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Σελίδα 2

Μιλώντας στον Status Fm και στην Έφη Παφίτου, ο κ. Καπραβέλος σημείωσε πως
η χαλάρωση των μέτρων δεν συνάδει με τα επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας,
αλλά και γενικότερα της Ευρώπης και ολόκληρου του κόσμου. Η εικόνα της
πανδημίας έχει μεν εξασθενήσει, αλλά δεν έχει εξαφανιστεί και αυτό φαίνεται από
τον αριθμό θανάτων και τα λοιπά επιδημιολογικά στοιχεία. «Ο ιός παραμένει εδώ
με την υπερμετάδοση της Όμικρον, η αποτελεσματικότητα των εμβολίων έχει
εξασθενήσει, ο ιός δεν έχει πει την τελευταία του λέξη» υπογράμμισε
χαρακτηριστικά. Αυτό συνέβη και πέρσι το καλοκαίρι που χαλαρώσαμε και είχαμε

Δ

εν συνάδει η
χαλάρωση των
μέτρων κατά του
κορωνοϊού με τα
επιδημιολογικά
δεδομένα στη χώρα μας
επισήμανε με ανησυχία
ο διευθυντής Β’ ΜΕΘ στο
νοσοκομείο «Γ.
Παπανικολάου», κ.
Νίκος Καπραβέλος.

μετά την μετάλλαξη Δ που κατέστρεψε μεγάλος μέρος του πληθυσμού,
υπενθύμισε ο κ. Καπραβέλος. «Ως υγειονομικός δεν μπορώ να συμφωνήσω με
αυτήν την χαλάρωση μέτρων. Μετά από δυο χρόνια εμπειρίας γνωρίζω πως

Η

νόσηση με το στέλεχος του κορωνοϊού είναι δύο
και τρεις φορές πιο επικίνδυνη και θανατηφόρα
από την κανονική γρίπη…

Καλό είναι να μην βιαζόμαστε να σημάνουμε το τέλος της πανδημίας. Θα
συνιστούσα σε οποιονδήποτε να αποφύγει με κάθε τρόπο να μολυνθεί από αυτόν
τον επικίνδυνο ιό ιδιαίτερα οι ευάλωτες ομάδες. Φοβάμαι μήπως πυροδοτήσει νέο
κύμα και νέα εκατόμβη νεκρών. Η πανδημία έχει μεν τώρα λιγότερη ένταση, αλλά
συνεχίζει να βρίσκεται εδώ. Δεν ξέρουμε την δυναμική της πανδημίας. Δεν έχει
βρεθεί κάποιο πολυδύναμο εμβόλιο. Οι ευάλωτες ομάδες δεν πρέπει να
εφησυχάζουν» τόνισε. Τέλος, ο κ. Καπραβέλος έκανε ισχυρή σύσταση σε όλους
και δη στις ευάλωτες ομάδες για χρήση μάσκας στους κλειστούς χώρους και
συνέχιση των εμβολιασμών και της ενισχυτικής δόσης. «Είναι κρίσιμο το
φθινόπωρο και χρειάζεται μεγάλη προσοχή και συνέχιση των μέτρων» κατέληξε.
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Σελίδα 3

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

διαδικασίες παραγωγής με
παράλληλη μείωση των αποβλήτων.
Στους επερχόμενους μελλοντικούς αισθητήρες, οι μηχανές,
τα τμήματα τους και το λογισμικό θα συνδέονται ολοένα και
περισσότερο μεταξύ τους πέραν του ενιαίου εργοστασίου,
δημιουργώντας ένα ψηφιακό, αυτοματοποιημένο και
ολοκληρωμένο σύστημα που θα ενώνει όλους τους παίκτες
της αλυσίδας εφοδιασμού.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στα οικονομικά: «IoT» (Internet of
Things) για την πρόληψη του πιστωτικού κίνδυνου. Όπως
ενημερώνει η modefinance

Ο

όρος IoT (Internet of Things)
δημιουργήθηκε για πρώτη φορά
το 1999 από τον Kevin Ashton για
να ορίσει τη διαδικτυακή σύνδεση
των ηλεκτρονικών συσκευών και
αντικείμενων καθημερινής χρήσης.

Το Διαδίκτυο των πραγμάτων είναι γνωστό ως η νέα
επανάσταση του Διαδικτύου, καθώς επιτρέπει στα
αντικείμενα και τις συσκευές να αλληλοεπιδρούν μεταξύ
τους, να συλλέγουν, να επεξεργάζονται και να κοινοποιούν
μεταξύ τους δεδομένα μέσω ενσύρματων ή ασύρματων
δικτύων. Οι συσκευές IoT έχουν εξαπλωθεί γρήγορα στην
καθημερινότητά μας (smartphones, συστήματα ασφαλείας,
μικρές και οικιακές συσκευές κλπ.) Όμως, ο βιομηχανικός
τομέας είναι το πιο παραγωγικό πεδίο εφαρμογής.

Η

εισαγωγή των τεχνολογιών IoT
στο περιβάλλον της παραγωγής
σηματοδότησε την έναρξη της
τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης,
γνωστότερης ως Industry 4.0,
οδηγώντας σε αποτελεσματικότερες
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Στη Βιομηχανία 4.0. οι τεχνολογίες αποτελούν πολύτιμη
πηγή πληροφοριών για τη διαχείριση και την πρόληψη των
κινδύνων. Η ενσωμάτωση των βιομηχανικών δεδομένων
στην ανάλυση κινδύνων βελτιώνει την ακρίβεια των
οικονομικών προβλέψεων,
καθώς
επιτρέπει
την
παρακολούθηση
ολόκληρης
της
παραγωγικής
διαδικασίας, προσδιορίζοντας εκ των προτέρων τα
σφάλματα και τις αποτυχίες. Το oplon Risk Platform είναι
μια αρθρωτή πλατφόρμα διαχείρισης κινδύνων που έχει
σχεδιαστεί για την αύξηση της αυτοματοποίησης της
διαδικασίας αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας.
Χρησιμοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη και την
Ανάλυση BigData, το oplon μπορεί να περιλαμβάνει τόσο
οικονομικά δεδομένα όσο και μη δομημένα εναλλακτικά
δεδομένα στη διαδικασία αξιολόγησης. Τα εναλλακτικά
δεδομένα μπορούν να οριστούν ως δεδομένα που
παρέχονται από μη παραδοσιακές πηγές, όπως αυτά που
παράγονται από κοινωνικά δίκτυα και μηχανές αναζήτησης
ή δεδομένα που παράγονται από αισθητήρες. Τα
εναλλακτικά δεδομένα τείνουν να είναι μη δομημένα,
ανοργάνωτα και βαριά κείμενα που μπορούν να
υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο από την Τεχνητή
Νοημοσύνη.

Η

ενσωμάτωση οικονομικών
δεδομένων (όπως ισολογισμοί,
τάσεις τραπεζικών λογαριασμών,
ποσά ενυπόθηκων δανείων κ.λπ.)
και εναλλακτικά δεδομένα επιτρέπει
στην πλατφόρμα κινδύνου oplon
να διεξάγει εμπεριστατωμένες
αναλύσεις και να παρέχει ακριβείς

Σελίδα 4

προβλέψεις για τις επιδόσεις της
εταιρείας.
Ο αλγόριθμος εντοπίζει δυνητικούς παράγοντες κινδύνου
και υπολογίζει αυτόματα την πιστοληπτική αξιολόγηση της
εταιρείας. Η χρήση της API oplon επιτρέπει την
ενσωμάτωση και των δύο προσαρμοσμένων μοντέλων
(που αναπτύσσονται ανεξάρτητα ή κατόπιν αιτήματος) και
των πληροφοριών από εξωτερικές πηγές μέσα στην
πλατφόρμα. Κάθε API περιγράφει μια συγκεκριμένη
λειτουργία που μπορεί να ενσωματωθεί σε διαφορετικά
λειτουργικά συστήματα χωρίς να απαιτείται ξανά
προγραμματισμός,
επιτρέποντας
σε
διαφορετικές
εφαρμογές ή προγράμματα να αλληλοεπιδρούν και να
μοιράζονται δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Για
παράδειγμα, μπορούν να αντληθούν δεδομένα από τη
τεχνολογία παραγωγής 4.0. για να αξιολογηθεί η έκθεση σε
κινδύνους και να γίνει πρόβλεψη της ρευστότητας. Το
μοντέλο περιλαμβάνει στην ανάλυση, έκθεση κινδύνου στα
δεδομένα της ενεργειακής απόδοσης των φωτοβολταϊκών
συστημάτων, των οποίων η κατασκευή χρηματοδοτήθηκε
από ένα επενδυτικό ταμείο. Η πλατφόρμα κινδύνου oplon
παρακολουθεί τις καμπύλες απόδοσης κάθε πίνακα και
ενημερώνει για τυχόν προβλήματα τις εταιρείες που
συμμετέχουν στο έργο. Ταυτόχρονα, τα δεδομένα
χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη των παραγόντων
κινδύνου και της ρευστότητας του έργου. Επιπλέον, η
εφαρμογή των δεδομένων IoT στη χρηματοδότηση
βελτιώνει τη ροή εργασιών και τη διαχείριση των εταιρειών,
επιτρέποντας στους υπεύθυνους να λαμβάνουν αποφάσεις
και να υιοθετούν στρατηγικές ηθικής επένδυσης όσον
αφορά στη βιωσιμότητα: Η τεχνητή νοημοσύνη μειώνει την
πιθανότητα σφάλματος, εξοικονομώντας πόρους και
χρήματα και περιορίζοντας τα απόβλητα στη διαδικασία
παραγωγής.

κομμάτι του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και της 4ης
Βιομηχανικής Επανάστασης.

Ο
Ιλιγγιώδη
κέρδη
στην Τεχνητή
Νοημοσύνη.
Ο
Χρυσόστομος
Στύλιος,
Καθηγητής
στο
Τμήμα
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων – Διευθυντής στο εργαστήριο Γνώσης και
Ευφυούς
Πληροφορικής,
Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων
επισήμανε πως η Μηχανοτρονική αποτελεί ένα σημαντικό

Ψηφιακός Μετασχηματισμός
περιλαμβάνει όλες τις
απαραίτητες αλλαγές που
υιοθετεί μια επιχείρηση για να
αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα
που της προσφέρουν το διαδίκτυο,
τα ψηφιακά μέσα και οι νέες
τεχνολογίες.

Οι βασικές τεχνολογίες του ψηφιακού μετασχηματισμού
είναι οι εξής: Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Υπηρεσίες
κινητής τεχνολογίας, Τεχνολογίες Cloud, Aνάλυση
δεδομένων, Διαδίκτυο των πραγμάτων, Ρομποτική και
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Σελίδα 5

νοημοσύνη τα οποία προβλέπονται να
είναι ιλιγγιώδη και να παρουσιάσουν
αύξηση κατά 60 φορές το
2025 σε σχέση με το 2016.

αυτοματοποίηση, Τρισδιάστατη εκτύπωση, Τεχνητή
νοημοσύνη, Κυβερνοασφάλεια, Blockchain και Μεγάλα
δεδομένα.

Σ

το οικονομικό επίπεδο εκείνο
που προκαλεί αίσθηση είναι τα
σχετιζόμενα έσοδα με την τεχνητή

Οι εφαρμογές της τεχνητής στη Βιομηχανία που είναι από
τους μεγαλύτερους κλάδους έχει να κάνει με την
προβλεπτική συντήρηση και με όλα τα επίπεδα της. Τα
οφέλη στον παραγωγικό τομέα είναι μεσομακροπρόθεσμα
καθώς: Μειώνει το κόστος παραγωγής, Βοηθάει στην
Αποκέντρωση
της
Παραγωγής,
Δημιουργεί
νέες
επιχειρηματικές ευκαιρίες, Επιταχύνει την αντίδραση στις
τάσεις της ζήτησης, Προωθεί το ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα, Ενθαρρύνει την καινοτομία, Ενισχύει την
εσωτερική συνοχή, Βελτιώνει τη χρήση δεδομένων και
προσελκύει την επάνδρωση με ταλέντα. Μάλιστα
προβλέπονται σημαντικές αλλαγές στην εκπαίδευση και
στα εξής πεδία: Το εκπαιδευτικό οικοσύστημα θα εξελιχθεί
με ένα μείγμα καινοτομίας σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης.
Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να καλλιεργούν σύγχρονες
δεξιότητες και ικανότητες που να ανταποκρίνονται στις
σημερινές ανάγκες. Τέλος θα πρέπει να υπάρχουν νέα
συστήματα πιστοποίησης τα οποία θα προκύψουν, καθώς
θα επεκτείνεται η αυτοανακατευθυνόμενη μάθηση. Όπως
εξήγησε ο κ. Στύλιος θα πρέπει να καλλιεργηθούν και
διαφορετικά συστήματα δεξιοτήτων και ειδικότερα η
επαγγελματική εκπαίδευση, οι εταιρείες, τα μεμονωμένα
άτομα και από τους φορείς χάραξης πολιτικής.

που χρησιμοποιεί σε μεγάλο βαθμό την τεχνητή
νοημοσύνη στις IoT λειτουργίες του, ανέφερε ότι η χρήση
αυτή ξεπέρασε τις προσδοκίες. Η έρευνα έδειξε επίσης ότι

Ε

Νέα δεδομένα θέτουν στην επιχειρήσεις οι τελευταίες
τεχνολογίες. Θα καταφέρουν να μετατρέψουν την
πρόκληση
σε
ευκαιρία;
Όπως
σημειώνει
το
fortunegreece.com ο σημαντικότερος παράγοντας για τη
δημιουργία αξίας από πρωτοβουλίες περί το Διαδίκτυο των
Πραγμάτων – Internet of Things (IoT) σε μία επιχείρηση
είναι η εκτεταμένη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα
με τα αποτελέσματα έρευνας η οποία διεξήχθη από τις SAS,
Deloitte και Intel. Το 90% των ερωτηθέντων στην έρευνα,

πιχειρήσεις που χρησιμοποιούν
το IoT σε συνδυασμό με την
τεχνητή νοημοσύνη εμφανίζονται
να είναι πιο ανταγωνιστικές από
επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν
αποκλειστικά το IoT, με διψήφιο
περιθώριο σε διάφορους
επιχειρηματικούς δείκτες, όπως η
παραγωγικότητα των εργαζομένων, η
καινοτομία και το λειτουργικό κόστος.

«Μέσα από αυτά τα αποτελέσματα, διαπιστώνουμε ότι οι
επιχειρήσεις που εργάζονται με δεδομένα IoT
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συνειδητοποιούν ότι εάν θέλουν να αποκομίσουν την
πραγματική αξία από αυτά τα δεδομένα, χρειάζονται την
τεχνητή νοημοσύνη και τα analytics», δήλωσε ο Oliver
Schabenberger, Chief Operating Officer της SAS.
«Μπορούμε να πούμε ότι οι πιο επιτυχημένες λειτουργίες
IoT είναι στην πραγματικότητα λειτουργίες AIoT». Το AIoT
ορίζεται ως η διαδικασία λήψης αποφάσεων με τη βοήθεια
τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης σε συνδυασμό με
συνδεδεμένους αισθητήρες, δεδομένα συστήματος ή
δεδομένα που προκύπτουν από προϊόντα ΙοΤ. Οι
τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης περιλαμβάνουν βαθιά
μάθηση, μηχανική μάθηση, επεξεργασία φυσικής
γλώσσας, αναγνώριση φωνής και ανάλυση εικόνας. Η
μελέτη, η οποία διεξήχθη από τις SAS, Deloitte και Intel, με
την τεχνογνωσία της IDC, ρώτησε 450 επικεφαλής
επιχειρήσεων από όλο τον κόσμο σχετικά με τη χρήση
τεχνολογιών IoT (Internet of Things) και ΑΙ (Artificial
Intelligence).

Μεταξύ άλλων, προέκυψαν τα παρακάτω βασικά ευρήματα:
Το 79% των υψηλόβαθμων στελεχών συμμετέχει στη λήψη
αποφάσεων για IoT projects και το 92% αυτών των
στελεχών αναφέρει ότι η αξία του AIoT υπερβαίνει τις
προσδοκίες τους. Το 68% των εταιρειών βασίζεται σε ΙοΤ
δεδομένα για την ενημέρωση των καθημερινών
επιχειρησιακών
αποφάσεων μέσω υπολογιστικών
φύλλων και άλλων τεχνολογιών που δεν αφορούν το AI.
Μόνο το 12% των ερωτηθέντων χρησιμοποιεί το ΙοΤ για να
ενημερώνει τις αποφάσεις σχεδιασμού, ενώ το ποσοστό
των ερωτηθέντων που χρησιμοποιούν στοιχεία AI για τον
καθημερινό σχεδιασμό ανέρχεται σε 31%. Το 34% των
ερωτηθέντων ανέφερε ότι με τη χρήση του AIoT
πρωταρχικός σκοπός είναι η αύξηση των εσόδων.
Ακολουθεί η βελτίωση της καινοτομίας (17,5%), η
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προσφορά νέων ψηφιακών υπηρεσιών στους πελάτες
(14,3%) και η μείωση του λειτουργικού κόστους (11,1%).
Εταιρείες που έχουν αναπτύξει δυνατότητες AIoT
παρουσιάζουν καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά
κρίσιμους οργανωτικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένης
της ικανότητας επιτάχυνσης των εργασιών, της εισαγωγής
νέων ψηφιακών υπηρεσιών, της βελτίωσης της
παραγωγικότητας των εργαζομένων και της μείωσης του
κόστους. Για παράδειγμα, εταιρείες που χρησιμοποιούν
δεδομένα IoT χωρίς τεχνητή νοημοσύνη σημείωσαν
αύξηση της ταχύτητας των λειτουργιών τους κατά 32%, ενώ
εταιρείες που χρησιμοποιούν και τεχνητή νοημοσύνη,
παρατήρησαν αύξηση που έφτασε το 53%. Κορυφαίες
θέσεις στη λίστα των τεχνικών ανάλυσης που
χρησιμοποιήθηκαν για IoT projects κατέλαβαν το business
intelligence (33%), η παρακολούθηση και η ορατότητα σε
πραγματικό σχεδόν χρόνο (31%) και η παρακολούθηση
υπό συνθήκες (condition-based) (30%). «Η τεχνητή
νοημοσύνη και το IoT δεν αποτελούν πλέον
αποκομμένες/ανεξάρτητες/μεμονωμένες
τεχνολογίες»,
δήλωσε ο Melvin Greer, Chief Data Scientist της Intel
Americas. «Η τεχνητή νοημοσύνη κλείνει το βρόχο σε ένα
περιβάλλον IoT, όπου οι συσκευές IoT συγκεντρώνουν ή
δημιουργούν δεδομένα και η τεχνητή νοημοσύνη συμβάλει
στην αυτοματοποίηση σημαντικών επιλογών και
ενεργειών που βασίζονται σε αυτά τα δεδομένα. Σήμερα, οι
περισσότερες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το IoT,
βρίσκονται μόνο στην πρώτη φάση της «προβολής», όταν
αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει μέσα από τα
οφέλη του IoT. Αλλά κινούνται προς τις φάσεις της
αξιοπιστίας, της αποδοτικότητας και της παραγωγής, οι
οποίες είναι πιο εξελιγμένες και απαιτούν ισχυρότερες
δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης».

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 07-08 Μαΐου 2022 | Αριθμός Φύλλου 231 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |

Σελίδα 7

ψάχνεις, μπορεί να κάνεις κάποιο λάθος στην
πληκτρολόγηση, ή απλώς να ψάχνεις με λάθος τρόπο.

