησης: οι 
υπολογιστές που χρησιμοποιούν 
την ανθρώπινη λογική για να 
καθοδηγούν την εκτέλεση των 
εργασιών χωρίς να αναπαράγουν 
τέλεια την ανθρώπινη γνώση. Ο 
υπολογιστής Watson της IBM 
χρησιμοποιεί την ανθρώπινη λογική 
εξετάζοντας χιλιάδες κομμάτια 
κειμένων, αναγνωρίζοντας πρότυπα 
και ζυγίζοντας τα στοιχεία. 
Προσθέτοντας και συνδέοντας όλα 
τα στοιχεία, έχει την δυνατότητα να 
δώσει μια απάντηση. Αυτό είναι ένα 
παράδειγμα τεχνητής νοημοσύνης, 
το οποίο δεν συγκαταλέγεται 
επακριβώς στην ανθρώπινη λογική, 
αλλά εμπνέεται από αυτήν και 
βασίζεται στα τρία στάδια: πρότυπο, 
πρόβλεψη και εκμάθηση. Οι 
πρακτικές εφαρμογές της μηχανικής 
εκμάθησης περιλαμβάνουν 
βελτιωμένο περιεχόμενο χρηστών 
στο Pinterest, ευρεία επεξεργασία 
εικόνων στο Yelp, χρήση chatbots 
στο Facebook, επιμέρους 
χρονοδιαγράμματα στο Twitter κ.λπ. 
Στον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης, οι υπολογιστές Watson 
της IBM χρησιμοποιούν τη μηχανική 
εκμάθηση και παράγουν προτάσεις 
για τη θεραπεία του καρκίνου. Η  
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τεχνολογία αυτή, καθώς και η αλγοριθμική τεχνητή νοημοσύνη, χρησιμοποιούνται 
σήμερα από τα νοσοκομεία για την ανίχνευση εγκεφαλικών επεισοδίων, κ.λπ. Η 
επιστήμη των δεδομένων περιλαμβάνει την τεχνητή νοημοσύνη και τη μηχανική 
εκμάθηση. Είναι λοιπόν η επιστήμη η οποία προσπαθεί να τελειοποιήσει την 
λειτουργία των υπολογιστών, χωρίς να προγραμματίζονται από ανθρώπινο χέρι. 
Αυτό είναι το βασίλειο της βαθιάς εκμάθησης, των συνελικτικών νευρωνικών 
δικτύων και των σκεπτόμενων υπολογιστών. Ενδεχομένως αυτές οι έννοιες να 
δημιουργούν την ανησυχία και τον φόβο ότι κάποια στιγμή, με κάποιο τρόπο, οι 
μηχανές θα προσομοιώσουν τη δική τους ανθρώπινη λογική και δεν θα ελέγχονται 
πλέον από εμάς. Είναι αυτή η γενική έλλειψη εμπιστοσύνης που αφήνει την 
τεχνητή νοημοσύνη στο περιφερειακό μας όραμα. Ας εστιάσουμε στην τεχνητή 
νοημοσύνη και σε όλες τις σχετικές ορολογίες, ώστε να κατανοήσουμε πώς η 
τεχνολογία αυτή φέρνει την επανάσταση στον κόσμο της ιατρικής, επειδή η 
αλήθεια είναι ότι τη χρησιμοποιούμε ήδη!  

 

ημαντικό εργαλείο 
συλλογής και 
ανάλυσης 

απεικονίσεων και 
κλινικών δεδομένων 
για τη νόσο COVID-19  
με την αξιοποίηση της 
τεχνητής νοημοσύνης 
και της ιατρικής 
απεικόνισης ετοιμάζει 
το Εθνικό  Ινστιτούτο 
Υγείας των ΗΠΑ 
που ανακοίνωσε την έναρξη της 
λειτουργίας του Κέντρου Ιατρικής 
Απεικόνισης και 
Συλλογής/Επεξεργασίας Δεδομένων 
(MIDRC). Οι Καθηγητές της 
Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής 
Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Ευστάθιος Καστρίτης και 
Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης 
ΕΚΠΑ, https://mdimop.gr/covid19/), 
περιγράφουν τα βασικά σημεία του 
προγράμματος. Σε μια προσπάθεια 
συσπείρωσης δυνάμεων 
πολλαπλών θεσμικών και 
ακαδημαϊκών φορέων, με 

επικεφαλής το Εθνικό Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Απεικόνισης και Βιομηχανικής 
(NIBIB), υπολογίζεται ότι «αυτό το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα συναρπαστικό γιατί 
θα μας δώσει νέους τρόπους για να μετατρέψουμε γρήγορα τα επιστημονικά 
ευρήματα σε πρακτικά εργαλεία απεικόνισης που θα ωφελήσουν τους ασθενείς 
με COVID-19» ανέφερε ο Διευθυντής του NIBIB, Bruce J. Tromberg, Ph.D.  

 
«Αυτό το πρόγραμμα ενώνει τις δυνάμεις των πρωτοπόρων της ιατρικής 
απεικόνισης και της τεχνητής νοημοσύνης από τον  ακαδημαϊκό χώρο, τη  
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βιομηχανία και την κυβέρνηση για να φέρει σε πέρας αυτή 
τη σημαντική πρόκληση» εξήγησε ο κ. Tromberg. Στην 
διευκόλυνση της θεραπείας νοσούντων υπολογίζεται ότι θα 
συμβάλλουν απεικονίσεις (π.χ. αξονικές, μαγνητικές 
τομογραφίες κ.ά.) και συγκεκριμένα στην αξιολόγηση της 
σοβαρότητας της νόσου, στην πρόβλεψη της απόκρισης 
στη θεραπεία και στη βελτίωση των πρόγνωσης των 
ασθενών. Μείζονος σημασίας παράμετρος αποτελεί ο 
γρήγορος και ακριβής προσδιορισμός αυτών των ειδικών 
χαρακτηριστικών και η αξιολόγηση αυτών των 
πληροφοριών σε συνδυασμό με πολλά άλλα κλινικά 
συμπτώματα και εξετάσεις. 

  

πιδίωξη του MIDRC είναι να 
οδηγήσει στην ανάπτυξη και 
εφαρμογή νέων διαγνωστικών 

εργαλείων, όπως είναι οι αλγόριθμοι 
μηχανικής μάθησης (machine 
learning), που θα επιτρέψουν την 
ταχεία και ακριβή αξιολόγηση της 
σοβαρότητας από  της νόσου και  
θα βοηθήσουν τους γιατρούς να 
βελτιστοποιήσουν τη θεραπεία  
των ασθενών. 

 
Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα μεγάλο αποθετήριο 
απεικονίσεων του θώρακα (αξονικές τομογραφίες, απλές 
ακτινογραφίες κ.ά.) από ασθενείς με  COVID-19, προς 
αξιολόγηση των δεδομένων τόσο από τους πνεύμονες όσο 
και από την καρδιά. Στο πλαίσιο αυτό θα απαντηθούν 
κρίσιμα ερωτήματα για περαιτέρω έρευνα και θα 
αναπτυχθούν προγνωστικές υπογραφές στην απεικόνιση 
της COVID-19 που θα μπορούν να φανούν χρήσιμα στους 
παρόχους υγειονομικής περίθαλψης. Η πρωτοβουλία αυτή 
εκτιμάται θα επιτρέψει την ανάπτυξη και την ηθική 
εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης για τη λήψη των 
καλύτερων ιατρικών αποφάσεων για ασθενείς με COVID-19 
και μα άλλες νόσους. Οι οργανισμοί θα συμβάλλουν και θα 
αλληλοσυμπληρώσουν την εμπειρογνωμοσύνη κάθε ενός 
εντός της κοινότητας της ιατρικής απεικόνισης, 
επαυξάνοντας την ποιότητα των δεδομένων απεικόνισης, 
την ασφάλεια, την πρόσβαση και τη βιωσιμότητα. 

 

Ε 
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του Νίκου Ι. Νικολόπουλου 
Προέδρου 
Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος Ελλάδος 

 
Τι τραγική ειρωνεία… 

ην παραμονή  
της μνήμης του 
απαγχονισμού του 

Ευαγόρα Παλληκαρίδη 
του μικρότερου ήρωα 
του απελευθερωτικού 
αγώνα της Κύπρου  
από τους Άγγλους 
αποικιοκράτες, αλλά 
και της επετείου της 
ενσωμάτωσης της 
Δωδεκανήσου,  
ο Πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης 

ήταν απασχολημένος με τη μετάβαση του  
στην… Ιστανμπούλ (όπως ανερυθρίαστα  
ονόμασε κάπου την Κωνσταντινούπολη) 

 
και δεν βρήκε καιρό να γράψει -έστω στο twitter του- κάτι για τις ιερές επετείους. 
Έτσι λοιπόν το «έφερε η μοίρα» η συνάντηση να γίνει αυτή την ημέρα. Ο Κυριάκος 
έκανε ακριβώς το αντίθετο με τον Ευαγόρα…Έκανε το ΘΕΛΗΜΑ των 
Αγγλοσαξόνων ΣΥΜΜΑΧΩΝ του ΝΑΤΟ. Ευαγόρας Παλληκαρίδης 14 Μαρτίου 
1957: «Είναι καλό πράγμα να πεθαίνει κανείς για την Ελλάδα. Ώρα 7:30. Η πιο 
όμορφη μέρα της ζωής μου. Η πιο όμορφη ώρα. Μη ρωτάτε γιατί», γράφει στο 
τελευταίο του γράμμα. Κυριάκος Μητσοτάκης 14 Μαρτίου 2022: 

Κυριάκος Μητσοτάκης υπέκυψε στους 
Αγγλοσάξωνες και στους λοιπούς συμμάχους και 
τρομαγμένος μοιάζει έτοιμος να παζαρέψει τα 

εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας. 
Μεσάνυχτα 13ης προς 14η Μαρτίου, ο Ευαγόρας οδηγείται στην κρεμάλα 
ψέλνοντας τον Εθνικό Ύμνο. Περνάει στην αιωνιότητα και στο πάνθεο των ηρώων 
του Ελληνισμού αγωνιζόμενος για την ελευθερία της Κύπρου και την ένωσή της  

 

Τ Ο 
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με την Ελλάδα. Στα 18 του χρόνια ο Ευαγόρας, ο ήρωας και 
ο ποιητής της ΕΟΚΑ από την Πάφο, απαγχονίζεται από 
τους Άγγλους κατακτητές. Ο Μητσοτάκης ο Β’ θα γραφτεί 
στην ιστορία ως ο μικρός , ως γνήσιο τέκνο του εφιάλτη 
Σημίτη. Δηλώνει πως είναι «των δυνάμεων της ευθύνης» 
και όχι του «εθνικισμού και λαϊκισμού». Με την ΥΠΟΚΥΨΗ 
στη βούληση του Τούρκου προέδρου και την εθελόδουλη 
συμπεριφορά του στους ξένους αφεντάδες μόνος του 
τοποθετείται στη πλευρά των ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΩΝ. 

μφανίζεται σαν έτοιμος από καιρό 
να υπογράψει τις Πρέσπες του 
Αιγαίου, καθώς επίσης και να 

ψηφίσει στη Βουλή την Συμφωνία  
των Πρεσπών, αποδεχόμενος τον  
ρόλο του χρήσιμου ηλιθίου.  
Πήγε στην εξοχική κατοικία του Ερντογάν στην πόλη των 
ονείρων μας, στη Πρωτεύουσα της Ρωμιοσύνης την 
Κωνσταντινούπολη, άκουσε όλες τις παράνομες τουρκικές 
διεκδικήσεις, δέχτηκε να μπουν στο τραπέζι τα κυριαρχικά 
δικαιώματα της πατρίδας μας και μάλιστα τα συζήτησε με 
κλειστές πόρτες χωρίς να κρατηθούν πρακτικά. Μένει να 
απαντήσει στον ελληνικό λαό εάν έθεσε με τη σειρά του 
όταν μίλησε στον Ερντογάν: Για την κατοχή της Κύπρου; 
Για τις παραβιάσεις στο Αιγαίο; Για το γκριζάρισμα 
νησίδων; Για την άρση του Casus Belli; Για την άσκηση του 
διεθνούς αναγνωρισμένου δικαιώματος μας να 
επεκτείνουμε τα χωρικά ύδατα της Ελλάδος τα 12 μίλια; Για 
το ζήτημα της άμεσης αναγνώριση της κυπριακής 
Δημοκρατίας από την Τουρκία; Για το χρονοδιάγραμμα 
απομάκρυνση των τουρκικών στρατευμάτων κατοχής, 
καθώς και των τούρκων εποίκων από τη Κύπρο; 

ήπως ζήτησε να γίνει συζήτηση 
για την αναγνώριση της 
γενοκτονίας των Ποντίων και 

του Μικρασιατικού Ελληνισμού, για το 
καθεστώς της Ίμβρου και της Τενέδου, 
για τις αποζημιώσεις των Ελλήνων της 

Κωνσταντινούπολης για το πογκρόμ 
που υπέστησαν και την εκδίωξή τους 
από τον τόπο τους, για την εχθρική 
αποσταθεροποιητική στάση του 
τουρκικού προξενείου στην Κομοτηνή 
, για τον αναθεωρητισμό του Ερντογάν; Για… για… για…; 
Τέλος ο Μητσοτάκης καλείται να απαντήσει στα ερωτήματα 
που ήδη έχουν μπει στο δημόσιο διάλογο:  Μήπως το 
ΝΑΤΟ προσπαθεί να ξεπλύνει τον Ερντογάν και 
χρησιμοποιεί τον Μητσοτάκη, γιατί πρόσκληση σε γεύμα 
από τον Ερντογάν για χαλαρή φιλική συζήτηση δεν 
υφίσταται...  

ήπως ο Μητσοτάκης δεν ξέρει  
τι συμφώνησε ή ξέρει  
πολύ καλά και γι' αυτό δεν  

μας το ανακοινώνει;  
Αίσθηση όμως προκαλούν και οι αναφορές Τουρκικών 
ΜΜΕ ότι οι δύο άνδρες επικεντρώθηκαν στο μείζον ζήτημα 
της ενεργειακής κρίσης που επιδεινώνεται με τον πόλεμο 
στην Ουκρανία, με τις εκτιμήσεις να αναφέρονται ακόμη και 
σε ενδεχόμενα σενάρια και «παζάρια» περί 
«συνεκμετάλλευσης».Στο γεύμα «χωρίς γραβάτες» που ο 
πρόεδρος της Τουρκίας ζήτησε την αποστρατικοποίηση 
των νησιών μας και την συνεκμετάλλευση του ΑΙΓΑΙΟΥ τι 
απάντησε; Στην επόμενη επικοινωνία ο Έλληνας 
Πρωθυπουργός οφείλει να ξεκαθαρίσει εάν όντως δεν θέλει 
ο Τούρκος πρόεδρος προβλήματα στο Αιγαίο, τότε τα 
μαχητικά αεροπλάνα του πρέπει να σταματήσουν τις 
δεκάδες καθημερινές παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου 
χώρου Και εάν όντως θέλει ο Τούρκος πρόεδρος την 
πρόοδο στα ζητήματα των… μειονοτήτων τότε να σεβαστεί 
τα ανθρώπινα δικαιώματα των Κούρδων και των πολλών 
άλλων εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων. 
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του Νότη Μαριά 
Προέδρου του Κόμματος 
ΕΛΛΑΔΑ - Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, 
Καθηγητή Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
πρώην Ευρωβουλευτή 

 

 
Οι σκληρές και εκτός πλαισίου ΟΗΕ 
δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας 
λόγω Ουκρανίας αποτελούν πλέον 
πεδίο σκληρής αντιπαράθεσης 
ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και στο 
Πεκίνο. Αφορμή οι διάφορες 

εικασίες των ΗΠΑ ότι η Κίνα 
αναμένεται να στηρίξει οικονομικά 
την Ρωσία προκειμένου να μπορέσει 
να κάνει ένα επιτυχημένο «bypass» 
στις αμερικανικές και ευρωπαϊκές 
οικονομικές κυρώσεις. 

τσι στην πρόσφατη 
συνάντηση  
του συμβούλου 

εθνικής ασφαλείας των 
ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν με 
τον κινέζο ανώτερο 
διπλωμάτη Yang Jiechi 
στις 14 Μαρτίου 2022 
στη Ρώμη βγήκαν  
τα μαχαίρια 
μιας και η συνάντηση 
χαρακτηρίστηκε από ορισμένα μέσα 
ενημέρωσης ως «έντονη». Είχε 
μάλιστα προηγηθεί η αυστηρή 
προειδοποίηση της Ουάσιγκτον 
προς το Πεκίνο ότι η Κίνα θα υποστεί 
σοβαρές συνέπειες εάν βοηθήσει τη 
Ρωσία να αποφύγει τις δυτικές 
κυρώσεις που επιβλήθηκαν λόγω 
Ουκρανίας (www.bbc.com 
15/3/2022).  Σε μια συνεδρίαση 
λοιπόν η οποία κράτησε 7 ώρες η 
κινεζική πλευρά κατέστησε σαφές 
ότι θα διατηρήσει τον δικό της 
διακριτό ρόλο και ότι δεν πρόκειται 
να γίνει παρακολούθημα της 
Ουάσιγκτον στην αντιρωσική 
πολιτική. 

λλωστε από την 
πρώτη στιγμή  
το Πεκίνο είχε 

χαρακτηρίσει τις 
δυτικές κυρώσεις  
κατά του Πούτιν ως 
παράνομες, καθώς δεν 
είχαν την έγκριση του 

Συμβουλίου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ. 
Ειδικότερα η κινεζική πλευρά ευθύς 
εξ αρχής επισήμανε με νόημα ότι οι 
επιβληθείσες κυρώσεις πάσχουν 
λόγω έλλειψης νομικής βάσεως 
(https://www.wsj.com 2/3/2022) και 
για τον λόγο αυτό «η Κίνα αντιτίθεται 
στις παράνομες κυρώσεις κατά της 
Ρωσίας» (https://www.scmp.com 
2/3/2022). Επιπλέον, η κινεζική 
πλευρά επισήμανε ότι η συνάντηση 
της Ρώμης έδωσε τη δυνατότητα στο 
Πεκίνο να ξεκαθαρίσει τη θέση του 
στο ζήτημα της Ουκρανίας την ώρα 
που η Ουάσιγκτον με απειλές 
συνέχιζε να πιέζει την Κίνα να 
«διαλέξει πλευρά» 
(www.globaltimes.cn 15/3/2022).  

 
Ως γνωστόν οι δυτικές κυρώσεις 
κατά του Πούτιν οι οποίες συνεχώς 
συμπληρώνονται με νέες σκληρές 
ρυθμίσεις καλύπτουν πέραν των 
άλλων τον χρηματοπιστωτικό 
τομέα, τους τομείς της ενέργειας και 
των μεταφορών, τα είδη διπλής 
χρήσης καθώς επίσης τον έλεγχο 
των εξαγωγών και τη 
χρηματοδότηση εξαγωγών, την 
πολιτική θεωρήσεων, επιπρόσθετες 
καταχωρίσεις φυσικών προσώπων 
ρωσικής ιθαγένειας και νέα κριτήρια 
για τις καταχωρίσεις κλπ. Βέβαια ο 
Βλαντιμίρ Πούτιν φρόντισε έγκαιρα 
να λάβει τα μέτρα του καθώς ήδη είχε 
εκτιμήσει ότι η δράση που σχεδίαζε 
να αναλάβει στην Ουκρανία θα 
οδηγούσε μετά βεβαιότητος σε  
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σκληρές οικονομικές κυρώσεις κατά της Μόσχας εκ μέρους 
των ΗΠΑ, της Βρετανίας, της ΕΕ, του Καναδά, της Ιαπωνίας, 
της Αυστραλίας και των άλλων χωρών της επιρροής της 
Ουάσιγκτον. Έτσι όπως ήδη έχουμε αναλύσει 
(www.political.gr 12/2/2022, σελ. 12) κατά την επίσκεψή του 
στις 4 Φεβρουαρίου 2022 στην Κίνα με αφορμή την τελετή 
έναρξης των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, ο Πούτιν 
προχώρησε σε σημαντικές συμφωνίες με τον κινέζο ηγέτη 
Σι Τζινπίνγκ. Μάλιστα ενόψει των κυρώσεων που ανέμενε 
να του επιβληθούν από τη Δύση που θα οδηγούσαν μετά 
βεβαιότητος σε μείωση των ρωσικών διαθεσίμων σε 
δολάρια και ευρώ, ο Πούτιν ζήτησε την «προώθηση της 
χρήσης εθνικών νομισμάτων σε αμοιβαίους 
διακανονισμούς, κάτι που υποστήριξε η κινεζική πλευρά» 
(http://en.kremlin.ru/events 4/2/2022).  

πιπλέον Μόσχα και Πεκίνο 
υπέγραψαν 15 οικονομικές 
συμφωνίες εκ των οποίων  

3 αφορούσαν την ενέργεια 
(www.globaltimes.cn 5/2/2022), 
δημιουργώντας μια κινεζορωσική 
ενεργειακή συμμαχία στο πεδίο του 
φυσικού αερίου διάρκειας 30 ετών 
(www.euractiv.com 7/2/2022). Οι εν λόγω συμφωνίες 
περιλαμβάνουν αγοραπωλησία ρωσικού «φυσικού αερίου 
μέσω της οδού της Άπω Ανατολής» και αγοραπωλησία 
ρωσικού «αργού πετρελαίου για παράδοση σε διυλιστήρια 

πετρελαίου στη Δυτική Κίνα». Οι παραπάνω ενεργειακές 
συμφωνίες ύψους 117,5 δις δολαρίων (www.reuters.com 
4/2/2022) θα είναι πληρωτέες σε ευρώ. Να σημειωθεί ότι ο 
όγκος του διμερούς εμπορίου των δύο πλευρών 
ανέρχονταν το 2021 σε 140 δις δολάρια με τον Πρόεδρο της 
Κίνας να θέτει ως στόχο την αύξηση του διμερούς εμπορίου 
των δύο πλευρών στα 250 δις δολάρια 
(http://en.kremlin.ru/events 4/2/2022). Μάλιστα τον 
σημαντικό οικονομικό ρόλο της Κίνας επισήμανε και ο ίδιος 
ο Πούτιν με άρθρο του στο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων 
Xinhua (http://en.kremlin.ru/events 3/2/2022) με τίτλο 
«Ρωσία και Κίνα: Μια στρατηγική εταιρική σχέση 
προσανατολισμένη στο μέλλον». Επιπλέον η σημαντική 
αύξηση των τιμών φυσικού αερίου, πετρελαίου, μετάλλων 
και σιτηρών αυξάνει καθημερινά τα συναλλαγματικά 
διαθέσιμα της Μόσχας η οποία σύμφωνα με κινεζικές 
εκτιμήσεις μπορεί πλέον να αντιμετωπίσει για αρκετό 
χρονικό διάστημα τις συνέπειες των οικονομικών 
κυρώσεων της Δύσης (www.globaltimes.cn 24/2/20220). 
Και όλα αυτά βεβαίως παρότι τουλάχιστον 300 δις δολάρια 
από τα συνολικά 640 δις δολάρια ρωσικά συναλλαγματικά 
διαθέσιμα βρίσκονται ήδη παγωμένα (www.aljazeera.com 
13/3/2022) στα διάφορα δυτικά χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα όπου η Μόσχα είχε την αφέλεια «να τα έχει 
παρκαρισμένα». Η Κίνα αναμένεται να στηρίξει τον Πούτιν 
έναντι των δυτικών κυρώσεων και για έναν άλλον λόγο 
καθώς όπως τονίστηκε ήδη από τα τέλη Φεβρουαρίου 2022 
«για την τριγωνική σχέση Κίνας-Ρωσίας-ΗΠΑ, οι κυρώσεις 
που επέβαλε η Δύση στη Ρωσία είναι σαν «δοκιμή»,… γιατί 
αυτές οι κυρώσεις θα μπορούσαν να επαναληφθούν σε 
σχέση με την Κίνα στο μέλλον, εάν η ηπειρωτική Κίνα 
αναγκαστεί να λύσει το ζήτημα της Ταϊβάν με μη ειρηνικούς 
τρόπους» (www.globaltimes.cn 25/2/2022). Και η κινεζική 
αυτή εκτίμηση δεν άργησε να επαληθευθεί καθώς την ώρα 
που διεξαγόταν οι αμερικανοσινοϊκές συνομιλίες στη Ρώμη 
στις 14 Μαρτίου 2022, ο διοικητής της Αεροπορίας του 
Ειρηνικού της USAF Kenneth Wilsbach συνέδεσε την 
κατάσταση στην Ουκρανία με το ζήτημα της Ταϊβάν, 
λέγοντας ότι ένα από τα «βασικά μαθήματα» που παίρνουν 
οι Κινέζοι από την κατάσταση στην Ουκρανία είναι η 
«αλληλεγγύη της παγκόσμιας κοινότητας» και ότι εάν η 
Κίνα συμπεριφερθεί με παρόμοιο τρόπο εναντίον της 
Ταϊβάν ή άλλου γείτονα, «κάτι πιο ισχυρό θα συμβεί» 
(www.globaltimes.cn 15/3/2022). 