Η

Google θέλει να μπορεί να
καταλάβει τι πραγματικά
θέλεις να βρεις, εκμαιεύοντας
πληροφορίες από αυτά που γράφεις.
Κι αυτό μπορεί να βελτιωθεί
δραματικά με τη χρήση τεχνολογίας
τεχνητής νοημοσύνης!
Το otegroupblog.gr αναφέρει: Θυμάσαι πώς ήταν το
Internet τα πρώτα χρόνια του World Wide Web; Για όσους
έχουν προλάβει αυτές τις… άγριες εποχές, τις εποχές πριν
τη Google, το Internet ήταν σαφώς μικρότερο, αλλά και
πολύ πιο απομονωμένο. Αν έψαχνες να βρεις κάτι, θα
έπρεπε να γνωρίζεις από πριν τη διεύθυνσή του, αλλιώς…
έχανες! Οι πρώτες μηχανές αναζήτησης, ονόματα όπως
AltaVista ή Lycos, δεν περιείχαν παρά ένα μικρό ποσοστό
των συνολικών ιστοσελίδων, ενώ πολλές φορές από τα
αποτελέσματα των αναζητήσεων έλειπαν τα προφανή. Η
Google έβαλε μια κάποια τάξη σε αυτό το χάος και αυτός
ήταν ο κύριος λόγος της μετεωρικής της ανόδου στην
κορυφή των ψαχτηριών. Πλέον η αναζήτηση στο Google τις
περισσότερες φορές σου δίνει αυτό που ψάχνεις, αν όχι
πρώτο-πρώτο,
σίγουρα
μέσα
στα
πρώτα
10
αποτελέσματα. Αυτό, βέβαια, γίνεται γιατί συνήθως
ψάχνουμε πράγματα τα οποία είναι απλά. Και βέβαια,
πολλά από τα προβλήματα της μηχανής αναζήτησης της
Google
λύνονται
στο
παρασκήνιο
από
τους
προγραμματιστές, χωρίς να το βλέπεις. Το Internet, όμως,
είναι πλέον τεράστιο, ενώ το Google search
χρησιμοποιείται σε όλες τις χώρες και σε όλες τις γλώσσες.
Και η Google θέλει να μπορεί να δίνει σωστά αποτελέσματα
σε κάθε γλώσσα και διάλεκτο, παγκοσμίως. Αλλά και να
επιτρέψει στους χρήστες να θέτουν πιο ασαφείς ερωτήσεις
ή αναζητήσεις. Εδώ έρχεται το MUM (Multitask Unified
Model) το οποίο είναι ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης
σχεδιασμένο έτσι ώστε να μπορεί να «πιάνει» λεπτομέρειες
και ιδιομορφίες των ανθρώπινων γλωσσών. Όλων των
γλωσσών! Το σύστημα χρησιμοποιήθηκε από τη Google
για να βελτιώσει τις αποκρίσεις του Google search, όταν οι
χρήστες έψαχναν πληροφορίες για τα εμβόλια κατά του
COVID. Βέβαια, το MUM δεν έχει ενσωματωθεί (ακόμη) στο
Google search, ούτε υπάρχει χρονοδιάγραμμα, αλλά
χρησιμοποιείται όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Η ιστορία
της αναζήτησης, όχι μόνο της Google, πηγαίνει πάρα πολύ
πίσω στο χρόνο· η Google ήταν η πρώτη εταιρεία η οποία
έβαλε στο παιχνίδι τη συνεχή χαρτογράφηση του Internet,
αλλά και ευφυείς τρόπους για να οργανώνει αυτά τα
δεδομένα, να βρίσκει συσχετισμούς μεταξύ τους, να μπορεί
να αποφασίζει για την κατάταξη των αποτελεσμάτων και,
τελικά, να σου δίνει τα αποτελέσματα με τη μεγαλύτερη
πιθανότητα να περιέχουν αυτό που ψάχνεις. Εδώ, όμως,
υπεισέρχονται και άλλοι παράγοντες. Για παράδειγμα,
μπορεί να μην ξέρεις (ή να θυμάσαι) ακριβώς αυτό που

Η Google προσπάθησε να αντιμετωπίσει αυτό το
πρόβλημα πριν από μιάμιση δεκαετία, δημιουργώντας ένα
σύστημα συνωνύμων, αλλά αυτό δεν είχε να κάνει με την
κατανόηση παρά μόνο με την αντικατάσταση λέξεων. Για
παράδειγμα, αν γράψεις «πώς αλλάζω ένα μωρό», σίγουρα
δεν θέλεις πληροφορίες για το πώς θα… αντικαταστήσεις
το μωρό σου με ένα άλλο! Αυτό, όμως, θα ήταν το
αποτέλεσμα της αντίληψης ενός υπολογιστή. Η Google
θέλει να δώσει στη μηχανή της την αντιληπτική ικανότητα
έτσι ώστε να σου δώσει πληροφορίες για το πώς αλλάζεις
μια πάνα – και όχι το ίδιο το μωρό. Εδώ πρέπει να
αναφέρουμε και δύο παρατηρήσεις: η μηχανή της Google
ήδη έχει πραγματικά πολύ καλή αντίληψη. Για παράδειγμα,
βάλαμε μια πολύ χοντρική περιγραφή δύο παλιών και όχι
ιδιαιτέρως γνωστών ταινιών των 80s, για να δούμε αν θα
καταλάβει τι εννοούμε. Η αναζήτηση «that movie with kids
building a spaceship» μας έδωσε το σωστό Explorers
πρώτο-πρώτο. Η αναζήτηση «movie with kids with a
muscle car that find a time machine» μπορεί να
δυσκολεύτηκε λίγο, αλλά το σωστό My science project
βρισκόταν μόλις στην τέταρτη θέση! Αν αναρωτιέσαι γιατί
στα Αγγλικά, η απάντηση είναι πως κάναμε τις ίδιες
αναζητήσεις και στα Ελληνικά, αλλά τα αποτελέσματα δεν
ήταν ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά. Το ψαχτήρι της Google
φαίνεται να δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στη λέξη παιδιά και
εμφανίζει σωρεία αποτελεσμάτων για… παιδικές ταινίες,
ενώ σε καμία περίπτωση δεν εμφάνισε το σωστό
αποτέλεσμα στην πρώτη σελίδα, ούτε στη δεύτερη. Εδώ
λοιπόν είναι που περιμένουμε τη μεγαλύτερη πρόοδο από
το σύστημα της Google, το οποίο μαθαίνει μόνο του, από
όλες τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται και όχι μόνο από
τα Αγγλικά!
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του Νίκου Νικολόπουλου
Προέδρου
Χριστιανοδημοκρατικού
Κόμματος Ελλάδος

Το Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα
Ελλάδος δέχτηκε από τους Έλληνες
Ριζοσπάστες τιμητική πρόσκληση
και
συμμετείχε
σε εκδήλωση
συζήτηση με θέμα την ανελευθερία
του τύπου και τις επιπτώσεις στη
κοινωνική, οικονομική και πολιτική
ζωή από την ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ των
δημοσιογράφων. Επί της ουσίας η
σύναξη ήταν ένα ακόμη σταθερό και
ισχυρό
βήμα
στην
πορεία
συγκρότησης ενός νέου ΓΑΛΑΖΙΟΥ
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ. Οι πολίτες που
κατέκλυσαν τις
αίθουσες
του
ξενοδοχείου με τις παρεμβάσεις
τους μας ζήτησαν επίμονα

N

α ιδρύσουμε
μια νέα
μεγάλη γαλάζια
κεντροδεξιά συμμαχίαμε τη σύμπραξη των
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νέων ανθρώπων, καθώς και των καταξιωμένων
έμπειρων ιστορικών στελεχών της παράταξης.
Μιας νέας «Νέας Δημοκρατίας» αυθεντικά Κοινωνικής
και Πατριωτικής που θα πάρει μέρος στις εκλογές

και μπαίνοντας στη Βουλή να αποτελέσει την εγγύηση για μια νέα εντελώς
διαφορετικής κυβερνητικής πορείας στα εθνικά και κοινωνικά διακεκαυμένα
ζητήματα.
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Θυμίζω πως για αρκετούς εξ‘ ημών έχει προηγηθεί η «Αντί
Δεθ» στην Αθήνα για την οικονομία και θα ακολουθήσει νέα
εκδήλωση για το κοινωνικό κράτος και την κοινωνική
πολιτική όπου θα είναι καλεσμένοι και οι αποκλεισμένοικομμένοι γαλάζιοι συνδικαλιστές από το Συνέδριο του
Μητσοτάκη. Για εμάς νομίζω και για μια μεγάλη μερίδα της
βάσης της ΝΔ το timing 48 ώρες πριν την έναρξη του
Συνεδρίου των Άλαλων Χειροκροτητών είχε και αυτό τον
ιδιαίτερο συμβολισμό του. Για το θέμα της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ τι περισσότερο να σημειώσω εγώ από όσα
ήδη έχουν αναφερθεί και από όσα γράφουν τα ξένα μέσα
ενημέρωσης και τα αναπαράγουν το ένα μετά το άλλο για
την «κατρακύλα» στην κατάταξη για την ελευθερία του
Τύπου στην Ελλάδα του Μητσοτάκη; Η πρόσφατη έρευνα
που δημοσίευσαν για το 2022 οι Δημοσιογράφοι χωρίς
Σύνορα έγινε πρώτο θέμα στο Euractiv.com αλλά και στο
Euractiv.gr, όπου εμφανίζεται η είδηση πως

Η

Ελλάδα κατρακύλησε 38 θέσεις
και από την 70η θέση το 2021
βρέθηκε στην 108η μέσα σε
ένα χρόνο. «Η Ελλάδα αντικαθιστά
τη Βουλγαρία ως μαύρο πρόβατο
ελευθερίας του Τύπου της ΕΕ»

αναφέρει συγκεκριμένα το Euractiv.com, σημειώνοντας
πως συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ βρίσκεται
στη χειρότερη θέση, ξεπερνώντας ακόμη και την
Βουλγαρία. Η Ελλάδα έχει κατρακυλήσει από τη 30η θέση
το 2007 επί Κώστα Καραμανλή, όπου μετά κατρακυλήσαμε
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στη 99η το 2014 και επί Μητσοτάκη φτάσαμε στην 70η και
φέτος (2022) στην 108η θέση μεταξύ 180 χωρών! Είμαστε
πίσω από την Αγκόλα, το Τόγκο τη Μποτσουάνα και κάτω
από την Αλβανία! Θυμίζω χωρίς σχόλια τις διώξεις
δημοσιογράφων και της Εισαγγελέως Τουλουπάκη για το
σκάνδαλο NOVARTIS και την επίμονη προσπάθεια
ασφυκτικού ελέγχου των ΜΜΕ. Θυμίζω ακόμη πως έντονα
απασχολούν και την Ευρωβουλή εκτός όλων των
προαναφερθέντων
και
οι
παρακολουθήσεις
δημοσιογράφων - εκδοτών και πολιτικών αντιπάλων από
την ΕΥΠ που εποπτεύει προσωπικά ο Πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης. Θυμίζω τέλος πως αυτές οι
κυβερνητικές πρακτικές προβληματίζουν και τους
ευρωβουλευτές και τις αρμόδιες επιτροπές του
ευρωκοινοβουλίου. Εάν συνεχίσει έτσι ο Μητσοτάκης στο
τέλος θα βρεθεί σε δεινή θέση.

Ε

πιπλέον η αλαζονεία που
επιδεικνύει ο Μητσοτάκης -από
την προώθηση του λόμπι της
ενέργειας μέχρι τον διορισμό γιού του
και της κόρης του -οφείλεται και στην
αίσθηση ότι ελέγχει ΑΠΟΛΥΤΑ τα ΜΜΕ.

Ο Μητσοτάκης και οι ΜΑΞΙΜΟΠΑΙΔΕΣ έχουν την προστασία
τους, ενώ εμείς οι «ενοχλητικοί» έχουμε αποκλειστεί. Στα
χρόνια της διακυβέρνησης Κυριακού Μητσοτάκη οι
ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΕΣ ΚΑΝΟΥΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΑΝΑΠΟΔΑ ΑΠΟ
ΟΣΑ ΕΚΑΝΑΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥ
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ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ… Ευτυχώς όμως ο συνδυασμός της
λαϊκής αντίδρασης και του Διαδικτύου ενισχύει την κριτική
που θέλει να φιμώσει. H οικονομική κρίση που ξέσπασε το
2010 βρήκε απροετοίμαστη την ελληνική κοινωνία, την
πολιτική εξουσία και τα MME. Πολλά μέσα κατέρρευσαν
οικονομικά και η ανεργία στον κλάδο εκτοξεύτηκε. Το
επάγγελμα του δημοσιογράφου απαξιώθηκε και οι
απογοητευμένοι πολίτες στράφηκαν εναντίον τους. Με
δεδομένα τα ασφυκτικά οικονομικά των ενημερωτικών
επιχειρήσεων, πολλοί δημοσιογράφοι δέχθηκαν μεγάλη
και απροκάλυπτη πίεση, καθώς και υποδείξεις από τους
ιδιοκτήτες των μέσων προκειμένου να μην αποτελούν
εμπόδιο στις πολιτικές τους επιδιώξεις ή τα κείμενά τους να
μην έχουν αρνητικό αντίκτυπο στα οικονομικά συμφέροντα
της εκάστοτε ιδιοκτησίας.

Α

υτή η πίεση έχει οδηγήσει σε μια
ιδιότυπη «αυτολογοκρισία» των
δημοσιογράφων που τελικά δεν
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της
κοινωνίας.

Από την άλλη, πολλοί θεωρούν ότι μεγάλο βάρος της
ευθύνης φέρουν οι δημοσιογράφοι εκείνοι που έκαναν
εκπτώσεις στο επάγγελμά τους αντί τριάκοντα αργύριων.
Καθώς και εκείνοι οι δημοσιογράφοι που εγκατέλειψαν το
ρεπορτάζ και επέλεξαν να υιοθετήσουν άκριτα τις
εντυπωσιακές ειδήσεις, «κιτρινίζοντας» και σε πολλές
αναπαράγοντας fake news. Στην πρόσφατη πανελλαδική
δημοσκόπηση της KAΠA Research για λογαριασμό του
Ιδρύματος Φρίντριχ Νάουμαν για την Ελευθερία
αποτυπώνεται ανάγλυφα η κρίση εμπιστοσύνης των
πολιτών στα ΜΜΕ.

Τ

ο 67% απάντησε ότι τα ελληνικά
μέσα αναμεταδίδουν ψευδείς
(μη έγκυρες) ειδήσεις. Ο βαθμός
ελευθερίας των ΜΜΕ αξιολογήθηκε
με μόλις 4,09 στα 10.

Τέλος, πάνω από 8 στους 10 πολίτες πιστεύουν ότι τα ΜΜΕ
ελέγχονται από την πολιτική εξουσία. Πρόκειται για ένα
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καζάνι που βράζει, εγκυμονώντας κινδύνους για όλους
ανεξαιρέτως τους επαγγελματίες της ενημέρωσης.
Επομένως, δεν είναι καθόλου εύκολο να είναι κανείς
δημοσιογράφος ή φωτορεπόρτερ στην Ελλάδα. Η
κυρίαρχη άποψη, σύμφωνα με πολλούς μελετητές, είναι ότι
τα πολιτικά κόμματα, οι επιχειρήσεις και ειδικά οι τράπεζες
και τα μέσα ενημέρωσης είχαν δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο
πλέγμα σχέσεων και αλληλοϋποστήριξης που βασίζονταν
στην εξυπηρέτηση ίδιων συμφερόντων. Η συμμετοχή των
μέσων ενημέρωσης σε αυτό το τρίγωνο εξασφαλιζόταν είτε
με απευθείας είτε με έμμεση -μέσω τραπεζικών δανείωνκρατική χρηματοδότηση. Το ύψος των δανείων προς τα
μέσα ενημέρωσης είχε φθάσει το 1.270.000.000 ευρώ (40).
Υπό αυτό το πρίσμα, δεν είναι παράδοξο που οι Έλληνες
και όχι μόνον, δυστυχώς, έχουν χαμηλή εκτίμηση για τα
ΜΜΕ και

Η

Ελλάδα αποτελεί τη μόνη χώρα
στον κόσμο, όπου το κοινό
εμπιστεύεται τα social media
περισσότερο από τα συμβατικά Μέσα.

Το ζητούμενο λοιπόν; ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ! Γιατί με Ελευθερία
παντού μπορούμε να έχουμε το καλύτερο ίσως μείγμα
πολιτικής για την πρόοδο των ατόμων, των κοινωνιών
αλλά και της διεθνούς κοινότητας στο σύνολο της. Πάνω σε
αυτές τις διαπιστώσεις βασίστηκε και η σύγχρονη
φιλελεύθερη άποψη πως ο αρμονικός συνδυασμός όλων
των προταγμάτων με την ελευθερία συνιστά το σταθερό
υπόβαθρο για την ανάπτυξη της ανοιχτής κοινωνίας, της
διεθνούς συνεργασίας και εν τέλει της ατομικής και
συλλογικής ευημερίας στον κόσμο.
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του Προκόπη Παυλόπουλου

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

Ο

τέως Πρόεδρος
της Δημοκρατίας
Προκόπης
Παυλόπουλος σε
πρόσφατη ομιλία του
συνέκρινε την τουρκική
εισβολή και κατοχή στη
Μαρτυρική Κύπρο με
τον πόλεμο της

Ρωσίας στην Ουκρανία,
κρίνοντας παράλληλα
τη στάση της Τουρκίας
στη ρωσοουκρανική
κρίση.
«Ενωμένοι και ανυποχώρητοι θ’
αγωνισθούμε για την υπεράσπιση
των Εθνικών μας Θεμάτων και της
Μαρτυρικής Κύπρου απέναντι στην
απροκάλυπτη
τουρκική
προκλητικότητα με γνώμονα το
Διεθνές και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο
στο σύνολό τους». Αυτό κατέστησε
σαφές ο τέως Πρόεδρος της
Δημοκρατίας
Προκόπης
Παυλόπουλος κατά τη βράβευσή του
από το «American Hellenic Institute»
με το «Hellenic Heritage Public
Service Award» κατά το 18ο Ετήσιο
Δείπνο στην Αθήνα. «Σας ευχαριστώ
θερμώς, με πρώτο αποδέκτη τον
Πρόεδρο κ. Nick Larigakis, για την
άκρως τιμητική διάκριση που μου
επιδαψιλεύει το American Hellenic
Institute (ΑΗΙ), απονέμοντάς μου το
Hellenic Heritage Public Service
Award και την εκλαμβάνω ως χρέος
μου εφεξής ν’ αγωνίζομαι -όπως το
έπραξα
ανελλιπώς
κατά
την
διάρκεια της θητείας μου ως
Προέδρου της Δημοκρατίας- για την
ευόδωση
των σκοπών
του»,
ανέφερε αρχικά στην ευχαριστήρια
αντιφώνησή του, ο κ. Παυλόπουλος
υπογραμμίζοντας: «Ιδίως δε για την
υπεράσπιση των Εθνικών μας
Θεμάτων και Δικαίων εν συνόλω και
την επίτευξη δίκαιης και βιώσιμης
λύσης του Κυπριακού Ζητήματος,
ώστε η Μαρτυρική Κύπρος ν’
ανακτήσει πλήρως την Κυριαρχία
της και την εδαφική της ακεραιότητα
κατά το Διεθνές και το Ευρωπαϊκό
Δίκαιο». «Γυρίζω πίσω στον χρόνο
και ανατρέχω στα γεγονότα, που
οδήγησαν στην ίδρυση του ΑΗΙ:
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Ειδικότερα, το ΑΗΙ ιδρύθηκε την 1η
Αυγούστου 1974, αμέσως μετά τη
βάρβαρη τουρκική εισβολή στην
Κύπρο, αναδεικνύοντας, μεταξύ
άλλων, και το πώς κατ’ αυτήν
υπήρξε, δυστυχώς, μεταξύ άλλων
και χρήση οπλισμού προέλευσης
ΗΠΑ, κατά παράβαση όχι μόνο του
Διεθνούς Δικαίου αλλά και αυτού
τούτου του Δικαίου των ΗΠΑ.
Έκτοτε, και καθ’ όλη την ως σήμερα
συνεχιζόμενη βάρβαρη τουρκική
κατοχή
στην
Κύπρο,
κατά
προκλητική
παραβίαση
του
Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού
Δικαίου -αφότου η Κυπριακή
Δημοκρατία είναι πλέον πλήρες
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
του σκληρού πυρήνα της, της
Ευρωζώνης- το ΑΗΙ έχει προσφέρει
πολλά κυρίως για την ενημέρωση
τόσο της Κοινωνίας των Πολιτών
όσο και της Πολιτικής Κοινωνίας
στις ΗΠΑ κατ’ εξοχήν για την
δικαίωση της Μαρτυρικής Κύπρου.
Πρωτίστως δε για την ανάδειξη της
αλήθειας ότι η εκ μέρους των ΗΠΑ,
του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ανοχή της τουρκικής
προκλητικότητας -η οποία φθάνει
στα όρια της βαρβαρότητας- όταν
παραβιάζει καταφώρως την Διεθνή
και την Ευρωπαϊκή Νομιμότητα, όχι
μόνο στρέφεται ευθέως εναντίον της
Ελλάδας και της Κύπρου αλλά και
δημιουργεί επικίνδυνα αρνητικά
προηγούμενα για την Διεθνή Ειρήνη,
όπως το αποδεικνύει και η εξίσου
βάρβαρη εισβολή της Ρωσίας στην
Ουκρανία.
Η
εισβολή
αυτή
προσβάλλει
όχι
μόνο
τους
θεμελιώδεις κανόνες του Διεθνούς
Δικαίου αλλά και τις θεμελιώδεις
αρχές του Ανθρωπισμού, της
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Δημοκρατίας και, εν τέλει, αυτού τούτου του Πολιτισμού
μας. Ο πόλεμος αυτός πρέπει να τελειώσει εδώ και τώρα.
Ελλάδα και Κύπρος -αντίθετα από την Τουρκίασυμπαραστάθηκαν, συμπαρίστανται και θα συνεχίσουν να
συμπαρίστανται, ειλικρινώς και ποικιλοτρόπως ιδίως στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον δοκιμαζόμενο Λαό
της Ουκρανίας. Αμέσως όμως μόλις τελειώσει ο αδιανόητος
αυτός πόλεμος και ο υπαίτιος εισβολέας πληρώσει το βαρύ
τίμημα του εγκλήματός του, πρέπει να συναγάγουμε,
αφενός σ’ επίπεδο Διεθνούς Κοινότητας και αφετέρου σ’
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τ’ αναγκαία διδακτικά
συμπεράσματα και για τα αίτιά του και για τις επιπτώσεις
του. Υπ’ αυτό το πνεύμα και ως συνεπείς υπέρμαχοι της
Διεθνούς και της Ευρωπαϊκής Νομιμότητας,

Ε

λλάδα και Κύπρος -κατ’ ουσία δε
ο Ελληνισμός, στο σύνολό τουπρέπει να καταδείξουν στην
Διεθνή Κοινότητα, και ιδίως στις ΗΠΑ,
στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
πόσο μεγάλες είναι οι ευθύνες τους
διότι ανέχθηκαν και ανέχονται, για
τόσες δεκαετίες, τις επιπτώσεις
και τα τετελεσμένα της βάρβαρης
τουρκικής εισβολής και κατοχής
στην Μαρτυρική Κύπρο.