Ε 
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Είναι αξιοσημείωτο πάντως ότι το συνεχώς εντεινόμενο 
κλίμα σύγκρουσης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα κορυφώνεται 
λίγες μέρες μετά τη συμπλήρωση πενήντα ετών από την 
υπογραφή της περίφημης Διακήρυξης της Σαγκάης η οποία 
σηματοδότησε την προσέγγιση ΗΠΑ και Κίνας. Ήταν 21 
Φεβρουαρίου του 1972 όταν ο τότε Πρόεδρος των ΗΠΑ 
Ρίτσαρντ Νίξον έφτανε στο Πεκίνο προκειμένου να 
συναντηθεί αυθημερόν με τον κινέζο ηγέτη Μάο Τσετούνγκ. 
Επρόκειτο για μια σημαντική ιστορική αμερικανική 
πρωτοβουλία προσέγγισης με την Λαϊκή Κίνα του Μάο. Μια 
κίνηση η οποία αποσκοπούσε στη διαμόρφωση μιας νέας 
εποχής στις αμερικανοσινοϊκές σχέσεις. Έτσι η γνωστή 
«Ping-Pong Diplomacy» που προώθησε ο αποκαλούμενος 
και «μάγος» της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ Χένρι 
Κίσινγκερ άνοιγε τον δρόμο της Κίνας προς τη Δύση, ενώ 
ταυτόχρονα την απομάκρυνε ακόμη περισσότερο από την 
τότε ΕΣΣΔ. Βέβαια οι σχέσεις ΕΣΣΔ και Λαϊκής Κίνας είχαν 
ήδη αρχίσει να ψυχραίνονται από την εποχή του Νικήτα 
Χρουστσόφ που το 1956 στο περίφημο 20ο Συνέδριο του 
Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης (ΚΚΣΕ) 
προχώρησε στην αποκαθήλωση του Στάλιν γεγονός το 
οποίο η ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας (ΚΚΚ) 
υπό τον Μάο Τσετούγκ είχε στη συνέχεια καταγγείλει.  Η 
συνάντηση Νίξον-Μάο στις 21 Φεβρουαρίου 1972 εξόργισε 
ακόμη περισσότερο τη Μόσχα και ενέτεινε το σχίσμα 
ανάμεσα στο ΚΚΣΕ και στο ΚΚΚ, μια κόντρα η οποία 
οδήγησε στην έντονη διαμάχη των Κομμουνιστικών 
Κομμάτων των χωρών της Δύσης και της Λατινικής 
Αμερικής με τις εκεί διάφορες μαοϊκές αριστερές 
οργανώσεις. Κατά την παραμονή του στην Κίνα από τις 21 
έως τις 28 Φεβρουαρίου 1972 ο Ρίτσαρντ Νίξον κατά κύριο 
λόγο επικεντρώθηκε σε συναντήσεις με τον τότε κινέζο 
πρωθυπουργό Τσου Εν Λάι. Για την ακρίβεια 
πραγματοποιήθηκαν έξι γύροι συνομιλιών μεταξύ των δύο 
πλευρών στο Πεκίνο στο διάστημα 21-26 Φεβρουαρίου 
1972. Στην αμερικανική αντιπροσωπεία εκτός από τον 
Πρόεδρο Νίξον συμμετείχαν ο υπουργός εξωτερικών των 
ΗΠΑ Γουίλιαμ Ρότζερς, ο τότε προεδρικός σύμβουλος Χένρι 
Κίσινγκερ και πληθώρα άλλων στελεχών. Από κινεζικής 
πλευράς στην αντιπροσωπεία εκτός από τον 
πρωθυπουργό Τσου Εν Λάι συμμετείχαν ο κινέζος 
υπουργός εξωτερικών Τσι Πένγκ Φέι (Chi Peng-fei), ο 

Αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Τσιάο Κούαν Χούα 
(Chiao Kuan-hua) και άλλα στελέχη. 

ποτέλεσμα των 
διαπραγματεύσεων ΗΠΑ  
και Κίνας ήταν η υπογραφή στις  

27 Φεβρουαρίου 1972 της περίφημης 
Διακήρυξης της Σαγκάης στην οποία  
οι ΗΠΑ για πρώτη φορά αποδέχθηκαν 
την γνωστή «One China principle», 
δηλαδή ότι η Κίνα είναι μια,  
ενιαία και αδιαίρετη… 
και ότι η Ταϊβάν, γνωστή την εποχή εκείνη ως Φορμόζα, 
αποτελούσε αναπόσπαστο τμήμα της ενιαίας Κίνας. Μια 
εξέλιξη η οποία αναμφισβήτητα πιστώθηκε στις μεγάλες 
διεθνείς επιτυχίες του Μάο Τσετούνγκ και του Τσου Εν Λάι. 
Ο ενθουσιασμός στην κινεζική πλευρά για την μεγάλη αυτή 
επιτυχία της κινεζικής ηγεσίας εκδηλώθηκε με την μαζική 
υποδοχή της κινεζικής αντιπροσωπείας στο αεροδρόμιο 
του Πεκίνου κατά την επιστροφή της από τη Σαγκάη στις 29 
Φεβρουαρίου 1972. Έτσι τον Τσου Εν Λάι και τους 
υπόλοιπους της κινεζικής αντιπροσωπείας τους 
υποδέχθηκαν τουλάχιστον 5000 συμπατριώτες τους. Στους 
παρόντες μπορούσε να διακρίνει κανείς την τότε σύζυγο 
του Μάο Τσετούνγκ, Τσιάνγκ Τσίνγκ, (Chiang Ching) μέλος 
του ΠΓ του ΚΚΚ, γνωστή στην πορεία ως «η χήρα του Μάο» 
και μέλος «της ομάδας των 4». Στους παρόντες επίσης το 
γνωστό μέλος του ΠΓ του ΚΚΚ Γε Τσιεν Γινγκ (Yeh Chien-
yin) αλλά και ο μετέπειτα ΓΓ του ΚΚΚ Χούα Κούο Φένγκ 
(Hua Kuo-fen) που όντας πρωθυπουργός της Κίνας 
διαδέχθηκε τον Μάο Τσετούγκ μετά τον θάνατό του στις 9 
Σεπτεμβρίου 1976 κλείνοντας τον δρόμο της Τσιάνγκ 
Τσίνγκ προς την εξουσία. Και φυσικά όλοι μαζί με δηλώσεις 
τους απέδωσαν τα εύσημα στη Μάο Τσετούνγκ για την 
μεγάλη αυτή κινεζική επιτυχία. Πενήντα χρόνια λοιπόν μετά 
τη Διακήρυξη της Σαγκάης και την σινοαμερικανική 
προσέγγιση, το «America is Back» του Τζο Μπάιντεν 
οδηγεί σε μια σκληρή αντιπαράθεση με την Κίνα του Σι 
Τζινπίνγκ. Έτσι ο Τζο Μπάιντεν με την πολιτική του πέτυχε 
το ακριβώς αντίθετο από αυτό που πέτυχε το δίδυμο Νίξον-
Κίσινγκερ, καθώς Κίνα και Ρωσία έχουν βρεθεί πλέον μαζί 
στη διεθνή σκηνή (www.economist.com 5/2/2022). Πάντως 
στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν στις 18 Μαρτίου 
2022 ο Μπάιντεν με τον Σι Τζινπίνγκ, ο κινέζος ηγέτης 
επισήμανε στον Αμερικανό Πρόεδρο ότι η Κίνα δεν 
πρόκειται να αποδεχθεί τον ρόλο χωροφύλακα που 
επιδιώκουν να παίξουν οι ΗΠΑ και πετώντας το μπαλάκι 
στον Μπάιντεν κάλεσε την Ουάσιγκτον να τα βρει με τη 
Ρωσία (https://edition.cnn.com 19/3/2022) προκειμένου να 
εμπεδωθεί η παγκόσμια ειρήνη, η οποία άλλωστε είναι 
προς το συμφέρον όλων των λαών του κόσμου. Καθώς 
λοιπόν το μπαλάκι είναι πλέον στο τερέν του Μπάιντεν η 
παγκόσμια κοινότητα προσδοκά ένα νέο αμερικανοσινοϊκό 
διπλωματικό ping-pong παρά μια κλιμάκωση της 
σύγκρουσης ΗΠΑ-Κίνας. Οψόμεθα λοιπόν για τη συνέχεια.
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Ο Μάριο Ντράγκι ήταν ίσως ο 
μοναδικός από τους ηγέτες της Ε.Ε. 
που πριν φύγει από την Σύνοδο 
Κορυφής μίλησε με αριθμούς 
προκειμένου η Ευρώπη να 
αντιμετωπίσει τις συνέπειες της 
κρίσης από τον πόλεμο στην 
Ουκρανία.  

τέως πρόεδρος  
της ΕΚΤ και νυν 
πρωθυπουργός 

της Ιταλίας υποστήριξε 
ξεκάθαρα ότι αυτά που 
χρειάζεται η Ε.Ε. για  
να τα βγάλει πέρα  
με την παρούσα  
κρίση είναι περίπου  
δυο τρισ. ευρώ. 
«Οι οικονομικές ανάγκες της ΕΕ για 
την επίτευξη των στόχων για το 
κλίμα, την άμυνα και την ενέργεια 
είναι πολύ μεγάλες», δήλωσε ο 
Μάριο Ντράγκι.  Σύμφωνα με τους 
υπολογισμούς της Κομισιόν και με 
την προϋπόθεση ότι οι αμυντικές 

ανάγκες είναι 0,6% του ευρωπαϊκού 
ΑΕΠ, η ανάγκη είναι περί τα 2.000 
δισεκατομμύρια ευρώ. «Πρέπει να 
βρούμε μία συμφωνία για το πού θα 
βρούμε τους πόρους αυτούς» είπε, 
γιατί έτσι κι αλλιώς στο επίπεδο του 
εθνικού προϋπολογισμού τέτοιος 
δημοσιονομικός χώρος στην 
παρούσα συγκυρία δεν υπάρχει. 
«Χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή 
απάντηση», επανέλαβε, αλλά η 
αλήθεια είναι ότι στο πλαίσιο της 
επίσημης συζήτησης  των 
ευρωομολόγων παρέμεινε εκτός, εν 
αναμονή σχετικής πρότασης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής την οποία 
θα εξετάσουν οι Υπουργοί 
Οικονομικών. Ο Ντράγκι διευκρίνισε 
ότι σε ό,τι αφορά στα ευρωπαϊκά 
μέσα δαπανών για τη στήριξη της 
οικονομίας, «δεν έχει γίνει καμία 
συζήτηση λεπτομερώς». 

 

μως οι κυρώσεις 
και ο πόλεμος 
έχουν πυκνώσει 

τα σύννεφα πάνω  
από την ανάκαμψη  
της οικονομίας…». 
Πληροφορίες που διέρρευσαν στο 
περιθώριο της Συνόδου Κορυφής 
κάνουν λόγο για «ανοικτά ζητήματα» 
στο πώς θα πρέπει να συνδυασθούν 
οι παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο τόσο από την ΕΚΤ όσο και 
από το Eurogroup. H απόφαση της 
ΕΚΤ να βάλει σε πρώτη γραμμή την 
αντιμετώπιση του πληθωρισμού και 
να μεταθέσει το βάρος της ευθύνης 
της δημοσιονομικής στήριξης στις 
κυβερνήσεις έχει δημιουργήσει νέες 
περιπλοκές για το σχέδιο δράσης 
της Ε.Ε.  Η πρόταση που έχει 
αναλάβει να συντάξει και να 

καταθέσει η Κομισιόν αν και πρέπει 
να κινηθεί με βάση την εκτίμηση της 
ανάγκης ενός σχεδίου 
χρηματοδότησης 2 τρισ. ευρώ 
πέραν εκείνων του NGEU, πρέπει να 
ξεπεράσει πολλά εθνικά εμπόδια 
μέχρι να τεθεί προς συζήτηση, πολύ 
δε περισσότερο αν ξαναβάλει στο 
τραπέζι το θέμα της 
χρηματοδότησής του με νέο πακέτο 
ευρω-ομολόγων. Παράλληλα στην 
Σύνοδο Κορυφής έγινε σαφές ότι οι 
κυρώσεις προς την Ρωσία έχουν 
αλλάξει τα δεδομένα για την σχέση 
της Ε.Ε. με «τρίτους» τόσο στο 
πλαίσιο του ανεφοδιασμού όσο και 
στο πλαίσιο της επιχειρηματικής 
συνεργασίας. Σύμφωνα με τον 
Ντράγκι «να φανταστούμε ότι 

πορούν να 
συμβούν 
διακοπές στις 

ροές εφοδιασμού, 
ειδικά εάν ο πόλεμος 
διαρκέσει πολύ. Η 
απάντηση είναι να 
κοιτάξουμε αλλού, 
αμέσως, για να 
ανακατευθύνουμε  
τις πηγές μας σε  
άλλα μέρη: Καναδά, 
Ηνωμένες Πολιτείες, 
Αργεντινή ειδικά στη 
γεωργία. 
Αυτό σημαίνει την οικοδόμηση νέων 
επιχειρηματικών σχέσεων, καθώς 
στον τομέα της ενέργειας, πρέπει να 
είμαστε πολύ ενεργητικοί, να μην 
υποφέρουμε από αγωνία, ανησυχία 
και να μην υποφέρουμε παθητικά». 

 

O Ό 

Μ 
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«Καμπανάκι» για την ασφυκτική πίεση που ασκεί στα 
ατομικά και οικογενειακά εισοδήματα η δύσκολη κοινωνική 
και οικονομική συγκυρία κρούει ο Συνήγορος του 
Καταναλωτή (ΣτΚ) με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας 
Καταναλωτή. Όπως σημειώνει σε δήλωσή του ο Λευτέρης 
Ζαγορίτης, πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής, που έχει την 
αρμοδιότητα και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή 
Ελλάδας, 

 

πανδημική κρίση του κορονοϊού, 
που συνεχίζεται αλλά και ο 
διεξαγόμενος, μετά την εισβολή 

της Ρωσίας στην Ουκρανία, πόλεμος 
που έχει εκτοξεύσει τις τιμές στην 
ενέργεια, τα καύσιμα και άλλα βασικά 
προϊόντα και υπηρεσίες της 
καθημερινότητας σε άνευ 
προηγουμένου επίπεδα, θέτουν σε  
μία συνεχή δοκιμασία ανυπολόγιστων 
προεκτάσεων τις αντοχές και τα όρια  
της κοινωνικής και της οικονομικής 
ζωής των καταναλωτών». 

 
Ο κ. Ζαγορίτης τονίζει πως η Πολιτεία πρέπει να δείξει σε 
συνεργασία και με την Ευρωπαϊκή Ένωση ισχυρά 
αντανακλαστικά, να θέσει όρια και να καταπολεμήσει τα 
κερδοσκοπικά φαινόμενα, που παρατηρούνται, 
επιδοτώντας κρίσιμους τομείς της αγοράς και χαμηλά 
εισοδήματα, που πλήττονται περισσότερο από τις 
εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες. Ωστόσο, όπως παρατηρεί, 
τέτοιες πρωτοβουλίες, όπως είναι φυσικό, απλώς 
μετριάζουν, αλλά δεν εξαλείφουν τα προβλήματα. «Τα 
καύσιμα και η ενέργεια, τα δύο περισσότερο επηρεαζόμενα 
βασικά αγαθά της 

Η 
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καθημερινότητας του καταναλωτή αλλά και των 
επιχειρήσεων, ακολουθούν μια ανεξέλεγκτη ανοδική 
πορεία που στο πέρασμά της συμπαρασύρει το κόστος 
πλειάδας άλλων αγαθών και πιέζει τα χαμηλά και μεσαία 
εισοδήματα» αναφέρει ο κ. Ζαγορίτης, σημειώνοντας πως 

εμφάνιση φαινομένων 
κερδοσκοπίας και αδιαφανών 
πρακτικών επιτάσσει την 

αυξημένη εγρήγορση και τον έλεγχο 
της τήρησης της νομοθεσίας από τους 
αρμόδιους θεσμούς της Πολιτείας  
και τις Ανεξάρτητες Αρχές. 

 
Ο πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής τονίζει πως η τήρηση 
από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας των βασικών 
αρχών τιμολόγησης του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής 
Ενέργειας και των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας, επιβάλλεται σήμερα περισσότερο από κάθε 
άλλη φορά. «Τα τιμολόγια βεβαίως πρέπει να αντανακλούν 
το πραγματικό κόστος προμήθειας της ηλεκτρικής 
ενέργειας. Όμως, οποιοσδήποτε μηχανισμός 
αναπροσαρμογής των τιμολογίων ρεύματος πρέπει να 
είναι διαφανής με σαφώς ορισμένο τρόπο ενεργοποίησης 
και υπολογισμού και γνωστός στον πελάτη εκ των 
προτέρων. Πρέπει επιπλέον να προσφέρει επαρκείς 
επιλογές ως προς τη δυνατότητα διαχείρισης του κινδύνου 
διαχρονικής διακύμανσης των τιμών» υπογραμμίζει. 

ι πολίτες-καταναλωτές έχουν 
ιδιαίτερα τώρα την ανάγκη 
ισχυρής προστασίας των 

δικαιωμάτων τους, ώστε τέτοια 
φαινόμενα να μην επιβαρύνουν 
περαιτέρω τις, ούτως ή άλλως, 
δυσμενείς οικονομικές συνέπειες  
που βιώνουν.  

 
Οι διαμεσολαβητικές υπηρεσίες του Συνηγόρου του 
Καταναλωτή, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Καταναλωτή Ελλάδας, θα συνεχίσουν όπως και πριν να 
είναι αξιόπιστοι και σταθεροί αρωγοί στην  προστασία των 
δικαιωμάτων των καταναλωτών και στη διασφάλιση  των 
νόμιμων και διαφανών συναλλαγών τους» διαβεβαιώνει ο 
κ. Ζαγορίτης. 

 

H 

Ο 
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«Η κυβέρνηση σε κάποια θέματα αρχίζει να παρεμβαίνει και 
αυτό είναι σημαντικό» δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο πρόεδρος του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης 
Χατζηθεοδοσίου, αναφορικά με τις ανακοινώσεις του 
πρωθυπουργού για τα νέα μέτρα στήριξης έναντι της 
ακρίβειας. Αναφερόμενος ειδικά στο ενεργειακό θέμα, 
επισήμανε πως η προσπάθεια που γίνεται είναι σημαντική, 
καθώς ένα μέρος των πολιτών θα ανακουφιστεί, ενώ 
εκτίμησε πως και «η Ευρώπη δεν θα μείνει αμέτοχη», 
δεδομένου ότι το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό. 

εριγράφοντας την κατάσταση  
που επικρατεί στην αγορά ο  
πρόεδρος του Επαγγελματικού 

Επιμελητηρίου Αθηνών έκανε λόγο 
για πτώση πάνω από 50% σε κλάδους 
όπως το λιανεμπόριο και η εστίαση. 

 
Ο κ. Χατζηθεοδοσίου υποστήριξε ότι έχουμε μπροστά μας 
μία πολύ δύσκολη περίοδο μέχρι και τον Μάιο, με τον 
πληθωρισμό να ξεπερνά ενδεχομένως και το 9% και οι 
ανατιμήσεις το 30%. Αναγνώρισε ότι «ο διαθέσιμος 
δημοσιονομικός χώρος για τη λήψη μέτρων δεν είναι 

μεγάλος», τονίζοντας πως «κανείς δεν θέλει ένα τέταρτο 
μνημόνιο». Ωστόσο, όπως είπε,  

ταν το ρεύμα είναι ακριβότερο 
από το ενοίκιο, όταν η 
κατανάλωση έχει πέσει  

50% ή θα ληφθούν μέτρα ή η πίεση  
που θα δεχθούν τα νοικοκυριά  
θα είναι πολύ μεγάλη 

 
, ενώ και το 30% με 35% των επιχειρήσεων δεν θα μπορεί 
να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις του. 

Π 

Ό 
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Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και 
ως η «τέλεια καταιγίδα» αυτό που 
σήμερα καλείται να αντιμετωπίσει η 
παραγωγή, η μεταποίηση και το 
εμπόριο του κλάδου των τροφίμων. 
Αυτό σημειώνει σε δηλώσεις του ο 
στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο Βασίλης Κορκίδης, 
σχολιάζοντας τις οικονομικές 
εξελίξεις εξαιτίας του πολέμου στην 
Ουκρανία. 

πρόεδρος του 
Περιφερειακού 
Επιμελητηριακού 

Συμβουλίου Αττικής  
και του Εμπορικού  
και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου 
Πειραιώς επισημαίνει 
πως η εφοδιαστική 
αλυσίδα είναι 
διαταραγμένη  
από τα ισχυρά απόνερα 
της πανδημίας με τα  
κόστη διαμετακόμιση 
πρώτων υλών στα ύψη, 
το ενεργειακό και με  
το απρόβλεπτο του 

ορίζοντα της Ρωσο-Ουκρανικής σύρραξης 
δημιουργείται ένα σκηνικό «που ξεπερνά ακόμη  
και την πιο καλπάζουσα σκηνοθετική φαντασία».  
Με την μόνη διαφορά, συνεχίζει ο ίδιος, ότι η Ευρώπη βιώνει μια κρίση πιθανώς 
για πρώτη φορά στην ιστορία της μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με τέτοια 
έκταση και χαρακτηριστικά. Η Ρωσο-Ουκρανική σύρραξη και οι κυρώσεις που 
επιβλήθηκαν στην Ρωσία από την ΕΕ ανέτρεψαν τις ροές των μαλακών, ως επί το 
πλείστον, σιτηρών γεγονός που οδήγησε στην εκτίναξη των τιμών στα 
Χρηματιστήρια Εμπορευμάτων. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η τιμή του 
μαλακού σιταριού για συμβόλαια παράδοσης Μαρτίου, συνεχίζει ο ίδιος, «δηλαδή 
του μήνα που διανύουμε, στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων του Παρισιού, η τιμή 
που αποτελεί βασικό δείκτη για τις τιμές των σιτηρών στην Ευρώπη, έφθασε 
πρόσφατα μέχρι τα 390 ευρώ ανά τόνο από τα 274 προς της έναρξης της σύρραξης 
με την πρώτη ημέρα της εισβολής να διαμορφώνεται κοντά στα 350 ευρώ. Εξ 
αυτού του γεγονότος είναι προφανές ότι τελικά οι αλευροβιομηχανίες και οι 
αρτοποιοί θα κληθούν να πληρώσουν πολύ πιο πάνω από 400 ευρώ τον τόνο, 
καθώς θα πρέπει να συμπεριληφθεί τουλάχιστον το μεταφορικό κόστος». 
Ταυτόχρονα, όπως υπογραμμίζει ο κ. Κορκίδης, οι θαλάσσιες και οδικές 
μεταφορές έχουν εκτοξευτεί με γεωμετρική πρόοδο ελέω της αύξησης που έχουν 
λάβει τα καύσιμα και φυσικά η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος που επηρεάζει όλο 
το φάσμα της μεταποίησης των σιτηρών, με την τιμή του ψωμιού να έχει αυξηθεί 
κάτι περισσότερο του 10%, τα δημητριακά 8% και τα ζυμαρικά 30%, σε σχέση με 
τις τιμές πριν λίγους μήνες. Για παράδειγμα ο πρόεδρος του ΠΕΣΑ ανέφερε ότι, 
σήμερα, ο μηνιαίος λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος για την παραγωγή σε 
ένα μικρό αρτοποιείο είναι πλέον 3.000 ευρώ, από 1.000 ευρώ που ήταν πριν. 
Ταυτόχρονα, παραμένει άγνωστο, εάν θα υπάρξει συνολική αντίδραση σε 
επίπεδο Ε.Ε. για το ενεργειακό, ώστε να συγκρατηθεί αυτό το κόστος. «Είναι 
προφανές ότι από ένα σημείο και μετά ούτε η αλευροβιομηχανία, ούτε και τα 
αρτοποιεία θα μπορούν να συνεχίσουν την απορρόφηση των ανατιμήσεων που 
πυροδοτεί η ενέργεια με ότι αυτό συνεπάγεται». 

 

Ο 
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Όσον αφορά στην επάρκεια σιτηρών και ιδιαίτερα μαλακού 
σίτου και καλαμποκιού, συνεχίζει ο κ. Κορκίδης, σύμφωνα 
με τον Σύνδεσμο Εισαγωγέων Δημητριακών υπάρχουν 
εναλλακτικές αγορές από χώρες της Ευρώπης και τις ΗΠΑ. 
Ο ίδιος σημείωσε ότι, πρόσφατα σε συνεδρίαση του δ.σ. 
του ΕΒΕΠ, κατά την διάρκεια της οποίας έγινε μία πρώτη 
εκτίμηση του ορίζοντα της κρίσης, καταγράφηκε το 
οξύμωρο του γεγονότος ότι τα τελευταία 25 χρόνια δεν έχει 
γίνει εισαγωγή μαλακού σιταριού από τις ΗΠΑ. 

  

Ελλάδα εισάγει συνολικά 
περίπου 900.000 τόνους ετησίως 
και θα πρέπει να αναζητήσει 

τρόπο να καλύψει το 30% του μαλακού 
σίτου που αντιπροσωπεύει 250.000 
τόνους και εισάγονται από Ρωσία  
και Ουκρανία. 
Σημειωτέον πως η χώρα μας είναι παραγωγός 1,7 εκατ. 
τόνων, αλλά και εξαγωγέας σκληρού σίτου, καθώς και 
300.000 τόνων μαλακού σίτου και ως εκ τούτου δεν 
υφίσταται κανένας κίνδυνος όσον αφορά τον επισιτισμό 
της Ελλάδας. Σε αυτό το σημείο, όπως υπογράμμισε, θα 
πρέπει να συνυπολογίσουμε και την αντίδραση του 
καταναλωτικού κοινού. Διότι, αν και μέχρι τώρα, δεν έχουμε 
δει «σκηνές πανικού» στα ράφια των σούπερ μάρκετ, 
πράγμα που απεύχομαι να δούμε, εντούτοις υπάρχει μία 
ελαφρώς αυξημένη ζήτηση στο αλεύρι και τα ζυμαρικά με 
μερίδα του καταναλωτικού κοινού να σπεύδει να 

δημιουργήσει αποθέματα υπό τον φόβο ελλείψεων και 
ανατιμήσεων με τα σούπερ μάρκετ να σπεύδουν στις αρχές 
του μήνα να αυξήσουν τα σχετικά αποθέματά τους. «Και δεν 
είναι μόνο το ψωμί και τα ζυμαρικά» όπως είπε. Σύμφωνα 
με τον ίδιο η αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων δεν είναι το 
μόνο ζήτημα για το οποίο πρέπει να ανησυχούμε όταν 
καταμετρούμε τις αρνητικές επιπτώσεις των υψηλών τιμών 
του πετρελαίου. Οποιοσδήποτε κλάδος βασίζεται στο 
πετρέλαιο για καύσιμα, λιπάσματα, ζωοτροφές, 
πετροχημικά ή άλλα συναφή προϊόντα θα υποστεί πίεση 
τους επόμενους μήνες. Πίεση, που εντείνεται και από αυτό 
καθ΄ αυτό το κόστος μεταφοράς, λόγω της ιδιόμορφης 
κατάστασης στην εφοδιαστική αλυσίδα, με τις τιμές 
ναύλωσης των εμπορευματοκιβωτίων να εξακολουθούν σε 
ιστορικά υψηλά, αλλά και από το επιπρόσθετο κόστος για 
οδικές μεταφορτώσεις τους σε λιμάνια, λόγω των 
καθυστερήσεων εξυπηρέτησης των πλοίων, αλλά και του 
κόστους που επισωρεύουν οι «σταλίες» δηλαδή οι 
χρεωστικοί χρόνοι εναπόθεσης των φορτίων εντός των 
λιμενικών ζωνών. 

πιπλέον, οι αυξανόμενοι 
λογαριασμοί ενέργειας 
κλιμακώνουν το κόστος 

παραγωγής λιπασμάτων και 
μεταφοράς αγαθών σε όλο τον κόσμο 
οδηγώντας σε εξελίξεις που θυμίζουν 
εκείνες που καταγράφηκαν κατά  
τη διάρκεια των επισιτιστικών  
κρίσεων του 2008 και του 2011. 
Είναι προφανές, σημειώνει ο κ. Κορκίδης, ότι ο 
επηρεασμός ξεκινάει «από το χωράφι για να φτάσει μέχρι  
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το ράφι» με τους καταναλωτές να βρίσκονται αντιμέτωποι 
με τιμές οι οποίες αυξάνονται δυσανάλογα με το εισόδημά 
τους με αποτέλεσμα να μην πρέπει απλώς να πληρώσει 
περισσότερα χρήματα σε σχέση με πριν, αλλά να αντλήσει 
αυτά τα χρήματα από ένα ανεπαρκές εισόδημα. Μια άλλη 
«παράπλευρη απώλεια», από την κατάσταση στην 
εφοδιαστική όσον αφορά στο εισαγωγικό εμπόριο είναι και 
ο καφές, την οποία υπογραμμίζει ο πρόεδρος, με τις 
περισσότερες ποσότητες να βρίσκονται κολλημένες στην 
μεταφορά, με τη ζήτηση, που δεν καλύπτεται, να 
διαμορφώνει τις τελικές τιμές λαμβανομένου υπόψη και του 
κόστους μεταποίησης. 

 
Αντίστοιχα στις «παράπλευρες απώλειες» βρίσκεται και η 
ζάχαρη, συνεχίζει ο ίδιος, με την κρίση στο συγκεκριμένο 
προϊόν να εμφανίζεται από τα τέλη του περασμένου έτους 
και σήμερα και αυτό το προϊόν να επηρεάζεται από το 
κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και των μεταφορικών. 

ενικά το χονδρικό και λιανικό 
εμπόριο βρίσκεται ενώπιον μιας 
απρόβλεπτης εξέλιξης καθώς,  

υπό το κράτος της συνεχούς 
αναδιαμόρφωσης των τιμών  

των πρώτων υλών, τους κόστους 
μεταφοράς αλλά και του κόστους  
της μεταποίησης, υποχρεώνεται  
πλέον σε εβδομαδιαία βάση να 
αναδιαμορφώνει τις τιμές 

 
, όχι γιατί αποσκοπεί σε αύξηση του κέρδους, που η κρίση 
εξανέμισε, αλλά  γιατί τα βασικά τιμολόγια χονδρικής 
ακολουθούν την ανιούσα. 

αρά τον «Αρμαγεδώνα»  
ακρίβειας που αντιμετωπίζουν  
οι επιχειρήσεις τροφίμων  

δεν πρέπει να «λυγίσουν» από το 
ενεργειακό κόστος και η διατροφική 
αλυσίδα στην ΕΕ-27 δεν πρέπει να 
διαρραγεί» καταλήγει ο κ. Κορκίδης. 
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του Μιχάλη Καρχιμάκη 
πρώην υπουργού,  
Μέλος Πολιτικού  
Συμβουλίου ΚΙΝΑΛ 

 

ε ένα πάντα 
επίκαιρο άρθρο  
ο Μιχάλης 

Καρχιμάκης 
κατακεραυνώνει  
την κυβέρνηση για το  
δίχτυ προστασίας που 
προσφέρει σε αυτούς 
που χρεοκόπησαν  
τις Τράπεζες. 
Ο πρώην υπουργός επισημαίνει: Τα 
δείγματα γραφής της Κυβέρνησης 
Μητσοτάκη σε θέματα διαφάνειας 
και καταπολέμησης του οικονομικού 
εγκλήματος γεννούν ανησυχίες για 
το μέλλον. Στη χώρα που κατέχει το 
θλιβερό, παγκόσμιο ρεκόρ δημόσιας 
δαπάνης για τη διάσωση τραπεζών, 
η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 

δημιουργεί ειδικό καθεστώς ποινικής ασυλίας για τα τραπεζικά στελέχη, ενώ 
γίνεται κανόνας η ελαστική μεταχείριση των υπόπτων για ξέπλυμα χρήματος. 

 

ε αλλαγή στον Ποινικό Κώδικα, η κυβέρνηση 
άπλωσε ένα πέπλο ποινικής ασυλίας στα 
στελέχη των τραπεζών, αλλά και των 

εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων, στις οποίες 
περνούν όλο και περισσότερα προβληματικά δάνεια. 
Ένας εισαγγελέας που θα λάβει καταγγελίες με οποιοδήποτε τρόπο, από μια 
εμπιστευτική αναφορά έως δημόσιες αποκαλύψεις από τον Τύπο, για πράξεις και 
παραλείψεις που πιθανόν ζημιώνουν μια τράπεζα, με σκοπό να αποκομίσουν 
αθέμιτα οφέλη κάποια στελέχη, έχει πλέον «δεμένα χέρια». Δεν μπορεί να επέμβει 
αυτεπάγγελτα. Ο μόνος δρόμος που μένει ανοικτός για να επέμβει η Δικαιοσύνη 
είναι αν υποβληθεί μια έγκληση από την ίδια τη διοίκηση της τράπεζας. Μάλιστα, 
ήδη έχει αρχίσει μια αντίστροφη μέτρηση για να «σβήσουν» όλες οι εκκρεμείς  
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υποθέσεις, που διερευνούσε για χρόνια η Δικαιοσύνη και 
αφορούν το αδίκημα της απιστίας, με τις τράπεζες να 
φέρονται ότι έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από ενέργειες 
στελεχών τους.Στις αρχές του 2020 θα έχει περάσει η 
μεταβατική περίοδος τριμήνου και, αν ως τότε δεν έχουν 
υποβάλει οι ίδιες οι τράπεζες εγκλήσεις για τα αδικήματα 
που διερευνήθηκαν αυτεπάγγελτα από τη Δικαιοσύνη, όσοι 
έχουν κατηγορηθεί θα αποφύγουν τις πιθανές συνέπειες 
των πράξεών τους. 

Ένωση Δικαστών και 
Εισαγγελέων επισήμανε  
τον κίνδυνο της ατιμωρησίας.  

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος υπογράμμισε, χωρίς η 
παρέμβαση της να ληφθεί υπόψη από την κυβέρνηση, ότι 
«η αξιόποινη πράξη της κακουργηματικής απιστίας 
διώκεται πλέον κατ’ έγκληση και όχι αυτεπαγγέλτως» και 
επισήμανε «τον κίνδυνο ατιμωρησίας αλλά και διεθνούς 
έκθεσης της Χώρας, καθώς δεκάδες υποθέσεις που 
βρίσκονται στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης, της 
ανάκρισης αλλά και στην ακροαματική διαδικασία, 
κινδυνεύουν, να ριφθούν στον κάλαθο των αχρήστων, ως 
ποινικά μη αξιόλογες και η Χώρα να εκτεθεί διεθνώς ως 
αναποτελεσματική στην δίωξη σοβαρότατων εγκλημάτων 
και ιδίως της διαφθοράς και του ξεπλύματος μαύρου 
χρήματος». Για να δικαιολογήσει την καθιέρωση αυτού του 
ιδιότυπου καθεστώτος ασυλίας, η κυβέρνηση προέβαλε 
ένα επιχείρημα οικονομικής αποτελεσματικότητας. Οι 
τράπεζες καλούνται, σύμφωνα με αυτή τη συλλογιστική, να 
ρυθμίσουν μεγάλου ύψους «κόκκινα» δάνεια, για να 
μπορέσουν να επανέλθουν σε κανονική λειτουργία και να 
χρηματοδοτήσουν τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.  

 

Συνεπώς, θα πρέπει να μην είναι εκτεθειμένα τα στελέχη 
τους σε πιθανόν κακόβουλες αιτιάσεις και σε εισαγγελικές 
έρευνες για τις ρυθμίσεις που θα κάνουν, ώστε να μπορούν 
απερίσπαστα να ρυθμίζουν και να «κουρεύουν» δάνεια, 
προς χάριν της οικονομικής ανάπτυξης. Αυτό το 
επιχείρημα δεν μπορεί να σταθεί σε οποιαδήποτε λογική 
εξέταση, ενώ προϋποθέτει μια προσβλητική για το θεσμό 
της Δικαιοσύνης παραδοχή: ότι οι εισαγγελικές αρχές 
αυτής της χώρας είναι έρμαια κάθε κακόβουλου 
καταγγέλλοντος και προχωρούν σε διερεύνηση 
υποθέσεων χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, 
προκαλώντας αναίτια βλάβη στο τραπεζικό σύστημα. 
Προφανώς κάτι τέτοιο δεν μπορεί να ισχύει. 

ν θεωρήσουμε ότι οι εισαγγελείς, 
για οποιοδήποτε λόγο, δεν είναι 
σε θέση να επιτελέσουν με 

σοβαρότητα, υπευθυνότητα και 
επαγγελματισμό το έργο τους, 
απαξιώνουμε ένα βασικό πυλώνα  
του Κράτους Δικαίου και ανοίγουμε 
την πόρτα στην ανομία. 
Στο εξής, ακόμη και σε ένα υποθετικό σενάριο όπου μια 
οργανωμένη συμμορία τραπεζικών στελεχών χαρίζει 
συστηματικά δάνεια για να αποκομίζει οικονομικά 
ανταλλάγματα, τα χέρια των εισαγγελέων θα είναι δεμένα 
και ο μόνος τρόπος για να διερευνηθεί τέτοια υπόθεση θα  
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είναι να την καταγγείλει η ίδια η διοίκηση της τράπεζας, 
«στη βάρδια» της οποίας έδρασε η συμμορία -όλοι 
καταλαβαίνουν ότι μια τραπεζική διοίκηση έχει αρκετούς 
λόγους να μην επιθυμεί τέτοια αποκάλυψη, που θα εγείρει 
θέμα αναζήτησης και δικών της ευθυνών. Η κυβέρνηση 
ξεχνά ότι οι τράπεζες δεν είναι απλές ιδιωτικές 
επιχειρήσεις. Περαιτέρω, όμως, η κυβέρνηση μοιάζει να 
ξεχνάει ότι οι τράπεζες δεν είναι απλές ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, που αν ζημιωθούν από ενέργειες στελεχών 
τους η απώλεια θα περιορισθεί στην ιδιωτική σφαίρα. Οι 
ελληνικές τράπεζες δεν διαχειρίζονται απλώς χρήματα των 
καταθετών, αλλά η ίδια η ύπαρξή τους σήμερα οφείλεται 
στις μεγάλες θυσίες των φορολογούμενων πολιτών. 
Μάλιστα, έκθεση στελεχών του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα αποκάλυψε ότι η 
Ελλάδα πλήρωσε το υψηλότερο τίμημα από κάθε άλλη 
χώρα για να σταθεροποιήσει τον τραπεζικό της τομέα στη 
διάρκεια της διεθνούς οικονομικής κρίσης. Η έκθεση 
καταγράφει όλες τις παρεμβάσεις που έγιναν από το 2007 
ως το 2017 σε παγκόσμια κλίμακα για τη διάσωση 
τραπεζών και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το κόστος 
στην Ελλάδα ήταν το μεγαλύτερο από κάθε άλλη χώρα. Το 
συνολικό κόστος των ενισχύσεων στις τράπεζες (μαζί με τις 
εγγυήσεις) έφθασε το 46,3% του ΑΕΠ του 2017, δηλαδή 
ήταν τάξεως των 83 δισ. ευρώ. Αφαιρώντας τις ανακτήσεις, 
την αξία μετοχών που κράτησε το Δημόσιο και τους τόκους 
και προμήθειες που πλήρωσαν οι τράπεζες για δάνεια και 
εγγυήσεις, οι συντάκτες της έκθεσης καταλήγουν ότι η 
καθαρή δημοσιονομική επιβάρυνση έφθασε στην Ελλάδα 
στο 19,9% του ΑΕΠ. Στις ΗΠΑ, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 
οριακά αρνητικό, δηλαδή το κράτος έσωσε τις τράπεζες και 
βγήκε κερδισμένο! Όταν μια χώρα έχει αναλώσει πόρους 
που αντιστοιχούν σχεδόν στο ένα πέμπτο του ΑΕΠ της για 
να κρατήσει όρθιο το τραπεζικό σύστημα σε μια κρίση, είναι 
αδιανόητο να αφήνεται η διαχείριση αυτού του δημόσιου 
πλούτου μακριά από κάθε έλεγχο της Δικαιοσύνης. Η 
κυβέρνηση ανοίγει τον δρόμο για να γίνει η ατιμωρησία 
κανόνας. Ο δρόμος που ανοίγει είναι ολισθηρός και 
επικίνδυνος:  

ταν η ίδια η Πολιτεία αφήνει στις 
ίδιες τις τραπεζικές διοικήσεις  
τον ρόλο του εισαγγελέα,  

τότε ανοίγει το δρόμο για να γίνει  
η ατιμωρησία κανόνας. 
Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 
προχώρησε σε μια νομοθετική πρωτοβουλία, που έκανε 
την Ελλάδα «μαύρο πρόβατο» της διεθνούς κοινότητας, σε 
ό,τι αφορά τα θέματα της αντιμετώπισης του ξεπλύματος 
βρώμικου χρήματος, καθώς καταστρατηγήθηκε ένας 
βασικός κανόνας των αρχών που ασχολούνται διεθνώς με 
το θέμα: στους υπόπτους για ξέπλυμα πρέπει να 
επιβάλλεται δέσμευση περιουσιακών στοιχείων μέχρι να 
κριθεί η υπόθεσή τους. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη 
καταστρατήγησε αυτό τον κανόνα, δίνοντας τη δυνατότητα 
στους διωκόμενους για ξέπλυμα (ανάμεσά τους ουκ ολίγοι 
μεγαλόσχημοι του επιχειρηματικού μας στερεώματος) να 
αποδεσμεύουν τα περιουσιακά τους στοιχεία με την 
παρέλευση 18μήνου. Δείχνοντας μεγάλη ευαισθησία στην 

προστασία των συνταγματικά κατοχυρωμένων 
δικαιωμάτων των διωκόμενων για ξέπλυμα, η κυβέρνηση 
ισχυρίσθηκε ότι δεν μπορούν να καταστρέφονται πολίτες, 
στερούμενοι το δικαίωμα τους στην περιουσία, μέχρι να 
ολοκληρωθούν οι δικαστικές διαδικασίες, που συνήθως 
έχουν μεγάλη διάρκεια στην Ελλάδα. Είναι προφανές ότι, 
σε αυτή την περίπτωση, τα επιχειρήματα περί ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων δεν ακούγονται πειστικά. Αν η κυβέρνηση 
έχει ειλικρινή ανησυχία για τις μακρές διαδικασίες της 
Δικαιοσύνης, που μπορεί να θίγουν ανθρώπινα 
δικαιώματα, κάτι που άλλωστε συμβαίνει σε πολλές 
περιπτώσεις, όταν οι καθυστερήσεις δημιουργούν 
καθεστώς αρνησιδικίας, δεν έχει παρά να λάβει όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να ενισχύσει τη λειτουργία της 
Δικαιοσύνης και της αρμόδιας Αρχής για την 
Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από 
Εγκληματικές Δραστηριότητες, ώστε να επιταχυνθούν οι 
διαδικασίες και να σταματήσουν να παραβιάζονται τα 
δικαιώματα των υπόπτων. Όμως, δεν ανακοινώθηκε 
κάποιο μέτρο προς αυτή την κατεύθυνση. Το μόνο 
«διορθωτικό» μέτρο που μπόρεσε να επινοήσει η 
κυβέρνηση Μητσοτάκη ήταν η ουσιαστική αποδυνάμωση 
ενός βασικού μηχανισμού αντιμετώπισης του ξεπλύματος, 
που δίνει και νόημα στις σχετικές έρευνες των αρχών: αν 
ένας ύποπτος για ξέπλυμα αποδεσμεύει περιουσιακά 
στοιχεία που έχουν, πιθανόν, αποκτηθεί παράνομα μέσα 
σε ένα 18μηνο και του δίνεται η δυνατότητα να τα κρύβει 
από τις αρχές και, ενδεχομένως, να βρίσκει ασφαλές 
καταφύγιο στο εξωτερικό, τότε ποια είναι η αξία των 
ερευνών που γίνονται από τις αρχές; Η παροχή ασυλίας 
στους τραπεζίτες και η απονεύρωση του θεσμικού 
πλαισίου για το ξέπλυμα ενισχύουν την εικόνα της Ελλάδας 
ως χώρας με αδύναμους θεσμούς. Το μόνο βέβαιο είναι ότι 
μεταρρυθμίσεις, όπως η παροχή ασυλίας στους τραπεζίτες 
και η απονεύρωση του θεσμικού πλαισίου για το ξέπλυμα 
ενισχύουν την εικόνα της Ελλάδας ως μιας χώρας με 
αδύναμους θεσμούς. Aν η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για 
την ηθική πλευρά αυτού του προβλήματος, ας δει την 
οικονομική, αφού ο βασικός της στόχος είναι να φέρει 
επενδύσεις στη χώρα και να επιταχύνει την ανάπτυξη: 
ποιος ξένος επενδυτής, άραγε, θα τοποθετήσει τα κεφάλαιά 
του στην Ελλάδα και θα κοιμάται ήσυχος, γνωρίζοντας ότι 
ακόμη και για βαρύτατα οικονομικά εγκλήματα, όπως η 
απιστία και το ξέπλυμα χρήματος, η έλλειψη ελέγχου και η 
ατιμωρησία αποτελούν τους βασικούς κανόνες; 
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 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

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

 
Έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχει 
ενεργοποιηθεί το πληροφοριακό 
σύστημα Eispraxis που θα 
διευκολύνει τους ελεγκτές να 
εντοπίσουν και να κατάσχουν 
περιουσιακά στοιχεία από 
οφειλέτες. 

ο Eispraxis θα 
«σκανάρει» το 
οικονομικό προφίλ 

κάθε οφειλέτη και  
θα προχωρά άμεσα  
σε εξονυχιστικούς 
ελέγχους μέσω νέων 
ελεγκτικών μεθόδων, 
με τη χρήση και της 
τεχνητής νοημοσύνης. 

Εφόσον οι οφειλέτες δεν ρυθμίσουν τα χρέη τους τότε το σύστημα θα περνάει στο 
στάδιο των κατασχέσεων. Δηλαδή, θα παρέχει πληροφορίες για το τι μπορεί να 
κατάσχει η εφορία έναντι των χρεών. Όπως αποκαλύπτει η έκθεση των θεσμών 
για την 13η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας το εν λόγω σύστημα δεν έχει 
παραδοθεί στο σύνολό του από τον ανάδοχο στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η λειτουργία του αναμένεται πλέον να ξεκινήσει έως τον 
Σεπτέμβριο του 2022 (αντί του Απριλίου που ήταν προγραμματισμένη).  

 
Μόλις ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό δίκτυο της εφορίας 1.100 στελέχη της ΑΑΔΕ 
θα έχουν στη διάθεσή τους όλα τα στοιχεία των φορολογούμενων με τις οφειλές 

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 19-20 Μαρτίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 224 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |             Σελίδα 25 

 
και τις δυνατότητες είσπραξης από τα εισοδήματα που 
διαθέτουν. Το νέο αυτό πληροφοριακό σύστημα θα έχει τη 
δυνατότητα διασύνδεσης και αμφίδρομης επικοινωνίας με 
συστήματα τρίτων φορέων (Εθνικό 
Ληξιαρχείο/Δημοτολόγιο, Εθνικό Κτηματολόγιο, Δικαστικές 
Αρχές, Γενικό Εμπορικό Μητρώο - ΓΕΜΗ, πιστωτικά 
ιδρύματα, συμβολαιογράφοι, το Ελληνικό Χρηματιστήριο 
και το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ) των οποίων οι πληροφορίες 
κρίνονται απαραίτητες για να σχηματιστεί μιας πλήρης 
εικόνα σχετικά με τη συμπεριφορά του κάθε οφειλέτη και να 
οργανωθεί αποτελεσματικότερα ο επιχειρησιακός 
σχεδιασμός για τη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης 
από τη φορολογική και τελωνειακή διοίκηση. Παράλληλα, 
θα «παρακολουθούνται» όλοι όσοι εμπλέκονται σε κάθε 
υπόθεση οφειλής όπως συν-οφειλέτες, συνυπόχρεοι, 
εγγυητές, νόμιμοι εκπρόσωποι (με αποτύπωση της 
περιόδου εκπροσώπησης), συσχετιζόμενες Επιχειρήσεις 
(όμιλοι, απορροφήσεις, συγχωνεύσεις). Έτσι θα 
δημιουργείται ηλεκτρονικός φάκελος ο οποίος θα 
ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για τις ενέργειες και τα 
μέτρα που έχουν ληφθεί. Συγκεκριμένα, με το νέο σύστημα 
θα προχωρά άμεσα η αποστολή των ειδοποιητηρίων για 
την επιβολή κατασχέσεων σε καταθέσεις, εισοδήματα και 
περιουσιακά στοιχεία φορολογουμένων που δεν 
πληρώνουν εμπρόθεσμα τις οφειλές τους προς το 
Δημόσιο. Οι αποστολές θα γίνονται μαζικά και 
αυτοματοποιημένα κάθε φορά που λήγει κάποια 
προθεσμία πληρωμής φόρου. Εάν δεν υπάρξει κάποια 
κίνηση από τον υπόχρεο μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα, τότε το σύστημα θα ενεργοποιεί τη διαδικασία 
ηλεκτρονικής αποστολής κατασχετηρίου σε όλες τις 
τράπεζες για τη δέσμευση και την κατάσχεση του ποσού 
της οφειλής από τα υπόλοιπα των τραπεζικών 
λογαριασμών του οφειλέτη, ώστε το Δημόσιο να μην χάνει 
καθόλου χρόνο στη διεκδίκηση των οφειλών.  

ιαδικασίες-εξπρές θα 
δρομολογούνται και για 
απλήρωτα χρέη άνω των  

500 ευρώ για τα οποία επιτρέπονται 
κατασχέσεις κινητών και ακινήτων 
περιουσιακών στοιχείων. 
Ειδικότερα το νέο σύστημα της ΑΑΔΕ θα παρέχει τις εξής 
δυνατότητες: Άμεση παροχή κεντρικής πληροφορίας σε 
επίπεδο οφειλής (προφίλ οφειλέτη), συνδυάζοντας τις 
πληροφορίες από ηλεκτρονικές εφαρμογές και 
υποσυστήματα όπως εισόδημα, περιουσιολόγιο, 
καταστάσεις πελατών/προμηθευτών, Σύστημα 
αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, Σύστημα ανταλλαγής 

πληροφοριών με κράτη-μέλη της ΕΕ και πληροφορίες από 
τρίτους (όπως Κτηματολόγιο ΑΕ, ΓΕΜΗ, ΣΑΤ κ.λπ.).  

 
Αυτοματοποίηση διαδικασιών πίστωσης, συμψηφισμού 
και συστήματος ρυθμίσεων. Άμεση αυτοματοποίηση 
διαδικασιών με στόχο ένα πλήρες και ενιαίο μοντέλο 
διαχείρισης οφειλών. Εισαγωγή νέων μεθόδων και 
τεχνολογιών στο πλαίσιο της αναγκαστικής είσπραξης. 
Εφαρμογή διαχείρισης και παρακολούθησης ταυτότητας 
οφειλέτη και οφειλών. Εφαρμογή διαχείρισης, 
παρακολούθησης και αυτοματοποίησης συμψηφισμών. 
Εφαρμογή αποστολής και διαχείρισης ηλεκτρονικών 
κοινοποιήσεων, ειδοποιήσεων και επιδόσεων. Εφαρμογή 
διαχείρισης, παρακολούθησης και αυτοματοποίησης 
λήψης μέτρων είσπραξης. Εφαρμογή ενημέρωσης των 
φορολογούμενων για θέματα οφειλών. Ένα νέο 
αυτοματοποιημένο σύστημα θα ενημερώνει τους 
φορολογούμενους για τις βεβαιωμένες οφειλές τους, την 
τήρηση των ρυθμίσεων τους. Στο «στόχαστρο» των 
ελεγκτών θα μπουν φυσικά φορολογικές υποθέσεις 
εισοδήματος, μεταβίβασης ακινήτων, γονικών παροχών, 
δωρεών, κληρονομιών και ΕΝΦΙΑ, καθώς και ΦΠΑ της 
τελευταίας πενταετίας με έμφαση στις δηλώσεις των τριών 
προηγούμενων ετών για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία 
υποβολής τους. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες μάλιστα έχουν 
εξοπλιστεί με νέα εργαλεία με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου 
να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, ενώ μόνο για φέτος 
έχουν προγραμματιστεί περισσότεροι από 27.500 έλεγχοι. 

Δ 



 

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 19-20 Μαρτίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 224 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |            Σελίδα 26 

 
Πάσχα ή το αργότερο Πρωτομαγιά με το αυτοκίνητό τους και με μειωμένα Τέλη 
Κυκλοφορίας θα κάνουν σύμφωνα με πληροφορίες όσοι ιδιοκτήτες οχημάτων 
πραγματοποιήσουν άρση ακινησίας, καθώς το υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει 
τη νέα σχετική νομοθετική ρύθμιση ώστε να εισρεύσουν χρήματα στα Ταμεία του 
Δημοσίου και να εξυπηρετηθούν οι εταιρείες ενοικιάσεων και leasing αλλά και οι 
απλοί καταναλωτές ενόψει της νέας τουριστικής περιόδου. Μάλιστα το οικονομικό 
επιτελείο επιδιώκει να θέσει σε ισχύ τα μειωμένα Τέλη Κυκλοφορίας σε 
περίπτωση άρσης ακινησίας στα τέλη Απριλίου ώστε οι επαγγελματίες του 
κλάδου των ενοικιάσεων να προλάβουν να ετοιμάσουν τον στόλο των οχημάτων 
τους που προορίζονται για τους τουρίστες πληρώνοντας μέρος των Τελών 
Κυκλοφορίας. Αν πάλι δεν προλάβουν να ενεργοποιήσουν την ευνοϊκή διάταξη 
πριν το Πάσχα τότε θα γίνει σίγουρα προς τα τέλη του μήνα, ώστε την Πρωτομαγιά 
να έχουν τεθεί σε ισχύ τα μειωμένα Τέλη Κυκλοφορίας σε περίπτωση άρσης 
ακινησίας. Σύμφωνα με πληροφορίες  

όσο οι εταιρείες χρονομίσθωσης όσο και οι 
εταιρείες ενοικιάσεων πιέζουν το ΥΠΟΙΚ να τεθεί 
σε ισχύ η ευνοϊκή διάταξη πριν από το Πάσχα! 