Της πρώτης τέτοιας ωμής καταπάτησης της Εδαφικής
Ακεραιότητας και της Κυριαρχίας Κράτους-Μέλους της
Διεθνούς Κοινότητας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Μιας εισβολής που στοίχισε την ζωή δεκάδων χιλιάδων
αθώων θυμάτων, πολλών από τα οποία η τύχη αγνοείται
ακόμη και σήμερα .Ελλάδα και Κύπρος, λοιπόν, πρέπει να
θέσουν την Διεθνή Κοινότητα και ιδίως τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ
και την Ευρωπαϊκή Ένωση προ των ευθυνών τους
επισημαίνοντας χωρίς περιστροφές, υποχωρήσεις και
υπαναχωρήσεις πως όπως όλοι στεκόμαστε σήμερα στο
πλευρό της Ουκρανίας, καταδικάζοντας απερίφραστα το
πολεμικό έγκλημα της Ρωσίας, στην ίδια γραμμή
υπεράσπισης της Διεθνούς και της Ευρωπαϊκής
Νομιμότητας πρέπει να καταδικασθεί, απεριφράστως και
εμπράκτως, και η συνεχιζόμενη εγκληματική τακτική της
Τουρκίας εις βάρος της Μαρτυρικής Κύπρου. Διότι η
επιλεκτική εφαρμογή της Διεθνούς και της Ευρωπαϊκής
Νομιμότητας οδηγεί, μοιραίως, στην ουσιαστική αναίρεσή
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τους. Επιπροσθέτως, είναι αδιανόητο η Διεθνής Κοινότητα,
οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση ν’ ανέχονται
σήμερα την Τουρκία, που εγκληματεί κατ’ εξακολούθηση
εις βάρος της Κύπρου, και να τηρεί στάση «επιτήδειου
ουδέτερου» μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και να διεκδικεί
δήθεν «μεσολαβητικό ρόλο» «ειρηνοποιού»! Στην
περίπτωση της πολεμικής εισβολής της Ρωσίας στην
Ουκρανία η στάση της Τουρκίας πρέπει ν’ αντιμετωπισθεί
από την Διεθνή Κοινότητα, τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την
Ευρωπαϊκή Ένωση όπως της αρμόζει: Ο εγκληματίας
γυρίζει πίσω, υποκριτής και αμετανόητος, στον τόπο του
εγκλήματος. Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό Ζήτημα, Ελλάδα και
Κύπρος καθιστούν σαφές, προς κάθε κατεύθυνση και ιδίως
προς τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η λύση του
νοείται μόνον από τις ακόλουθες επτά, κατ’ ελάχιστο,
προϋποθέσεις:

Π

ρώτον, η Κυπριακή Δημοκρατία
πρέπει να έχει την πολιτειακή
μορφή Ομοσπονδιακού Κράτους,
κατά τα Διεθνή και κυρίως κατά
τα Ευρωπαϊκά αντίστοιχα πρότυπα.
Ουδεμία μορφή συνομοσπονδίας,
ευθεία ή συγκεκαλυμμένη,
είναι ανεκτή.

Και τούτο πρωτίστως διότι πέραν του ότι μια τέτοια «λύση»
είναι, εξ ορισμού, «θνησιγενής» και εξυπηρετεί μόνο τις
βλέψεις και τα συμφέροντα της Τουρκίας με το να οδηγεί σε
αποσύνθεση την Κυπριακή Δημοκρατία, έρχεται σε πλήρη
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παράγει διεθνώς παραδεδεγμένους κανόνες του Διεθνούς
Δικαίου, οι οποίοι ισχύουν erga omnes. Έκτον -και κατά
συνέπεια- επί της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν είναι
επιτρεπτό να παραμένουν, κατ’ ουδένα τρόπο,
στρατεύματα κατοχής ούτε να ισχύουν, επίσης κατ’ ουδένα
τρόπο, εγγυήσεις τρίτων. Και στις «εγγυήσεις» αυτές
περιλαμβάνονται ενδεχόμενες «εγγυήσεις» και της
Μεγάλης Βρετανίας, ιδίως αφότου συντελέσθηκε το Brexit.
Και, έβδομον, τα προαναφερόμενα συνεπάγονται ότι

αντίθεση με τον «πυρήνα» του Πρωτογενούς Ευρωπαϊκού
Δικαίου, κυρίως δε με τις διατάξεις της Συνθήκης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως προς την πολιτειακή μορφή και
την κυριαρχία των Κρατών-Μελών της. Πραγματικά,
αποτελεί κοινό νομικό και πολιτικό «τόπο» ότι
συνομοσπονδιακό κράτος δεν μπορεί να είναι ΚράτοςΜέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δοθέντος ότι δεν δύναται,
εκ φύσεως, ν’ ανταποκριθεί, μεταξύ άλλων, στις απαιτήσεις
ουσιαστικής τήρησης του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου.
Δεύτερον, η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να στηρίζεται,
καθ’
ολοκληρία,
στις
θεμελιώδεις
αρχές
της
Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας, ως θεσμικής εγγύησης
της Ελευθερίας in globo, άρα ως θεσμικής εγγύησης των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όχι μόνο κατά
το Εθνικό αλλά και κατά το Διεθνές και το Ευρωπαϊκό
Δίκαιο. Τρίτον, η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να έχει, ως
μέλος της Διεθνούς Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, μία Νομική Προσωπικότητα. Τέταρτον, στην
Κυπριακή Δημοκρατία νοείται μία και μόνον Ιθαγένεια.

Πέμπτον, η Κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας πρέπει
να είναι πλήρης, με εξίσου πλήρη σεβασμό όλων,
ανεξαιρέτως, των διατάξεων του Διεθνούς και του
Ευρωπαϊκού Δικαίου. Τούτο σημαίνει πληρότητα και της
stricto sensu Κυριαρχίας της -π.χ. σε ό,τι αφορά την
εδαφική της ακεραιότητα, τα σύνορά της, την αιγιαλίτιδα
ζώνη της κ.λπ.- και της lato sensu Κυριαρχίας της, άρα την
πλήρη άσκηση όλων, δίχως οιαδήποτε διάκριση, των
Κυριαρχικών της Δικαιωμάτων, μ’ επίκεντρο τα Δικαιώματά
της επί του συνόλου των Θαλάσσιων Ζωνών της κατά το
Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας (Σύμβαση του Montego Bay
του 1982), π.χ. επί της Υφαλοκρηπίδας της και της
Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της. Ουδεμία δε
επιρροή ασκεί επ’ αυτού το ότι η Τουρκία δεν έχει
προσχωρήσει στην ως άνω Διεθνή Σύμβαση, αφού αυτή,
κατά την νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης,

Α

πό την Κυπριακή Δημοκρατία
πρέπει ν’ αποχωρήσουν, χωρίς
προϋποθέσεις, οι «έποικοι», τους
οποίους εγκατέστησε παρανόμως,
σύμφωνα μάλιστα με την νομολογία
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,
η Τουρκία και να επανέλθουν οι
αποχωρήσαντες από τις εστίες
τους, λόγω της τουρκικής εισβολής,
πρόσφυγες, ανακτώντας πλήρως
όλα τα κατά την Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Δικαιώματά τους.

Σας ευχαριστώ εκ νέου και συγχαίρω το ΑΗΙ για την
προσφορά του στον Ελληνισμό καθώς και για τον συνεπή
μακροχρόνιο αγώνα του αναφορικά με την υπεράσπιση
του Διεθνούς Δικαίου, του Ανθρωπισμού, της Δημοκρατίας
και της Δικαιοσύνης, εκτός και εντός ΗΠΑ», κατέληξε ο κ.
Παυλόπουλος.
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Μιλώντας στη νέα πολιτική εκπομπή της ΕΡΤ, «Στο Κέντρο» ο επισήμανε πως
στην Ουκρανία διεξάγονται δύο πόλεμοι: ένας εμφανής «μικρός» πόλεμος μεταξύ
της Ρωσίας και της Ουκρανίας και ένας βαθύτερος, μεγαλύτερος και σκληρότερος
ίσως πόλεμος, ανάμεσα στη Ρωσία και τη Δύση, η οποία μετέχει στον πόλεμο
αυτό δια αντιπροσώπου, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Κληθείς να σχολιάσει
την ελληνική στάση στο ρωσο-ουκρανικό πόλεμο, επεσήμανε επί λέξει ότι «η
Ελλάδα είναι μία χώρα δυτική και βέβαια υπερασπίζεται το κεκτημένο της. Με
επαμφοτερίζοντα τρόπο δεν υπερασπίζεσαι το κεκτημένο σου. Η Ελλάδα κέρδισε
σε ανεξαρτησία, σε εδάφη, σε πληθυσμό και σε πλούτο εν δυνάμει, όταν έκανε
καθαρές δυτικές επιλογές τα 200 χρόνια της ιστορίας της». Στα ελληνοτουρκικά
και ειδικά για το θέμα της προσφυγής στη Χάγη, διερωτήθηκε «εάν τώρα δεν
αξιοποιήσεις το momentum, μετά δεν θα υπάρχει λόγος να το κάνεις, διότι πια θα
φύγει σταδιακά από το φυσικό αέριο».

Τ

ην σοβαρή του
ανησυχία για την
ολοένα αυξανόμενη
ένταση στις διεθνείς
εξελίξεις και δη στην
Ουκρανία εξέφρασε
ο καθηγητής της
Νομικής ΑΠΘ και
πρώην αντιπρόεδρος
της κυβέρνησης,
Ευάγγελος Βενιζέλος.

«Είμαστε στο θερμό εισαγωγικό
επεισόδιο ενός πολέμου που
μπορούμε να χαρακτηρίσουμε Γ΄
Παγκόσμιο Πόλεμο και ο οποίος
ελπίζουμε
να
εξελιχθεί
πολύ
γρήγορα σε ψυχρό πόλεμο»,
σημείωσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Γ

ενικότερα τάχθηκε υπέρ της ανάληψης
πρωτοβουλιών που πατούν στο Διεθνές Δίκαιο
και ως εκ τούτου «αφοπλίζουν» τους Τούρκους.

Ερωτηθείς για την επικείμενη επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ανέφερε εν πρώτοις ότι αποτελεί
σημαντικό γεγονός η ομιλία του στο Κογκρέσο, ενώ η πρόσκληση εν γένει
σηματοδοτεί το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υποδέχονται την Ελλάδα ως
έναν καλό, αποτελεσματικό και όχι αμφίθυμο δυτικό σύμμαχο. Στα της εγχώριας
πολιτικής σκηνής, θέση του Ευάγγελου Βενιζέλου είναι ότι «οι κυβερνήσεις
συνεργασίας προσφέρουν μεγαλύτερο εύρος στελεχών και πολύ μεγαλύτερη
διαφάνεια και θα μπορούσαν να προσφέρουν και πολύ μεγαλύτερη συναίνεση»,
ενώ υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι και αποτελεσματικές και σταθερές.
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του Νότη Μαριά

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

Έγιναν στις 3 Μαΐου 2022 μετά βαΐων
και κλάδων τα εγκαίνια του FSRU
Αλεξανδρούπολης παρουσία του
Προέδρου
του
Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και των
Πρωθυπουργών
Ελλάδας,
Βουλγαρίας και Σκοπίων, καθώς και
του Προέδρου της Σερβίας.

Ο

FSRU
Αλεξανδρούπολης
είναι πλωτός
τερματικός σταθμός
υγροποιημένου
φυσικού αερίου της
εταιρείας Gastrade Α.Ε
όπου μέχρι στιγμής
μέτοχοι με ποσοστό
20% έκαστος είναι η
Ασημίνα-Ελένη

Σελίδα 15

Κοπελούζου, η Gaslog (Π. Λιβανός), η ΔΕΠΑ, η
Bulgartransgaz και η ΔΕΣΦΑ (Energypress 13/1/2021).
Μάλιστα «θεωρείται στρατηγικής σημασίας έργο,
το συνολικό ύψος του εκτιμάται στα 380 εκ. ευρώ
εκ των οποίων τα 166,7 εκ. ευρώ προέρχονται
από το ΕΣΠΑ» (energypress.gr 3/5/2022).

Και μιας και πήραν φόρα οι ντόπιοι ολιγάρχες υπό την αιγίδα ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ
σχεδιάζονται πλέον άλλο τέσσερις FSRU. Έτσι «έναν δεύτερο τερματικό σταθμό
LNG σχεδιάζει η Gastrade στη Θράκη, έναν η Μότορ Οϊλ στους Αγ. Θεοδώρους
στην Κόρινθο, έναν τα ΕΛΠΕ στη Θεσσαλονίκη και έναν η Mediterranean Gas στον
Βόλο» (www.kathimerini.gr 3/5/2022).
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έγκριση της χρηματοδότησης των 300 εκατ. από την Εθνική
Τράπεζα η Gastrade ανακοίνωσε ότι έλαβε και την Τελική
Επενδυτική Απόφαση (FID), που κινητοποιεί το σύνολο των
διαθέσιμων πόρων της εταιρίας σε αυτή την κατεύθυνση»
(www.crisismonitor.gr 28/1/2022)».

Αμέσως μετά τα εγκαίνια ξέσπασε ένας εγχώριος άγριος
σκυλοκαβγάς ανάμεσα σε ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ για την
πατρότητα του έργου. Και ο μεν Κυριάκος Μητσοτάκης ως
εν ενεργεία Πρωθυπουργός βρήκε την ευκαιρία να
κομπορρημονήσει για άλλη μια φορά ως ο δήθεν βασικός
συντελεστής του έργου το οποίο μόλις εγκαινιάστηκε και
αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2023, ο δε ΣΥΡΙΖΑ με
ανακοίνωσή του υπενθύμισε στον Κυριάκο Μητσοτάκη «ότι
και αυτό το έργο προχώρησε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ως
αποτέλεσμα
πολύμηνων
διαπραγματεύσεων»
(energypress.gr 3/5/2022). Από κοντά και το ΚΙΝΑΛ το
οποίο με ανακοίνωσή του διεκδίκησε την πατρότητα του
έργου από το 2013.

Β

έβαια αυτοί που δικαίως
πανηγύριζαν ήταν τόσο ο
Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι
Πάιατ όσο και οι μέτοχοι της
ιδιοκτήτριας εταιρείας Gastrade Α.Ε.

Και ο μεν Αμερικανός πρέσβης πανηγύριζε γιατί επιτέλους
πήρε σάρκα και οστά το προ δεκαετίας σχέδιο της
Ουάσιγκτον να πλημμυρίσει με το πανάκριβο αμερικανικό
LΝG την Νοτιοανατολική Ευρώπη, οι δε μέτοχοι της
Gastrade Α.Ε γιατί πρόκειται να κατασκευάσουν ένα
μεγάλο έργο όπως ο FSRU Αλεξανδρούπολης
προϋπολογισμού 380 εκατ. ευρώ, έχοντας εξασφαλίσει
δωρεάν ευρωπαϊκούς πόρους μέσω ΕΣΠΑ ύψους 166,7
εκατ. ευρώ συν ένα δάνειο 300 εκατ. ευρώ από την Εθνική
Τράπεζα (https://energypress.gr 13/1/2022), ήτοι εν συνόλω
466, 7 εκατ. ευρώ!!! Σε εκτεταμένο άρθρο μας-μελέτη στην
ΥΠΕΡΒΑΣΗ NEWS το ΣΚ 22-23 Ιανουαρίου 2022 είχαμε
παρατηρήσει ότι «ο εν λόγω πλωτός τερματικός σταθμός
αποτελεί πολυπόθητο σχέδιο των ΗΠΑ με στόχο την
απεξάρτηση των Βαλκανίων από το ρωσικό φυσικό αέριο
και την αντίστοιχη προώθηση του αμερικανικού
σχιστολιθικού το οποίο θα μεταφέρεται με πλοία Ελλήνων
εφοπλιστών από τις ΗΠΑ». Στο πλαίσιο αυτό τονίσαμε ότι
τόσο ο FSRU Aλεξανδρούπολης όσο και οι διασυνδετήριοι
αγωγοί που θα μεταφέρουν το αμερικανικό σχιστολιθικό
αέριο από Αλεξανδρούπολη προς Βουλγαρία, «ΡουμανίαΜολδαβία-Ουκρανία θα χρηματοδοτηθούν από κονδύλια
της
ΕΕ
και
δάνεια
ευρωπαϊκών
τραπεζών»
(www.political.gr 22/1/2022, σελ.3). Στη συνέχεια ξανά από
τις στήλες της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ NEWS το ΣΚ 29-30 Ιανουαρίου
2022 είχαμε επισημάνει ότι «όπως τονίζεται σε πρόσφατο
σχετικό δημοσίευμα σε διαδικασία υλοποίησης εισέρχεται
πλέον ο FSRU της Αλεξανδρούπολης, καθώς μετά την

Τ

ο ζήτημα του Αμερικανικού LNG το
οποίο θα μεταφέρεται με πλοία
Ελλήνων εφοπλιστών από το
Τέξας στον FSRU Αλεξανδρούπολης
το έχουμε ήδη αναλύσει σε έξι
εκτεταμένα άρθρα μας στην ΥΠΕΡΒΑΣΗ
NEWS στις 18/1/2021, στις 17/5/2021,
στις 14/6/2021, στις 5/7/2021, στις 2223/1/2022 και στις 29-30/1/2022.
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Αλεξανδρούπολης, μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από φυσικό αέριο που θα το προμηθεύεται από
τον FSRU (militaire 24/11/2020). Ακολούθησε στα μέσα
Δεκεμβρίου 2020 η επίσκεψη στην Ελλάδα του υπουργού
Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan Brouillette), με
στόχο την ενίσχυση των ενεργειακών σχέσεων ΗΠΑΕλλάδας (capital.gr 15/12/2020)».

Έτσι όπως είχαμε επισημάνει στο άρθρο μας στην
ΥΠΕΡΒΑΣΗ NEWS στις 18/1/2021: «Η επίσκεψη Πομπέο
στη Θεσσαλονίκη στις 28 Σεπτεμβρίου 2020 πέραν των
άλλων ανέδειξε και το τεράστιο ενδιαφέρον των ΗΠΑ για τα
Σκόπια. Έτσι οι ΗΠΑ δρομολογούν σειρά επενδύσεων στα
Σκόπια με στόχο όχι μόνο τη σταθεροποίηση του
μορφώματος αλλά και την προώθηση του σχεδίου τους για
εφοδιασμό των Σκοπίων και των άλλων χωρών των
Δυτικών Βαλκανίων με το αμερικανικό σχιστολιθικό φυσικό
αέριο το οποίο θα μεταφέρουν Έλληνες εφοπλιστές από τις
ΗΠΑ στον περίφημο σταθμό LNG της Αλεξανδρούπολης
και από εκεί θα διοχετεύεται σε όλα τα Βαλκάνια. Μάλιστα
σαν καλοί επενδυτές οι ΗΠΑ προτιμούν να κάνουν παιχνίδι
με «ξένα κόλλυβα» και έτσι πιέζουν ούτως ώστε τα
ευρωπαϊκά κονδύλια που θα δοθούν στην περιοχή να
αξιοποιηθούν για τη στήριξη των αμερικανικών σχεδίων.
Για τον λόγο αυτόν άλλωστε διοργάνωσαν και την τριμερή
ΗΠΑ-Ελλάδας-Σκοπίων στη Θεσσαλονίκη στις 29
Σεπτεμβρίου 2020 στην οποία από αμερικανικής πλευράς
συμμετείχαν o βοηθός υπουργός εξωτερικών Francis
Fannon αρμόδιος για θέματα ενέργειας και η πρέσβειρα
των ΗΠΑ στα Σκόπια Kate Marie Byrnes, από ελληνικής
πλευράς ο υπουργός Ενέργειας Κ. Χατζηδάκης, ο
υφυπουργός οικονομικής διπλωματίας Κ. Φραγκογιάννης
και δύο στελέχη των ΕΛΠΕ και από πλευράς Σκοπίων οι
αντιπρόεδροι της κυβέρνησης Liupko Nikolovski και Fatmit
Bitikji και ο υπουργός Οικονομικών Kreshnik Betekshi
(energypress 29/9/2020). Είχε προηγηθεί συνάντηση του
Πομπέο την προηγουμένη με Έλληνες και σκοπιανούς
αξιωματούχους αλλά και επιχειρηματίες στους οποίους ο
Αμερικανός Υπουργός έδωσε τις ευλογίες του για ταχεία
ευόδωση των αμερικανικών σχεδίων και κυρίως του
τερματικού
σταθμού
αποθήκευσης
υγροποιημένου
σχιστολιθικού φυσικού αερίου και διανομής του μέσω των
αγωγών ΤΑΡ και IGB, τόσο προς δυσμάς προς την
Κεντρική Ευρώπη, όσο και προς Βορράν προς τη
Βουλγαρία (voria.gr 21/9/2020). Η τριμερής είχε αντικείμενο
την πορεία των πέντε μεγάλων διακρατικών ενεργειακών
έργων, τους αγωγούς φυσικού αερίου TAP, IGB, τον
διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας-Σκοπίων, την αναβάθμιση
του υφιστάμενου αγωγού πετρελαίου μεταξύ Ελλάδας και
Σκοπίων και τον πλωτό τερματικό σταθμό υγροποιημένου
φυσικού αερίου (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη (armyvoice
30/9/2020). Μάλιστα ήδη από το Νοέμβριο 2020 τα Σκόπια
εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν κατά
ποσοστό
25%
στην
ανέγερση,
στην
ΒΙΠΕ

Και συνεχίζαμε πέραν των άλλων στο άρθρο μας στην
ΥΠΕΡΒΑΣΗ NEWS στις 18/1/2021 αναλύοντας το σχέδιο
των ΗΠΑ για την εισαγωγή αμερικανικού σχιστολιθικού
αερίου στην περιοχή επισημαίνοντας: «Ο FSRU
Αλεξανδρούπολης είναι πλωτός τερματικός σταθμός
υγροποιημένου φυσικού αερίου της εταιρείας Gastrade Α.Ε
όπου μέχρι στιγμής μέτοχοι με ποσοστό 20% έκαστος είναι
η Ασημίνα-Ελένη Κοπελούζου, η Gaslog (Π. Λιβανός), η
ΔΕΠΑ, η Bulgartransgaz και η ΔΕΣΦΑ (Energypress
13/1/2021). Ο εν λόγω πλωτός τερματικός σταθμός
αποτελεί πολυπόθητο σχέδιο των ΗΠΑ με στόχο την
απεξάρτηση των Βαλκανίων από το ρωσικό φυσικό αέριο
και την αντίστοιχη προώθηση του αμερικανικού
σχιστολιθικού αερίου της Cheniere Energy, Inc με έδρα το
Χιούστον του Τέξας, η οποία ήταν και η πρώτη εταιρεία των
ΗΠΑ που έλαβε από τη διοίκηση Ομπάμα άδεια εξαγωγής
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σχιστολιθικού αερίου στο εξωτερικό (desmogblog.com),
αέριο το οποίο θα μεταφέρεται με πλοία Ελλήνων
εφοπλιστών από τις ΗΠΑ. Για το θέμα αυτό ήδη από τον
Οκτώβριο 2015 είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον η βοηθός υπ.
Εξωτερικών για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις των ΗΠΑ κ.
Βικτόρια Νούλαντ ενόψει και της επίσκεψης του τότε
υπουργού εξωτερικών της κυβέρνησης Ομπάμα Τζον Κέρι
(Η Καθημερινή 22/10/2015 ) ο οποίος είχε το LNG της
Αλεξανδρούπολης «ψηλά στην ατζέντα» του (Evrosonline
3/12/2015) κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα στις 4
Δεκεμβρίου 2015 όταν και συναντήθηκε με τον Α. Τσίπρα
για το Κυπριακό, το προσφυγικό αλλά και το ενεργειακό
(ΣΚΑΙ 4/12/2015).

Σελίδα 18

Λιθουανούς να πληρώσουν με «καπέλο» το επιπλέον
κόστος. Το κόστος αυτό επιβλήθηκε στους Λιθουανούς
καταναλωτές αερίου υπό τη μορφή ενός αντιτίμου το οποίο
μάλιστα εγκρίθηκε από την Κομισιόν το Νοέμβριο του 2013
υπό τον τίτλο «LNG Supplement» (ec.europa.eu
20/11/2013). Έτσι οι Βρυξέλλες άναψαν το πράσινο φως
παρότι επρόκειτο για κρατική ενίσχυση η οποίο όμως
κρίθηκε από την ΕΕ ως δήθεν αναγκαία και νόμιμη
προκειμένου να υπάρξει απεξάρτηση της Λιθουανίας από
το ρωσικό αέριο. Μάλιστα προ διμήνου εγκρίθηκε και νέα
κρατική ενίσχυση για τον αντιπαραγωγικό και πανάκριβο
FSRU της Λιθουανίας (ec.europa.eu 20/11/2020). Το κόστος
του FSRU Αλεξανδρούπολης εκτιμάται ότι θα ανέλθει
τουλάχιστον
στα
370
εκατ.
ευρώ
(gasprocessingnews.com). Καθώς το έργο κρίθηκε ως
Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (PCI) στον τομέα
του φυσικού αερίου (energypress 15/1/2021), το 50% του
κόστους έχει αυξημένες πιθανότητες να χρηματοδοτηθεί
από κονδύλια της ΕΕ. Σε μια τέτοια περίπτωση οι μέτοχοι
επί της ουσίας θα επιδοτηθούν κατά 50% από την ΕΕ. Και
στη συνέχεια βεβαίως και με δάνεια θα επιχειρήσουν να
συμπληρώσουν το υπόλοιπο ποσό για την ολοκλήρωση
του έργου. Τα Σκόπια αναμένεται να μπουν στην επένδυση
με ποσοστό 10% μετά από ισόποση μείωση του μετοχικού
κεφαλαίου των ήδη μετόχων (energypress 13/1/2021).

Σ

τη συνέχεια το ζήτημα μεταφοράς
LNG μέσω Ελλάδας απασχόλησε
τη συνάντηση Τσίπρα με τον τότε
Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζον Μπάιντεν
στο Νταβός της Ελβετίας τον Ιανουάριο
του 2016…..

(energypress 20/1/2016). Επιπλέον με αφορμή την
επίσκεψη Ομπάμα στην Αθήνα στις 15-16 Νοεμβρίου 2016
ο Αλέξης Τσίπρας στα πλαίσια συνέντευξης Τύπου με τον
Αμερικανό πρόεδρο δήλωσε χαρακτηριστικά: «Με τον
πρόεδρο Ομπάμα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για
τους αγωγούς TAP και IGB, για το τερματικό LNG της
Αλεξανδρούπολης, αλλά και για τα κοιτάσματα και το αέριο
της Ανατολικής Μεσογείου» (energypress 15/11/2016 και
capital.gr16/11/2016). Έκτοτε το αμερικανικό ενδιαφέρον
ήταν εξαιρετικά υψηλό και οι ενέργειες των ΗΠΑ
προκειμένου να ευοδωθεί το εγχείρημα εξαιρετικά εντατικές
(ekathimerini.com 7/2/2020).

Ο

FSRU Αλεξανδρούπολης αποτελεί
στην ουσία επανάληψη του FSRU
της Λιθουανίας όπου οι ΗΠΑ
έκαναν «μπάσιμο» για να πετάξουν
εκτός παιχνιδιού το ρωσικό αέριο.

Καθώς όμως το αμερικανικό σχιστολιθικό αέριο ήταν πιο
ακριβό από το ρωσικό αέριο οι Αμερικάνοι ανάγκασαν τους

Οικονομική στήριξη από την ΕΕ αναμένεται να λάβουν τόσο
το έργο «αγωγός διασύνδεσης του τερματικού LNG της
Αλεξανδρούπολης» που επίσης κρίθηκε ως PCI
(energypress 15/1/2021) όσο και για το έργο Μετρητικός και
Ρυθμιστικός Σταθμός στην Αλεξανδρούπολη. Επιπλέον
πρέπει να επισημανθεί ότι η Ελλάδα πιέζει την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων παρά την αλλαγή στρατηγικής της
Τράπεζας να χρηματοδοτήσει έστω και κατ΄ εξαίρεση το
FSRU Αλεξανδρούπολης (energypress - english 3/1/2021).
Η επένδυση του FSRU Αλεξανδρούπολης είναι ιδιαίτερα
προσοδοφόρα καθώς το μεν κόστος της κατασκευής όπως
είδαμε επιχειρείται να καλυφθεί κυρίως από κονδύλια της
ΕΕ η δε αγορά φυσικού αερίου είναι εξασφαλισμένη, καθώς
το αμερικανικό σχιστολιθικό αέριο θα τροφοδοτεί μέσω
αγωγών, (που θα κατασκευαστούν επίσης με κονδύλια της
ΕΕ και δάνεια ευρωπαϊκών τραπεζών), τις αγορές της
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Βαλκάνια η οποία έχει ως στόχο
να μειώσει στο ελάχιστο τη
ρωσική επιρροή στην περιοχή
τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο
και σε οικονομικό επίπεδο.
Σημαντική επιδίωξη της πολιτικής των ΗΠΑ είναι να μειωθεί
η ενεργειακή εξάρτηση των χωρών των Δυτικών
Βαλκανίων από το ρωσικό φυσικό αέριο και να
αντικατασταθεί αυτό εν όλω από το αμερικανικό
σχιστολιθικό αέριο».
Ελλάδας, της Βουλγαρίας, των Σκοπίων, του Κοσόβου της
Σερβίας, της Ρουμανίας και βάλε. Και όλα αυτά για να
απεξαρτηθούν οι εν λόγω χώρες και η ΕΕ από το ρωσικό
αέριο και βέβαια να εξαρτηθούν από το σχιστολιθικό αέριο
των ΗΠΑ. Επισημαίνεται ότι το LNG είναι πλέον ιδιαίτερα
προσοδοφόρο γι΄ αυτό και οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν
επενδύσει κεφάλαια χτίζοντας ειδικά πλοία μεταφοράς τα
LNG carriers. Στον τομέα αυτό οι Έλληνες εφοπλιστές
κατέχουν την πρώτη θέση με στόλο αξίας 19,8 δις δολάρια,
ακολουθούμενοι από τον στόλο ιαπωνικών συμφερόντων
αξίας 14,19 δις δολάρια (energypress 15/1/2021). Μάλιστα
τον μεγαλύτερο στόλο από LNG carriers στην Ελλάδα
διαθέτει ο όμιλος του Γιάννη Αγγελικούση με τη Maran
Gas να διαθέτει 36 πλοία και ακολουθεί η Gaslog του Π.
Λιβανού, με 29 πλοία (energypress 15/1/2021). Πρόκειται
για την εταιρεία η οποία είναι μέτοχος κατά 20% του FSRU
Αλεξανδρούπολης». Μάλιστα προκειμένου να προχωρήσει
στο σχέδιο των ΗΠΑ στα Δυτικά Βαλκάνια ο Τζο Μπάιντεν
με Διάταγμά του που εκδόθηκε στις 8 Ιουνίου 2021
αποφάσισε ότι θα διώκονται πλέον όσοι άμεσα ή έμμεσα,
με πράξεις ή με πολιτική δραστηριότητα θα τολμήσουν να
παρεμποδίσουν ή να απειλήσουν την εφαρμογή της
κατάπτυστης συμφωνίας των Πρεσπών (section 1(α) (iii)
διατάγματος).

Έ

τσι όπως επισημαίναμε με άρθρο
μας στην Υπέρβαση News στις
14 Ιουνίου 2021 «το Διάταγμα
Μπάιντεν αποτελεί συνέχεια της
πάγιας πολιτικής των ΗΠΑ στα Δυτικά

Οι παραπάνω αποκαλύψεις μας επιβεβαιώθηκαν πλήρως
στην πορεία. Έτσι όπως ανακύψαμε στην ΥΠΕΡΒΑΣΗ
NEWS στις 5/7/2021 σύμφωνα με Ανακοίνωσή της η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 17 Ιουνίου 2021 δήλωσε ότι
ενέκρινε «στήριξη του ελληνικού δημοσίου ύψους 166,7
εκατ. ευρώ για την κατασκευή τερματικού σταθμού
υγροποιημένου
φυσικού
αερίου
(ΥΦΑ)
στην
Αλεξανδρούπολη». Έτσι «το έργο θα χρηματοδοτηθεί από
το Ελληνικό Δημόσιο με χρήση των Ευρωπαϊκών
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων («ΕΔΕΤ»), κυρίως
από πόρους που ελέγχονται άμεσα από το ελληνικό
κράτος και τελούν υπό τη διαχείρισή του στο πλαίσιο του

Εταιρικού Σύμφωνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ
2014-2020. Η στήριξη θα λάβει τη μορφή άμεσης
επιχορήγησης
ύψους
166,7
εκατ.
ευρώ»
(ec.europa.eu/commission 17/6/2021). Σε σχέση δε με τη
δανειοδότηση του έργου έγινε γνωστό ότι «Τραπεζική
χρηματοδότηση 300 εκατ. ευρώ εξασφάλισε από την Εθνική
Τράπεζα το επενδυτικό σχήμα –ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ,
Κοπελούζος, Πίτερ Λιβανός – που θα υλοποιήσει την
πλωτή μονάδα υγροποιημένου φυσικού αερίου στην
Αλεξανδρούπολη» (energypress.gr 13/1/2022). Σημειώνεται
επίσης ότι ο Ζάεφ κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα τον
Μάιο 2021 δήλωσε ότι τα Σκόπια αναμένεται να
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αμερικανικό LNG και εξασφαλισμένη την πώλησή του στις
αγορές όχι μόνο της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, των
Σκοπίων, του Κοσόβου της Σερβίας και της Ρουμανίας,
αλλά και «της Μολδαβίας και της Ουκρανίας»
(naftemporiki.gr 4/11/2020), όπου το αμερικανικό
σχιστολιθικό αέριο θα καταλήγει μέσω αγωγών, (που θα
κατασκευαστούν επίσης με κονδύλια της ΕΕ και δάνεια
ευρωπαϊκών τραπεζών), οι ΗΠΑ ολοκληρώνουν το
στρατηγικό τους σχέδιο που στόχο έχει να απεξαρτηθούν
οι εν λόγω χώρες και η ΕΕ από το ρωσικό αέριο και βέβαια
να εξαρτηθούν πλήρως από το σχιστολιθικό αέριο των
ΗΠΑ. Άλλωστε η μόνιμη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ
στην Αλεξανδρούπολη δεν αφήνει πλέον καμιά αμφιβολία
περί του αντιθέτου. Και το κερασάκι στην τούρτα:
συμμετάσχουν με ποσοστό 10% στο μετοχικό κεφάλαιο του
FSRU (naftemporiki.gr 13/5/2021). Επιπλέον οικονομική
στήριξη από την ΕΕ αναμένεται να λάβουν τόσο το έργο
«αγωγός διασύνδεσης του τερματικού LNG της
Αλεξανδρούπολης» που επίσης κρίθηκε ως PCI
(energypress 15/1/2021) όσο και για το έργο Μετρητικός και
Ρυθμιστικός Σταθμός στην Αλεξανδρούπολη. Με δεδομένη
πλέον την χρηματοδότηση από κονδύλια της ΕΕ και δάνεια
του FSRU Αλεξανδρούπολης όπου θα φτάνει το

Τ

ο αμερικανικό LNG είναι πλέον
ιδιαίτερα προσοδοφόρο και για
τους Έλληνες εφοπλιστές που θα
το μεταφέρουν στην Αλεξανδρούπολη
έχοντας χτίσει ειδικά πλοία
μεταφοράς, τα LNG carriers».

Από τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι ο FSRU Αλεξανδρούπολης είχε
δρομολογηθεί ευθύς εξ αρχής με στόχο την απεξάρτηση της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης από το φτηνό ρωσικό φυσικό αέριο και την πλήρη εξάρτησή της από
το πολύ πιο ακριβό αμερικανικό LΝG. Στη συνέχεια το story είναι γνωστό. Η
ραγδαία αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου στις αρχές Σεπτεμβρίου 2021 κατά
108,5% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2020 (naftemporiki.gr 8/10/2021) καθώς
και η επιπλέον εκτίναξη της τιμής του λόγω του Πολέμου στην Ουκρανία
διαμόρφωσαν ένα ιδανικό σκηνικό το οποίο δεν θα μπορούσαν να φανταστούν
ούτε και οι πιο αισιόδοξοι θιασώτες του αρχικού αμερικανικού σχεδίου.

Η

αύξησή της τιμής του φυσικού αερίου
διεθνώς κατέστησε πλέον εκ των πραγμάτων
ανταγωνιστικό το κατά τα άλλα ακριβό
αμερικανικό LNG και ο Πόλεμος στην Ουκρανία άνοιξε

διάπλατα τον δρόμο για
τον πλήρη και με κάθε
μέσο εξοστρακισμό
του ρωσικού φυσικού
αερίου από την
Νοτιοανατολική
Ευρώπη
συμπεριλαμβανομένης
πλέον και της
Ουκρανίας υπό την
όποια τελική της
εδαφική διαμόρφωση.
Άλλωστε η δεύτερη μονάδα FSRU
στο Θρακικό Πέλαγος, για την οποία
η ίδια εταιρεία, Gastrade, έλαβε την
περασμένη εβδομάδα άδεια από τη
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) θα
«επιτρέπει την τροφοδοσία της
Μολδαβίας και της Ουκρανίας με
αέριο» (kathimerini.gr 4/5/2022).
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πολλές περιπτώσεις οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού
ρεύματος είναι διπλάσιοι από τον μισθό του
καταναλωτή!!!

Σ

θεναρή απάντηση
στις δηλώσεις του
βουλευτή της ΝΔ,
Βασίλη Οικονόμου,
έδωσε ο πρόεδρος
της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ,
Γιώργος Αδαμίδης που
ξεκαθάρισε πως οι
εκατοντάδες χιλιάδες
Έλληνες που αδυνατούν
να πληρώσουν τους
λογαριασμούς
ρεύματος, προφανώς
δεν είναι στρατηγικοί
κακοπληρωτές
ή μπαταχτσήδες,
τονίζοντας πως σε

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο κ. Αδαμίδης σημείωσε ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής «με
τον τόπο που επιβλήθηκε είναι μια παράνομη διαδικασία». Ο πρόεδρος της
ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ εξήγησε πως η ρήτρα «με βάση τους κώδικες προμήθειας
προϋποθέτει σαφή και ενδελεχή ενημέρωση του καταναλωτή, για το τι ακριβώς
είναι και πώς επηρεάζει το τελικό ποσό που καλείται να πληρώσει. Αυτό δεν έχει
συμβεί σε καμία φάση της λειτουργίας του ελληνικού χρηματιστηρίου ενέργειας
από την 1η Νοεμβρίου του 2020 που ισχύει η ρήτρα». Η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ εντόπισε το
πρόβλημα από τον πρώτο κιόλας μηνά λειτουργίας και στις 4 Δεκεμβρίου έστειλε
επιστολή στον αρμόδιο υπουργό Κ. Χατζηδάκη. «Σε αυτήν τονίζαμε την αποτυχία
της ρήτρας αναπροσαρμογής διότι λειτουργεί κερδοσκοπικά. Δημιουργεί καρτέλ
στην αγορά και δεν υπάρχει κανένας ανταγωνισμός και στο τέλος την πληρώσει
ο καταναλωτής. Τον Αύγουστο του 2020 η ΔΕΗ, από μόνη της, αποφάσισε να
βάλει στα τιμολόγια της ρήτρα αναπροσαρμογής χωρίς να της το επιβάλει η ΡΑΕ.
Από τον Σεπτέμβριο του 2021 μέχρι σήμερα έχουν αυξηθεί πάνω από 70% οι
αιτήσεις για διακανονισμό», υποστήριξε ο πρόεδρος. Ο κ. Αδαμίδης έκρινε πως

Ε

ίναι λάθος αυτό που υποστηρίζει ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος περί φθηνής ενέργειας στην
Ελλάδα, διότι οι επιδοτήσεις, που είναι χρήματα
του ελληνικού λαού από τη φορολογία του, δεν
επιστρέφουν στους καταναλωτές, αλλά απευθείας
στους παρόχους, στους παίχτες της αγοράς…

οι οποίοι χωρίς καμία συνείδηση αυξάνουν την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος
μέσα από ένα κερδοσκοπικό παιχνίδι».
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εκείνοι που πίεσαν τη ΡΑΕ και στη συνέχεια τη ΔΕΗ προκειμένου να τεθεί σε
εφαρμογή η περιβόητη ρήτρα αναπροσαρμογής.

Μπορεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης να ανακοίνωσε με
εξαιρετικά μεγάλη καθυστέρηση νέες
άμεσες παρεμβάσεις για να ελεγχθεί
η
σαρωτική
ακρίβεια
στους
λογαριασμούς ρεύματος, ωστόσο,
μετά την κυνική παραδοχή του
Μπάμπη
Παπαδημητρίου,
θα
αναγκαστεί να δώσει ξανά εξηγήσεις
για το πάρτι αισχροκέρδειας εις
βάρος
νοικοκυριών
και
επιχειρήσεων.