Παράλληλα όπως και πέρυσι η κυβέρνηση δεν θα επιβάλλει «πέναλτι» στην 
καταβολή των μειωμένων Τελών Κυκλοφορίας με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες που 
θα πραγματοποιήσουν άρση ακινησίας να πληρώσουν κυριολεκτικά Τέλη 
Κυκλοφορίας με το μήνα, καθώς δεν θα υπάρχει η επιβάρυνση του 1/12 ή των 2/12 
επί των ετήσιων Τελών. Βέβαια στα αρνητικά ενεργοποίησης των μειωμένων 
Τελών Κυκλοφορίας σε περίπτωση άρσης ακινησίας στα τέλη Απριλίου 
περιλαμβάνεται το γεγονός ότι 

ι ιδιοκτήτες και εταιρείες με οχήματα που θα 
πραγματοποιήσουν άρση ακινησίας θα πρέπει  
να πληρώσουν ολόκληρο τον Απρίλιο ασχέτως 

αν θα κινήσουν τα οχήματά τους μόνο τις τελευταίες 
ημέρες του μήνα! 
Αλλά στελέχη του ΥΠΟΙΚ εκτιμούν ότι πολλοί από τους περίπου 150.000 
ιδιοκτήτες και εταιρείες με οχήματα ενοικιάσεων θα σπεύσουν να 
πραγματοποιήσουν άρση ακινησίας πληρώνοντας και τον Απρίλιο για να 
ετοιμάσουν τα οχήματά τους για την έξοδο του Πάσχα. Αν πάλι ενεργοποιηθεί η 
ευνοϊκή διάταξη μετά το Πάσχα τότε θα τα ετοιμάσουν για την Πρωτομαγιά… Να 
υπενθυμίσουμε πως για να ισχύσουν τα μειωμένα Τέλη Κυκλοφορίας σε 
περίπτωση άρσης ακινησίας θα πρέπει να ψηφιστεί το σχετικό άρθρο σε κάποιο 

νομοσχέδιο και να δημοσιευθεί στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης ενώ το 
2021 η ευνοϊκή διάταξη 
ενεργοποιήθηκε στις 6 Μαΐου. Τα 
τελευταία χρόνια εκατοντάδες 
χιλιάδες αυτοκινήτων με 
κατατεθειμένες τις πινακίδες 
κυκλοφορίας τους περιμένουν πότε 
θα εκδοθεί η σχετική διάταξη από το 
υπουργείο Οικονομικών ώστε να 
πραγματοποιήσουν άρση ακινησίας 
καταβάλλοντας χαμηλότερα Τέλη 
Κυκλοφορίας. Πάντως πέραν των 
χαμηλότερων Τελών Κυκλοφορίας 
όσοι πραγματοποιήσουν άρση 
ακινησίας στα οχήματά τους θα 
πρέπει να γνωρίζουν πως θα 
μειωθεί αντίστοιχα και το τεκμήριο 
διαβίωσης αλλά και ο Φόρος 
Πολυτελούς Διαβίωσης αν το όχημά 
τους κινείται με κινητήρα άνω των 
1.929 κ.εκ. και δεν έχει κλείσει 10ετία. 

Το κόστος των φετινών μειωμένων 
Τελών Κυκλοφορίας όπως είχε 
αποκαλύψει πρώτο το Newsauto.gr 
δεν θα περιλαμβάνει πέναλτι κατά 
1/12 έως και 2/12 σε σχέση με τα 
αναλογικά ετήσια Τέλη Κυκλοφορίας 
με αποτέλεσμα το συνολικό κόστος 
να διαιρείται με τους 12 μήνες του 
έτους και να απορρέουν πραγματικά 
μηνιαία Τέλη Κυκλοφορίας χωρίς 
επιβαρύνσεις. Με το νέο σύστημα οι 
κάτοχοι που θα πραγματοποιήσουν 
άρση ακινησίας για 3 μήνες θα 
πληρώσουν μόνο τα 3/12 των 
ετήσιων Τελών Κυκλοφορίας. 
Αντίστοιχα αν κάποιος θέλει να 
πραγματοποιήσει άρση ακινησίας 
από τον Ιούνιο έως και τον 
Δεκέμβριο τότε θα πληρώσει τα 7/12 
των ετήσιων Τελών Κυκλοφορίας 
του οχήματός του. Παράλληλα οι 
ιδιοκτήτες οχημάτων θα πρέπει να 
γνωρίζουν πως υπάρχει χρέωση 
ολόκληρου του μήνα που γίνεται η 
άρση ακινησίας ανεξάρτητα αν 
γίνεται στην αρχή ή στο τέλος του 
μήνα. Δηλαδή για επιβατικό ΙΧ με  

 

Τ 
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ετήσια Τέλη Κυκλοφορίας 120 ευρώ και ο ιδιοκτήτης του πραγματοποιήσει άρση 
ακινησίας στις 20 Ιουνίου για ένα μήνα θα πληρώσει 10 ευρώ, για ένα τρίμηνο 30 
ευρώ ενώ αν επιλέξει την άρση ακινησίας για το υπόλοιπο του έτους αν 
ανακοινωθεί τον Μάιο θα πληρώσει 80 ευρώ. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του 
οχήματος δεν πραγματοποιήσει ηλεκτρονικά την προσωρινή ακινησία μετά τη 
λήξη της προθεσμίας που έχει λάβει τότε αυτομάτως θα του επιβληθεί το πρόστιμο 
που ισούται με το διπλάσιο του ποσού των Τελών Κυκλοφορίας. Δηλαδή αν τα 
Τέλη Κυκλοφορίας του οχήματος είναι 120 ευρώ και ο κάτοχος πλήρωσε για άρση 
ακινησίας ενός μήνα (10 ευρώ) αλλά ποτέ δεν πραγματοποίησε ηλεκτρονικά τη 
νέα ακινησία μετά το πέρας των 30 ημερών τότε η εφορία του επιβάλλει πρόστιμο 
ίσο με το διπλάσιο των ετήσιων Τελών Κυκλοφορίας, δηλαδή 240 ευρώ. Αν 
κάποιος ιδιοκτήτης οχήματος έχει πραγματοποιήσει άρση ακινησίας για ένα 
τρίμηνο και μέσα σε αυτό το διάστημα βρεθεί κάποιος αγοραστής εντός ή εκτός 
συνόρων τότε για να γίνει η μεταβίβαση ή εξαγωγή θα πρέπει να καταβληθούν και 
το υπόλοιπο ποσό των Τελών Κυκλοφορίας. Δηλαδή αν το κόστος των ετήσιων 
Τελών Κυκλοφορίας ανέρχεται σε 120 ευρώ και ο κάτοχός του πραγματοποιήσει 
άρση ακινησίας για ένα τρίμηνο καταβάλλοντας 30 ευρώ αλλά βρεθεί κάποιος να 
αγοράσει το όχημα εντός ή εκτός συνόρων τότε για να πραγματοποιηθεί η 
μεταβίβαση ή εξαγωγή θα πρέπει να καταβληθούν επιπλέον 90 ευρώ. Σε 
περίπτωση που κάποιος καταφέρει να μεταβιβάσει ή να εξάγει το όχημά του 
χωρίς να έχουν καταβληθεί τα αναλογούντα Τέλη Κυκλοφορίας τότε το πρόστιμο 
είναι ίσο με το διπλάσιο των ετήσιων Τελών Κυκλοφορίας. Η άρση ακινησίας για 
ένα ή τρεις μήνες είναι δεσμευτική και δεν μπορεί να γίνει για δεύτερη φορά εντός 
του έτους σύμφωνα με την προηγούμενη ρύθμιση. Μάλιστα αν κάποιος κάτοχος 
είχε κάνει χρήση της ευνοϊκής ρύθμισης και έχει καταβάλλει μειωμένα Τέλη 
Κυκλοφορίας για ένα μήνα θα μπορεί μόνο να πραγματοποιήσει εκ νέου άρση 
αλλά για ολόκληρο το υπόλοιπο διάστημα του έτους καταβάλλοντας το υπόλοιπο 
ποσό των Τελών Κυκλοφορίας. Δηλαδή αν κάποιος κάτοχος ΙΧ με ετήσια Τέλη 
Κυκλοφορίας 120 ευρώ κάνει άρση ακινησίας για 3 μήνες και μετά το πέρας των 
90 ημερών επιθυμεί και πάλι να κάνει άρση ακινησίας θα πρέπει να καταβάλλει 
επιπλέον 90 ευρώ για τους υπόλοιπους μήνες του τρέχοντος έτους. 

Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων που θέλουν να πραγματοποιήσουν άρση ακινησίας 
και έχουν πραγματοποιήσει ηλεκτρονικά την προσωρινή ακινησία θα πρέπει να 
επισκεφθούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα myCar της ΑΑΔΕ και να προχωρήσουν 
τις διαδικασίες. 

ιδικότερα οι ιδιοκτήτες οχημάτων αφού 
πληρώσουν τα μειωμένα Τέλη Κυκλοφορίας  
θα πρέπει να προσκομίσουν ηλεκτρονικά και  

το ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο ώστε να 
ελεγχθούν και στη 
συνέχεια να βεβαιωθεί 
η άρση της ακινησίας 
του οχήματος. 

 
Σε περίπτωση που οι πινακίδες 
κυκλοφορίας έχουν κατατεθεί σε 
κάποια Εφορία τότε ο ιδιοκτήτης του 
οχήματος θα πρέπει να προσκομίσει 
κατόπιν ραντεβού στην ΔΟΥ: 
Βεβαίωση Ακινησίας. Αστυνομική 
Ταυτότητα ή Διαβατήριο του 
αιτούντα. Αποδεικτικό πληρωμής 
τελών κυκλοφορίας. Ασφαλιστήριο 
Συμβόλαιο σε ισχύ. Με την κατάθεση 
των δικαιολογητικών οι ιδιοκτήτες 
των ΙΧ θα παραλάβουν τις πινακίδες 
και την άδεια κυκλοφορίας του 
οχήματος τους αλλά και μια δήλωση 
άρσης ακινησίας. 

την περίπτωση  
που υπάρχει 
συνιδιοκτήτης σε 

ένα όχημα για να αρθεί 
η ακινησία θα πρέπει 
να είναι σύμφωνοι  
όλοι οι συνιδιοκτήτες 
που ενημερώνονται μέσω  
της προσωποποιημένης 
πληροφόρησης ή με e-mail και 
εφόσον συμφωνούν πρέπει να 
εγκρίνουν το αίτημα. 

 
Ε 
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Με μηδενικό συντελεστή θα διατεθεί έως το τέλος του έτους 
το γεωργικό πετρέλαιο στους αγρότες, ενώ μειώνεται ο 

ΦΠΑ στα λιπάσματα από το 13% στο 6%. Αυτό 
προβλέπεται σε διάταξη που περιλαμβάνεται στο 
νομοσχέδιο για τον ΕΝΦΙΑ, που κατατέθηκε στη Βουλή. 

ρίζεται επιπλέον η δυνατότητα 
καταβολής του φόρου 
εισοδήματος για το φορολογικό 

έτος 2021 σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες 
δόσεις για τα φυσικά πρόσωπα, 
καθώς και για τα νομικά πρόσωπα  
και νομικές οντότητες. 

 
«Βροχή» πέφτουν τα πρόστιμα τους τελευταίους μήνες 
από την Περιφέρεια Αττικής στα πρατήρια υγρών 
καυσίμων στα οποία διαπιστωμένα έχουν βρεθεί 
νοθευμένη αμόλυβδη βενζίνη ή diesel κίνησης. Μάλιστα 
εκτός του ύψους του προστίμου που έχει επιβληθεί από 
τους ελεγκτές της Περιφέρεια Αττικής έχουν 
δημοσιοποιηθεί αναλυτικά οι λόγοι και οι αιτίες επιβολής 
του προστίμου αλλά και τα πλήρη στοιχεία των πρατηρίων 
υγρών καυσίμων στα οποία διαπιστώθηκαν οι 
παραβάσεις. Οι καταναλωτές πολύ εύκολα μπορούν να 
αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής τα 
πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στην Ενότητα 
«Ανακοινώσεις» και κατόπιν να επιλέξουν την Υποενότητα 
«Διοικητικά Πρόστιμα». 

Σύμφωνα με το υπ.αρ.οικ.(…) έγγραφο, το Τμήμα Εμπορίου 
ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών επιβάλλει πρόστιμο 5.000 ευρώ, 
βάσει του άρθρου 1 παρ.8.1ιι του ΦΕΚ 1039/7-7-10 Τεύχος  

 

Ο 
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Δεύτερο / Αποφ. Δ19/Φ11/οικ13098/1156 «Κατηγορίες 
Παραβάσεων Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α) Όρια προστίμου 
ανά κατηγορία και άλλα σχετικά ζητήματα – Σφράγιση 
εγκαταστάσεων» σε συνδυασμό με τα άρθρα 20 και 24 του 
Ν.4177/13(ΦΕΚ 173/8-8-2013) σε Πρατήριο Υγρών 
Καυσίμων (…) στην Αργυρούπολη διότι κατόπιν ελέγχου 
και δειγματοληψίας διαπιστωμένης από το Γενικό Χημείο 
του Κράτους, το δείγμα Βενζίνη Αμόλυβδη 95 Ron ήταν Μη 
Κανονικό διότι περιέχει τον Ιχνηθέτη Κινιζαρίνη σε 
συγκέντρωση 2,2 mg/l αντί της προβλεπόμενης 3,0 mg/l. 
Δεν επιτρέπεται η διάθεση του προϊόντος ως Καύσιμο στην 
Ελληνική Αγορά». 

 

Με την υπ. Αρ. (…) Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, 
επεβλήθη πρόστιμο 5.000 ευρώ, σύμφωνα με το Άρθρο 20 
παρ. 5 του ν.4177/13 και του άρθρου 1 παρ. 8.1 εδάφιο ii της 
Υπουργικής Απόφασης Δ19/Φ11/οικ.13098/1156/7.7.2010 
σχετικά με τις “Κατηγορίες παραβάσεων του ν.3054/2002”, 
στην εταιρεία πετρελαιοειδών με έδρα στο Χαλάνδρι διότι 
σε δειγματοληψία που διενήργησε κλιμάκιο της Γενικής 
Διεύθυνσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε. βρέθηκε Μη 
Κανονικό πετρέλαιο κίνησης διότι είχε σημείο ανάφλεξης 
μικρότερο των 40,0οC αντί του ελαχίστου επιτρεπόμενου 
55,0οC για το συγκεκριμένο καύσιμο. Δεν παραδόθηκε 
δείγμα βυτιοφόρου. Τα παραπάνω αποτελούν παράβαση 
και επιβάλλεται στο πρατήριο διακίνησης, διοικητικό 
πρόστιμο 5.000 ευρώ». 

Με την υπ. αρ. 19/07-01-2022 απόφαση της Δ/νσης 
Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας 
Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 18.584 ευρώ, σύμφωνα με την 
παράγραφο 6 του άρθρου 19, την παρ.5 του άρθρου 20, την 
παρ.1 του άρθρου 22 και σύμφωνα με την παρ.1 του 

άρθρου 24 Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-2013, σε συνδυασμό με 
την Y.A. Δ19/Φ.11/οικ.13098/1156/7.7.2010 (Β΄1039) άρθρο 1 
παρ.8.1α , στην εταιρεία που διατηρεί πρατήριο υγρών 
καυσίμων στη Ν. Φιλαδέλφεια, επειδή, μετά από 
δειγματοληψία που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της 
Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. (Tελωνείο 
Αθηνών) στο ανωτέρω πρατήριο υγρών καυσίμων, 
βρέθηκε, ανάμεσα στα άλλα, ότι το εξετασθέν κατ’ έφεση 
δείγμα πετρελαίου κίνησης που ελήφθη από την 
παλετοδεξαμενή του πρατηρίου ήταν Μη Κανονικό – 
Νοθευμένο με πετρέλαιο θέρμανσης σε ποσοστό 1,4 % 
περίπου, διότι: 1) περιείχε θείο σε ποσοστό 24,8 % mg/kg 
αντί του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου 10 mg/kg για το 
πετρέλαιο κίνησης και 2) ανιχνεύθηκε ο ιχνηθέτης (για το 
πετρέλαιο θέρμανσης) euromarker /(SOLVENT YELLOW 
124) αντί πλήρους απουσίας.» 

Με την με αριθ. (…) Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, 
επιβλήθηκε πρόστιμο ποσού 5.000 ευρώ στην εταιρεία 
εμπορίας Πετρελαιοειδών με έδρα στο Μαρούσι, για 
παράβαση των διατάξεων της Υ.Α. με αριθ. 91354/2017 
Υπουργικής Απόφασης (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), διότι κατά 
την διενέργεια δειγματοληψίας καυσίμων από κλιμάκιο της 
Υπηρεσίας στο υποκατάστημα της εταιρείας (πρατήριο 
υγρών καυσίμων) στην Αγία Παρασκευή, δεν παραδόθηκε 
το δείγμα βυτιοφόρου για το είδος αμόλυβδη βενζίνη 98 ron 
που σχηματίζεται σύμφωνα με το άρθρο 99 της ανωτέρω 
Υ.Α., κατά παράβαση του άρθρου 102§1 των κανόνων 
ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 
5 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης». 

«Με την υπ. αρ. (…) απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. 
Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, 
επεβλήθη πρόστιμο 30.000 ευρώ, σύμφωνα με την 
παράγραφο 6 του άρθρου 19, παρ.5 του άρθρου 20, παρ.1 
του άρθρου 22 και σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 24 
Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-2013, σε συνδυασμό με την Y.A. 
Δ19/Φ.11/οικ.13098/1156/7.7.2010 (Β΄1039) άρθρο 1 
παρ.8.1β, στην εταιρεία «…», που διατηρεί πρατήριο 
υγρών καυσίμων στη Ν. Φιλαδέλφεια, επειδή μετά από 
δειγματοληψία που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της 
Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. (Tελωνείο 
Αθηνών) στο ανωτέρω πρατήριο υγρών καυσίμων και στο 
προϊόν Πετρέλαιο Κίνησης, βρέθηκε, ανάμεσα στα άλλα, 
και ότι το εξετασθέν κατ’ έφεση δείγμα πετρελαίου κίνησης 
που ελήφθη από δεξαμενή του βυτιοφόρου του πρατηρίου 
ήταν Μη Κανονικό -Νοθευμένο με άλλα πετρελαϊκά 
προϊόντα υψηλής περιεκτικότητας σε θείο σε ποσοστό 
περίπου 1,2%, διότι περιείχε θείο σε περιεκτικότητα 21,7 
mg/kg αντί του μεγίστου επιτρεπόμενου ορίου 10 mg/kg για 
το πετρέλαιο κίνησης (έκθεση κατ’ έφεση εξέτασης 
δείγματος της Χημικής Υπηρεσίας Πειραιά –Τμήμα Β΄), κατά 
παράβαση του άρθρου 20 παρ.5 του Ν.4177/13».
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ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος 

 
Ο Θεόδωρος Μαθηκολώνης, Αν. 
Διευθύνων Σύμβουλος της QQuant 
Master Servicer Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. 
σημειώνει για τους στόχους των 
Funds αναφορικά με τα κόκκινα 
δάνεια: Διανύουμε μία χρονιά κατά 
την οποία έχουν ολοκληρωθεί για τις 
συστημικές τράπεζες οι μεγάλες 
συναλλαγές που περιλάμβαναν 
τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων 
δανείων. Ταυτόχρονα, 
ολοκληρώθηκαν και οι μεταφορές 
του εξειδικευμένου προσωπικού 
στις εταιρείες διαχείρισης. Αυτό 
πραγματοποιήθηκε κυρίως, μέσω 
του προγράμματος «Ηρακλής». 
Έτσι, το βάρος μετατίθεται στους 
servicers για την υλοποίηση των 
επιχειρηματικών σχεδίων που έχουν 
τεθεί για τα επόμενα χρόνια. Τα 
ερωτήματα που ανακύπτουν είναι τα 
εξής: 1. Πώς διαμορφώνεται το 
τοπίο στην ελληνική οικονομία μετά 
από 2 έτη ύφεσης και μεγάλου 
αποθέματος «Μη Εξυπηρετούμενων 
Δανείων»; Με τις πρωτοβουλίες της 
ελληνικής κυβέρνησης, της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
και του Ενιαίου Εποπτικού 
Μηχανισμού, το Πρόγραμμα 
«Ηρακλής» – που αποτελεί ένα 
σχήμα παροχής κρατικής εγγύησης 
σε ομολογίες υψηλής διαβάθμισης– 
έχει βοηθήσει σημαντικά στην 
μείωση του αποθέματος μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, βελτιώνοντας τους δείκτες των Τραπεζών και 
παρέχοντας τους την δυνατότητα να αυξήσουν το ρυθμό χρηματοδότησης της 
ελληνικής οικονομίας. Ωστόσο 

ε την πανδημία παρούσα τα τελευταία 2 έτη,  
η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει  
ο εγχώριος τραπεζικός κλάδος εξακολουθεί  

να είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.  
Και τούτο διότι, μεγάλο μέρος τους παραμένει στα βιβλία των τραπεζών. Αυτό 
συμβαίνει είτε γιατί δεν έχουν μεταβιβαστεί ή λόγω της δομής των τιτλοποιήσεων. 
Επιπρόσθετα, η πανδημία οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η πρόσφατη ενεργειακή 
κρίση εκτιμάται ότι θα δημιουργήσουν περί τα 10 δισ. ευρώ νέα κόκκινα δάνεια, 
τα οποία θα περιλαμβάνουν και μη εξυπηρετούμενα δάνεια που ρυθμίστηκαν. 2. 
Πώς αξιολογείται το Σχέδιο «Ηρακλής» μετά από 2 έτη εφαρμογής του ως προς το 
σχέδιο και τα αποτελέσματα του; Μέχρι σήμερα, οι συναλλαγές που έχουν 
ενταχθεί στο σχέδιο «Ηρακλής» είναι 15 και περιλαμβάνουν δάνεια ονομαστικής 
αξίας περίπου 50 δισ. ευρώ, ενώ οι κρατικές εγγυήσεις που έχουν δοθεί αγγίζουν 
τα 19 δισ. ευρώ. Εκτιμάται ότι, με την επέκταση στο πρόγραμμα «Ηρακλής II», 
διάρκειας έως τον Οκτώβριο του 2022, τα ποσά αυτά θα ανέλθουν σε περίπου 60 
δισ. ευρώ και σε 23 δισ. ευρώ οι εγγυήσεις αντίστοιχα. Με μια πρώτη ματιά 
παρατηρούμε ότι, στις συναλλαγές που έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι τίτλοι υψηλής 
διαβάθμισης (seniornotes) τους οποίους εγγυάται εξ ολοκλήρου το Ελληνικό 
Δημόσιο, είναι μεσοσταθμικά στο 38% της λογιστικής αξίας των συναλλαγών. 
Δηλαδή, για κάθε 100 ευρώ λογιστικής αξίας δανείων, το Ελληνικό Δημόσιο 
εγγυάται τα 38 ευρώ. Στην Ιταλία, το αντίστοιχο πρόγραμμα κρατικών εγγυήσεων, 
που ονομάζεται «GACs», ξεκίνησε το 2016 με τις μεγαλύτερες συναλλαγές να 
ολοκληρώνονται το 2018. Μέχρι το τέλος του 2021, μέσω του προγράμματος 
αυτού, έχουν ολοκληρωθεί 39 συναλλαγές αξίας 96 δισ. ευρώ και έχουν δοθεί 
εγγυήσεις ύψους περίπου 19 δισ. ευρώ. Κατ’ αντιστοιχία, για κάθε 100 ευρώ 
λογιστικής αξίας δανείων το ιταλικό δημόσιο εγγυάται περίπου τα 20 ευρώ. Σε 
αντίθεση με την Ιταλία, όπου οι στρατηγικές στα επιχειρηματικά σχέδια βασίζονται  
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κατά κύριο λόγο σε 
πλειστηριασμούς και πτωχεύσεις, 
τα επιχειρηματικά σχέδια του 
προγράμματος «Ηρακλής» έχουν 
βασιστεί κυρίως σε στρατηγικές 
αναδιαρθρώσεων, 
μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων και 
άμεσων επαναπωλήσεων δανείων 
των χαρτοφυλακίων. Μένει να 
αποδειχθεί στην πράξη η υλοποίηση 
των επιχειρηματικών σχεδίων, κάτι 
που θα απαιτήσει και νέα 
χρηματοδοτικά εργαλεία (πχ. 
αναχρηματοδότηση δανειοληπτών 
με κόκκινα δάνεια) που δεν είναι, 
προς το παρόν, διαθέσιμα από τις 
Τράπεζες. Σήμερα δεν έχουμε ακόμα 
μια ξεκάθαρη εικόνα για την πορεία 
τους, δεδομένου ότι, οι 7 από τις 15 
προαναφερθείσες συναλλαγές που 
έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα 
«Ηρακλής» ολοκληρώθηκαν στα 
τέλη του 2021.Ωστόσο, τα πρώτα 
δείγματα μαρτυρούν ότι κάποιες 
συναλλαγές υστερούν σε σχέση με 
τα επιχειρηματικά σχέδια που έχουν 
τεθεί. Κυριότερος λόγος αποτελεί η 
παρατεταμένη αναστολή των 
πλειστηριασμών. Επιπλέον 
αναμένεται ότι, η συνέχιση της 
πανδημίας έχει καθυστερήσει το 
ρυθμό δημιουργίας ρυθμισμένων 
χαρτοφυλακίων. Εκτιμάται επίσης 
ότι αυτά θα αγγίζουν το 20-25% των 
δανείων που έχουν ενταχθεί στο 
πρόγραμμα «Ηρακλής» και δυνητικά 
θα επαναπωληθούν σε επενδυτές 
ή/και Τράπεζες, επανεντάσσοντας 
ιδιώτες και επιχειρήσεις στην υγιή 
οικονομική δραστηριότητα. 3. Θα 
μπορούσαν να καταπέσουν οι 
εγγυήσεις του Δημοσίου; Ποια 
προβλήματα δημιουργεί η μη 
επίτευξη των στόχων που έχουν 
τεθεί στο πρόγραμμα «Ηρακλής»; 
Θεωρώ ότι δεν υπάρχει άμεσος 
κίνδυνος, διότι το ετήσιο ύψος των 
τοκομεριδίων των κρατικών 
εγγυήσεων που είναι απαραίτητα να 
πληρώνεται για να μην εκπέσουν 
είναι σε εύλογο επίπεδο. 

ακροπρόθεσμα 
σε ένα 
απαισιόδοξο 

σενάριο θα μπορούσε 
να υπάρξει κατάπτωση 
μέρος των εγγυήσεων 
του προγράμματος 
«Ηρακλής». 

Το ρίσκο αυτό αντισταθμίζεται σε ένα βαθμό από τα τοκομερίδια (προμήθειες) που 
λαμβάνει το Δημόσιο για τις κρατικές εγγυήσεις. Επιπρόσθετα, σε κάθε 
τιτλοποίηση, πριν την εγγραφή των εγγυήσεων στο δημόσιο χρέος, θα πρέπει να 
αναζητούνται και οι λόγοι κατάπτωσής τους, καθώς και τυχόν ευθύνες της 
εκάστοτε τράπεζας ή/και της εταιρείας διαχείρισης. Ενδεχόμενη όμως παρέκκλιση 
των επιχειρηματικών σχεδίων των τιτλοποιήσεων του προγράμματος «Ηρακλής» 
επιφέρει και μια σειρά άλλων θεμάτων για τους επενδυτές και τις εταιρείες 
διαχείρισης. Συγκεκριμένα, μετά το πέρας δύο ετών από την έναρξη τους 
(περίοδος χάριτος), όταν οι στόχοι δεν επιτυγχάνονται, όλες οι συναλλαγές 
προβλέπουν μία σειρά μέτρων, όπως την αναστολή των πληρωμών 
τοκομεριδίων των ομολογιών (μεσαίας διαβάθμισης) και μέρους της αμοιβής του 
διαχειριστή ή ακόμα και η αντικατάσταση του. Τα μέτρα αυτά λειτουργούν ως 
δικλείδες ασφαλείας των κρατικών εγγυήσεων, ενώ η ενεργοποίησή τους 
προκαλεί πλήγμα στα έσοδα των επενδυτών και των εταιρειών διαχείρισης. Από 
την εμπειρία της Ιταλίας γνωρίζουμε ότι οι 18 από τις 30 συναλλαγές (60%) του 
αντίστοιχου προγράμματος «Ηρακλής», για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα 
στοιχεία, δεν επιτυγχάνουν τους στόχους των επιχειρηματικών σχεδίων (under-
performance). Ο μέσος χρόνος για την αναστολή πληρωμών τοκομεριδίων ή/και 
αμοιβών των εταιρειών διαχείρισης είναι περίπου 8 – 10 τρίμηνα από την έναρξη 
τους, δηλαδή αμέσως μετά την περίοδο χάριτος. Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο 
είναι ότι, οι συναλλαγές που εμφάνισαν υστέρηση στο επιχειρηματικό σχέδιο 
σχετικά νωρίς (πχ. από τα πρώτα τρίμηνα) δεν φαίνεται να επανακάμπτουν. Για 
τις περισσότερες συναλλαγές που έχουν ενταχθεί στον πρόγραμμα «Ηρακλής» η 
περίοδος χάριτος ολοκληρώνεται περίπου στα μέσα του έτους 2023. Βεβαίως, 
ήδη υπάρχει κινητικότητα στην δευτερογενή αγορά καθώς οι εταιρείες διαχείρισης 
επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα «μαξιλάρι» εισπράξεων σε σχέση με τους 
στόχους του επιχειρηματικού σχεδίου, προκειμένου να αποφύγουν τις 
προαναφερθείσες αναστολές. Εφόσον δεν υπάρχει απόκλιση από τα 
επιχειρηματικά σχέδια, τα κέρδη για τους επενδυτές είναι σημαντικά καθώς 
μπορούν να λάβουν τοκομερίδια μεσαίας διαβάθμισης και μετά την περίοδο 
χάριτος. Επιπλέον, για τις εταιρείες διαχείρισης οι συμβάσεις των τιτλοποιήσεων 
προβλέπουν ικανοποιητικές αμοιβές διαχείρισης που δύσκολα 
επαναδιαπραγματεύονται. Γι’ αυτό άλλωστε, αναμένεται μεγάλος αριθμός 
πωλήσεων μέρος των χαρτοφυλακίων τους επόμενους μήνες. 4. Θα μπορούσαν 
εντός του έτους 2022 να υπάρξουν πωλήσεις σε μέρος των χαρτοφυλακίων; Αν 
ναι, σε τι είδους δάνεια; Πιστεύω πως ναι. Στην Ιταλία, μέσα στην πανδημία 
περίπου 10-20% των μηναίων εισπράξεων των αντίστοιχων συναλλαγών του 
προγράμματος κρατικών εγγυήσεων, προέρχονταν από την πώληση μέρους των 
χαρτοφυλακίων. Δυνητικά, εκτιμώ ότι θα υπάρξει υστέρηση των εισπράξεων σε 
αρκετές τιτλοποιήσεις του προγράμματος «Ηρακλής», σε σχέση με τα 
επιχειρηματικά πλάνα την επόμενη τριετία. Αυτό σημαίνει ότι, σημαντικό μέρος 
της υστέρησης θα πρέπει να καλυφθεί από πωλήσεις μέρος των χαρτοφυλακίων  
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στην δευτερογενή αγορά. 
Λαμβάνοντας δε υπόψη ότι κάποιες 
συναλλαγές του προγράμματος 
«Ηρακλής» είτε επιτρέπουν την 
πώληση μέρους των 
χαρτοφυλακίων με γρήγορες/απλές 
διαδικασίες είτε έχουν συμπεριλάβει 
πώληση χαρτοφυλακίων μέσα στα 
επιχειρηματικά πλάνα, αναμένονται 
αρκετές συναλλαγές το επόμενο 
διάστημα. 

α χαρτοφυλάκια 
προς πώληση θα 
περιλαμβάνουν 

κατά κύριο λόγο 
στεγαστικά δάνεια και 
μικρά επιχειρηματικά 
και θα προέρχονται 
είτε από μη 
εξυπηρετούμενα  
είτε από ρυθμισμένα 
χαρτοφυλάκια. 
5. Έχουν ξεκινήσει τέτοιες ενέργειες 
στην αγορά των «κόκκινων» 
δανείων; Ήδη, η αγορά από αρχές 
του 2022 κινείται σε αυτήν την 
κατεύθυνση. Υπάρχουν 
προετοιμασίες από τις εταιρείες 
διαχείρισης να πουλήσουν μέρος 
των χαρτοφυλακίων που έχουν 
ενταχθεί στο πρόγραμμα «Ηρακλής» 
είτε διμερώς ή μέσω διαγωνισμού. 
Επιπλέον, εκτός του προγράμματος 
«Ηρακλής» επενδυτές που 
απέκτησαν χαρτοφυλάκια πριν από 
3-4 χρόνια και πλησιάζουν στην 
περίοδο «ωρίμανσης» σύντομα θα 
προχωρήσουν σε αποεπένδυση. 
Ήδη, στο τέλος του 2021, 
ολοκληρώθηκαν δύο συναλλαγές. Η 
πρώτη αφορούσε στην πώληση 
περιμέτρου δανείων από 
χαρτοφυλάκιο που έχει ενταχθεί στο 
πρόγραμμα «Ηρακλής» και η 
δεύτερη, επαναπώληση 
χαρτοφυλάκιού που είχε αρχικά 
μεταβιβαστεί το 2017. Θεωρώ ότι η 
Quant θα διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο στην δευτερογενή αγορά, 
βοηθώντας τους επενδυτές στην 
αξιολόγηση των χαρτοφυλακίων 
(underwriting) και στην 
παρακολούθηση της διαχείρισης 
τους (masterservicer), εφόσον 
αποκτηθούν. 6. Πώς διαμορφώνεται 
το κομμάτι των πλειστηριασμών και 

των ακινήτων; Οι μεγάλες συναλλαγές τιτλοποιήσεων, που έχουν ενταχθεί στο 
πρόγραμμα «Ηρακλής» περιλαμβάνουν σχήματα «REOCO», τα οποία ανήκουν 
στους επενδυτές και έχουν ως στόχο την επανάκτηση/επαναγορά των ακινήτων 
μέσω πλειστηριασμών. Με αυτό τον τρόπο δίνεται ο απαραίτητος χρόνος στην 
αγορά ακινήτων να ανακάμψει και ταυτόχρονα περιορίζεται η απόκλιση στα 
επιχειρηματικά πλάνα. Βέβαια, η αναστολή των πλειστηριασμών έχει προκαλέσει 
μεγάλες καθυστερήσεις στην υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων, ιδιαίτερα 
εκείνων που ολοκληρώθηκαν πριν τον COVID. Επιπρόσθετα, ο νέος πτωχευτικός 
νόμος προβλέπει αυτόματη μείωση τιμής των ακινήτων στους πλειστηριασμούς 
(έως και 65%), γεγονός το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη ζημιά των δανείων 
που εξασφαλίζουν τα εν λόγω ακίνητα. Ως αποτέλεσμα  

ι εταιρείες διαχείρισης καλούνται να 
«προστατέψουν» την αξία των ακινήτων  
και να τα επανακτήσουν προτού σημειωθεί 

αυτόματη μείωση τιμής. Ως εκ τούτου θα  
οδηγηθούν σε επανάκτηση αρκετών ακινήτων  
από τους πλειστηριασμούς 
πράγμα το οποίο απαιτεί κεφάλαια, χρηματοδότηση και εργαλεία, πέραν από 
αυτά που ήδη προβλέπονται στα σχήματα των τιτλοποιήσεων. 7. Πώς 
διαμορφώνεται η εικόνα στις μη συστημικές τράπεζες; Μεγάλη κινητικότητα 
υπάρχει και στις μη συστημικές τράπεζες. Βλέπουμε ότι η Τράπεζα Αττικής έχει 
προχωρήσει σε περαιτέρω τιτλοποιήσεις δανείων, ενώ αξιολογείται και η 
δυνατότητα κάποιες από αυτές να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Ηρακλής». Η 
διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας Αττικής, γίνεται 
εξολοκλήρου από εταιρείες διαχείρισης με την Quant να έχει πρωταγωνιστικό 
ρόλο. Στο ίδιο μήκος κύματος, η Παγκρήτια Τράπεζα, έχει ήδη αναθέσει την 
διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Quant και έχει υπογράψει 
μνημόνιο για πιθανή συγχώνευση με την Τράπεζα Χανίων. Όσον αφορά στις 
συνεταιριστικές τράπεζες, οι επιλογές είναι περιορισμένες διότι δεν είναι εύκολο 
να προχωρήσουν σε πωλήσεις ή τιτλοποιήσεις των χαρτοφυλακίων τους, λόγω 
μεγέθους και συγκέντρωσης των δανείων και εξασφαλίσεων, σε συγκεκριμένες 
γεωγραφικές περιοχές. Επομένως, συνάγεται το συμπέρασμα ότι η διαχείριση θα 
γίνεται είτε με τις εσωτερικές μονάδες ή θα προχωρήσουν σε σύμβαση 
διαχείρισης με αντίστοιχες εταιρείες διαχείρισης. 

Τ Ο 
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Διαβάστε τι μεταδίδει tovima.gr και θα καταλάβετε: Στο 
λανσάρισμα νέου τύπου δανειοδοτικών προϊόντων 
αποκλειστικά για νοικοκυριά που θέλουν να 
χρηματοδοτηθούν για την απόκτηση οικιστικών ακινήτων 
θα προχωρήσουν έως το τέλος του έτους οι τράπεζες μέσω 
των θυγατρικών τους στον κλάδο της χρηματοδοτικής 
μίσθωσης. Μετά την πρόσφατη επέκταση του leasing και 
σε φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική 
δραστηριότητα, όλοι οι ιδιώτες θα έχουν από εδώ και στο 
εξής μία ακόμη λύση, πέραν των τραπεζικών χορηγήσεων, 
για την κάλυψη των στεγαστικών τους αναγκών. Πρόκειται 
για ένα μέσο δανεισμού με αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέση 
με τις παραδοσιακές πιστώσεις, το οποίο απευθύνεται 
κατά βάση σε όσους αναζητούν χρηματοδότηση ίση με το 
100% της εμπορικής αξίας του ακινήτου που τους 
ενδιαφέρει. Είτε διότι δεν έχουν το αρχικό κεφάλαιο για την 
απαραίτητη στα δάνεια συμμετοχή τους στη συναλλαγή ή 
επειδή απλά δεν θέλουν να δαπανήσουν ιδίους πόρους. 

ία από τις βασικές διαφορές 
μεταξύ τραπεζικού δανείου  
και leasing αφορά το ποσοστό 

χρηματοδότησης του τιμήματος για  
την αγορά ενός ακινήτου. 
Στη στεγαστική πίστη δεν μπορεί να ξεπεράσει το 80%. 
Στον αντίποδα, στη χρηματοδοτική μίσθωση ο 
δανειολήπτης δεν χρειάζεται να συμμετάσχει στο κόστος 
αγοράς της κατοικίας, καθώς καλύπτεται εξ ολοκλήρου από 
την εταιρεία leasing. Ένα ποσοστό που διαμορφώνεται 
συνήθως στο 80% επί του ποσού του δανείου ξεκινά να 
αποπληρώνεται άμεσα με μηνιαίες τοκοχρεολυτικές 
δόσεις, ενώ το υπόλοιπο 20% (balloon), αν και τοκίζεται 
εξαρχής, εξοφλείται με μία καταβολή στη λήξη της 
σύμβασης. Δηλαδή, η χρηματοδοτική μίσθωση λειτουργεί 
ως ένα δάνειο με περίοδο χάριτος πληρωμής μόνο των 
τόκων για ένα μέρος του, η διάρκεια της οποίας ισούται με 
την περίοδο αποπληρωμής του υπολοίπου. Ως εκ τούτου, 
κάθε καταβολή από τον δανειολήπτη περιλαμβάνει τους 
τόκους για το σύνολο του εκάστοτε ανεξόφλητου 
κεφαλαίου και ένα ποσό που μειώνει σταδιακά το μη 
παγωμένο μέρος του δανείου. Οι καμπάνιες για τα 
προϊόντα αυτά θα ξεκινήσουν προς τα τέλη της εφετινής 
χρονιάς. Παράδειγμα Leasing: Έστω ένα ακίνητο με 
τρέχουσα εμπορική αξία τις 200.000 ευρώ, το οποίο 
χρηματοδοτείται μέσω leasing κατά 100%. Αν η διάρκεια 
αποπληρωμής είναι τα 15 έτη, το επιτόκιο 3% και η 
τελευταία μεγάλη πληρωμή οριστεί στις 40.000 ευρώ, η 
μηνιαία δόση του πελάτη θα περιλαμβάνει: Τόκους 100 
ευρώ για τις παγωμένες 40.000 ευρώ. Τόκους για το μη 
παγωμένο ανεξόφλητο κεφάλαιο, το οποίο στην αρχή του 
δανείου ανέρχεται σε 160.000 ευρώ. Κεφάλαιο προς 
σταδιακή αποπληρωμή του υπολοίπου των 160.000 ευρώ. 

Η δόση στην προκειμένη περίπτωση, εάν δεν μεταβληθούν 
τα επιτόκια κατά τη διάρκεια της σύμβασης, διαμορφώνεται 
στα 1.205 ευρώ. Ως εκ τούτου, ο δανειολήπτης θα πρέπει 
να καταβάλει στην εταιρεία leasing 216.900 ευρώ σε 180 
μηνιαίες δόσεις και στη λήξη το υπόλοιπο των 40.000 ευρώ. 
Το τελικό κόστος ωστόσο θα είναι μικρότερο, καθώς ο 
πελάτης θα γλιτώνει φόρους για 15 χρόνια μέσω των 
απαλλαγών που θα ισχύσουν. Στον αντίποδα, αν πάρει 
στεγαστικό δάνειο, θα πρέπει να καταβάλει αρχικά 40.000 
ευρώ ως ιδία συμμετοχή για την αγορά του ακινήτου και 
στη συνέχεια 1.115 ευρώ περίπου για 180 μήνες. Σύνολο 
δηλαδή 200.700 ευρώ. Εν προκειμένω, όμως, δεν 
προβλέπεται κάποιους είδους φοροαπαλλαγή όπως στο 
leasing. Το ύψος των δόσεων στο leasing εξαρτάται, όπως 
και στα στεγαστικά δάνεια, από το επιτόκιο της σύμβασης. 
Με τη διαφορά ότι στις χρηματοδοτικές μισθώσεις ο 
πελάτης δεν επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν. 128/75, 
που ανέρχεται σε 0,12%. Το επιτόκιο εξαρτάται από το 
πιστοληπτικό προφίλ του ενδιαφερομένου, αλλά και από 
τον βαθμό δυσκολίας ρευστοποίησης του ακινήτου, σε 
περίπτωση που ο δανειολήπτης βρεθεί σε αδυναμία 
εξυπηρέτησης του χρέους του. Όσο πιο εύκολη είναι η 
μεταπώλησή του τόσο χαμηλότερο είναι και το επιτόκιο.  
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Αφού οριστικοποιηθεί το ετησιοποιημένο κόστος 
εξυπηρέτησης του δανείου, υπολογίζεται η δόση για 
διάφορες διάρκειες αποπληρωμής. Για την οριστική 
έγκριση εξετάζεται η επάρκεια του εισοδήματος του 
δανειολήπτη για την εξόφληση των μηνιαίων καταβολών. 
Όπως και στα στεγαστικά δάνεια, ισχύει ο γενικός κανόνας 
ότι κάθε δόση δεν πρέπει να υψηλότερη του 30%-40% του 
καθαρού μηνιαίου εισοδήματος του οφειλέτη. 

ι τράπεζες θα επιχειρήσουν τα 
επόμενα χρόνια να αυξήσουν τις 
χρηματοδοτήσεις leasing με 

στόχο να φθάσουν στο 30% επί των 
συνολικών χορηγήσεων στην αγορά 
των οικιστικών ακινήτων. 
Η προτίμηση αυτή είναι απόρροια του διαφορετικού 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος του χρηματοδοτούμενου 
ακινήτου που ισχύει στη χρηματοδοτική μίσθωση, το οποίο 
μειώνει τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν. Πιο συγκεκριμένα, 

στα κλασικά δάνεια το περιουσιακό στοιχείο περνάει 
άμεσα στο όνομα του πελάτη και υποθηκεύεται προς 
εξασφάλιση της τράπεζας. Για την εξάλειψη της 
προσημείωσης απαιτείται η εξόφληση του συνόλου των 
δόσεων που έχουν συμφωνηθεί. Αν το δάνειο καταστεί μη 
εξυπηρετήσιμο, είτε πρέπει να ρυθμιστεί, με κόστος λόγω 
των επιπλέον προβλέψεων που πρέπει να σχηματιστούν ή 
να ρευστοποιηθεί μέσω της χρονοβόρας διαδικασίας των 
πλειστηριασμών. Στο leasing, από την άλλη πλευρά, η 
κατοικία μέχρι την αποπληρωμή των τοκοχρεολυτικών 
δόσεων και της τελευταίας μεγάλης δόσης (balloon) ανήκει 
στον πιστωτή. Με τον τρόπο αυτόν οι τράπεζες 
διευκολύνονται κατά την ανάκτηση του ανοίγματός τους αν 
το δάνειο κοκκινίσει. Έτσι, σε περίπτωση επιδείνωσης του 
μακροοικονομικού περιβάλλοντος και γενικευμένης 
μείωσης των εισοδημάτων, όπως συνέβη την περασμένη 
δεκαετία, θα μετριαστεί η αναπόφευκτη άνοδος των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων. Και αυτό διότι το ακίνητο 
μπορεί άμεσα να μεταπωληθεί ή να αξιοποιηθεί με 
διαφορετικό τρόπο. Έτσι, το ρίσκο που απορρέει από 
αυτές τις χορηγήσεις περιορίζεται σημαντικά, μειώνοντας 
τις απαραίτητες για τον πιστωτικό κίνδυνο προβλέψεις, 
γεγονός που συμβάλλει στην ενίσχυση της οργανικής 
κερδοφορίας των τραπεζικών ομίλων. 

 
Μια βροχή… πλειστηριασμών με συνολική τιμή πρώτης προσφοράς, που 
ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ, έχει προγραμματιστεί για τις 12 Μαΐου καθώς βγαίνει στο 
σφυρί συγκρότημα κατοικιών στο Κεφαλάρι της Κηφισιάς με οφειλέτιδα την 
κατασκευαστική Ιόνιος Τεχνική, μια εκ των εταιρειών του άλλοτε 
μεγαλοεργολάβου Γιάννη Μαρούλη. Ο Γ. Μαρούλης, με όχημα τον όμιλο ΑΕΓΕΚ 
και τη συγγενή Ιόνιος, κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, πρωταγωνιστούσε στην 
εγχώρια αγορά των κατασκευών, αναλαμβάνοντας μια σειρά από «ηχηρά» 
δημόσια έργα, με τα οποία συνέδεσε το όνομά του και έμεινε στην ιστορία όχι 
απαραίτητα για τους σωστούς λόγους. Ανάμεσα σε αυτά συγκαταλέγονται το 
Μετρό της Θεσσαλονίκης και ο οδικός άξονας Άκτιο-Αμβρακία, δύο projects που 
η υλοποίησή τους πέρασε από διάφορα σκαμπανεβάσματα και περιπέτειες. Η 
αδυναμία της ΑΕΓΕΚ να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της και οι δραματικές 

καθυστερήσεις που σημειώνονταν 
στις εργολαβίες οδήγησαν στο να 
κηρυχτεί έκπτωτη από την Αμβρακία 
(την εργολαβία της οποίας είχε 
αναλάβει το 2010 με μεγάλες 
εκπτώσεις που έφταναν το 50%) ενώ 
το Μετρό της Θεσσαλονίκης πέρασε 
και επίσημα το 2017 στην Άκτωρ. 

α αξεπέραστα 
προβλήματα και  
ο ασφυκτικό 

περιβάλλον 
κατέστησαν σχεδόν 
ανέφικτη οποιαδήποτε 
προσπάθεια διάσωσης 
της ΑΕΓΕΚ, η οποία 
κατέληξε για δεύτερη 
φορά στην ιστορία  
της στο μονοπάτι  
της πτώχευσης. 
Η πικρή γεύση των μεγάλων 
δημόσιων έργων είχε σαν 
αποτέλεσμα ο Γιάννης Μαρούλης με 

Ο 
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την Ιόνιος Τεχνική, που είχε απομείνει στη φαρέτρα του, έστρεψε το βλέμμα του 
σε μικρότερου βεληνεκούς εγχειρήματα. Μεταξύ αυτών και το συγκρότημα 
κατοικιών στο Κεφαλάρι, το οποίο αποτελείται από 8 μεζονέτες, η καθεμιά από τις 
οποίες βγαίνει στο σφυρί με τη διενέργεια 8 ξεχωριστών ηλεκτρονικών 
πλειστηριασμών, οι οποίοι θα διεξαχθούν την ίδια μέρα και πιο συγκεκριμένα στις 
12 Μαΐου με επισπεύδουσα την dovalue. Το συγκρότημα κατοικιών έχει ανεγερθεί 
σε ένα οικόπεδο συνολικής έκτασης 2.002 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στο Κεφαλάρι 
της Κηφισιάς εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως σε οικοδομικό τετράγωνο 
το οποίο περιβάλλεται από τις οδούς Ζακύνθου, Λευκωσίας, Κερκύρας και 
Κυθήρων και ειδικότερα με προσόψεις στην οδό Ζακύνθου και στην οδό Κερκύρας 
(διαμπερές). Την κούρσα σε επίπεδο υψηλότερης τιμής εκκίνησης οδηγεί η 
μεζονέτα με επιφάνεια 430 τμ και τιμή πρώτης προσφοράς στα 728.000 ευρώ και 
ακολουθεί η οικία με εμβαδόν 380 τμ στα 650.500 ευρώ, η οικία με επιφάνεια 361 
τμ στα 625.000 ευρώ, η οικία με εμβαδόν 361 τμ στα 625.000 ευρώ, η οικία με 
επιφάνεια 401 τμ στα 617.500 ευρώ, η οικία με εμβαδόν 392 τμ στα 611.000 ευρώ, 
η οικία με επιφάνεια 362 τμ στα 579.500 και η οικία με εμβαδόν 361 τμ στα 578.000 
ευρώ. Όπως επισημαίνεται στην έκθεση εκτίμησης «πρόκειται περί ενός 
συγκροτήματος 8 κατοικιών τύπου maisonnette, με 2 υπόγεια. Οι συγκεκριμένες 
κατοικίες, έχουν κατασκευασθεί επί διαμπερούς οικοπέδου, με προσόψεις επί 
των οδών Κερκύρας και Ζακύνθου, και ανήκουν ανά τέσσερις σε δύο κτίρια. Το 
Κτίριο 1 έχει πρόσωπο επί της οδού Ζακύνθου, ενώ το Κτίριο 2 επί της οδού 
Κερκύρας». Σε ό,τι αφορά στις αυθαιρεσίες, που έχουν γίνει, η έκθεση αναφέρει 
ότι «έχει κατασκευασθεί αυθαιρέτως σοφίτα κάτωθεν της κεραμοσκεπούς στέγης 
σε όλες τις κατοικίες». Τέλος, να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που 
οδηγούνται σε πλειστηριασμό περιουσιακά στοιχεία, τα οποία ανήκαν σε 
εταιρείες συμφερόντων του Γιάννη Μαρούλη με πιο πρόσφατο παράδειγμα τον 
πλειστηριασμό ακινήτων στην Κεφαλλονιά της εταιρείας Ι. Μαρούλης 
Κατασκευαστική. 

Τα σημάδια της εγκατάλειψης είναι εμφανή στην εξωτερική όψη του κτιρίου 
γραφείων στον Νέο Κόσμο κοντά στη λεωφόρο Συγγρού, το οποίο στο παρελθόν 
στέγαζε τα γραφεία της ξενοδοχειακής εταιρείας ΑΣΤΥ Α.Ε., του βραχίονα των 
τουριστικών δραστηριοτήτων της γνωστής κυπριακής οικογένειας Παρασκευαΐδη 
στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια οικογένεια, η οποία μεταξύ άλλων, συνέδεσε το 
όνομά της με ένα από τα γνωστότερα ξενοδοχεία της Αθήνας, το Ledra Marriott 

hotel, το οποίο κατασκευάστηκε τη 
δεκαετία του 1980 από τον 
επιχειρηματία Γιώργο 
Παρασκευαϊδη ενώ τη διαχείρισή 
του για τρεις δεκαετίες είχε αναλάβει 
η αλυσίδα Marriott International, η 
οποία, ωστόσο αποφάσισε να 
αποχωρήσει τον φθινόπωρο του 
2013. Η αποχώρηση της Marriott, η 
οποία οδήγησε στη μετονομασία του 
πολυτελούς ξενοδοχείου σε Athens 
Ledra, έπαιξε από ό,τι φαίνεται 
καταλυτικό ρόλο στη μετέπειτα 
πορεία του κεντρικού ξενοδοχείου 
καθώς λίγο καιρό αργότερα και πιο 
συγκεκριμένα την άνοιξη του 2014, η 
ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια 
εταιρεία, ΑΣΤΥ Α.Ε., κατέθεσε αίτηση 
υπαγωγής στο άρθρο 99 του 
πτωχευτικού κώδικα. Σύμφωνα με 
τις δημοσιευμένες οικονομικές 
καταστάσεις, η εταιρεία το 2013 είχε 
εμφανίσει κύκλο εργασιών της 
τάξεως των 7,9 εκατ. ευρώ έναντι 
10,3 εκατ. ευρώ το 2012, 
καταγράφοντας ωστόσο σημαντικές 
ζημιές, οι οποίες το 2013 
διευρύνθηκαν στα 2,81 εκατ. ευρώ 
έναντι ζημιών 1,78 εκατ. ευρώ που 
είχε σημειώσει στην προηγούμενη 
οικονομική χρήση. 