Ο

δημοσιογράφος
και βουλευτής
της Ν.Δ. Μπάμπης
Παπαδημητρίου
παραδέχθηκε ότι οι
ιδιώτες είναι εκείνοι
που κάνουν το απόλυτο
κουμάντο στην αγορά
ενέργειας και άσκησαν
την επιρροή τους
προκειμένου να
επέλθουν τεραστίων
διαστάσεων αυξήσεις
στους λογαριασμούς
ρεύματος προκειμένου
να αποκομίσουν
το μεγαλύτερο
δυνατό κέρδος.

Μιλώντας σε βραδινή τηλεοπτική
εκπομπή του σταθμού Kontra,
μπροστά
στους
εμβρόντητους
συνομιλητές του, ο Μπάμπης
Παπαδημητρίου, είπε, ότι οι ιδιώτες
πάροχοι (το καρτέλ ενέργειας) ήταν

Συνήθη εμπορική πρακτική χαρακτηρίζει με ανακοίνωσή της η Ρυθμιστική Αρχή
Ενέργειας την παροχή από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας
κυμαινόμενων τιμολογίων, όπου η Χρέωση Προμήθειας διαμορφώνεται βάσει
Ρήτρας Αναπροσαρμογής. Επίσης όπως σημειώνει

Η

Ρήτρα στις Συμβάσεις Προμήθειας Ηλεκτρικής
Ενέργειας αποτελεί αμιγώς και αποκλειστικά
επιχειρηματική απόφαση των Προμηθευτών
Ηλεκτρικής Ενέργειας δεν έχει επιβληθεί από τη ΡΑΕ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΡΑΕ για τη Ρήτρα Αναπροσαρμογής: Η Ρυθμιστική
Αρχή Ενέργειας, αποβλέποντας στην πλήρη και ορθή ενημέρωση των
καταναλωτών σχετικά με τη Ρήτρα Αναπροσαρμογής, διευκρινίζει τα εξής: Η
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Ρήτρα Αναπροσαρμογής στις Συμβάσεις Προμήθειας
Ηλεκτρικής Ενέργειας αποτελεί αμιγώς και αποκλειστικά
επιχειρηματική απόφαση των Προμηθευτών Ηλεκτρικής
Ενέργειας και δεν «επιβλήθηκε» από τη ΡΑΕ.

Η παροχή από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας
κυμαινόμενων τιμολογίων, δηλαδή τιμολογίων όπου η
Χρέωση Προμήθειας διαμορφώνεται βάσει Ρήτρας
Αναπροσαρμογής, αποτελεί συνήθη εμπορική πρακτική,
προβλεπόμενη στον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής
Ενέργειας που εκδόθηκε με απόφαση του Υφυπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τον
Απρίλιο του 2013 (ΦΕΚ Β΄ 832/9.4.2013). Τα κυμαινόμενα
τιμολόγια
τα
οποία
ενσωματώνουν
Ρήτρα
Αναπροσαρμογής είναι διαδεδομένα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και αποτέλεσαν για τους εναλλακτικούς
Προμηθευτές το εργαλείο διαφοροποίησης και ανάπτυξης
ανταγωνιστικής δραστηριότητας προς τα έως τότε
προσφερόμενα τιμολόγια, που ήταν αποκλειστικά
σταθερής χρέωσης. Από την υπό έκδοση έκθεση Market
Monitoring Report – Consumer Protection Volume του
Council of the European Energy Regulators (CEER) για το
έτος 2021 προκύπτει ότι από τις 24 χώρες που απάντησαν
στις συγκεκριμένες ερωτήσεις που αφορούν τα διαθέσιμα
προσφερόμενα συμβόλαια στη λιανική, 22 χώρες έχουν
τιμολόγια με κυμαινόμενη χρέωση. Ο Κώδικας Προμήθειας
Ηλεκτρικής Ενέργειας του 2013 εξαρχής επέβαλε σαφή,
εύλογα και διαφανή κριτήρια βάσει των οποίων λαμβάνει
χώρα η αναπροσαρμογή των Χρεώσεων Προμήθειας
(βλέπε, το άρθρο 28 παρ. 3 (γ), άρθρο 1 παρ. 2(στ) του
Παραρτήματος ΙΙ). Τα εν λόγω κριτήρια αποσκοπούν στην:
(α) επαρκή ενημέρωσή των καταναλωτών εκ των
προτέρων, αναφορικά με τη φύση του τιμολογίου τους ως
κυμαινόμενου, (β) κατανόηση και επαληθευσιμότητα της
μεθοδολογίας υπολογισμού της Ρήτρας Αναπροσαρμογής
και
(γ)
δυνατότητα
επιλογής
προμηθευτή
και
προγράμματος προμήθειας, κατά τις ανάγκες τους.

Η

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
διαπίστωσε ότι υφίσταται
έλλειμμα διαφάνειας ως προς
την επιβολή και την ενεργοποίηση
της Ρήτρας Αναπροσαρμογής…..

και, εξ αυτού του λόγου, εξέδωσε την υπ’ αρ. 409/2020
Απόφασή της «Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη διαφάνεια
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και την επαληθευσιμότητα των χρεώσεων στο
ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων ΧΤ» (ΦΕΚ Β΄
1364/14.04.2020). Με την ως άνω απόφαση η ΡΑΕ: α)
επέβαλε στους Προμηθευτές την υποχρέωση παροχής
τουλάχιστον ενός σταθερού τιμολογίου, β) τυποποίησε την
ονομασία της Ρήτρας και όρισε ότι η διακύμανση οφείλει να
γίνεται βάσει ενός μόνο μεγέθους της αγοράς, το οποίο να
είναι εύκολα προσβάσιμο και επαληθεύσιμο από τον μέσο
καταναλωτή, γ) τυποποίησε τη μεθοδολογία της Ρήτρας
Αναπροσαρμογής ώστε να είναι σαφέστερος και
περισσότερος κατανοητός ο υπολογισμός της και δ)
συνέστησε να καθορίζεται η «περιοχή ασφαλείας», δηλαδή
το εύρος τιμών πέραν του οποίου αναπροσαρμόζεται η
Χρέωση Προμήθειας, κατά τέτοιον τρόπο ώστε να
ελαχιστοποιείται η ανάγκη ενεργοποίησης του μηχανισμού
αναπροσαρμογής.

Η

Αρχή, ήδη από τις 8 Απριλίου
2022, έχει εκκινήσει διαδικασία
ακροάσεων των Προμηθευτών
Ηλεκτρικής Ενέργειας που
παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους
εκ της 409/2020 Απόφασης ΡΑΕ…..

είτε παραλείποντας να παρέχουν σταθερά τιμολόγια είτε
διαμορφώνοντας τη Ρήτρα Αναπροσαρμογής κατά τρόπο
που αποκλίνει ουσιωδέστατα από την κατεύθυνση της
Αρχής είτε ακόμη παραπλανώντας τους καταναλωτές
εμφανίζοντας τη Ρήτρα Αναπροσαρμογής ως μη
εντασσόμενη στις ανταγωνιστικές χρεώσεις, δηλαδή τις
χρεώσεις που διαμορφώνουν ελεύθερα οι Προμηθευτές. Η
ΡΑΕ δεν διαθέτει αποφασιστική αρμοδιότητα για τα
ζητήματα που αφορούν την προμήθεια ενέργειας, καθώς
δεν έχει την αρμοδιότητα έκδοσης και τροποποίησης του
Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (άρθρο 138 ν.
4001/2011). Ωστόσο, στο πλαίσιο της αδιάλειπτης
εποπτικής παρακολούθησης των διαμορφούμενων
επιχειρηματικών πρακτικών και με στόχο την περαιτέρω
ενδυνάμωση των καταναλωτών και την ενίσχυση της
ευχερούς κατανόησης των τιμολογίων, εξέδωσε την υπ’ αρ.
967/2021 Απόφασή της «Κατευθυντήριες Οδηγίες για την
υιοθέτηση πρότυπου εγγράφου «Αίτησης Προσφοράς
Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ΧΤ» και υποδείγματος
«Λογαριασμού Κατανάλωσης ΧΤ». Με ως άνω απόφαση,
που επέχει τον χαρακτήρα ερμηνευτικής οδηγίας –
σύστασης, προωθείται αποφασιστικά η αρχή της
διαφάνειας τόσο σε προσυμβατικό επίπεδο, όταν δηλαδή
οι καταναλωτές συγκρίνουν τις προσφορές προμήθειας,
όσο και κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ιδίως στο
επίπεδο του λογαριασμού κατανάλωσης. Πλέον καθίσταται
απολύτως ευχερές στους καταναλωτές να αντιλαμβάνονται
εκ των προτέρων τη φύση του προσφερόμενου τιμολογίου
και του βαθμού έκθεσής τους στον κίνδυνο τιμών των
χονδρεμπορικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. Η Αρχή,
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, παρακολουθεί και
εποπτεύει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας και ενεργεί
με γνώμονα την προστασία των καταναλωτών.
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ρήτρες αναπροσαρμογής. Στις 3 Φεβρουαρίου σε
διακανονισμό βρίσκονταν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς
τον ΔΕΔΔΗΕ πάνω από 120 εκατ. ευρώ από 7 εταιρείες του
κλάδου, μεταξύ των οποίων τρεις καθετοποιημένες. Πέντε
εξ αυτών των εταιρειών, σύμφωνα με το ενημερωτικό του
ΔΕΔΔΗΕ, δεν τηρούν τους όρους των διακανονισμών, ενώ
μία δεν έχει καταθέσει εγγυητική επιστολή, με τον ΔΕΔΔΗΕ
να εξετάζει αποδοχή εγγυητικής από τη μητρική εταιρεία.

Ξ

επέρασαν τα 2,5 εκατομμύρια
οι απλήρωτοι λογαριασμοί σε
όλους τους παρόχους ηλεκτρικής
ενέργειας μετά την αύξηση των
τιμών λόγω της τρέχουσας
κρίσης στην Ουκρανία

σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές. Σύμφωνα με το
sofokleous10.gr αναταραχή έχει προκαλέσει στην αγορά
ενέργειας η αύξηση τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος που
οφείλεται κατά κύριο λόγο στον πόλεμο της Ουκρανίας.
Αθροιστικά οι απλήρωτοι λογαριασμοί τον πρώτο μήνα
ξεπερνούν σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες
αθροιστικά για όλους τους παρόχους τα 2,5 εκατ.
δημιουργώντας μία θηλιά τόσο στους ίδιους όσο και στην
Ελληνική κοινωνία. Όλοι περιμένουν με αγωνία τις
δραστικές αποφάσεις της κυβέρνησης για την επίλυση του
προβλήματος νωρίτερα από τη Σύνοδο κορυφής της
Ευρωπαϊκής ένωσης για το θέμα στα τέλη Μαΐου.
Καθημερινά καταγράφονται εκατοντάδες περιπτώσεις
καταναλωτών που έρχονται αντιμέτωποι με τον εφιάλτη
της διακοπής ρεύματος. Όπως εξήγησε ο πρόεδρος των
τεχνικών της ΔΕΗ, Κώστας Μανιάτης, υπήρξε περίοδος
χάριτος τις ημέρες του Πάσχα, αλλά ξεκίνησαν να
εκτελούνται και πάλι οι εντολές των παρόχων ενέργειας για
τη διακοπή ρεύματος σε όσους έχουν απλήρωτους
λογαριασμούς. Ο Κώστας Μανιάτης αποκάλυψε ότι

Μ

όνο για την Αττική δίνονται
καθημερινά πάνω από 500
εντολές για διακοπή ρεύματος
με τους παρόχους να πιέζουν για
την άμεση εκτέλεσή τους.

Οι καταναλωτές καταφεύγουν στους διακανονισμούς για να
αποπληρώσουν τον λογαριασμό του ρεύματος. Είναι
χαρακτηριστικό πως οι διακανονισμοί παρουσιάζουν
αύξηση 10% από μήνα σε μήνα. Παράλληλα, περισσότεροι
από 1.000 πολίτες την εβδομάδα φέρονται να καταφεύγουν
στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας διαμαρτυρόμενοι για τις

Κάποιοι προμηθευτές επικαλούνται για τις καθυστερήσεις
τη μη καταβολή της επιδότησης ΤΕΜ (Ταμείο Ενεργειακής
Μετάβασης) για τον Ιανουάριο, καθώς και το κενό στις
εισπράξεις λόγω των πρόσφατων δυσμενών καιρικών
συνθηκών, ενώ υπάρχει και εταιρεία που έχει ζητήσει από
την ΔΕΔΔΗΕ να αποπληρώσει σε τρεις δόσεις την οφειλή
του Ιανουαρίου, τον Μάρτιο μέχρι και τον Μάιο, με σκοπό –
όπως αναφέρει– την εξισορρόπηση των χρηματοροών που
διαταράχθηκαν λόγω της παραμονής των τιμών ηλεκτρικής
ενέργειας άνω των 220 ευρώ/MWh και άλλη που δηλώνει
ότι προτίθεται να καταβάλει την οφειλή του Ιανουαρίου
μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου.
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Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, μαζί με την απόφαση για κατάθεση
προσφυγών, δόθηκαν απαντήσεις στις νομικές διαστάσεις που ανακύπτουν από
την επιβολή της ρήτρας αναπροσαρμογής και τη συμβατότητα με τους γενικούς
όρους οι οποίοι περιλαμβάνονται στα συμβόλαια παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
«Απαιτείται να υπάρξει νομοθετική παρέμβαση, ώστε να μην οδηγηθούν στα
δικαστήρια οι πολίτες» τόνισε ο πρόεδρος του ΔΣΑ, Δημήτρης Βερβεσός. «Να
λυθεί πολιτικά το θέμα. Αν όχι το λόγο έχει η Δικαιοσύνη» πρόσθεσε. «Οι
συλλογικές αγωγές των ενώσεων καταναλωτών αποτελούν πυλώνα και θα
συνδράμουμε» ανέφερε.

Ο

πρόεδρος της
Ολομέλειας
των Δικηγορικών
Συλλόγων και
πρόεδρος του ΔΣΑ,
Δημήτρης Βερβεσός
τόνισε πως η Πολιτεία
οφείλει να παρέμβει
για την ρήτρα
αναπροσαρμογής,
η οποία εκτινάσσει
τους λογαριασμούς
του ρεύματος στα ύψη.
Την
προηγούμενη
εβδομάδα
πραγματοποιήθηκε μία εξαιρετικά
ενδιαφέρουσα νομική εκδήλωση,
την οποία μετέδωσε ζωντανά το
dikastiko.gr
και
όπου
πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι
φορέων εξέθεσαν το «νομικό
οπλοστάσιο» κατά της ρήτρας
αναπροσαρμογής. Στο πλαίσιο της
εκδήλωσης που αποφάσισε η
Ολομέλεια των Προέδρων των

Έ

χουμε συντάξει σχέδια αγωγών που θα
μοιράσουμε σε όλους τους δικηγόρους
και ετοιμάζουμε το νομικό οπλοστάσιο για
τις δικαστικές διαδικασίες…..
είπε κλείνοντας την εκδήλωση ο κ. Βερβεσός. «Αν δεν έχω ρεύμα, δεν έχω
εναλλακτικές, δεν μπορώ να ζήσω» σημείωσε, λέγοντας πως το δικηγορικό σώμα
δεν ήταν δυνατόν να μείνει απαθές. Όταν φτάσει ο κόμπος στο χτένι και
κινδυνεύουν με διακοπή ρεύματος, τότε όπως ανέφερε υπάρχει η συνδρομή των
δικηγόρων. «Δεν σκεφτήκαμε ποτέ ποιος είναι κυβέρνηση» σημείωσε για τις
κοινωνικές παρεμβάσεις που έχουν αναλάβει, μεταξύ των οποίων και αυτή για τη
ρήτρα αναπροσαρμογής.

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 07-08 Μαΐου 2022 | Αριθμός Φύλλου 231 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |

Σελίδα 26

φίλος μου, δεν με πίεσε ποτέ. Οφείλω στους γονείς μου ότι
βρήκα τον δρόμο μου. Η μητέρα μου ήταν άγια». Ο γνωστός
ζαχαροπλάστης
αναφερόμενος
στα
πρώτα
του
επαγγελματικά βήματα, είπε: «Ήρθα στην Αθήνα όταν
ήμουν δέκα ετών, το 1969. Έμενα στη νονά μου και
επισκεπτόμουν την Κωνσταντινούπολη στις γιορτές. Ο
πατέρας μου ήρθε με το ζόρι στην Ελλάδα. Πέθανε από
μελαγχολία στα 67 του. Ο άνθρωπος που με στήριξε, ο
πατέρας μου, δεν έζησε να δει την επιτυχία μου». Τέλος, ο
Στέλιος Παρλιάρος μίλησε και για τα σκαμπανεβάσματα
στην καριέρα του.

Π

Ο

διάσημος σεφ, Στέλιος Παρλιάρος,
αποκάλυψε το αδιέξοδο στο
οποίο βρέθηκε από τα χρέη
στο Δημόσιο, τα οποία τον έφεραν
στο χείλος του γκρεμού.

Στην εκπομπή του MEGA «Ελένη» παραχώρησε
συνέντευξη ο Στέλιος Παρλιάρος και μεταξύ άλλων μίλησε
για τα παιδικά του χρόνια και τα δύσκολα χρόνια στην
καριέρα του. Ο γνωστός ζαχαροπλάστης μίλησε για τα
παιδικά του χρόνια στην Κωνσταντινούπολη και την
απώλεια του πατέρα του, λέγοντας: «Ως παιδί δεν
αγαπούσα το διάβασμα και το σχολείο. Ο πατέρας μου ήταν

αραλίγο να μπω φυλακή
λόγω χρεών προς το Δημόσιο.
Κρυβόμουν στην τουαλέτα
του μαγαζιού μου για να μην με
συλλάβουν οι αστυνομικοί…..
τόνισε χαρακτηριστικά.
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επιμέλεια :
Κώστας Διώτης

Οικονομολόγος, Στατιστικός,
Πρώην Εφοριακός
και Επιθεωρητής ΥΠΟΙΚ,
Επίτροπος Οικονομικών
Υπέρβασης

Η

διόγκωση των
ληξιπρόθεσμων
οφειλών
οδηγεί την εφορία
σε εκτεταμένους
ελέγχους, κατασχέσεις
και πλειστηριασμούς.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του
Προκόπη
Χατζηνικολάου
στο
capital.gr η πανδημική κρίση είχε
παγώσει
πλειστηριασμούς
και
κατασχέσεις και όπως όλα δείχνουν
το επόμενο διάστημα θα αυξηθούν
εκατέρωθεν
με
στόχο
να
διασφαλισθούν τα συμφέροντα του
δημοσίου. Το σχέδιο της εφορίας
προβλέπει ηλεκτρονικά μηνύματα
και τηλεφωνική επικοινωνία για
όσους χρωστούν στο ελληνικό
δημόσιο. Όσοι αδιαφορήσουν θα
ξεκινήσουν έλεγχοι ενώ ήδη έχει
ξεκινήσει
η
αναζήτηση
των
περιουσιακών
στοιχείων
των
οφειλετών.