ι αρνητικές 
επιδόσεις σε 
συνδυασμό με το 

δυσβάσταχτο ύψος των 
υποχρεώσεων, οι 
οποίες άγγιζαν τα  
55 εκατ. ευρώ, 
κατέστησαν μονόδρομο 
τη διαδικασία του 
πλειστηριασμού για  
το ξενοδοχείο 
, το οποίο-ύστερα από κάποιες 
ανεπιτυχείς προσπάθειες με αρχικό 
τίμημα να είχε οριστεί στα 48 εκατ. 
ευρώ-πέρασε τελικά στο 
χαρτοφυλάκιο του αμερικανικού 
ομίλου Hines το καλοκαίρι του 2017 
έναντι ποσού 33,05 εκατ. ευρώ, 
σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για 
το τουριστικό κατάλυμα, το οποίο  
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σήμερα λειτουργεί ως Grand Hyatt Athens. Το χαρτοφυλάκιο της ΑΣΤΥ, η οποία 
συστάθηκε το 1977 δεν περιοριζόταν μόνο στο ξενοδοχείο καθώς περιλάμβανε και 
άλλα ακίνητα, μεταξύ των οποίων και το πολυώροφο κτίριο γραφείων, το οποίο 
βρίσκεται στην οδό Πύρρας 4 στη θέση Άγιος Σώστης στον Νέο Κόσμο έναντι του 
πρώην Ledra Athens. Το εν λόγω ακίνητο, στο οποίο μέχρι και σήμερα 
εμφανίζεται να έχει την έδρα της η ΑΣΤΥ αν και είναι κλειστό και εγκαταλελειμμένο, 
βγαίνει για δεύτερη φορά στο σφυρί στις 6 Απριλίου καθώς είχε προηγηθεί στα 
τέλη Δεκεμβρίου μια πρώτη προσπάθεια για να βρεθεί ενδιαφερόμενος 
πλειοδότης, χωρίς ωστόσο κάποιο αποτέλεσμα. Η τιμή εκκίνησης έχει οριστεί στα 
1,402 εκατ. ευρώ ενώ επισπεύδουσα είναι η CEPAL Hellas. Πρόκειται για ένα 
κτίριο γραφείων και καταστημάτων συνολικής επιφανείας 1.419,33 τ.μ., το οποίο 
έχει κατασκευαστεί σε ένα ενιαίο οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο, συνολικής 
έκτασης 383,40 τ.μ., που προήλθε ουσιαστικά από τη συνένωση δύο όμορων 
οικοπέδων. Το συγκεκριμένο κτίριο αποτελείται από δύο υπόγεια, ισόγειο, πέντε 
ορόφους και δώμα, ενώ στο ισόγειο αναπτύσσονται τέσσερα καταστήματα, 
καθένα από το οποίο διαθέτει ανεξάρτητη είσοδο από την οδό Πύρρας. Όπως 
επισημαίνεται στην έκθεση εκτίμησης, κατά την εξωτερική αυτοψία που 
διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι «η κατάσταση συντήρησης και διατήρησης του 
κτιρίου είναι ικανοποιητική, λαμβάνοντας υπόψη το έτος κατασκευής 

(τοποθετείται στο έτος 1983) και τις 
κατασκευαστικές προδιαγραφές του 
κτιρίου». Τέλος, να σημειωθεί ότι τον 
περασμένο Δεκέμβριο βγήκε στο 
σφυρί και τελικά άλλαξε χέρια και ένα 
άλλο ακίνητο που ανήκε στην ΑΣΤΥ, 
το οποίο βρίσκεται επί της οδού 
Πύρρας 6-8 με το ποσό της 
κατακύρωσης να κλείνει στα 814.253 
ευρώ έναντι τιμής πρώτης 
προσφοράς 525.000 ευρώ. Εκτός, 
όμως, από τις τουριστικές της 
δραστηριότητες, η οικογένεια 
Παρασκευαϊδη έχει να επιδείξει 
μακροχρόνια παρουσία και στον 
κατασκευαστικό κλάδο σε Ελλάδα, 
Κύπρο και Μέση Ανατολή καθώς επί 
πολλά έτη αποτελούσε το P στην 
J&P AVAX, πλέον μόνο AVAX. 

 
«Καθρέφτης» της αλματωδώς επιδεινούμενης οικονομικής 
κατάστασης των νοικοκυριών είναι τα στοιχεία για 
ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο και τα «κόκκινα» 
δάνεια. 

ιδικότερα, τον Ιανουάριο του  
2022 τα ληξιπρόθεσμα χρέη  
προς την Εφορία άγγιξαν τα 113 

δισεκατομμύρια ευρώ από σύνολο 
άνω των 4 εκατομμυρίων οφειλετών. 
Είναι χαρακτηριστικό της κατάστασης ότι τα νοικοκυριά και 
οι επιχειρήσεις τον πρώτο μήνα του έτους δεν πλήρωσαν 
φόρους ύψους 803 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία της ΑΑΔΕ, τον Ιανουάριο, τα νέα ληξιπρόθεσμα 
χρέη ανήλθαν συνολικά σε 863 εκατ. ευρώ ενώ πέρυσι την 
ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 599 εκατομμύρια ευρώ (αύξηση 
κατά 44,07%). Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ 

υπάρχει επιβάρυνση ακραίων τιμών, καθώς το 25,5% (220 
εκατομμύρια) του εν λόγω ποσού για το 2022 προέρχεται 
από 60 οφειλέτες, ενώ από τα 599 εκατ. του Ιανουαρίου 
2021 τα 145 εκατομμύρια προέρχονται από 43 οφειλέτες. Οι 
φόροι που δεν πληρώθηκαν τον Ιανουάριο ανήλθαν σε 803 
εκατομμύρια ευρώ είναι απλήρωτοι φόροι από τα φυσικά 
πρόσωπα και τις επιχειρήσεις. Το σύνολο των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών ανήλθε σε 112,959 
δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά τα 25,029 δισεκατομμύρια 
ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης, με το πραγματικό 
ληξιπρόθεσμο χρέος να διαμορφώνεται στα 87,931 δισ. 
ευρώ. 

 

Ε 
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ε χρέη  
στην Εφορία 
εμφανίζονται 

4.049.913 
φορολογούμενοι εκ 
των οποίων 1.989.167 
απειλούνται με 
κατασχέσεις  
και δεσμεύσεις 
περιουσιακών 
στοιχείων, ενώ για 
1.335.786 οφειλέτες 
έχουν ληφθεί 
αναγκαστικά  
μέτρα είσπραξης. 

 

Αντίστοιχα, τα 80 δισεκατομμύρια 
ευρώ πλησιάζει η ονομαστική αξία 
των κόκκινων δανείων που 
διαχειρίζονται οι Εταιρείες 
Διαχείρισης Απαιτήσεων. Σύμφωνα 
με τα στοιχεία της Τραπέζης της 
Ελλάδος αύξηση κατά 7,538 δισ. 
ευρώ παρουσίασε κατά το τέταρτο 
τρίμηνο του 2021 η ονομαστική αξία 
των δανείων του ιδιωτικού τομέα του 
εσωτερικού, τα οποία διαχειρίζονται 
οι εγχώριες ΕΔΑΔΠ και έχουν 
μεταβιβαστεί σε εξειδικευμένα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του 
εξωτερικού. Έτσι, η συνολική αξία 
των δανείων αυτής της κατηγορίας 
διαμορφώθηκε σε 79,738 δισ. ευρώ 
στο τέλος του δ’ τριμήνου του 2021, 
έναντι 72,200 δισ. ευρώ το 
προηγούμενο τρίμηνο. 
Υπενθυμίζεται ότι ο διοικητής της 
Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης 
Στουρνάρας έχει επιστήσει την 

προσοχή καθώς τα δάνεια αυτά δεν 
έχουν «βγει από το σύστημα» με 
αποτέλεσμα η διαχείριση τους να 
αποτελεί πρόκληση για την 
οικονομία. Από τα δάνεια αυτά τα 
στοιχεία της ΤτΕ δείχνουν ότι τα 32 
δισ. ευρώ αφορούν σε δάνεια προς 
επιχειρήσεις από 29,114 δισ. ευρώ 
στο τέλος του προηγούμενου 
τριμήνου. Αναλυτικότερα, η 
ονομαστική αξία των δανείων προς 
τις μη χρηματοπιστωτικές 
επιχειρήσεις (ΜΧΕ) αυξήθηκε κατά 2, 
916 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 
31,945 δισ. ευρώ στο τέλος του δ’ 
τριμήνου του 2021. Από τα υπό 
διαχείριση δάνεια προς τις ΜΧΕ, 
ποσό 16,311 δισ. ευρώ αφορά 
δάνεια προς μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Η ονομαστική 
αξία των υπό διαχείριση δανείων 
προς λοιπά χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα μειώθηκε κατά 5 εκατ. 
ευρώ, στα 80 εκατ. ευρώ στο τέλος 
του δ’ τριμήνου του 2021. Η 
ονομαστική αξία των υπό διαχείριση 
δανείων προς ελεύθερους 
επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές 
επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 1,171 
δισ. ευρώ έναντι του προηγούμενου 
τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 
11,675 δισ. ευρώ στο τέλος του δ’ 
τριμήνου του 2021. Η ονομαστική 
αξία των υπό διαχείριση δανείων 
προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη 
κερδοσκοπικά ιδρύματα αυξήθηκε 
κατά 3,454 δισ. ευρώ έναντι του 
προηγούμενου τριμήνου και 
διαμορφώθηκε σε 36,037 δισ. ευρώ 
στο τέλος του δ’ τριμήνου του 2021. 
Αναλυτικότερα, τα υπό διαχείριση 
καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν 
αύξηση κατά 726 εκατ. ευρώ και 
διαμορφώθηκαν σε 16,070 δισ. 
ευρώ. Τα υπό διαχείριση στεγαστικά 
δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 
2,729 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκαν 
σε 19,776 δισ. ευρώ. 

Ο Γιώργος Ψαράκης, δικηγόρος 
Αθηνών αναλύει τις επιλογές των 
δανειοληπτών: Νέος εξωδικαστικός 
μηχανισμός, δεύτερη ευκαιρία, 
τραπεζική διαμεσολάβηση, 
εξυγίανση, κώδικας δεοντολογίας, 
πτώχευση κοκ. Δεν υπερβάλλουμε 
όταν ισχυριζόμαστε ότι το τοπίο  

 
είναι παντελώς πολύπλοκο όχι μόνο 
για τους άμεσα ενδιαφερόμενους 
(οφειλέτες) αλλά και για τους ίδιους 
τους ειδικούς συμβούλους 
(δικηγόρους, λογιστές κτλ.). Για 
άλλη μια φορά, ωστόσο, 
επικοινωνιακά ο νέος πτωχευτικός 
νόμος (ο οποίος και τιτλοφορείται 
κατ’ ευφημισμόν «ρύθμιση οφειλών 
και παροχή δεύτερης ευκαιρία») 
πέτυχε τον στόχο του: δελτία Τύπου 
από το αρμόδιο υπουργείο και 
διάφορες ανακοινώσεις περί 
δυνατότητας διαγραφής χρεών, 
προσαυξήσεων και προστίμων 
έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον 
μεγάλης μερίδας οφειλετών. 

ύσκολα, όμως, 
κάποιος μπορεί 
πραγματικά να 

γνωρίζει ποια είναι  
η βέλτιστη ρύθμιση  
για εκείνον∙ εύλογη 
συνέπεια όταν 
ξεδιπλώνεται μπροστά 
σου μια πληθώρα 
εναλλακτικών. 
Στο παρόν άρθρο θα 
προσπαθήσουμε να δώσουμε 
κάποιες κατευθύνσεις για να μπορεί  

 

Μ 

Δ 
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έκαστος οφειλέτης (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) να λάβει 
πιο ορθολογικές αποφάσεις, απαντώντας σε ενδεικτικά 
παραδείγματα. Ας σημειωθεί εκ των προτέρων ότι, 
συμπληρωματικά με το παρόν άρθρο, στην ιστοσελίδα της 
Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 
(http://www.keyd.gov.gr) υπάρχουν ιδιαίτερα χρήσιμες 
απαντήσεις σε αντίστοιχα δεκάδες ερωτήματα που έχουν 
υποβληθεί στο πλαίσιο σεμιναρίων παρουσίασης που 
διεξάγονται σε όλη την Ελλάδα. 1. Έχω χρέη σε Τράπεζες, 
προμηθευτές, Δημόσιο και ΕΦΚΑ. Διατηρώ μια μικρή 
ατομική επιχείρηση και δεν έχω ακίνητη περιουσία (ή έχω 
την κατοικία μου που ωστόσο είναι βεβαρυμμένη με 
προσημειώσεις για ποσά κατά πολύ μεγαλύτερα της 
εμπορικής της αξίας). 

λύση που αρμόζει περισσότερο 
στην περίπτωση αυτή είναι η 
πτώχευση σε συνδυασμό με  

το θεσμό της «δεύτερης ευκαιρίας» 
(απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη) 
και πιθανόν του «ευάλωτου οφειλέτη» (μεταβίβαση 
κατοικίας στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωση). Με 
την έκδοση της πτωχευτικής απόφασης και την πάροδο 
3ετίας (ή έτους ανάλογα με την περιουσία που διαθέτει ο 
πτωχός), τα χρέη «διαγράφονται» και δύναται πλέον ο 
οφειλέτης να ξεκινήσει από την αρχή, εκκινώντας ακόμα και 
νέα επιχειρηματική δραστηριότητα (την οποία μπορεί να 
εκκινήσει και αμέσως μετά την έκδοση της πτωχευτικής 
απόφασης). Εξάλλου, ο εξοπλισμός της ατομικής 
επιχείρησης θα είναι κατά βάση ακατάσχετος (η 
πτωχευτική περιουσία περιλαμβάνει το σύνολο της 
περιουσίας που ανήκει στον οφειλέτη κατά την κήρυξη της 
πτώχευσης, οπουδήποτε και αν βρίσκεται∙ δεν ανήκουν, 
όμως, στην πτωχευτική περιουσία τα ακατάσχετα, μεταξύ 
των οποίων συγκαταλέγονται και όσα πράγματα είναι 
απαραίτητα για την εργασία όσων αποκτούν εισόδημα από 
ατομική επιχείρηση). Η κατοικία του, ωστόσο, θα 
ρευστοποιηθεί προς όφελος των πιστωτών του, εκτός κι αν 
κριθεί «ευάλωτος οφειλέτης» και επιλέξει τη μεταβίβαση της 
κατοικίας στον φορέα απόκτησης και τη μίσθωσή της από 
τον τελευταίο. Προσοχή, επίσης, και στο εξής: σε 
περίπτωση διαγραφής οφειλών από ασφαλιστικές 
εισφορές μη μισθωτής απασχόλησης, ακυρώνεται ο 
χρόνος ασφάλισης και τα ασφαλιστικά δικαιώματα των μη 
μισθωτών ασφαλισμένων. 2. Έχω μεγάλη ακίνητη 
περιουσία, η αξία της οποίας υπερβαίνει το σύνολο των 
οφειλών μου. Ωστόσο δεν έχω την ρευστότητα να 
εξοφλήσω τις οφειλές μου προς Δημόσιο, Τράπεζες και 
ΕΦΚΑ κατά το χρόνο που αυτές καθίσταται ληξιπρόθεσμες. 
Στο παραπάνω παράδειγμα θα ταίριαζε καλύτερα η λύση 
της ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό του Νέου 
Πτωχευτικού Νόμου. Τούτο διότι θα εκτιμηθούν οι αξίες των 
ακινήτων βάσει ΕΝΦΙΑ και η εισοδηματική κατάσταση του 
οφειλέτη, ούτως ώστε να μπορούν οι οφειλές του να 
ρυθμιστούν αναλόγως, με δυνατότητα αποπληρωμής μέχρι 
240 δόσεις για τις οφειλές σε Δημόσιο και Ασφαλιστικά 
Ταμεία και 420 για τους χρηματοδοτικούς φορείς 
(ειδικότερα για τις οφειλές προς τις τράπεζες και 
διαχειριστές δανείων, η διευθέτησή τους μπορεί να γίνει αν 
πρόκειται για ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια σε έως 420 
δόσεις ενώ για επιχειρηματικά σε έως 180 δόσεις, βάσει 

των οδηγιών της ΕΓΔΙΧ). Προσοχή όμως: όπως 
χαρακτηριστικά απαντάει και η Ειδική Γραμματεία 
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους «…στη διαδικασία του 
Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών δεν 
υπάρχει υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων ή των 
διαχειριστών δανείων (που εκπροσωπούν τα funds) να 
προβούν σε ρύθμιση των χρεών των οφειλετών».  

πίσης για να γίνει δεκτή μια 
ρύθμιση θα πρέπει ο οφειλέτης  
να κριθεί ότι έχει τα απαραίτητα 

εισοδήματα για να τηρήσει ένα 
πρόγραμμα πληρωμών∙ αν τα 
εισοδήματά του είναι μηδενικά  
(ή ελάχιστα) δεν θα γίνει  
δεκτή κάποια ρύθμιση 
(μέσω της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού) 
αλλά θα προτιμηθεί η διαδικασία της αναγκαστικής 
ρευστοποίησης της περιουσίας του. 3. Δεν έχω καμία 
περιουσία και καμία δραστηριότητα. Είμαι μισθωτός. 
Οφείλω, όμως, μεγάλα ποσά σε ασφαλιστικά ταμεία και σε 
Δημόσιο από προηγούμενη επιχειρηματική μου 
δραστηριότητα. Η υποβολή αίτησης πτώχευσης είναι η 
λύση που αρμόζει περισσότερο. Τούτο διότι μετά από 3 έτη 
από την καταχώρισή του στο μητρώο φερεγγυότητας, ο 
οφειλέτης θα απαλλαγεί από τα χρέη και θα μπορεί να 
αποκτήσει ξανά περιουσιακά στοιχεία στο όνομά του.  

 

Η 
Ε 
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Ωστόσο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 της 
υπ’ αριθμ. 44510 ΕΞ 2021 ΚΥΑ, σε περίπτωση διαγραφής 
οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές μη μισθωτής 
απασχόλησης λόγω απαλλαγής του οφειλέτη κατόπιν 
κήρυξής του σε πτώχευση, ακυρώνεται ο χρόνος 
ασφάλισης και τα ασφαλιστικά του δικαιώματα. 4. Είμαι 
μέτοχος και Διευθύνων Σύμβουλος εταιρείας που έχει 
υψηλές οφειλές σε Δημόσιο και πιστωτικά ιδρύματα. Η αξία 
των παγίων είναι, σχετικά με το ύψος των χρεών, αρκετά 
μικρή. Η επιχείρηση είναι εντάσεως εργασίας και η 
τεχνογνωσία που έχω αποκτήσει είναι αυτή που τελικά έχει 
τη μεγαλύτερη αξία. Δεν έχω προσωπική περιουσία. Στην 
περίπτωση αυτή θα μπορούσε να συζητηθεί το ενδεχόμενο 
της πτώχευσης, με παράλληλη απαλλαγή του 
εκπροσώπου από τα χρέη που βαραίνουν τον ίδιο 
προσωπικά λόγω εκπροσώπησης της εταιρείας (βάσει 
άρθρου 195 πτωχευτικού νόμου). Αντίστοιχα, εφόσον 
υπάρχουν χρέη λόγω εγγυήσεων (για δάνεια λ.χ. σε 
πιστωτικά ιδρύματα), τα οποία δεν διαγράφονται λόγω 
πτώχευσης της εταιρείας-πρωτοφειλέτιδας, θα μπορούσε 
να συζητηθεί το ενδεχόμενο υποβολής ατομικής αίτησης 
πτώχευσης ενώ η εταιρεία να παραμείνει αδρανής (και τα 
περιουσιακά της στοιχεία να εκποιηθούν μέσω 
αναγκαστικής εκτέλεσης από τους δανειστές της). Στην 
περίπτωση αυτή ο διευθύνων σύμβουλος «καθαρίζει» από 
όλα τα χρέη που υπάρχουν κατά το χρόνο υποβολής της 
αίτησης πτώχευσης και δύναται κατόπιν να εκκινήσει νέα 
επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι μετοχές του ή τα 
εταιρικά μερίδια (αν είναι ΕΠΕ ή ΙΚΕ) στην παλιά εταιρεία 
θα εκποιηθούν κι αυτά από του δανειστές του. Με τον 
τρόπο αυτό πετυχαίνει να κάνει ένα νέο επιχειρηματικό 
ξεκίνημα χωρίς να έχει τα βαρίδια του παρελθόντος. 
Δυνατή είναι φυσικά και η προσπάθεια επίτευξης 
συμφωνία εξυγίανσης με τους δανειστές της Α.Ε. ώστε να 
αποφευχθεί η πτώχευση. Η τελευταία δυνατότητα, όμως, θα 
υφίσταται μόνο αν οι δανειστές συμφωνήσουν σε μια 
διαγραφή χρεών τέτοιου ύψους, ώστε να καταστεί βιώσιμη 
η επιχείρηση (βλ. παρακάτω ερώτημα υπ’ αριθμ. 7). 5. Είμαι 
νόμιμος εκπρόσωπος Α.Ε. που έχει οφειλές μόνο σε ένα 
πιστωτικό ίδρυμα. Στην περίπτωση αυτή ο εξωδικαστικός 
μηχανισμός δεν μπορεί να λειτουργήσει (οφειλές μόνο σε 
ένα πιστωτικό ίδρυμα). Άρα μόνη λύση είναι η εφαρμογή 
του Κώδικα Δεοντολογίας, όπως αυτός τροποποιήθηκε 
πριν από λίγους μήνες (αριθμ. απόφ. 392/1/31.5.2021), με 
συγκεκριμένους ωστόσο περιορισμούς για επιχειρήσεις με 
κύκλο εργασιών άνω του 1.000.000 ευρώ. Τελικά το 
πρόβλημα υπερχρέωσης θα επιλυθεί μεταξύ επιχείρησης – 
τράπεζας με τη διενέργεια διαπραγματεύσεων, αρκετά 
σκληρών ορισμένες φορές και εξαρτωμένων από την 

διαπραγματευτική δύναμη που έκαστο μέρος έχει την 
κρίσιμη χρονική στιγμή.  

νόμιμος εκπρόσωπος δεν 
ευθύνεται με την προσωπική  
του περιουσία για χρέη προς  

τα πιστωτικά ιδρύματα, εκτός  
κι αν έχει εγγυηθεί γι’ αυτά  
(το οποίο είναι και το συνήθως συμβαίνον στις 
οικογενειακές επιχειρήσεις). Δυνατή είναι και η χρήση της 
διαδικασίας εξυγίανσης, εφόσον υπάρχει η συμφωνία εκ 
μέρους του πιστωτικού ιδρύματος (ο κώδικας δεοντολογίας 
έχει ως στόχο τη συμφωνία ενώ η διαδικασία εξυγίανσης 
κατά βάση την προϋποθέτει∙ η επιλογή ενός εκ των δύο 
μηχανισμών εξαρτάται και από την φορολογική 
μεταχείριση της τυχόν διαγραφής χρέους). 6. Έχω ατομική 
επιχείρηση που έχει οφειλές μόνο σε ΕΦΚΑ και Δημόσιο. 
Στην περίπτωση αυτή ενδεδειγμένη λύση φαίνεται να είναι 
η διαδικασία των εξωδικαστικού μηχανισμού με βάση τον 
διμερή μηχανισμό ρύθμισης. Για οφειλές προς τη 
Φορολογική Διοίκηση ή/και τους Φορείς Κοινωνικής 
Ασφάλισης που υπερβαίνουν το ποσό των 10.000 ευρώ 
ανά πιστωτή, ο οφειλέτης μπορεί να κάνει αίτηση στον 
εξωδικαστικό μηχανισμό, η οποία δρομολογείται προς τον 
πιστωτή του (Δημόσιο ή/και ΕΦΚΑ) προκειμένου να του 
προτείνει μια ρύθμιση. Η ρύθμιση αυτή προκύπτει από 
ειδικό αλγόριθμο (δηλαδή αυτόματο υπολογιστικό 
εργαλείο), που αξιολογεί την οικονομική κατάσταση του 
οφειλέτη (δηλ. έσοδα – εισοδήματα και περιουσία) ενώ οι 
δόσεις μπορούν να φτάσουν έως τις 240. Δεν μπορεί να 
λάβει χώρα διαγραφή βασικής οφειλής ασφαλιστικών 
εισφορών και παρακρατούμενων/επιρριπτόμενων φόρων 
(ΦΠΑ, ΦΜΥ κοκ). Λοιποί φόροι και ασφαλιστικές οφειλές 
μπορούν να διαγραφούν μέχρι και 75%. Προσαυξήσεις  

 

Ο 
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διαγράφονται έως 85% και πρόστιμα έως 95% (ενώ 
αυτοτελή πρόστιμα έως 75%). Το Δημόσιο και οι Φορείς 
Κοινωνικής Ασφάλισης οφείλουν να προτείνουν, ο καθένας 
ξεχωριστά, τη σύναψη διμερών συμβάσεων 
αναδιάρθρωσης οφειλών, εφόσον με τη σύμβαση ο 
οφειλέτης καθίσταται βιώσιμος ή αξιόχρεος, κατά 
περίπτωση, και η ανάκτηση του Δημοσίου ή του Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης είναι τουλάχιστον ίση προς την 
εκτιμώμενη ανάκτησή του σε περίπτωση πτώχευσης. Η 
αποπληρωμή γίνεται σε μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις 
με επιτόκιο Euribor 3μηνου + 5% περιθώριο. Μπορεί να 
υποβληθεί αίτηση για ρύθμιση και ήδη ρυθμισμένων 
οφειλών με βάση παλαιότερους νόμους. Ρυθμίζονται 
οφειλές που κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης είναι ήδη 
βεβαιωμένες (βασικές οφειλές συμπεριλαμβανομένων 
προσαυξήσεων, τόκων, προστίμων). Ο οφειλέτης, εφόσον 
δεν είναι υπερήμερος, θα πρέπει να επικαλεστεί γεγονότα 
από τα οποία να προκύπτει η επιδείνωση της οικονομικής 
του κατάστασης κατά 20%. 7. Είμαι βασικός 
μέτοχος/εταίρος/CEO εταιρείας με υψηλές οφειλές σε 
τράπεζες, ΕΦΚΑ και Δημόσιο. Η αξία της περιουσίας της 
εταιρείας είναι σημαντική αλλά μικρότερη από τις οφειλές 
της. Η ενδεδειγμένη λύση για την εταιρεία είναι αυτή του 
εξωδικαστικού μηχανισμού ή της εξυγίανσης. Η επιλογή 
του καταλληλότερου θεσμικού πλαισίου εκ των δύο, θα 
εξαρτηθεί από το ύψος των οφειλών του Δημοσίου/ΕΦΚΑ 
σε σχέση με αυτό των τραπεζών (π.χ. στο πλαίσιο του 
εξωδικαστικού μηχανισμού δεν μπορεί να διαγραφεί 
βασική οφειλή ΦΠΑ, ΦΜΥ, ασφαλιστικών εισφορών ενώ 
στη διαδικασία της εξυγίανσης τούτο είναι εφικτό∙ στο 
πλαίσιο του εξωδικαστικού η τεκμαιρόμενη συναίνεση του 
Δημοσίου/ΕΦΚΑ παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι οι 
οφειλές είναι κάτω του 1,5 εκατομμυρίου ενώ στην 
εξυγίανση το όριο αυτό αυξάνεται στα 15 εκατομμύρια ευρώ 
για Δημόσιο και ΕΦΚΑ χωριστά – βλ. για περισσότερα 
εδώ). Προϋπόθεση, φυσικά, είναι να υπάρχει η στήριξη της 
τράπεζας ή των τραπεζών (εν γένει χρηματοδοτικών 
φορέων) που κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό των 
απαιτήσεων (60% του συνόλου των απαιτήσεων μεταξύ 
των οποίων και 50% αυτών με ειδικό προνόμιο για τη 
διαδικασία της εξυγίανσης και 40% για τη διαδικασία του 
εξωδικαστικού μηχανισμού). Θα πρέπει, ωστόσο, να 
προσεχθεί ότι  

οιαδήποτε διαγραφή χρεών προς 
το Δημόσιο και ΕΦΚΑ δεν ωφελεί 
και τα αλληλεγγύως υπεύθυνα 

πρόσωπα, όπως είναι ο  
εκπρόσωπος μιας Α.Ε.  
Ενδέχεται, δηλαδή, να διαγραφεί ένα μεγάλο μέρος βασικής 
οφειλής και προστίμων/τόκων από οφειλές σε Δημόσιο και 
ΕΦΚΑ όσον αφορά στην εταιρεία, ωστόσο για όσα από 
αυτά είναι αλληλέγγυα υπεύθυνος και ο εκπρόσωπος (βλ. 
λ.χ. άρθρο 50 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας), ο 
τελευταίος θα συνεχίζει να τα οφείλει με υπέγγυα την 
προσωπική του περιουσία (εκτός κι αν το Δημόσιο/ΕΦΚΑ 
συμφωνήσει διαφορετικά – άρθρο 60 παρ. 3 ν. 4738/2020). 
Αυτό αναφέρει και η σχετική ΠΟΛ της ΑΑΔΕ, ωστόσο είναι 
ένα ζήτημα που θα κριθεί δικαστικώς στο μέλλον. 8. Είμαι 
εκπρόσωπος Α.Ε. που έχει υψηλές οφειλές σε Δημόσιο και 
ΕΦΚΑ. Δεν υπάρχει πιθανότητα εξυγίανσης και η εταιρεία 
δεν είναι βιώσιμη. Σε αυτή την περίπτωση προτιμότερη 
εναλλακτική είναι η υποβολή της αίτησης πτώχευσης για 
λογαριασμό της Α.Ε. σε συνδυασμό με την απαλλαγή του 
νόμιμου εκπροσώπου από οφειλές προς Δημόσιο και 
ΕΦΚΑ (του άρθρου 195 νέου Πτωχευτικού Νόμου). Βάσει 
της εν λόγω ρύθμισης, απαλλάσσεται ο εκάστοτε διοικητής 
από κάθε ευθύνη του για οφειλές έναντι Δημοσίου και 
ΕΦΚΑ της Α.Ε. που προέκυψαν 3-5 χρόνια πριν την 
πτώχευση (η διάρκεια εξαρτάται από το χρόνο που έπαυσε 
η εταιρεία τις πληρωμές της), εκτός κι εάν υποβληθεί 
προσφυγή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον κατά της 
απαλλαγής του. Σε αντίθετη περίπτωση –αν δηλ. δεν κάνει 
χρήση της παραπάνω δυνατότητας-, ακόμα κι αν η Α.Ε. 
στερείται περιουσίας, το Δημόσιο και ΕΦΚΑ θα στραφούν 
κατά του εκπροσώπου της, ο οποίος και θα ευθύνεται με 
την ατομική του περιουσία. 

 Η 
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Με την απειλή των «κόκκινων» δανείων προ των πυλών, οι τραπεζίτες βρίσκονται 
σε κατάσταση «κόκκινου» συναγερμού και καθώς καλούνται να αντιμετωπίσουν 
ένα νέο εκρηκτικό κοκτέιλ -πριν απορροφήσουν πλήρως τους κραδασμούς της 
πανδημικής κρίσης-, προχωρούν στην αναθεώρηση των πλάνων τους για το 
2022. Και ενώ όλα έδειχναν ότι η ελληνική οικονομία είχε εισέλθει δυναμικά σε 
συνθήκες ανάκαμψης η γεωπολιτική κρίση ανατρέπει το σκηνικό αισιοδοξίας.  

ο ενεργειακό κόστος έρχεται να δυναμιτίσει  
την ομαλή εξυπηρέτηση των δανείων από  
τα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις. 

Και τα πρώτα σημάδια είναι ανησυχητικά καθώς πλέον έχουν λήξει ή θα λήξουν 
μέχρι τον Ιούνιο όλα τα προγράμματα στήριξης, όπως ήταν τα μοράτορια και τα 
προγράμματα step up με τις μειωμένες δόσεις που πρόσφεραν οι τράπεζες στους 
πελάτες τους. Στην απειλή της ανόδου των «κόκκινων» δανείων, έρχεται να 
προστεθεί και η συγκράτηση στους ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης, στην οποία 
είχαν «επενδύσει» οι τράπεζες καθώς η ανάπτυξη της λιανικής τραπεζικής 
ενισχύει έσοδα και κερδοφορία. 

αράλληλα πτωτικά θα κινηθεί και ο ρυθμός 
ανόδου των καταθέσεων, καθώς μεγάλες  
είναι οι πιέσεις που δέχεται το διαθέσιμο  

εισόδημα των νοικοκυριών από την έκρηξη του  
ενεργειακού κόστους, το οποίο μετακυλίεται σε 
όλη την εφοδιαστική αλυσίδα 

, από τα τιμολόγια ρεύματος, τη 
βενζίνη στο ρεζερβουάρ, στα είδη 
πρώτης ανάγκης στα ράφια του 
σούπερ μάρκετ. Οι τραπεζίτες 
παρακολουθούν τις εξελίξεις και 
γνωρίζουν πως ακόμα και αύριο να 
λήξουν οι πολεμικές συρράξεις στην 
Ουκρανία, οι επιπτώσεις λόγω του 
ενεργειακού κόστους θα συνεχίσουν 
να πιέζουν νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Φοβούνται ότι η διάρκεια 
της κρίσης θα δημιουργήσει μία νέα 
γενιά «κόκκινα», ότι θα υπάρξουν 
δάνεια που θα «σκάσουν», την ώρα 
που δεν έχει κλείσει ακόμα ο 
λογαριασμός για τα κορονοδάνεια. 
Το «εκρηκτικό κοκτέιλ» που 
καλούνται να διαχειριστούν οι 
τραπεζίτες έχει πολλές 
παραμέτρους καθώς: Η αύξηση του 
ενεργειακού κόστους λόγω της 
γεωπολιτικής κρίσης δεν έχει 
αποτυπωθεί ακόμα σε πλήρη 
ανάπτυξη στους λογαριασμούς που 
πληρώνουν τα νοικοκυριά. Οι τιμές 
σε τρόφιμα και υπηρεσίες 
βρίσκονται σε ράλι ανόδου. Την ίδια 
ώρα λήγουν τα μορατόρια και οι 
διευκολύνσεις που πρόσφεραν 
τράπεζες και servicers στους 
δανειολήπτες, προκειμένου να 
ξεπεράσουν τις επιπτώσεις της 
πανδημικής κρίσης. Λήγουν τα 
κρατικά προγράμματα στήριξης 
«Γέφυρα Ι και ΙΙ». Αναμένεται 
επίπτωση στο ΑΕΠ, λόγω 
τουρισμού και επιχειρήσεων που 
επηρεάζονται από τις εξελίξεις. Να 
σημειωθεί ότι 

Τράπεζα της 
Ελλάδος  
επιμένει πως  

ο λογαριασμός για  
τα προβληματικά  
δάνεια της πανδημίας 
παραμένει ανοιχτός. 
Και τον υπολογίζει  
στα 8 με 10 δισ. ευρώ. 

Τ 

Π 
Η 
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Μάλιστα και οι Θεσμοί στην τελευταία Έκθεση αξιολόγησης σημειώνουν πως αν 
και οι εισροές νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι επί του παρόντος 
περιορισμένες και οι τράπεζες αναφέρουν καλή συμπεριφορά των δανείων που 
εξέρχονται από τα μορατόριουμ, «ο πλήρης αντίκτυπος της πανδημίας στην 
ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών αναμένεται να πραγματοποιηθεί μόνο το 
2022». Η πίεση για τις τράπεζες εντείνεται, καθώς εκτιμούν πως θα υποχωρήσουν 
τα υπόλοιπα των καταθέσεων που διατηρούν τα νοικοκυριά, τα οποία λόγω της 
ακρίβειας αλλά και του πληθωρισμού δεν έχουν περιθώριο να αποταμιεύσουν. Τα 
νοικοκυριά διατηρούν καταθέσεις ύψους 135 δισ. ευρώ, καθώς μέσα στα δύο 
χρόνια της πανδημίας τα υπόλοιπα αυξήθηκαν κατά 15 δισ. ευρώ. Ωστόσο  

, έναντι αύξησης 2,7 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο. Οι τραπεζίτες εκτιμούν ότι το 
επόμενο διάστημα οι καταθέσεις θα μειώνονται καθώς λόγω των πιέσεων που 
δέχονται τα νοικοκυριά θα αναγκαστούν να «τρώνε από τα έτοιμα». 
Προβληματισμός επικρατεί στα τραπεζικά επιτελεία και αναφορικά με τον ρυθμό 
πιστωτικής επέκτασης φέτος. Για το 2022 οι προβλέψεις ήθελαν πάνω από 5 δισ. 
ευρώ να πέφτουν στην αγορά για νέα στεγαστικά, καταναλωτικά και μικρά 
επιχειρηματικά δάνεια. Προς το παρόν και αυτός ο στόχος πάει σε αναθεώρηση 
και ο πήχης των προσδοκιών κατεβαίνει. Τα τραπεζικά στελέχη περίμεναν ότι 
φέτος οι νέες εκταμιεύσεις για στεγαστικά δάνεια θα διαμορφώνονταν πάνω από 
το 1,5 δισ. με ανάλογη κινητικότητα στα καταναλωτικά και τα μικρά 
επιχειρηματικά. Να σημειωθεί ότι η στεγαστική πίστη έδειξε από πέρυσι σημάδια 
ανάκαμψης με τις νέες εκταμιεύσεις να προσεγγίζουν το 1 δισ. ευρώ νέα δάνεια, 
βέβαια τα χρόνια πριν από την είσοδο της χώρας στα μνημόνια, το μακρινό 2007 
οι τράπεζες χορηγούσαν πάνω από 1 δισ. ευρώ στεγαστικά το μήνα. 

 

Όπως μεταδίδει το sofokleousin.gr μπροστά σε ένα νέο κίνδυνο για σχηματισμό 
κόκκινων δανείων φέρνει τις τράπεζες ο πόλεμος στην Ουκρανία, που εντείνει 
απροσδόκητα τις πληθωριστικές πιέσεις και δημιουργεί ισχυρή πίεση στα 
εισοδήματα των νοικοκυριών. Οι τραπεζίτες αποφεύγουν προς το παρόν να 
κάνουν προβλέψεις για τις επιπτώσεις και μιλούν για γραμμές άμυνας που θα 
αποτρέψουν ένα κύμα «πολεμικών» κόκκινων δανείων, ενώ η Τράπεζα της 
Ελλάδος εκφράζει την ανησυχία της. Η πληθωριστική πίεση στα εισοδήματα έγινε 
έντονα αισθητή από το τελευταίο τρίμηνο του έτους, με τις πολύ μεγάλες αυξήσεις 
στα κόστη της ενέργειας και τις ανατιμήσεις σε αρκετά ευρύ φάσμα αγαθών και 
υπηρεσιών, αλλά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου, 
όλοι οι υπολογισμοί άλλαξαν προς το χειρότερο, καθώς η ενεργειακή κρίση 
παροξύνθηκε, ενώ οι μεγάλες αυξήσεις στα περισσότερα βασικά εμπορεύματα (ο 

δείκτης τιμών εμπορευμάτων του 
Bloomberg έφθασε σε ιστορικό 
υψηλό) «αλλάζουν πίστα» στον 
πληθωρισμό. Σύμφωνα με νεότερες 
εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ, που μάλλον θα 
αποδειχθούν συντηρητικές,  

μέσος 
πληθωρισμός  
θα είναι φέτος 

υπερδιπλάσιος της 
αρχικής πρόβλεψης, 
φθάνοντας στο 4%.  
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
αναθεώρησε την πρόβλεψη για τον 
πληθωρισμό στην ευρωζώνη και την 
ανέβασε στο 5,1%, τονίζοντας ότι 
υπάρχει κίνδυνος να είναι ακόμη 
υψηλότερος. Σε αυτό το πλαίσιο, οι 
τράπεζες αρχίζουν να μετρούν και 
πάλι τους κινδύνους των 
χαρτοφυλακίων τους, ιδιαίτερα σε 
ό,τι αφορά τα δάνεια καταναλωτικής 
πίστης και, πρωτίστως, τα 
στεγαστικά. Όπως λένε τραπεζικά 
στελέχη, νοικοκυριά χαμηλών και 
μεσαίων εισοδημάτων φθάνουν ήδη 
στο σημείο όπου θα κληθούν να 
επιλέξουν αν θα πληρώσουν βασικά 
τους έξοδα, όπως οι λογαριασμοί 
ρεύματος ή τις δόσεις των δανείων 
τους. Η Τράπεζα της Ελλάδος 
ανησυχεί για τις επιπτώσεις της 
ουκρανικής κρίσης στην οικονομία, 
σημειώνοντας μάλιστα ότι ιδιαίτερα 
για τις ελληνικές τράπεζες υπάρχει 
μια επιπλέον πρόκληση, καθώς 
αυτόν καιρό λήγουν τα μέτρα 
στήριξης δανειοληπτών που είχαν 
εφαρμοσθεί για την πανδημία. 
Όπως υπογράμμισε ο Γ. 
Στουρνάρας πριν λίγες ημέρες, η 
πρόβλεψη για την πορεία της 
οικονομίας υπόκειται όμως σε 
σημαντικές αβεβαιότητες και 
κινδύνους που σχετίζονται με την 
εξέλιξη της ουκρανικής κρίσης και τις 
επιπτώσεις της στην παγκόσμια 
οικονομία και στις αγορές χρήματος 
και κεφαλαίου, την επιτάχυνση του 
πληθωρισμού και την αντίδραση της 
οικονομικής πολιτικής σε ένα 
περιβάλλον αυξημένης 
αβεβαιότητας για την πορεία της 
οικονομίας. Όσον αφορά τις 
ελληνικές τράπεζες, οι προκλήσεις  
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που έχουν να αντιμετωπίσουν είναι σημαντικές, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι η 
πλήρης επίπτωση της πανδημίας στα στοιχεία ενεργητικού των τραπεζών 
εκτιμάται ότι θα εκδηλωθεί με κάποια υστέρηση, δηλαδή μετά την πλήρη άρση 
των μέτρων στήριξης της οικονομίας και ελάφρυνσης των δανειοληπτών. 
Απαιτείται λοιπόν συνεχής επαγρύπνηση και εντατικότερη δράση εκ μέρους των 
τραπεζών, με στόχο την περαιτέρω μείωση των ΜΕΔ, την ποιοτική και ποσοτική 
ενίσχυση της κεφαλαιακής τους βάσης, κατεύθυνση στην οποία ήδη έχουν αρχίσει 
να κινούνται οι τράπεζες, και την αξιοποίηση της αυξημένης ρευστότητας που 
διαθέτουν για τη χρηματοδότηση της οικονομίας. Για τα νοικοκυριά, ο 
πληθωρισμός είναι διπλά αρνητικός, διότι μειώνει το πραγματικό τους εισόδημα 
αλλά και τις πραγματικές αποδόσεις των καταθέσεών τους. 

πληθωρισμός στην Ελλάδα αλλά και στη ζώνη 
του ευρώ συνολικά ενισχύθηκε σημαντικά ως 
αποτέλεσμα της εκτίναξης της ενέργειας. 

Οι τραπεζίτες εμφανίζονται προς το παρόν καθησυχαστικοί για τις επιπτώσεις της 
νέας κρίσης στα χαρτοφυλάκια δανείων. Ο επικεφαλής της Eurobank, Φωκίων 
Καραβίας υπογράμμισε, μιλώντας σε αναλυτές μετά τη δημοσίευση 
αποτελεσμάτων για το 2021, ότι προς το παρόν δεν υπάρχει αύξηση των 
καθυστερήσεων, ενώ και στα δάνεια που βρίσκονται σε καθεστώς προστασίας 

μέσω του προγράμματος «Γέφυρα» 
το ποσοστό των καθυστερήσεων 
δεν ξεπερνά το 10%. Όπως 
επισήμανε, υπάρχουν δύο γραμμές 
άμυνας για τα νοικοκυριά σε αυτή 
την κρίση: τα 36 δισ. ευρώ 
πρόσθετων καταθέσεων που έχουν 
συγκεντρωθεί στη διάρκεια της 
πανδημίας και δίνουν στα 
νοικοκυριά ένα «μαξιλάρι» 
προστασίας έναντι της πίεσης στα 
εισοδήματα, αλλά και οι 
αναμενόμενες αυξήσεις στους 
μισθούς, που θα έλθουν ως 
αποτέλεσμα της μείωσης της 
ανεργίας, η οποία θα υποχρεώσει τις 
επιχειρήσεις να ανεβάσουν τις 
αμοιβές, αλλά και της επικείμενης 
αύξησης του κατώτατου μισθού. 

 
Ειδικότερα, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 1075) η Κοινή Υπουργική Απόφαση, 
που συνυπογράφουν ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, Γεώργιος Στύλιος και ο υφυπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννης Τσακίρης, για τη 
Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Ταμείο 
Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας», ως 
ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα εντός της Ελληνικής 
Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ. Για τη σύσταση του Ταμείου 
προβλέπεται χρηματοδοτική συνεισφορά από το 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 προς 
την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε., πόρων ύψους 
είκοσι ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ 
(21.500.000€). Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η σύναψη της 
συμφωνίας χρηματοδότησης μεταξύ του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Ελληνικής 
Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ, που θα αναλάβει ρόλο 
διαχειριστή του Ταμείου. Με την υπογραφή της συμφωνίας, 
η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ θα ξεκινήσει τις 
διαδικασίες επιλογής των τραπεζών που θα συμμετέχουν 

στο χρηματοδοτικό εργαλείο, οι οποίες, με πόρους του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, θα 
χορηγούν δάνεια επιμερισμένου κινδύνου ύψους από 3.000 
ευρώ έως 25.000 ευρώ προς γεωργικές εκμεταλλεύσεις και 
μεταποιητικές επιχειρήσεις. Το ΠΑΑ θα χρηματοδοτεί 
άτοκα το 50% του κεφαλαίου κάθε νέου δανείου που θα 
χορηγείται και ως εκ τούτου το τελικό επιτόκιο του δανείου 
θα είναι μειωμένο κατά 50%. Επιπλέον, προβλέπεται η 
επιδότηση επιτοκίου, καθώς και η δυνατότητα 
επιχορήγησης ανά δάνειο για την παροχή τεχνικής και 
συμβουλευτικής υποστήριξης στους τελικούς αποδέκτες. 

ενεργοποίηση του σημαντικού 
αυτού χρηματοδοτικού 
εργαλείου θα συμβάλει 

ουσιαστικά στην ανάπτυξη του 
αγροδιατροφικού τομέα της χώρας 
μας μέσω της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση των αγροτών και των μικρών, πολύ 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα μεταποίησης 
γεωργικών προϊόντων σε μια δύσκολη οικονομική 
συγκυρία. 
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Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του businessdaily.gr καλύτερα 
από στόχους που είχαν τεθεί από τη διοίκηση ήταν τα 
οικονομικά αποτελέσματα της Eurobank για το 2021, καθώς 
η τράπεζα πέτυχε θεαματική αύξηση της οργανικής 
λειτουργικής κερδοφορίας κατά 64,9%. 

αράλληλα, η Eurobank έγινε η 
πρώτη ελληνική τράπεζα που 
επιτυγχάνει μείωση του δείκτη 

NPE σε μονοψήφιο ποσοστό (6,8%).  
Η διοίκηση ανακοίνωσε ότι θα διανεμηθεί μέρισμα στους 
μετόχους από τη χρήση 2022. Όσον αφορά τη νέα κρίση 
που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο 
διευθύνων σύμβουλος, Φωκίων Καραβίας υπογραμμίζει ότι 
η παγκόσμια οικονομία μπαίνει σε αχαρτογράφητα νερά 
και είναι νωρίς να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος στην ελληνική 
οικονομία, αλλά τονίζει ότι εξακολουθούν να ισχύουν τα 
θεμελιώδη μεγέθη για την επικράτηση του θετικού σεναρίου 
για την Ελλάδα. Στη δήλωσή του για τον σχολιασμό των 
αποτελεσμάτων, ο κ. Καραβίας αναφέρει: «Το 2021 ήταν 
μια χρονιά-ορόσημο για τη Eurobank. Ολοκληρώνοντας με 
επιτυχία το σχέδιο εξυγίανσης του ισολογισμού, γίναμε η 
πρώτη συστημική τράπεζα με μονοψήφιο δείκτη NPEs στο 
6,8%, κάτι που αποτελεί σημείο καμπής για το ελληνικό 
τραπεζικό σύστημα μετά από 10 και πλέον χρόνια 
οικονομικής κρίσης. Ταυτόχρονα, συνεχίσαμε να 
επιτυγχάνουμε θετικές επιδόσεις σε όλους τους τομείς. Η 
αύξηση του κύκλου εργασιών μας, η οποία περιλαμβάνει 
νέες εκταμιεύσεις δανείων 7,8 δισ. ευρώ και αύξηση 
καταθέσεων κατά 5,9 δισ. ευρώ έναντι του 2020, οδήγησε 
τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων υψηλότερα κατά 4% 
το 2021. Ως αποτέλεσμα της ισχυρής κερδοφορίας και 
κεφαλαιακά θετικών συναλλαγών, η κεφαλαιακή μας βάση 
ενισχύθηκε περαιτέρω στο 16,8%. 

παγκόσμια οικονομία και το 
διεθνές εμπόριο μπαίνουν σε 
αχαρτογράφητα νερά μετά την 

εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και 
τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της. 

Καθώς τα γεγονότα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, 
οποιαδήποτε αξιολόγηση των συνεπειών τους είναι 
πρόωρη. Ωστόσο, για την Ελλάδα, αυτό είναι το τρίτο κύμα 
μιας δυσμενούς συγκυρίας, μετά από την μακρά 
οικονομική κρίση και την πανδημία. Είναι νωρίς ακόμη για 
να εκτιμήσουμε τον αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία, για 
την οποία ένα έτος εντυπωσιακής ανάκαμψης έθεσε τα 
θεμέλια για την έναρξη ενός κύκλου ισχυρής και 
διατηρήσιμης ανάπτυξης. Σε κάθε περίπτωση, τα 
θεμελιώδη μεγέθη για την επικράτηση του θετικού σεναρίου 
εξακολουθούν να ισχύουν: η ύπαρξη ενός φιλικού για 
επενδύσεις επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ένας 
σταθερός οδικός χάρτης με βάση το Εθνικό Σχέδιο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και επαρκείς 
πηγές χρηματοδότησης, που περιλαμβάνουν το 
NextGenEU και λοιπούς πόρους από την ΕΕ. Οι 
επιπτώσεις της γεωπολιτικής αναταραχής είναι πιθανό να 
μετριαστούν με συντονισμένα μέτρα σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, όπως συνέβη και με την πανδημία. Οι τράπεζες 
έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν σε μια 
οικονομική ανάκαμψη που θα βασίζεται στις επενδύσεις, 
καθώς η Ελλάδα εξέρχεται από μια δεκαετία 
απομόχλευσης. Πιστεύουμε ότι η Eurobank βρίσκεται σε 
θέση ισχύος, ώστε να εκμεταλλευτεί τον ενάρετο κύκλο 
ανάπτυξης. Η κερδοφορία μας θα στηριχτεί στην αύξηση 
των δανείων, στους τομείς που παράγουν έσοδα από 
προμήθειες, όπου έχουμε ηγετική θέση, στη συγκράτηση 
του κόστους, με το επιχειρηματικό μας μοντέλο να 
μετατοπίζεται από τη διαχείριση, το «run the bank», στην 
ανάπτυξη, το «grow the bank» με αιχμή τις επενδύσεις σε 
ανθρώπους και τεχνολογίες. Ταυτόχρονα, παραμένει 
ισχυρή η δέσμευσή μας να υποστηρίξουμε ένα μοντέλο 
βιώσιμης ανάπτυξης για όλους, που μπορεί να εξασφαλίσει 
μακροπρόθεσμη ευημερία στις χώρες και τις κοινωνίες που 
υπηρετούμε».  
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Τα αποτελέσματα του 2021 ξεπέρασαν τις αρχικές 
προσδοκίες σε όρους κερδοφορίας, ποιότητας 
ενεργητικού και κεφαλαιακής επάρκειας. Ειδικότερα,  

α οργανικά κέρδη προ 
προβλέψεων ανήλθαν σε €900 
εκατ. και τα προσαρμοσμένα 

καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν  
σε €424 εκατ. το 2021 
, με την απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων να 
ανέρχεται σε 8,2%. Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε από 
14,0% το 2020 σε 6,8% το 2021, καθιστώντας τη Eurobank 
την 1η ελληνική τράπεζα με μονοψήφιο δείκτη. Επίσης, οι 
κεφαλαιακοί δείκτες ενισχύθηκαν περισσότερο του 
αναμενομένου, ως αποτέλεσμα της υψηλότερης 
κερδοφορίας και των θετικότερων επιπτώσεων από τις 
συναλλαγές «Mexicο», «Wave» και «Triangle». Κατά 
συνέπεια, ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας 
ανήλθε σε 16,8%7 και ο δείκτης CET1 με την πλήρη 
εφαρμογή των όρων της Βασιλείας ΙΙΙ αυξήθηκε σε 13,6%7, 
έναντι πρόβλεψης 12,8%. Τα καθαρά έσοδα από τόκους 
μειώθηκαν κατά 2,1% το 2021 σε €1.321εκ., κυρίως λόγω 
της αποενοποίησης των NPEs χαρτοφυλακίων. Το καθαρό 
επιτοκιακό περιθώριο υποχώρησε σε 1,84% το 2021, από 
2,03% το 2020. 