Ο

συνολικός αριθμός των νέων μέτρων
αναγκαστικής είσπραξης που λήφθηκαν
το έτος 2021 από τις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά
Κέντρα ανήλθε σε 253.083…

με τις κατασχέσεις εις χείρας τρίτων (τραπεζικών λογαριασμών, ενοικίων κ.λπ.)
να παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συχνότητα (90,9%). Επισημαίνεται ότι, τα
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ηλεκτρονικά
κατασχετήρια
αποτελούν το 97,4% του συνόλου
των κατασχέσεων εις χείρας τρίτων.
Μετά τις κατασχέσεις εις χείρας
τρίτων η εφορία θα κινήσει
διαδικασίες
πλειστηριασμών
ακίνητης περιουσίας. Ήδη στην
ηλεκτρονική
πλατφόρμα
έχει
δημοσιοποιηθεί το νέο πρόγραμμα
πλειστηριασμών με 3 περιπτώσεις
να
ξεχωρίζουν.
Ειδικότερα:
Μεζονέτα σε οικόπεδο 800 τ.μ. στην
Κηφισιά με τιμή πρώτης προσφοράς
469.000 ευρώ. Μεζονέτα 374 τ.μ. σε
οικόπεδο 1.200 τμ. στη Ν. Ερυθραία
με τιμή πρώτης προσφοράς 507.000
ευρώ. Κατοικία 124,86 τ.μ. σε
οικόπεδο 1.622,35 τ.μ. στη Σιθωνία
Χαλκιδικής.
Η
τιμή
πρώτης
προσφοράς ανέρχεται στο ποσό
των 365.000 ευρώ. Πώς θα
εντοπιστούν οι οφειλέτες για την
πραγματοποίηση της κατάσχεσης:
1) Επιλογή οφειλέτη: Ο οφειλέτης,
στον οποίο θα επιβληθεί η
κατάσχεση, επιλέγεται από τον
προϊστάμενο
της
αρμόδιας
φορολογικής υπηρεσίας, κατόπιν
προτεραιοποίησης των υποθέσεων,
με κριτήρια το ύψος και την
παλαιότητα
της
οφειλής,
τη
φορολογική
συμπεριφορά,
τη
διακοπή της παραγραφής κ.λπ. ή με
κριτήρια που τίθενται από τη
διοίκηση
(όπως,
ενδεικτικά,

διασταυρώσεις οφειλετών κ.λπ.). 2)
Εντοπισμός
απαιτήσεων
του
οφειλέτη εις χείρας τρίτων: Η
αρμόδια
φορολογική
υπηρεσία
πραγματοποιεί έρευνα για τον
εντοπισμό χρηματικών, κυρίως,
απαιτήσεων του οφειλέτη από
τρίτους (μισθών από εργοδότες,
συντάξεων από ασφαλιστικά ταμεία,
ενοικίων από μισθωτές, λοιπών
απαιτήσεων από τρίτους κ.λπ.).
Στόχος της έρευνας είναι η επιβολή
κατάσχεσης του ποσού που ο τρίτος
(ο εργοδότης, το ασφαλιστικό
ταμείο, ο μισθωτής κ.λπ.) πρόκειται
να αποδώσει στον οφειλέτη του
Δημοσίου. Η κατάσχεση επιδιώκεται
να επιβληθεί πριν αποδοθεί το ποσό
στον οφειλέτη του Δημοσίου,
δηλαδή όταν αυτό βρίσκεται ακόμη
στα χέρια του τρίτου (του εργοδότη,
του ταμείου, του μισθωτή κ.λπ.). Σε
περίπτωση ύπαρξης υπολοίπου
καταθέσεων
σε
τραπεζικό
λογαριασμό
του
οφειλέτη
η
κατάσχεση επιδιώκεται να επιβληθεί
με την αποστολή ηλεκτρονικού
κατασχετηρίου στην τράπεζα και
έχει ως στόχο τη δέσμευση ποσού
από το υπόλοιπο του καταθετικού
λογαριασμού
του
οφειλέτη,
προκειμένου να αποδοθεί στο
Δημόσιο. Η έρευνα για τον
εντοπισμό απαιτήσεων του οφειλέτη
στα χέρια τρίτων διενεργείται με

Σελίδα 28

αναζήτηση πληροφοριών μέσω του
Συστήματος Φορολογίας TAXIS, του
Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών
Λογαριασμών και Λογαριασμών
Πληρωμών ή μέσω άλλων πηγών
πληροφόρησης.
3)
Δημιουργία
κατασχετηρίου: Δημιουργείται από
το σύστημα TAXIS κατασχετήριο στα
χέρια τρίτων ή στα χέρια πιστωτικών
ιδρυμάτων,
ως
τρίτων.
Το
κατασχετήριο δημιουργείται: α) Με
την εισαγωγή: των στοιχείων του
οφειλέτη ή των οφειλετών, αν
πρόκειται για μαζικό κατασχετήριο
στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων,
των στοιχείων του τρίτου, των
ληξιπρόθεσμων ατομικών οφειλών
και των χρεών συνυποχρέωσης ή
συνυπευθυνότητας του οφειλέτη
στον πίνακα χρεών, με ιδιαίτερη
προσοχή
στο
ποσοστό
συνυπευθυνότητας. β) Με την
αποθήκευση και απόδοση αριθμού
ειδικού βιβλίου κατασχετηρίου στα
χέρια τρίτων.

Η τρέχουσα αύξηση στις τιμές χονδρικής της ενέργειας
στην Ευρώπη ώθησε τις κυβερνήσεις να θεσπίσουν μέτρα
για την προστασία των καταναλωτών. Όπως σημειώνει το
bruegel.org ο σκοπός αυτού του συνόλου δεδομένων είναι
η παρακολούθηση και η παροχή μιας επισκόπησης των
διαφορετικών πολιτικών που χρησιμοποιούνται από τις
χώρες σε εθνικό επίπεδο για να μετριάσουν τις επιπτώσεις
της αύξησης των τιμών στους καταναλωτές. Τα μέτρα σε
εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο εξαιρούνται από το πεδίο
εφαρμογής αυτού του συνόλου δεδομένων, αλλά αυτό σε
καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο σχετικά.
Ενώ οι πολιτικές σε περιφερειακό επίπεδο μπορούν να
έχουν σημαντικό αντίκτυπο στους καταναλωτές, για
παράδειγμα στο Βέλγιο,

Σ

τις περισσότερες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο οι
ρυθμίσεις όσο και οι εισφορές
για την ενέργεια ορίζονται σε
εθνικό επίπεδο.
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και η Τσεχία, θέλουν να επανεξετάσουν τον μηχανισμό του
συστήματος εμπορίας εκπομπών και η Γαλλία φωνάζει για
τη μεταρρύθμιση του μηχανισμού τιμολόγησης της
ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Αναγνωρίζουμε αυτές τις
εξελίξεις ως άξιες διερεύνησης και τις εξετάσαμε σε μια
δημοσίευση πριν από τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου τον Δεκέμβριο, όπου οι ηγέτες της ΕΕ
επέστρεψαν στο θέμα των τιμών της ενέργειας. Ο
παρακάτω πίνακας, του Bruegel, ταξινομεί τα μέτρα από 25
χώρες της ΕΕ καθώς και τη Νορβηγία και το Ηνωμένο
Βασίλειο σε έξι τύπους πολιτικών-απαντήσεων στην
απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας. Όλα τα μέτρα
συζητήθηκαν, προτάθηκαν ή θεσπίστηκαν από τον
Σεπτέμβριο του 2021, όταν ήδη εκτυλισσόταν η ενεργειακή
κρίση.

Ομοίως, τα μακροπρόθεσμα μέτρα για την εξουδετέρωση
της αστάθειας των τιμών της ενέργειας είναι επίσης
εξαιρετικής σημασίας. Χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία
(μεταξύ άλλων) ζητούν από κοινού δράση σε επίπεδο ΕΕ
για την εφαρμογή στρατηγικών αποθεμάτων και την κοινή
προμήθεια φυσικού αερίου, ενώ άλλες, όπως η Ουγγαρία

Α

πό τον ανωτέρω πίνακα
προκύπτει ότι στην ΕΕ των 27,
μόνο η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η
Δανία, Ουγγαρία, Λιθουανία και
Λουξεμβούργο, δεν έχουν μειώσει
το ΦΠΑ/Φόρους στην ενέργεια...

Ο

ι ελεγκτές της
Εφορίας θα
μπορούν να
αντλούν αυτόματα
στοιχεία για τις
μεταβολές στην
κατάσταση της κάθε
επιχείρησης από την
έναρξη των εργασιών
της και τις φορολογικές
υποχρεώσεις μέχρι και
τις μετοχικές αλλαγές.

Από αύριο 9 Μαΐου το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) θα έχει ενταχθεί στις
υποδομές του G-CLOUD, όπερ σημαίνει ότι τα στοιχεία που έχουν δηλώσει οι
επιχειρήσεις κατά την έναρξης τους θα βρίσκονται στην διάθεση των ελεγκτών της
εφορίας. Όπως τονίζει το protothema.gr το Γ.Ε.ΜΗ. θα χρησιμοποιεί τα
πληροφοριακά συστήματα του λεγόμενου «κυβερνητικού νέφους» για της
καταχώρηση και την ασφάλεια των στοιχείων έναρξης και λειτουργίας
επιχειρήσεων και επαγγελματιών που σήμερα τηρούνται στο σύστημα
μηχανογράφησης του. Ουσιαστικά όμως, μέσω του «κυβερνητικού νέφους», τα
στοιχεία αυτά θα είναι ευκολότερα προσβάσιμα από τις αρμόδιες αρχές. Δηλαδή,

Έτσι η ΑΑΔΕ θα μπορεί να εντοπίζει
περιπτώσεις:
Μη
υποβολής
φορολογικών
δηλώσεων
από
επιχειρήσεις με έναρξη
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δραστηριότητας. Σημειώνεται ότι οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ έχουν αποκαλύψει δεκάδες
χιλιάδες επιχειρήσεις που ενώ είχαν εγγραφεί στο ΓΕΜΗ ξέχασαν να υποβάλλουν
φορολογικές δηλώσεις. - Παραποίησης στοιχείων για τα κέρδη και τα έσοδα για
μη καταβολή του φόρου εισοδήματος και μη απόδοση του ΦΠΑ - Εικονικών
εταιρειών ή επιχειρήσεων φαντάσματα που εμφανίζονται φορολογικά και μόνο
για να εκδώσουν τιμολόγια τα οποία προωθούνται σε κυκλώματα απάτης για την
υπεξαίρεση του ΦΠΑ. - Επίσης με την άντληση στοιχείων από το ΓΕΜΗ η
φορολογική διοίκηση θα έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει περιπτώσεις
επιχειρήσεων και επιχειρηματιών που παρά την μεγάλη οικονομική επιφάνεια
αφήνουν απλήρωτους φόρους και μέσω του συστήματος Eispraxis να εξαπολύει
κυνηγητό για την είσπραξης τους με την ενεργοποίηση κατασχέσεων και
πλειστηριασμών κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων. - Το δεύτερο
όπλο για το χτύπημα της φοροδιαφυγής και της απάτης κυρίως στο ΦΠΑ είναι τα
ηλεκτρονικά βιβλία και η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με την εφορία.
Αρμόδια στελέχη παραπέμπουν στο παράδειγμα της Ιταλίας όπου η ηλεκτρονική
τιμολόγηση έχει συμβάλει σημαντικά στη φορολογική συμμόρφωση με έσοδα
άνω των 2 δισ. ευρώ.

Μ

έσω του αρχείου του myDATΑ η ΑΑΔΕ
θα γνωρίζει με ακρίβεια το τζίρο των
επιχειρήσεων και συνεπώς το φόρο
εισοδήματος που πρέπει να καταβάλλει καθώς
και το ΦΠΑ που πρέπει να αποδώσει στο δημόσιο.

Σελίδα 30

μετάβασης στις υποδομές του GCLOUD για το χρονικό διάστημα από
την Παρασκευή 06-05-2022 έως και
τη Δευτέρα 09-05-2022 Συνεπώς, για
το διάστημα αυτό δεν θα είναι
διαθέσιμη καμία από τις παρακάτω
υπηρεσίες: Σύσταση εταιρείας μέσω
της Υπηρεσίας μιας Στάσης (στα
Επιμελητήρια
ή
στους
συμβολαιογράφους) ή μέσω της
ηλεκτρονικής
Υπηρεσίας
μιας
Στάσης (e-ΥΜΣ), Υποβολή αιτήσεων
καταχώρισης
πράξεων
και
στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ, Δημοσίευση
πράξεων
και
στοιχείων
στο
διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και
έκδοση
πιστοποιητικού
ή
αντιγράφου πράξεων και στοιχείων
που είναι καταχωρισμένα στο
Γ.Ε.ΜΗ.

Παράλληλα θα περιοριστεί δραστικά το φαινόμενο των πλαστών και εικονικών
τιμολογίων που αποτελεί μία από τις βασικές εστίες φοροδιαφυγής και απώλειας
εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Σημειώνεται τέλος πως τα πληροφοριακά
συστήματα Γ.Ε.ΜΗ. θα είναι εκτός λειτουργίας λόγω εκτέλεσης εργασιών

συγχωνεύσεις μικρομεσαίων
επιχειρήσεων αλλά και ελεύθερων
επαγγελματιών όπως δικηγόρων,
λογιστών, αρχιτεκτόνων, μηχανικών.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του insider.gr τα κίνητρα
αφορούν άμεσα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και,
συγκεκριμένα, για την περίπτωση των μετασχηματισμών,
στις μεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 250

Με βελτιώσεις στα φοροκίνητρα όπως «κούρεμα» κατά
30% του φορολογικού συντελεστή για πέντε χρόνια αντί για
τρία που προβλέπονταν αρχικά,

Θ

α κατατεθεί στη Βουλή το
επόμενο διάστημα το
νομοσχέδιο που διευκολύνει τις
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10% τουλάχιστον του εταιρικού του κεφαλαίου και το
εταιρικό κεφάλαιο του νέου νομικού προσώπου ή της νέας
νομικής οντότητας δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού
των 150.000 ευρώ. β) στην περίπτωση που η συνεργασία
πραγματοποιείται δυνάμει σύμβασης ή συμφωνίας με
αντικείμενο τη συμβολαιακή γεωργία, καθένας από τους
συνεργαζόμενους παραγωγούς εισφέρει ποσότητες
προϊόντων ίσες με το 40% τουλάχιστον της συνολικής
ποσότητας όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων της
παραγωγής του. 3. Στην περίπτωση μετατροπής ατομικής
επιχείρησης σε προσωπική εταιρεία (δηλαδή από
μπλοκάκι σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη ή άλλο νομικό
πρόσωπο) ή σε οποιασδήποτε άλλης μορφής εταιρεία ή σε
περίπτωση συνένωσης ατομικών επιχειρήσεων με σκοπό
τη δημιουργία νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας,
εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών
δεν υπερβαίνει το ποσό των 50 εκατ. ευρώ. Για την
περίπτωση των συνεργασιών αφορά στις μικρές
επιχειρήσεις που απασχολούν 50 εργαζομένους και ο
ετήσιος κύκλος εργασιών των οποίων δεν υπερβαίνει το
ποσό των 10 εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρεται στο
Πρόγραμμα Σταθερότητας το οποίο υπέβαλλε το
υπουργείο Οικονομικών στην Κομισιόν τα βασικά
φορολογικά κίνητρα για τις συγχωνεύσεις μικρομεσαίων
προβλέπουν: Απαλλαγή κατά 30% από το φόρο
εισοδήματος για 5 χρόνια, τόσο για μετασχηματισμούς
εταιρειών όσο και για περιπτώσεις συνεργασίας
προσώπων (π.χ. αυτοαπασχολούμενων). Απαλλαγή κατά
30% από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων για 5
χρόνια σε περίπτωση μετατροπής ή συγχώνευσης.
Απαλλαγή της νέας εταιρείας από το φόρο εισοδήματος
νομικών προσώπων που προκύπτει από την υπεραξία της
μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων σε τρίτους μετά τη
συγχώνευση υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Έκπτωση των
δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για την απόκτηση
τίτλων σε περίπτωση εξαγοράς εταιρείας. Δυνατότητα
μεταφοράς ζημιών. Όπως αναφέρεται στο Πρόγραμμα
Σταθερότητας οι νέες διατάξεις θα έχουν ψηφιστεί μέχρι το
τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2022. Οι νέες ρυθμίσεις
προβλέπουν μεταξύ άλλων τα εξής: 1. Στη περίπτωση
μετασχηματισμού επιχειρήσεων, στη νέα εταιρεία
παρέχεται το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή
φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ
φόρου κερδών που προκύπτουν, με βάση τη φορολογική
νομοθεσία, κατά 30%, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες
προϋποθέσεις: α) ο συνολικός μέσος κύκλος εργασιών των
μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη
την προηγούμενη τριετία, είναι τουλάχιστον ίσος με 150%
του κύκλου εργασιών της επιχείρησης με τον μεγαλύτερο
μεταξύ των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων μέσο κύκλο
εργασιών της τελευταίας τριετίας, και β) ο κύκλος εργασιών
της νέας εταιρείας, δηλαδή, το άθροισμα του κύκλου
εργασιών
των
τελευταίων
εγκεκριμένων
και
δημοσιευμένων
οικονομικών
καταστάσεων
των
μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, αφαιρουμένων των
μεταξύ τους συναλλαγών, είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το
ποσό των 450.000 ευρώ 2. Στη περίπτωση συνεργασίας
προσώπων παρέχεται το κίνητρο της απαλλαγής από την
καταβολή φόρου εισοδήματος για κάθε συνεργαζόμενο
πρόσωπο επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων
κερδών, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) στην περίπτωση που η συνεργασία πραγματοποιείται
δυνάμει της ίδρυσης νέου νομικού προσώπου ή άλλης
νομικής οντότητας, καθένα από τα συνεργαζόμενα
πρόσωπα εισφέρει στο εταιρικό κεφάλαιο του υπό ίδρυση
νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας ποσό ίσο με το

Π

αρέχεται στη νέα εταιρεία το
κίνητρο της απαλλαγής από την
καταβολή φόρου εισοδήματος
επί των πραγματοποιούμενων
προ φόρου κερδών κατά 30%
εφόσον πληρούνται οι
ακόλουθες προϋποθέσεις

: α) η ατομική επιχείρηση που μετατρέπεται ή οι
συνεργαζόμενες ατομικές έχουν ιδρυθεί τουλάχιστον προ
τριετίας από την ημερομηνία της μετατροπής ή της έναρξης
της συνεργασίας β) η νέα εταιρεία τηρεί λογιστικά αρχεία με
το διπλογραφικό σύστημα και γ) σε περίπτωση συνένωσης
περισσότερων ατομικών επιχειρήσεων, ο κύκλος
εργασιών της νέας εταιρείας είναι ίσος ή μεγαλύτερος κατά
150% από τον κύκλο εργασιών της ατομικής επιχείρησης
με τον μεγαλύτερο μεταξύ των μετασχηματιζόμενων
εταιρειών μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας.
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ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος

Β

αρύς ήταν ο
δικαστικός
πέλεκυς για
εισπρακτική εταιρεία
που ενοχλούσε
δανειολήπτες, οι
οποίοι αποπλήρωναν
κανονικά το
δάνειό τους!
Το
αναλυτικό
ρεπορτάζ
του
dikastiko.gr αναφέρει: Δανειολήπτες
ζήτησαν να υπαχθούν σε ευνοϊκές
ρυθμίσεις για την αποπληρωμή
στεγαστικού δανείου, που είχαν
λάβει λόγω οικονομικής αδυναμίας
να το αποπληρώσουν. Το αίτημά
τους
έγινε
δεκτό
από
το
Ειρηνοδικείο
Κρωπίας.
Η
προσφεύγουσα από κοινού με το
σύζυγό της για την διευθέτηση της
δανειακής
τους
οφειλής
αποφάσισαν στη συνέχεια να
προβούν στην διαδικασία της
διαμεσολάβησης. Για το λόγο αυτό
απευθύνθηκαν στη δικηγόρο Άννα
Κορσάνου, η οποία τους ενημέρωσε
για τη διαδικασία. Ωστόσο, λίγο
διάστημα μετά βρέθηκαν προ
εκπλήξεως όταν στα χέρια της

γυναίκας του ζευγαριού, που είχαν κάνει τη ρύθμιση, έφτασε «εξώδικη όχληση,
πρόσκληση, διαμαρτυρία δυνάμει της οποίας αφού τη χαρακτήριζε ως μη συνεπή
οφειλέτη σχετικά με την καταβολή των μηνιαίων δόσεων, όπως αυτές
ρυθμίστηκαν με την απόφαση του Ειρηνοδικείου

Κρωπίας στο πλαίσιο του ν. 3869/2010, την καλούσε εντός 30 ημερολογιακών
ημερών από την ως άνω κοινοποίηση να συμμορφωθεί με το περιεχόμενο της
δικαστικής απόφασης και να καταβάλλει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της
διαφορετικά θα προβεί στις νόμιμες ενέργειες». Όπως όμως επισημαίνεται μετά
την προσφυγή η αιτούσα κατόπιν της ρύθμισης διαμεσολάβησης
πραγματοποιούσε κανονικά τις μηνιαίες καταβολές στο νέο λογαριασμό που
ανοίχτηκε για το σκοπό αυτό.

Α

ποδείχθηκε τελικώς πως εξαιτίας
δυσλειτουργίας του συστήματος ενημέρωσης
για την καταβολή των δόσεων, το ζευγάρι
εμφανιζόταν ότι δεν τηρούσαν την καταβολή
των δόσεων, όπως αυτές είχαν ρυθμιστεί.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν να ακολουθήσει μια σειρά οχλήσεων και διαμαρτυριών
προς την αιτούσα θεωρώντας την τελευταία ασυνεπή οφειλέτη. «Κατά το χρονικό
διάστημα από το Μάιο του 2021 μέχρι και τον Ιούλιο του 2021 η πρώτη αιτούσα
δέχτηκε επανειλημμένες τηλεφωνικές κλήσεις – οχλήσεις προς συμμόρφωση με
το διατακτικό της ως άνω δικαστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Κρωπίας
μολονότι η ίδια κατέβαλε ανελλιπώς τις δόσεις του δανείου, όπως αυτές είχαν
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της συνηγόρου της κατά την προσπάθεια της τελευταίας να
διευθετήσει το ζήτημα που προέκυψε καθώς και έναντι
άλλων δανειοληπτών, γεγονός που ανάγκασε το
δικηγορικό σύλλογο Αθηνών να παρέμβει και να προβεί σε
πράξεις διαμαρτυρίας κατόπιν καταγγελιών σε βάρος της
καθ’ ης».

Γ

ια τους λόγους αυτούς το
Δικαστήριο απαγόρευσε
προσωρινά στην εισπρακτική
εταιρεία να προβαίνει σε
οποιαδήποτε όχληση, έγγραφη
ή τηλεφωνική προς την γυναίκα
του ζευγαριού…

ενώ απειλεί υπό τον όρο ότι τηρεί τις συμφωνίες της
ρύθμισης, ενώ απειλεί την εταιρεία με χρηματική ποινή 200
ευρώ για κάθε παράβαση.
καθοριστεί δυνάμει της συμφωνίας διαμεσολάβησης»
αναφέρεται στην απόφαση. Ακόμη δε και μετά την
παρέμβαση της συνηγόρου της αιτούσας, Άννας
Κορσάνου, η οποία με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
προς την εταιρεία τον Αύγουστο του 2021 ενημέρωνε την
τελευταία για την υπογραφή της νέας ρύθμισης και την
καταβολή των δόσεων στο πλαίσιο αυτής, το αρμόδιο
τμήμα της δεν ενημερώθηκε σχετικά και η δυσλειτουργία
στο σύστημά της δεν αποκαταστάθηκε.

Ο

ι συνεχείς οχλήσεις από την
εταιρεία προς τους οφειλέτες
κρίθηκαν ότι πρόκειται
για συμπεριφορά που «είναι
καταχρηστική, ενέχει απαξία και
έλλειψη σεβασμού στους κανόνες
δικαίου και της συναλλακτικής ηθικής

ενώ έρχεται σε αντίθεση με την υποχρέωση πίστης και
προστασίας των συμφερόντων της αιτούσας η οποία
απορρέει από τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των
διαδίκων. Έτι περαιτέρω, η ανωτέρω επαναλαμβανόμενη
συμπεριφορά της καθ’ ης είναι προσβλητική προς την
πρώτη αιτούσα η οποία εμφανίζεται να έχει ληξιπρόθεσμες
οφειλές προς τις τράπεζες και να μην είναι συνεπείς στις
οικονομικές της υποχρεώσεις. Υφίσταται δε κίνδυνος να
επαναληφθεί στο μέλλον παρόμοια συμπεριφορά σε βάρος
της αιτούσας καθόσον, πλην των προφορικών
διαβεβαιώσεων του πληρεξούσιου δικηγόρου της καθ’ ης
ενώπιον του δικαστηρίου, ουδεμία άλλη διαβεβαίωση
παρασχέθηκε εκ μέρους της ως προς την αποκατάσταση
της επαναλαμβανόμενης δυσλειτουργίας του συστήματος
της σχετικά με την δανειακή σύμβαση της πρώτης
αιτούσας. Ο ανωτέρω δε κίνδυνος εντείνεται ακόμη
περισσότερο
αν
ληφθεί
υπόψη
ότι
παρόμοια
αντισυναλλακτική συμπεριφορά της καθ’ ης πιθανολογείται
όχι μόνο σε βάρος της πρώτης αιτούσας αλλά και σε βάρος

Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει την απόφαση κατά της
εισπρακτικής εταιρείας η συνήγορος του ζευγαριού και
συγκεκριμένα της συζύγου, την οποία εκπροσώπησε και
στο Δικαστήριο, επισημαίνοντας συγκεκριμένα τον κίνδυνο
στον οποίο αναφέρεται η απόφαση να επαναλαμβάνονταν
οι οχλήσεις. Τι δήλωσε στο dikastiko.gr: «Πρόκειται για μια
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σημαντική
απόφαση ασφαλιστικών
μέτρων που
απαγορεύει σε εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων να ενοχλεί
εγγράφως και τηλεφωνικά εντολείς μας οφειλέτες, υπό τον
όρο ασφαλώς της συνεπούς καταβολής των δόσεων του
δανείου τους. Τι συνέβη. Για να δούμε. Η υπόθεση αφορά
σε ζευγάρι που έχει αναλάβει στεγαστικό δάνειο. Όπως
πολλοί οφειλέτες, βρέθηκαν σε δυσκολία και επεδίωξαν να
κάνουν ρύθμιση του δανείου τους. Απευθύνθηκαν στο
γραφείο μας και με πρακτικό διαμεσολάβησης, (καθώς η
εταιρεία αυτή έχει συστήσει τμήμα τραπεζικής
διαμεσολάβησης) συμφωνήθηκαν οι όροι ρύθμισης του
δανείου τους. Οι δανειολήπτες πλήρωναν κανονικά τη
δόση του δανείου τους που είχε οριστεί με το πρακτικό,
όταν μια μέρα τους επιδόθηκε εξώδικο από την εταιρεία,
που τους κατηγορούσε για μη τήρηση των υποχρεώσεών
τους. Ακολούθησε πληθώρα τηλεφωνημάτων επί αρκετούς
μήνες από την εταιρεία, πλήρης αδυναμία των
δανειοληπτών να συνεννοηθούν με την εταιρεία,
προσπάθεια από την πλευρά του γραφείου μας να
κατανοήσουμε την κατάσταση, δυσκολία και καθυστέρηση
στην προσέγγιση της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων,
αναστάτωση μέσα στην οικογένεια των οφειλετών, καθώς
τα οικονομικά θέματα είναι βασική εστία διενέξεων, ώσπου
αποφασίσαμε να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη. Και με
προσωρινή διαταγή, αλλά και με απόφαση ασφαλιστικών
μέτρων η δικαστής απεφάνθη, ότι το να πληρώνουν οι
οφειλέτες ευλαβικά τη δόση του δανείου τους και εν τούτοις
να δέχονται οχλήσεις από την εταιρεία αποτελεί προσβολή
της προσωπικότητας, αλλά και καταχρηστική στάση της
εταιρείας.
Επίσης
δέχτηκε,
ότι
λόγω
των
επαναλαμβανόμενων καταχρηστικών συμπεριφορών της

Σελίδα 34

εταιρείας και της πληθώρας των καταγγελιών και
διαμαρτυριών εις βάρος της, υπάρχει κίνδυνος
επανάληψης στο μέλλον. Επομένως έκανε δεκτή την
αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ρύθμισε προσωρινά την
κατάσταση και απαγόρευσε στην εταιρεία να οχλεί
εγγράφως ή τηλεφωνικά τους οφειλέτες, υπό τον όρο της
συνεπούς καταβολής των δόσεων του δανείου τους. Η
συγκεκριμένη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων έχει κατ’
επανάληψη γίνει αιτία παραπόνων και καταγγελιών από
δανειολήπτες
και
δικηγόρους
δανειοληπτών.
Ο
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών τον Ιούλιο του 2021 είχε
αντιδράσει κατόπιν επωνύμων καταγγελιών 87 δικηγόρων
από όλη την Ελλάδα.

Π

ρόκειται για εταιρεία
διαχείρισης απαιτήσεων που
διαχειρίζεται τιτλοποιημένα
δάνεια, πολλών εκατομμυρίων ευρώ
και λειτουργεί σε μορφή χάους,
ανοργανωσιάς, έλλειψης συντονισμού
μεταξύ των τμημάτων της με στόχο
το κέρδος με οποιοδήποτε τρόπο.

Ο σεβασμός σε συναλλακτικούς κανόνες ή σε κανόνες
δικαίου για αυτούς έρχεται σε δεύτερη μοίρα».

σε αδιέξοδο και με την ελπίδα να
κερδίσουν κάποιο χρηματικό ποσό,
για να μπορέσουν να ξεπληρώσουν
και να απαλλαγούν από
το δυσβάσταχτο δάνειο.
Το γνωστό τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει
εκατομμυριούχος», το οποίο παρουσίαζε πριν δυο
δεκαετίες ο Σπύρος Παπαδόπουλος στο Mega, επέστρεψε
εδώ και λίγες μέρες στον ΑΝΤ1 με τον Γρηγόρη
Αρναούτογλου. Πρόκειται για το πιο δημοφιλές
τηλεπαιχνίδι στον κόσμο, το οποίο παίζεται σχεδόν σε όλη
την υφήλιο και έγινε μέχρι και ταινία βραβευμένη με 8
Όσκαρ, το εξαιρετικό "Slumdog Millionaire". Οι παίκτες που
θέλουν να δοκιμάσουν τις γνώσεις και την τύχη τους είναι
χιλιάδες, όλοι τους με απώτερο σκοπό και κρυφό όνειρο
την κατάκτηση του μεγάλου επάθλου των 100.000 ευρώ.

Υ

πάρχουν όμως και παίκτες που
πηγαίνουν στο εν λόγω παιχνίδι
στην κυριολεξία βρισκόμενοι

Χαρακτηριστική περίπτωση, η κα. Βάια Στραβοπόδη,
μητέρα διδύμων, η οποία έπαιξε στο επεισόδιο της
2ας Μαΐου. Η Βάια δεν δίστασε να παραδεχτεί πως ο
βασικός λόγος που βρέθηκε στην καρέκλα του
"εκατομμυριούχου" απέναντι στον Γρηγόρη Αρναούτογλου
είναι για να κερδίσει κάποιο ποσό, ώστε να μπορέσει να
πληρώσει τις δόσεις του στεγαστικού της δανείου.
Δυστυχώς η κα. Στραβοπόδη έφυγε με άδεια χέρια και η
περίπτωση της αντανακλά το αδιέξοδο στο οποίο
βρίσκεται η ελληνική κοινωνία γενικότερα, πνιγμένη από
την ακρίβεια και τα χρέη.
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Π

ρωταγωνιστές του
διαγωνισμού θα
είναι σίγουρα η
doValue, η Intrum και
η Cepal και η Qquant.

Έντονο ενδιαφέρον, παρά τις ενστάσεις που έχουν καταγραφεί στην αγορά,
προσελκύει ο διαγωνισμός για την απόκτηση της άδειας του ειδικού φορέα που
θα αποκτήσει και θα επαναμισθώσει τα ακίνητα των «κόκκινων» δανειοληπτών
που δεν έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους. Όπως
αναφέρει το newmoney.gr στον εν λόγω διαγωνισμό φαίνεται πως σχεδιάζουν να
συμμετάσχουν όλοι οι servicers (οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων) είτε
μεμονωμένα είτε σε κοινοπραξίες. Σε λίγες μέρες δημοσιεύεται η προκήρυξη (με
σύμβουλο τη Morgan Stanley) και στο Υπουργείο Οικονομικών ελπίζουν ότι ο
Φορέας θα λειτουργεί σε 15 μήνες μετά την ανάθεση.

Την ανάδειξη της Ελλάδας στην έκτη θέση μεταξύ των 27
χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τον
πληθωρισμό για την Απρίλιο θα κληθούν πολύ σύντομα να
πληρώσουν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που βαρύνονται
με διαφόρων ειδών δάνεια. Όπως σημειώνει το 1voice.gr η
χώρα ήδη βρίσκεται στην 6η θέση μεταξύ των χωρώνμελών της Ευρωζώνης μετά την Εσθονία, Λιθουανία,
Λετονία, Ολλανδία και Σλοβακία που κατέγραψαν τον
Απρίλιο πληθωρισμό άνω του 10%. Σύμφωνα με τα
στοιχεία της Eurostat που ανακοινώθηκαν τον Απρίλιο ο
πληθωρισμός στην Ελλάδα εκτινάχθηκε στο 9,4% έναντι
7,2% του περασμένου Φεβρουαρίου. Μάλιστα σύμφωνα με
εκτιμήσεις δεν αποκλείεται διψήφια άνοδος στο γενικό
δείκτη τιμών καταναλωτή Απριλίου που θα ανακοινωθεί σε
λίγες ημέρες από την ΕΛΣΤΑΤ (10 Μαΐου). Ο δείκτης έχει
διαφορετική στάθμιση (με βάση τα ελληνικά δεδομένα
κατανάλωσης). Αντιθέτως ο εναρμονισμένος της Eurostat
βασίζεται σε μία κοινά συμφωνημένη στάθμιση που είναι
αναγκαία για να υπάρχει κοινός παρονομαστής.
Υπενθυμίζεται πως ο «εθνικός» πληθωρισμός, δηλαδή ο
γενικός δείκτης τιμών για τον μήνα Μάρτιο αυξήθηκε κατά
8,9%, έναντι 8% του εναρμονισμένου. Προκύπτουν έτσι δύο
σοβαρά ζητήματα που αφορούν: 1) Τις επιπτώσεις που θα
έχει η αύξηση των ευρωπαϊκών επιτοκίων, μετά την
απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) να
αυξήσει τα επιτόκια τον Ιούλιο, σε πρώτη φάση κατά 0,25

Σίγουρα όμως θα χρειαστούν και τη
συνδρομή επενδυτικών κεφαλαίων
από τα εξειδικευμένα funds… Το
καυτό θέμα που ακόμη συζητά με τις
Βρυξέλλες
το
Υπουργείο
Οικονομικών είναι η δυνατότητα
παροχής
εγγυήσεων
από
το
ελληνικό Δημόσιο, για τα «κόκκινα»
δάνεια και τα ακίνητα που θα πάρει
στα χέρια του ο ιδιώτης που θα
συστήσει και θα διευθύνει τον
Οργανισμό.
Περιμένοντας
τον
χρησμό
των
Βρυξελλών,
διαμορφώνεται το κείμενο του
διαγωνισμού…

ποσοστιαίες μονάδες, άλλη μια φορά έως το τέλος του
έτους και επιπλέον 2-3 το 2023, ώστε να ανέλθουν στο 1,5%
έναντι -0,5% σήμερα- ήτοι κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. 2)
Την αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της
χώρας μας κατά μία βαθμίδα από την S&P, που είναι ένα
καλό μήνυμα προς τις διεθνείς αγορές για την ελληνική
οικονομία.

Π

οιοι θα την πληρώσουν; Σχεδόν
600.000 δανειολήπτες που
θα κληθούν θα καταβάλουν
αυξημένες δόσεις για την
εξυπηρέτηση των δανείων τους μετά
την αύξηση των επιτοκίων τον Ιούλιο.

Πρόκειται για όσους έχουν δάνεια (στεγαστικά και
καταναλωτικά) με κυμαινόμενο επιτόκιο, συνδεδεμένο με
το euribor. Σύμφωνα με τα στοιχεία των τραπεζών αυτά τα
δάνεια συνολικά ανέρχονται σε 80 δισεκ. ευρώ. Ποιο το
συνολικό κόστος; Σήμερα, για ένα στεγαστικό δάνειο
100.000 ευρώ διάρκειας 20 ετών με επιτόκιο 3%, η μηνιαία
δόση ανέρχεται σε 554,60 ευρώ και οι συνολικοί τόκοι μέχρι
τη λήξη του σε 33.103,42 ευρώ –δηλ. μέχρι τη λήξη του
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δανείου θα ανέλθουν στα 36.126,98
ευρώ και το συνολικό ποσό που θα
καταβληθεί θα είναι 136.126,98 ευρώ.

Δ
δανείου θα πληρωθούν 133.103,42 ευρώ. Αν το επιτόκιο αυξηθεί στο 3,25% η
μηνιαία δόση θα ανέλθει στα 567,20 ευρώ, οι συνολικοί τόκοι έως τη λήξη του

εδομένου ότι
τα επιτόκια θα
αυξηθούν συνολικά
κατά 2 ποσοστιαίες
μονάδες, η μηνιαία
δόση για την
εξυπηρέτηση αυτού
του δανείου θα αυξηθεί
περισσότερο από
100 ευρώ.

να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους», αναφέρει
χαρακτηριστικά τραπεζίτης. Σύμφωνα με τον ίδιο τα
τραπεζικά επιτελεία παρακολουθούν διαρκώς την εξέλιξη
των καθυστερήσεων, ανά τομέα χαρτοφυλακίων και
σπεύδουν να προτείνουν λύσεις ρύθμισης στους

Χρειάστηκαν μόλις δύο μήνες γεωπολιτικής αστάθειας και
εκρηκτικής ανόδου των τιμών της ενέργειας για να
«κτυπήσουν» σειρήνες στα τραπεζικά επιτελεία. Όπως
τονίζει το mononews.gr αυξήθηκαν σημαντικά τα ποσοστά
των δανείων –είτε αυτά βρίσκονται στους τραπεζικούς
ισολογισμούς, είτε στη διαχείριση των servicers- που
εμφάνισαν καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση τους. Και το
πλέον ανησυχητικό –σύμφωνα με τους τραπεζίτες και τους
servicers- είναι ότι πρόκειται για δάνεια που μέχρι τώρα
εξυπηρετούνταν κανονικά. «Τα πράγματα είναι πολύ
ζορισμένα. Τα νούμερα του Απριλίου σε ότι αφορά τις νέες
καθυστερήσεις δεν ήταν καλά. Υπάρχει σημαντική
επίπτωση στα χαρτοφυλάκια. Αποτυπώνεται όλη η πίεση
που έχουν δεχθεί οι καταναλωτές/ δανειολήπτες από τις
αυξήσεις στα τιμολόγια ενέργειας. Κυρίως ζορίζεται ένα
κομμάτι των ενήμερων δανειοληπτών, που δεν μπορούν
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δανειολήπτες για να μην «κτυπήσουν κόκκινο τα δάνεια».
Και σημειώνει πως οι τράπεζες, όπως και οι servicers θα
πάνε σε αναθεώρηση των στόχων τους σε ότι αφορά την
εξέλιξη των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Που
ενδεχομένως να φέρει και καθυστερήσεις σε ότι αφορά τον
στόχο του 3% στα NPEs. Βέβαια ευθύς εξ αρχής η Τράπεζα
της Ελλάδος εφιστούσε την προσοχή σε ότι έχει να κάνει
με τους δείκτες των καθυστερήσεων και δεν συμμεριζόταν
την αισιοδοξία των τραπεζιτών. Υπενθυμίζεται ότι στην
πρόσφατη Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος
υπογραμμίζεται πως: «υψηλό ποσοστό δανείων σε
καθεστώς ρύθμισης εμφάνισε πάλι καθυστέρηση. Εκτιμάται
ότι, λόγω της πανδημίας αλλά και των επιπτώσεων του
υψηλού πληθωρισμού, επιπλέον ποσοστό ρυθμισμένων
δανείων ενδέχεται να καταγραφεί ως μη εξυπηρετούμενο
το 2022. Απαιτείται επομένως εντατικότερη προσπάθεια
περαιτέρω μείωσης των ΜΕΔ, όταν μάλιστα δεν έχει ακόμη
καταγραφεί η πλήρης επίδραση της πανδημικής κρίσης και
του πληθωρισμού στην ποιότητα του δανειακού
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χαρτοφυλακίου των τραπεζών». Σύμφωνα με την Τράπεζα
της Ελλάδος, σε ρύθμιση βρίσκονται δάνεια ύψους 17,6 δισ.
ευρώ, από τα οποία παραμένουν εξυπηρετούμενα τα 9,4
δισ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα έχουν ήδη περάσει στα μη
εξυπηρετούμενα. Και όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει η
ΤτΕ μεσολαβεί σύντομος χρόνος από τη στιγμή της
ρύθμισης μέχρι του υποτροπιασμού. Αν και το ποσοστό
των προβληματικών δανείων υποχώρησε στο 12,8% -στα
18,4 δισεκ ευρώ-, στο τέλος του 2021 παραμένει πολύ
υψηλότερο του μέσου όρου στην ΕΕ που είναι στο 2,1%.
Περίπου το 39% του συνόλου των ΜΕΔ βρίσκεται σε
καθεστώς ρύθμισης και είναι πολλά τα ρυθμισμένα δάνεια
που «σκάνε» και πάλι. Επίσης, τα στοιχεία της ΤτΕ
δείχνουν ότι ο δείκτης ΜΕΔ στο εμπόριο διαμορφώθηκε
στο τέλος του 2021 στο 16,7%, στη μεταποίηση στο 13,1%,
στις κατασκευές στο 20,8%, και σε κλάδους συναφείς με τον
τουρισμό, όπως των καταλυμάτων και της εστίασης, το
ποσοστό των καθυστερήσεων ανήλθε σε 15,4% και 31,5%
αντίστοιχα.

αξιολογείται, δηλαδή, η πιστοληπτική
ικανότητα του υποψήφιου αγοραστή
, να βάζει τα δικά του λεφτά αλλά να μπορεί να
χρηματοδοτήσει την εξαγορά και μ’ ένα δάνειο. Κυβέρνηση
και τράπεζες θεωρούν -ηθικά και πολιτικά- δύσκολη την
υλοποίηση ενός τέτοιου εγχειρήματος (δάνεια για
πλειστηριασμούς) το οποίο, βέβαια, υπάρχει σε όλες τις
αναπτυγμένες αγορές. Οι συνθήκες όμως πιέζουν, το ίδιο
και οι επόπτες.

Μ

έσα στις επόμενες 55 μέρες
θα πραγματοποιηθεί ο
μεγαλύτερος αριθμός
πλειστηριασμών ακινήτων
στην ιστορία της χώρας.
Όπως μεταδίδει το newmoney.gr ακίνητα μεγάλα, μικρά και
μικρότερα που ανήκουν σε επιχειρήσεις, ιδιώτες και
ομίλους θα βγουν στο σφυρί κάτω από την ασφυκτική
πίεση των επενδυτών που στηρίζουν τους διαχειριστές
κόκκινων δανείων, αλλά και των εξίσου αυστηρών
απαιτήσεων του ΗΡΑΚΛΗ 1 και 2. Το πρόβλημα είναι ότι
ένα μικρό μόνο ποσοστό αυτών των πλειστηριασμών
καταλήγουν σε συμφωνία και ανάκτηση κεφαλαίου. Ο
λόγος είναι απλός: Για να τελεσφορήσει ένας
πλειστηριασμός πρέπει ο υποψήφιος αγοραστής να έχει
διαθέσιμα μετρητά. Πολλά χρήματα και αμέσως διαθέσιμα.