α καθαρά έσοδα από αμοιβές και 
προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 
18,7% σε ετήσια βάση και  

ανήλθαν σε €456 εκατ. ευρώ 
κυρίως λόγω των εσόδων από τις εργασίες του Δικτύου, τις 
χορηγήσεις δανείων και τη διαχείριση περιουσίας. Τα 
έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αντιστοιχούσαν σε 64 
μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού το 2021, 
έναντι 58 μονάδων βάσης το 2020. Η αύξηση των εσόδων 
προμηθειών υπερκέρασε τη μείωση των επιτοκιακών 
εσόδων, με αποτέλεσμα τα οργανικά έσοδα να αυξηθούν 
κατά 2,5% σε €1.776εκ. το 2021. Τα λοιπά έσοδα 
υποχώρησαν σε €128εκ. το 2021, από €439εκ. το 2020, 
κυρίως λόγω χαμηλότερων εσόδων από κέρδη ομολόγων. 
Κατά συνέπεια, τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά 12,3% 
σε €1.904εκ. το 2021. Οι Λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν 
κατά 0,8% στα €876εκ. με το δείκτη κόστους-εσόδων να 
παραμένει σταθερά κάτω του 50% στο 46,0%. Τα οργανικά 
κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 4,1% το 2021 στα 
€900 εκατ. Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν 
κατά 21,1% το 2021 σε €1.028 εκατ., λόγω χαμηλότερων 
λοιπών εσόδων. Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 
διαμορφώθηκαν σε €418 εκατ. το 2021 και αντιστοιχούσαν 
σε 111 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων, καθώς 
ο σχηματισμού νέων NPEs ήταν σημαντικά χαμηλότερος 
του αναμενομένου. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα 
οργανικά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 64,9% έναντι 
του 2020 σε €482εκ. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων 
διαμορφώθηκαν σε €585εκ. και τα προσαρμοσμένα καθαρά 

κέρδη σε €424εκ. το 2021. Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό 
ήταν κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να 
διαμορφώνονται σε €148εκ. το 2021. Τα οργανικά κέρδη 
προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 7,5% και ανήλθαν σε 
€259εκ. και τα οργανικά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 
28,0% σε €186εκ.το 2021. Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε 
κατά 7,2 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2020 και 
διαμορφώθηκε σε 6,8% στο τέλος του 2021, καθιστώντας τη 
Eurobank την 1η τράπεζα στην Ελλάδα με μονοψήφιο 
δείκτη. Τα συνολικά NPEs υποχώρησαν κατά €2,9δισ. το 
2021 και διαμορφώθηκαν σε €2,8δισ. Η κάλυψη των NPEs 
από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε κατά 7,4 
ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 69,2%. 
Οι δείκτες CET1 και συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας 
(CAD) διαμορφώθηκαν σε 14,5% και 16,8% στο τέλος του 
2021, αυξημένοι κατά 60 και 50 μονάδες βάσης αντίστοιχα 
έναντι του 2020. Οι δείκτες αυτοί είναι σημαντικά 
υψηλότεροι των αντίστοιχων ελαχίστων εποπτικών ορίων 
για το 2022 (TSCR) 6,2% και 11,0%. Ο δείκτης CET1 με την 
πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ αυξήθηκε κατά 160 
μονάδες βάσης το 2021 και διαμορφώθηκε σε 13,6%, ως 
αποτέλεσμα της υψηλότερης του αναμενομένου 
κερδοφορίας και των θετικότερων επιπτώσεων από τις 
συναλλαγές «Mexicο», «Triangle» και «Wave». Η 
δεσμευτική συμφωνία με την Worldline B.V. για την 
πώληση 80% των υπηρεσιών αποδοχής και εκκαθάρισης 
συναλλαγών καρτών (Project «Triangle») συνεισφέρει 
θετικά 80 μονάδες βάσης στο δείκτη κεφαλαίων και η 
συνθετική τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου ενήμερων δανείων 
ύψους €1,7δισ. (Project «Wave») συνεισφέρει 40 μονάδες 
βάσης. Η σημαντική μείωση των NPEs το 2021 σε 
συνδυασμό με την ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων 
οδήγησαν στη βελτίωση του δείκτη Texas από 63% το 2020 
σε 36% το 2021. Το σταθμισμένο ενεργητικό διαμορφώθηκε 
σε €39,9δισ. στο τέλος του 2021. Οι νέες εκταμιεύσεις 
δανείων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε €7,8 δισ. το 2021. 
Τα ενήμερα δάνεια σε επίπεδο Ομίλου ενισχύθηκαν 
οργανικά σε ετήσια βάση κατά €1,5 δισ. Τα συνολικά 
υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) 
διαμορφώθηκαν σε €40,8 δισ. στο τέλος του 2021, 
περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής διαβάθμισης 
ύψους €5,1 δισ. Τα επιχειρηματικά δάνεια διαμορφώθηκαν 
σε €22,4 δισ., τα στεγαστικά σε €10,1δισ. και τα 
καταναλωτικά σε €3,2 δισ. Οι καταθέσεις πελατών 
ενισχύθηκαν κατά €5,9 δισ. το 2021. Οι καταθέσεις 
ταμιευτηρίου και όψεως ανήλθαν σε €40,6δισ. και οι 
προθεσμιακές και λοιπές σε €12,6 δισ. ευρώ  
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Η HSBC Continental Europe, 
θυγατρική της HSBC Holdings plc, 
ανακοίνωσε ότι έχει συνάψει κατ’ 
αρχήν συμφωνία για την πώληση 
των υποκαταστημάτων της στην 
Ελλάδα στην Παγκρήτια Τράπεζα. 
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση,  

ια την οριστική 
συμφωνία θα 
χρειαστεί 

προηγουμένως 

ενημέρωση και 
διαβούλευση με τα 
εργατικά σωματεία.  
Η ολοκλήρωση της 
συναλλαγής υπόκειται 
και σε έγκριση από τις 
ρυθμιστικές αρχές. 
Όλοι οι υπάλληλοι που 
απασχολούνται στην HSBC 
Continental Europe Greece κατά την 
ολοκλήρωση της πιθανής 
συναλλαγής θα μεταφερθούν στην 
Παγκρήτια στο πλαίσιο της 
πώλησης. Η πιθανή συναλλαγή 
αναμένεται να ολοκληρωθεί το 
πρώτο εξάμηνο του 2023. Όπως έχει 
γράψει το Euro2day.gr, η HSBC 

κατέθεσε βελτιωμένη προσφορά, με 
τους Άγγλους να εμφανίζονται 
διατεθειμένοι να πληρώσουν 
περισσότερα από όσα προέβλεπε η 
αρχική συμφωνία (85 εκατ. ευρώ), 
για να φύγουν από την Ελλάδα. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, το 
υπερβάλλον ποσό καλύπτει το 
κόστος ενδεχόμενης εθελουσίας για 
μεγάλο μέρος του προς μεταφορά 
προσωπικού. Υπενθυμίζεται ότι η 
HSBC συμφώνησε επί της αρχής με 
την Παγκρήτια για τη μεταβίβαση 
καταθέσεων 1,7 δισ. ευρώ, 
χαρτοφυλακίου δανείων 
(στεγαστικά και επιχειρηματικά) της 
τάξης των 500 εκατ. ευρώ και 
χαρτοφυλακίου επενδυτικών 
τοποθετήσεων 500 εκατ. ευρώ. 
Επιπρόσθετα, η Παγκρήτια θα πάρει 
το εν Ελλάδι δίκτυο (15 
καταστήματα) καθώς και περίπου 
350 εργαζόμενους. 

 
Αίσθηση προκάλεσε το 
αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του 
Radar.gr σχετικά με τα περίεργα και 
ύποπτα εμβάσματα σε 
συνεταιριστική τράπεζα της Βορείου 
Ελλάδος από επιχειρήσεις 
ελληνικών συμφερόντων σε 
Ρουμανία και Βουλγαρία, τα οποία 
φέρεται να εντόπισε η Τράπεζα της 
Ελλάδος που σήμανε συναγερμό και 
προκάλεσε εξελίξεις! Όπως 
αναφέρουν καλά πληροφορημένες 
πηγές που γνωρίζουν εκ των έσω 
πρόσωπα και πράγματα, η υπόθεση 
στην οποία παρενέβη ο ελεγκτικός 
μηχανισμός της ΤτΕ αφορά την 
Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών και 

μάλιστα οι ίδιοι κύκλοι 
υποστηρίζουν ότι 

έλεγχος για πιθανό 
ξέπλυμα βρώμικου 
χρήματος διά μέσω 

των σχετικών 
εμβασμάτων, πιθανόν 
να συνδέεται και με την 
παραίτηση στις αρχές 
Δεκεμβρίου 2021 του 
Προέδρου στην 
Συνεταιριστική Σερρών, 
κυρίου Αλεξάνδρου 
Χατζηδημητρίου 
, πρώην βουλευτή του ελληνικού 
κοινοβουλίου με το «Ποτάμι»! 

Μολονότι ορισμένοι υποστηρίζουν 
ότι ο κ. Χατζηδημητρίου 
εξαναγκάστηκε σε παραίτηση λόγω 
του μείζονος σημασίας ζητήματος 
από τον Διοικητή της ΤτΕ κ. 
Στουρνάρα, το γεγονός αυτό δεν 
επιβεβαιώνεται επισήμως! Το 
γεγονός πάντως είναι πως σε 
συνέχεια των σχετικών 
αποκαλύψεων του Radar.gr, του 
θέματος της Πανσερραϊκής 
συνεταιριστικής τράπεζας 
απασχολεί αρμοδίως μετά την ΤτΕ 
και την Αρχή για το ξέπλυμα 
βρώμικου χρήματος! Οι 
πληροφορίες αναφέρουν ότι στον 
έλεγχο για πιθανή νομιμοποίηση 
χρήματος που προέρχεται από 
εγκληματικές δραστηριότητες μέσω 
Βαλκανίων και ειδικότερα διά μέσω 
της δραστηριοποίησης σε  
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Βουλγαρία και Ρουμανία 
εμπεριέχονται «επώνυμοι» 
επιχειρηματίες, «παλιοί γνωστοί» 
στην πιάτσα, που εμπλέκονται σε 
ασαφείς business στις εν λόγω 
χώρες των Βαλκανίων! Ο ένας είναι 
bon viveur, λάτρης της χλιδής, της 
σπατάλης, της άστατης ζωής, των 
ιδιωτικών αεροσκαφών, των 
καλλίγραμμων μοντέλων και όλων 

των πειρασμών που τον οδήγησαν 
στο παρελθόν στο σκαμνί για βαριά 
κακουργήματα και φυσικά στην 
προφυλάκιση του! Προσωπικός 
φίλος και σύμφωνα με τις κακές 
γλώσσες, συνέταιρος 
πρωτοκλασάτου υπουργού! Ο 
άλλος είναι «καναλάρχης», 
χρηματιστηριάκιας, που έχει διάγει 
«βίο και πολιτεία» τόσα χρόνια στην 

αγορά, με πλείστες όσες 
παραπομπές σε δίκες για απάτη, 
υπεξαίρεση και άλλες πολλές 
υποθέσεις… Ο τρίτος ακούγεται ότι 
είναι «νέος παίκτης» στην 
επιχειρηματική αγορά, 
«ζαχαρένιος», που το όνομα του 
ακούστηκε παρεμπιπτόντως και με 
αφορμή την υπόθεση «βιασμού» στη 
Βόρεια Ελλάδα! 

 
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 575.000 
ευρώ στην Τράπεζα Κύπρου για τη μεταφορά ρευστότητας σε θυγατρικές της 
χωρίς να ζητήσει προηγούμενη έγκριση από την εποπτική αρχή. Το 2016, ενόψει 
της κατάστασης ρευστότητας της τράπεζας τότε, η ΕΚΤ επιβεβαίωσε πως 

Τράπεζα Κύπρου έπρεπε να ζητήσει 
προηγούμενη έγκριση για οποιαδήποτε 
μεταφορά κεφαλαίου ή ρευστότητας  

σε οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της. 
Η εθνική εποπτική αρχή είχε αρχικά επιβάλει αυτό το προληπτικό μέτρο το 2012 
πριν από την καθιέρωση της ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας. Ωστόσο, από 
τον Σεπτέμβριο του 2016 έως τον Δεκέμβριο του 2017 η τράπεζα πραγματοποίησε 
σκόπιμα πολυάριθμες μεταφορές χωρίς να ζητήσει την έγκριση της εποπτικής 

αρχής. Αυτό συνέβη παρά την 
προφανή γνώση αυτής της 
απαίτησης και αφού η τράπεζα είχε 
ζητήσει σωστά την έγκριση της ΕΚΤ 
σε πολλές άλλες περιπτώσεις κατά 
την ίδια περίοδο, αποδεχόμενη έτσι 
ότι θα οδηγούσε σε παραβίαση. 
Αυτό εμπόδισε την ΕΚΤ να 
αξιολογήσει σωστά την προληπτική 
κατάσταση της τράπεζας κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου και, ως 
εκ τούτου, χαρακτηρίζεται ως 
υψηλού βαθμού ανάρμοστη 
συμπεριφορά. Όταν αποφασίζει για 
το ύψος της ποινής που θα 
επιβληθεί σε μια τράπεζα, η ΕΚΤ 
εφαρμόζει τον οδηγό για τη μέθοδο 
καθορισμού των διοικητικών 
χρηματικών κυρώσεων. Σε αυτή την 
περίπτωση, η ΕΚΤ χαρακτήρισε την 
παράβαση ως μέτρια σοβαρή. 
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά 
με τις κυρώσεις είναι διαθέσιμες 
στον ιστότοπο της Τραπεζικής 
Εποπτείας της ΕΚΤ. Η τράπεζα έχει 
το δικαίωμα να προσβάλει την 
απόφαση της ΕΚΤ ενώπιον του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

 

ροσωρινό «φρένο» 
στις επιχειρήσεις 
για την  

υποβολή αιτήσεων 
χρηματοδότησης από το 

Ταμείο Ανάκαμψης έχει 
βάλει ο πόλεμος  
στην Ουκρανία. 
Όπως αναφέρουν αρμόδια 
τραπεζικά στελέχη στο insider.gr, η 
αβεβαιότητα των τελευταίων 15 

ημερών, με τις καταιγιστικές και 
ολοένα πιο δυσμενείς εξελίξεις που 
κλιμακώνουν τις επιπτώσεις του 
πολέμου στην οικονομία, έχουν 
«παγώσει» την υποβολή 
επενδυτικών σχεδίων προς 
χρηματοδότηση. Οι επιχειρήσεις 
τρομάζουν από την αλματώδη 
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αύξηση των πρώτων υλών και την εκτόξευση του κόστους 
της ενέργειας και οι δύο αυτοί παράγοντες, 
συμπληρωματικά με τον γεωπολιτικό κίνδυνο, 
αναστέλλουν την πρόθεση να τρέξουν επενδυτικά σχέδια 
στην παρούσα φάση. Μέχρι στιγμής, όπως αναφέρουν τα 
ίδια στελέχη, τα επενδυτικά έργα προς χρηματοδότηση 
που έχουν υποβληθεί στις τράπεζες κινούνται σε 
μονοψήφιο αριθμό στην καθεμία και αφορούν επενδύσεις 
σε Τουρισμό και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ενώ 
«δυστυχώς», όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι 
τραπεζίτες, δεν υπάρχει κινητικότητα σε επενδυτικά έργα 
ψηφιοποίησης. Παρά το γενικότερο προσωρινό «πάγωμα» 
της υποβολής επενδυτικών σχεδίων, πάντως, τα αρμόδια 
στελέχη των τραπεζών επισημαίνουν ότι διακρίνεται 
ζωηρό ενδιαφέρον για τη χρηματοδότηση τουριστικών 
projects. Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν φαίνεται να έχει 
αλλάξει τις θετικές προοπτικές για τη φετινή τουριστική 
περίοδο στη χώρα μας και οι εκτιμήσεις των τραπεζών 
κάνουν λόγο για προσδοκώμενα τουριστικά έσοδα ίσως 
και άνω του 80% αυτών του 2019, πριν ξεσπάσει η 
πανδημική κρίση. Υπενθυμίζεται ότι το 2021, οι εισπράξεις 
από τον Τουρισμό ξεπέρασαν τις αρχικές εκτιμήσεις που 
μιλούσαν για έσοδα στο 50% - 55% αυτών του 2019 και 
διαμορφώθηκαν στο 60%. 

ι εκτιμήσεις που γίνονται για τα 
τουριστικά έσοδα της τρέχουσας 
χρονιάς, πάντως, υπόκεινται στον 

παράγοντα του γεωπολιτικού ρίσκου 
και κυρίως στις επιπτώσεις στο 
διαθέσιμο εισόδημα από την εκτίναξη 
του πληθωρισμού και στην 
επιβράδυνση της ανάπτυξης  
της οικονομίας. 
Η Bank of America αναθεώρησε επί τα χείρω τις 
προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, με φόντο 
τις αρνητικές επιπτώσεις που απορρέουν άμεσα από τον 
πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και έμμεσα από το φάσμα των 
κυρώσεων. Πλέον, η BofA θέτει τον πήχη της ανάπτυξης 
για την ελληνική οικονομία στο 3% από 3,8% για φέτος και 
στο 2,3% για το 2023 από 2,5% που εκτιμούσε 
προηγουμένως. Παράλληλα, 

αμερικανικός οίκος εκτιμά πως  
ο πληθωρισμός θα εκτιναχθεί  
στο 6,1% για φέτος, προτού 

υποχωρήσει ελαφρώς χαμηλότερα, 
στο 2,4% το 2023. 
Οι προηγούμενες εκτιμήσεις της BofA έκαναν λόγο για 
πληθωρισμό στο 1,9% για το 2022 και στο 1,2% το 2023. Τα 
αρμόδια στελέχη των τραπεζών αναφέρουν και έναν 
παράγοντα που συνδέεται με το διαδικαστικό των 
χορηγήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και έχει αναστείλει 
τις υποβολές αιτήσεων στις τράπεζες. Πρόκειται για το 
Μητρώο Αξιολογητών του Υπουργείου Οικονομικών, το 
οποίο δεν έχει ακόμη συσταθεί, αλλά σύμφωνα με τις 
τράπεζες, αναμένεται εντός των επόμενων 2 – 3 
εβδομάδων. Η δημόσια πρόσκληση για τη δημιουργία 
Καταλόγου - Μητρώου Αξιολογητών των προς 
χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων του Εθνικού Σχεδίου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», εκδόθηκε με 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, 
Θόδωρου Σκυλακάκη την 1η Φεβρουαρίου. Οι αξιολογητές 
θα συνεργάζονται με τα πιστωτικά ιδρύματα και τους 
φορείς των επενδυτικών σχεδίων, στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης των επιλεξιμοτήτων των επενδυτικών 
σχεδίων που θα εντάσσονται στο «Ελλάδα 2.0», 
προκειμένου να λάβουν χρηματοδότηση από τα δανειακά 
του κεφάλαια. Ειδικότερα, η επιχείρηση θα υποβάλει στην 
τράπεζα το επενδυτικό της σχέδιο και η τράπεζα θα 
αξιολογεί αν θα το χρηματοδοτήσει. Έχοντας δώσει την 
έγκρισή της, η τράπεζα θα στέλνει το επιχειρηματικό σχέδιο 
με την έγκριση για χρηματοδότηση στον ανεξάρτητο 
αξιολογητή του Μητρώου Αξιολογητών που θα ελέγχει αν 
το επενδυτικό σχέδιο είναι επιλέξιμο και αν εμπίπτει σε 
κρατικές ενισχύσεις. Όπως εκτιμούν αρμόδια στελέχη 
τραπεζών, από τη στιγμή που η τράπεζα θα λάβει το αίτημα 
για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού έργου μέχρι την 
εκταμίευση του δανείου, θα απαιτηθεί διάστημα από 6 
εβδομάδες μέχρι 3 μήνες (αναλόγως της γνώσης της 
εταιρείας που έχει η τράπεζα, του κλάδου και του 
επενδυτικού πλάνου, την πολυπλοκότητα του δανείου και 
τον σχολιασμό των συμβάσεων). 
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Η Goldman Sachs έγινε η πρώτη από τις μεγάλες δυτικές 
τράπεζες που αποχώρησε από τη Ρωσία, έπειτα από την 
εισβολή της στην Ουκρανία. Και αναμένεται να 
ακολουθήσουν και άλλες, παρότι θα τους κοστίσει δεκάδες 
δισεκατομμύρια δολάρια. Όπως τονίζει το newsnews.gr 

ε ένα ακραίο σενάριο οι τράπεζες 
θα μπορούσαν να τα χάσουν όλα 
εάν η Μόσχα κατασχέσει  

τα περιουσιακά στοιχεία και οι 
κυρώσεις καταστήσουν άχρηστες  
τις κινητές αξίες που σχετίζονται  
με τη Ρωσία. 
Η αποχώρηση του τραπεζικού κολοσσού 
πραγματοποιείται τη στιγμή που οι δυτικές τράπεζες 
δημοσιοποιούν η μία μετά την άλλη το μέγεθος των 
πιθανών ζημιών τους, μετά την επιβολή των δυτικών 
κυρώσεων που απέκλεισαν τη Ρωσία από το παγκόσμιο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένης της 
κεντρικής τράπεζας και κορυφαίων εμπορικών δανειστών 
της, όπως η VTB και η Sberbank. Σύμφωνα με ρεπορτάζ 
του CNN, oι διεθνείς τράπεζες – κολοσσοί, έχουν 
απαιτήσεις άνω των 121 δισ. δολαρίων στη Ρωσία, 
σύμφωνα με την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών. Πιο 
συγκεκριμένα, οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν 84 δισ. 
δολάρια, με τη Γαλλία, την Ιταλία και την Αυστρία να 
εμφανίζουν τη μεγαλύτερη έκθεση. Οι απαιτήσεις των 
αμερικανικών τραπεζών στη Ρωσία ανέρχονται σε 14,7 δισ. 
δολάρια. Η Fitch Ratings ήδη προειδοποίησε ότι «η 
ποιότητα ενεργητικού των μεγάλων τραπεζών της Δυτικής 
Ευρώπης θα πιεστεί από τις επιπτώσεις της ρωσικής 
εισβολής στην Ουκρανία» καθώς και ότι οι λειτουργίες τους 
στη χώρα αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους, καθώς 
σπεύδουν να συμμορφωθούν με τις κυρώσεις. Αναλυτικά 
οι τράπεζες: Η Goldman Sachs έχει έκθεση 650 εκατ. 
δολαρίων. Η γαλλική Societe Generale, που έχει έκθεση 
περίπου 21 δισ. δολαρίων στη Ρωσία, ανακοίνωσε ότι 
συμμορφώνεται με τους κανονισμούς και εφαρμόζει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για να ακολουθήσει τις κυρώσεις μόλις 
αυτές ανακοινώθηκαν. Την ίδια στιγμή, διαβεβαιώνει πως 
έχει επαρκή κεφάλαια για να απορροφήσει τις συνέπειες 
ακόμα και ενός ακραίου σεναρίου, όπου θα χάσει την 

ιδιοκτησία των περιουσιακών στοιχείων της στη Ρωσία. Η 
UniCredit της Ιταλίας και η γαλλική BNP Paribas κάνουν 
επίσης λόγο για σημαντικό ρίσκο αξίας δισεκατομμυρίων 
ευρώ. Η Uni Credit έχει έκθεση τόσο στη Ρωσία όσο και 
στην Ουκρανία ύψους 3 δισ. ευρώ. Η BNP Baribas που 
δραστηριοποιείται στη Ρωσία από το 1989 δημοσιοποίησε 
πως η έκθεσή της στη Ρωσία ανέρχεται σε περίπου 7,4 
δισεκατομμύρια ευρώ (8,1 δισεκατομμύρια δολάρια). Για 
την Credit Suisse η έκθεση στη Ρωσία ανέρχεται στο 1,6 
δισ. ελβετικά φράγκα (1,73 δισ. δολάρια) και για τη 
Deutsche Bank στο 1,4 δισ. ευρώ (1,5 δισ. δολάρια). Τέλος, 
η Citigroup έχει έκθεση περίπου 10 δισ. δολάρια στη 
Ρωσία. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε ανακοίνωσή 
της παραδέχτηκε ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα της 
Ευρώπης είναι ρευστό και πως όντως υπάρχουν 
«περιορισμένα σημάδια πίεσης». «Η Ρωσία είναι 
σημαντική στις αγορές ενέργειας, ωστόσο, σε ό,τι αφορά 
στην έκθεση του χρηματοπιστωτικού τομέα, του 
Ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού τομέα, στη Ρωσία, δεν 
έχει τελικά μεγάλη σημασία», δήλωσε ο Λουίς ντε Γκουίντο, 
αντιπρόεδρος της κεντρικής τράπεζας. «Η πίεση που 
έχουμε δει στο χρηματοπιστωτικό σύστημα αυτές τις μέρες, 
δεν είναι καθόλου συγκρίσιμη με όσα συνέβησαν στην 
αρχή της πανδημίας», πρόσθεσε σε μια προσπάθεια 
υποβάθμισης του κινδύνου. 

 

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 19-20 Μαρτίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 224 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |              Σελίδα 50 

 