Έ

τσι, οι επενδυτές πιέζουν τις
τράπεζες να δημιουργήσουν ένα
νέο χρηματοδοτικό προϊόν, ειδικά
για τους πλειστηριασμούς. Να
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Μ

έσα στις επόμενες
δύο εβδομάδες είναι
προγραμματισμένο να
διεξαχθούν περισσότεροι από
2100 πλειστηριασμοί…
με το «μενού» να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και ακίνητα
τα οποία στο παρελθόν ανήκαν σε γνωστά ονόματα της
επιχειρηματικής ζωής. Το ρεπορτάζ της Ματίνας
Χαρκοφτάκη στο capital.gr αναφέρει: Οι τιμές πρώτης
προσφοράς ξεκινούν από τις 1.500 ευρώ και φθάνουν μέχρι
τα 11,57 εκατ. ευρώ ενώ για ορισμένα ακίνητα δεν θα είναι
η πρώτη φορά που γίνεται προσπάθεια για την εκποίησή
τους. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει το ακίνητο που
εμφανίζει τη μεγαλύτερη τιμή εκκίνησης. Πρόκειται για τις
εγκαταστάσεις του πρώην Ευρωπαϊκού Κέντρου Εκθέσεων
& Προβολής (ΕΚΕΠ), το οποίο βρίσκεται στο 12ο χιλιόμετρο
της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας στο ύψος της
Μεταμόρφωσης. Στις 6 Μαΐου θα γίνει εκ νέου μια
προσπάθεια εκποίησης με την τιμή πρώτης προσφοράς να
έχει πέσει στα 11,57 εκατ. ευρώ. Θυμίζουμε ότι το εν λόγω
ακίνητο υπήρξε εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο της
οικογένειας Αλεξόπουλου, το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί
το 1993 και για πολλά χρόνια φιλοξενούσε εκθέσεις από
διάφορους κλάδους. Ωστόσο, εδώ και αρκετό καιρό
παραμένει κλειστό, ενώ η τελευταία φορά που φαίνεται να
χρησιμοποιείται εντοπίζεται στις αρχές του 2013 όταν
λειτούργησε σαν Family Park. Τη σκυτάλη σε επίπεδο
υψηλότερης τιμής πρώτης προσφοράς παίρνουν οι
εγκαταστάσεις της Dimoil, οι οποίες σε περίπτωση που δεν
υπάρξει κάποια ενέργεια αναστολής του πλειστηριασμού,
θα βρεθούν αντιμέτωπες με το ηλεκτρονικό σφυρί στις 11
Μαΐου. Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί στα 10,4
εκατ. ευρώ ενώ επισπεύδουσα δεν είναι κάποια τράπεζα
αλλά η G.E.P. Global Environmental Products. Ο
πλειστηριασμός αφορά σε ένα αγροτεμάχιο συνολικής
έκτασης 216 στρεμμάτων, το οποίο βρίσκεται στον Άγιο
Παντελεήμονα
του
δήμου
Ξηρομέρου
στην
Αιτωλοακαρνανία και στο οποίο έχουν κατασκευαστεί
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κτίρια,
γραφεία
και
βιομηχανικές
εγκαταστάσεις
αποθήκευσης, ανεφοδιασμού και διακίνησης υγρών και
αέριων καυσίμων, καθώς και διανομής πετρελαιοειδών με
τροφοδοσία μέσα από υπόγειο αγωγό από την θάλασσα.
Στις 5 Μαΐου θα χτυπήσει το ηλεκτρονικό σφυρί για ένα
ακίνητο παλιό "γνώριμο" της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Ο
λόγος για το πεντάστερο ξενοδοχειακό συγκρότημα
Kandia's Castle, το οποίο βρίσκεται στην Κοινότητα Ιρίων,
της Ασίνης του δήμου Ναυπλιέων και ανήκει στην εταιρεία
Κ. Μάρκου Α.Ε. Τουριστικών Ενεργειακών Επιχειρήσεων.
Λόγω των πολλών άγονων πλειστηριασμών, η τιμή
εκκίνησης έχει πέσει στο 65% του αρχικού ποσού και πλέον
ανέρχεται στα 9,75 εκατ. ευρώ ενώ επισπεύδουσα είναι η
CEPAL Hellas. Για πρώτη φορά στις 13 Μαΐου θα
αναμετρηθούν με το ηλεκτρονικό σφυρί οι εγκαταστάσεις,
οι οποίες μέχρι το 2012 στέγαζαν την έδρα των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του γνωστού μετρ της
μόδας Λάκη Γαβαλά. Πρόκειται για ένα ενιαίο οικόπεδο
στην Κάντζα, συνολικής επιφάνειας 31.485 τ.μ., το οποίο
προήλθε από την ένωση 12 όμορων αγροτεμαχίων ενώ
στην έκταση έχουν ανεγερθεί τρία κτίρια. Η τιμή εκκίνησης
ανέρχεται στα 9 εκατ. ευρώ ενώ ο πλειστηριασμός
επισπεύδεται από την Τράπεζα Πειραιώς. Για πρώτη φορά
στις 11 Μαΐου βγαίνει προς εκποίηση και το πολυώροφο
κτίριο που βρίσκεται απέναντι από τον σταθμό Λαρίσης
στο κέντρο της Αθήνας με την τιμή πρώτης προσφοράς να
ανέρχεται στα 8,75 εκατ. ευρώ και το οποίο ανήκε στην
Larissis Station SA (πρώην Karouzos Station), μια εκ των
πολλών εταιρειών που είχε δημιουργήσει το ζεύγος του
επιχειρηματία Γιάννη Καρούζου και της πρώην συζύγου
του Ρεβέκκας Σκαφτούρα. Με τιμή πρώτης προσφοράς τα
6,887 εκατ. ευρώ και επισπεύδουσα την dovalue, βγήκαν
στο ηλεκτρονικό σφυρί στις 5 Μαΐου οι εγκαταστάσεις των
Ελληνικών Σωληνουργείων.
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και συγκεκριμένα διαμέρισμα ισογείου επιφάνειας 52,87
τ.μ., με ένα υπνοδωμάτιο, ξεχωριστό χώρο καθιστικού και
τραπεζαρίας με πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, μπάνιο και
βεράντα, στην οποία υπάρχει υπαίθριο σπα με τζακούζι,
διαμέρισμα πρώτου ορόφου, επιφάνειας 57,74 τ.μ., με δύο
υπνοδωμάτια, δύο μπάνια, ξεχωριστό χώρο καθιστικού και
τραπεζαρίας με πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, μπάνιο και
μεγάλο μπαλκόνι με πέργκολα και υπαίθριο σπα με
τζακούζι. Γ) Βοηθητικούς χώρους και συγκεκριμένα
αποθηκευτικός χώρος επιφάνειας 10,18 τ.μ., και
λεβητοστάσιο επιφάνειας 3,60 τ.μ. Δ) Πισίνα εμβαδού 15
τ.μ.

Ηχηρά σφυριά για σημαντικά ακίνητα στο Θησείο, τη
Μύκονο και τη Σύρο πραγματοποιήθηκαν στις 4 Μαΐου.
Ειδικότερα, για μια ακόμη φορά βγήκε σε πλειστηριασμό
μια σπάνια μονοκατοικία στο Θησείο, η οποία έχει
ανεγερθεί μεταξύ του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα,
αλλά σήμερα είναι πλήρως ανακαινισμένη. Πρόκειται για το
ακίνητο της Vecchia Α.Ε. (ΒΕΚΙΑ Κτηματική), εταιρεία που
κατά το παρελθόν τουλάχιστον βρισκόταν στη σφαίρα
συμφερόντων της Αλεξάνδρας Τερζή-Χανδρή, το οποίο
κατασχέθηκε και βγήκε αρκετές φορές σε πλειστηριασμό
(με τελευταία στις 30 Μαρτίου), με αρχική τιμή πρώτης
προσφοράς 2,065 εκατ. ευρώ, χωρίς αποτέλεσμα λόγω
έλλειψης πλειοδοτών. Στη συνέχεια βγήκε με «έκπτωση»,
στο 80% της αρχικής τιμής δηλαδή στα 1.652.000 ευρώ και
πάλι όμως χωρίς αποτέλεσμα. Έτσι βγήκε με περαιτέρω
μειωμένη τιμή στο 65% της αρχικής, δηλαδή στα 1.342.250
ευρώ. Το ακίνητο είναι χτισμένο επί οικοπέδου 378,73 τ.μ.,
και περιλαμβάνει ισόγειο 246,80 τ.μ., πατάρι ισογείου 40
τ.μ., πρώτο όροφο 120 τ.μ. και πατάρι πρώτου ορόφου 46
τ.μ. Αποκτήθηκε από την εταιρεία το 2003, φέρει
προσημείωση υποθήκης για 3,6 εκατ. υπέρ της Μαρφίν
Εγνατία Τράπεζα από το 2010, ενώ κατασχέθηκε στις 25
Μαΐου 2021 για οφειλή 516.500 ευρώ. Αρκετά σφυριά όμως
πραγματοποιήθηκαν και για ακίνητα στη Μύκονο. Το ένα
αφορά τουριστικό συγκρότημα στη θέση «Βούγλι - Άγιος
Νικόλαος» το οποίο αναπτύσσεται σε αγροτεμάχιο 642 τ.μ.
Σημειώνεται
ότι
πρόκειται
για
επαναληπτικό
πλειστηριασμό με τιμή εκκίνησης μειωμένη κατά 20%, στα
1.408.000 ευρώ (από 1.760.000 ευρώ). Σύμφωνα με την
έκθεση το συγκρότημα αποτελείται από: Α) Διώροφο
κτίσμα στο οποίο υπάρχουν συνολικά 3 διαμερίσματα, και
συγκεκριμένα διαμέρισμα ισογείου, επιφάνειας 94,63 τ.μ.,
με δύο υπνοδωμάτια, χώρο καθιστικού και τραπεζαρίας με
πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, μπάνιο και δύο βεράντες,
στην μία εκ των οποίων υπάρχει υπαίθριο σπα με τζακούζι,
διαμέρισμα πρώτου ορόφου επιφάνειας 48,20 τ.μ., με ένα
ενιαίο χώρο στον οποίο υπάρχει το υπνοδωμάτιο –
καθιστικό και κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, μπάνιο και ένα
μικρό μπαλκόνι, διαμέρισμα πρώτου ορόφου επιφάνειας
100 τ.μ., με ένα υπνοδωμάτιο, κουζίνα, μπάνιο και ενιαίο
χώρο σαλονοτραπεζαρίας και ένα μπαλκόνι. Β) Διώροφο
κτίσμα στο οποίο υπάρχουν συνολικά δύο διαμερίσματα

Τον δρόμο για το σφυρί πήραν για μια ακόμη φορά στις 4
Μαΐου -με επισπεύδουσα την Intrum-, και μέσω 18
πλειστηριασμών δύο ακίνητα της εταιρείας «Βικτώρια
Τουριστικές Επιχειρήσεις», συμφερόντων της οικογένειας
Πατρώνη, στη Μύκονο. Το πρώτο τυπικά περιλαμβάνει 14
οριζόντιες ιδιοκτησίες οι οποίες βρίσκονται επί οικοδομής
κτισμένης σε αγροτικό ακίνητο εμβαδού 4.200 τ.μ στη θέση
«Φανάρι», με την ονομασία «Κουρίθρενα». Η οικοδομή
αποτελείται από ισόγειο και υπόγειο που περιλαμβάνουν 7
αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίεςαποθήκες και 7 αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες
ιδιοκτησίες-διαμερίσματα. Το οικόπεδο περιήλθε στην
εταιρεία «Βικτώρια», μέσω αγοραπωλησίας τον Δεκέμβριο
του 2001. Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης,
αυτές οι οριζόντιες ιδιοκτησίες δεν χτίστηκαν και αντί
αυτών κατασκευάσθηκαν ένα κτίριο με ισόγειο και όροφο
συνολικού εμβαδού 1323 τ.μ. και ένα δεύτερο κτίριο 117 τ.μ.
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Το συγκρότημα κατοικιών, όπως αναφέρεται, βρίσκεται σε
κακή κατάσταση και στις παρατηρήσεις καταγράφεται ότι
«συμβολαιογραφικά υπάρχει ταύτιση με την οικοδομική
άδεια, αλλά κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το κτίριο
της οικοδομικής άδειας δεν ταυτίζεται με κανένα από τα
υπάρχοντα κτίρια, συνεπώς όλα τα κτίρια εντός του εν
λόγω
γηπέδου
είναι
αυθαίρετα
και
χρήζουν
τακτοποίησης». «Κάποια από τα κτίρια έχουν κλειστεί και
μπαζωθεί, συνεπώς είναι πιθανό να υπάρχουν καταγγελίες
και πρόστιμα για τα συγκεκριμένα κτίρια. Καθώς οι
κατασκευές είναι εξ ολοκλήρου αυθαίρετες και δεν υπάρχει
ταύτιση συμβολαιογραφική και πολεοδομική με την
πραγματικότητα, απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση του
θέματος και πλήρης νομικός έλεγχος, καθώς το πρόβλημα
του εν λόγω ακινήτου είναι δυσεπίλυτο», όπως τονίζεται.
Έτσι, χρειάζεται νέα πλήρης αποτύπωση των κτιρίων και
υπαγωγή αυτών στον Ν.4495/2017, προκειμένου να είναι
δυνατή η σύνταξη οποιασδήποτε δικαιοπραξίας, καθώς και
μελέτη στατικής επάρκειας για όλα τα κτίρια με αναλυτική
τεκμηρίωση του φέροντος οργανισμού. Για το ακίνητο αυτό
η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί στα 1.280.000 ευρώ.
Το δεύτερο σφυρί αφορά τέσσερις οριζόντιες ιδιοκτησίες
που έχουν ανεγερθεί σε αγροτικό κτήμα εμβαδού 5.762 τ.μ.

στη θέση «Κούνδουρος». Το αγροτεμάχιο είναι άρτιο και
οικοδομήσιμο και εντός του οικοπέδου υπάρχει και πισίνα.
Η συνολική τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί στα
1.050.245 ευρώ. Επίσης, την Τετάρτη 4 Μαΐου βγήκε στο
σφυρί μία ακόμη ιδιοκτησία της οικογένειας Πατρώνη. Ο
πλειστηριασμός, με επισπεύδουσα την Τράπεζα Πειραιώς,
στράφηκε κατά της «Μυκονιάτικες Κατοικίες Α.Ε.» και
αφορά κατοικία, που παρά την επωνυμία της εταιρείας,
βρίσκεται στη Σύρο. Πρόκειται συγκεκριμένα για διώροφη
κατοικία με βοηθητικούς χώρους και πισίνα σε οικόπεδο
6.401 τ.μ. στη θέση «Λωτός Κινίου» του Δήμου ΣύρουΕρμούπολης, εκτός σχεδίου πόλεως και ορίων οικισμού.
Σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης, αποτελείται από
ισόγειο 178.82 τ.μ. και α΄ όροφο 67,80 τ.μ. με χρήση
κατοικίας, γκαράζ 48 τ.μ. και αποθήκη 79,50 τ.μ., ενώ από
το σχέδιο προβλέπεται πισίνα 95,20 τ.μ. αλλά τελικά
κατασκευάστηκε μικρότερη. Ακόμη διαπιστώθηκε ισόγειος
αποθηκευτικός χώρος στα επιχρίσματα και χωρίς πόρτα
που δεν υπάρχει στα σχέδια της άδειας και τοποθέτηση
φωτοβολταϊκών πάνελ στο δώμα χωρίς έγκριση. Η
κατάσχεση έγινε για ποσό 200.000 ευρώ (μέρος της
συνολικής απαίτησης) και η τιμή πρώτης προσφοράς έχει
οριστεί στις 525.000 ευρώ.

με υψηλά χρέη προς
τις τράπεζες.

Μ

έσα στην
καταιγίδα των
πλειστηριασμών,
αποτέλεσμα της
ουσιαστικής
χρεοκοπίας της
οικονομίας και της
αγοράς κατά την
πολύχρονη κρίση,
ξεχωρίζουν ορισμένα
γνωστά ονόματα τα
οποία είτε ατύχησαν
επιχειρηματικά, είτε
για διάφορους λόγους
βρέθηκαν φορτωμένα
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Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνεται
και το όνομα της οικογένειας
Ελευθερουδάκη, που ταυτίστηκε
όσο καμία άλλη με το χώρο του
βιβλίου στην Ελλάδα. Το αναλυτικό
ρεπορτάζ
του
newmoney.gr
αναφέρει: Στην πορεία της έζησε
ένδοξες εποχές, κυριαρχώντας στην
αγορά, ωστόσο η συνέχεια ήταν
αρνητική αναγκάζοντας αρχικά στον
περιορισμό
του
δικτύου
καταστημάτων και τελικά στο
λουκέτο
του
τελευταίου
εμβληματικού «σημείου αναφοράς»
επί της οδού Πανεπιστημίου. Ήταν
πριν έξι σχεδόν χρόνια, στις 30
Σεπτεμβρίου 2016 όταν έκλεισε αυτό
το
τελευταίο
κατάστημα
του
Ελευθερουδάκη,
«παγιδεύοντας»
πίσω από τα ρολά μια ιστορία 118
χρόνων. Από το 1898,που ο
Κωνσταντίνος
Ελευθερουδάκης
έβαλε το θεμέλιο λίθο της ομώνυμης
επιχείρησης.
Ο
Κωνσταντίνος
Ελευθερουδάκης,
αρχικά
ήταν
εργαζόμενος και μετά συνεταίρος
στο διεθνές βιβλιοπωλείο Μπεκ και
Μπαρτ της οδού Μητροπόλεως. Από
το 1918 άνοιξε το πρώτο δικό του
κατάστημα
στην
πλατεία
Συντάγματος, γωνία Σταδίου και
Καραγεώργη
Σερβίας
που
εξελίχθηκε σε έναν πραγματικό ναό
του βιβλίου. «Έλαμπε ολόκληρο,

γινόταν ένας κόσμος πέρα από τον
κόσμο», όπως έγραψε κάποτε ο
Άγγελος Τερζάκης για το μεγαλύτερο
βιβλιοπωλείο της Αθήνας. Ο Κ.
Ελευθερουδάκης
συνέθεσε
την
πρωτοποριακή για την εποχή της
και όχι μόνο, 24τόμη ελληνική
εγκυκλοπαίδεια και ο γιος του
Γιώργος
ανέπτυξε
την
μηχανογράφηση της εταιρείας και
ιδιαίτερα το επιστημονικό και
ξενόγλωσσο τμήμα της. Το 1962 το
βιβλιοπωλείο μεταφέρθηκε στην οδό
Νίκης,
όπου
παρέμεινε
για
περισσότερα από 30 χρόνια. Με τον
πρόωρο θάνατο του Γιώργου
Ελευθερουδάκη, η γυναίκα του
Βιργινία ανέλαβε τα ηνία και υπήρξε
άξια συνεχιστής του έργου του
ιδρύοντας το πρώτο υποκατάστημα
στον Πύργο Αθηνών και βάζοντας με
αυτόν τον τρόπο τα θεμέλια για την
μελλοντική ανάπτυξη της εταιρείας
μέσω αλυσίδας τουλάχιστον 16
καταστημάτων
σε
διάφορες
περιοχές
της
Αθήνας,
της
Θεσσαλονίκης κ.α. Το 1995 ήταν ένα
έτος-σταθμός με την τολμηρή
απόφαση για τη δημιουργία του
πρώτου
οκταώροφου
βιβλιοπωλείου στην Ελλάδα, -επί
της Πανεπιστημίου-, συνολικής
επιφάνειας 2.300 τ.μ. που είχε τα
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πάντα…«Δικαιώνοντας» το επαναλαμβανόμενο motto
πολλών δεκαετιών των πελατών, ότι «μόνο στον
Ελευθερουδάκη θα μπορέσω να το βρω».

Ό

ταν η χώρα μπήκε στην
οικονομική κρίση η επιχείρηση,
έχοντας περάσει στα χέρια της
τρίτης γενιάς της οικογένειας, με τη
Σοφίκα και τη Μαρίνα Ελευθερουδάκη
στο «τιμόνι», βρέθηκε αντιμέτωπη με
μια πρωτόγνωρη κατάσταση, μέσα
σε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας.

Άρχισαν τα λουκέτα σε καταστήματα στρατηγικού
ενδιαφέροντος, όπως του Πύργου των Αθηνών, της
Γλυφάδας, της Κηφισιάς, της Μυκόνου. Το εγχείρημα με το
flagship store της Πανεπιστημίου κράτησε με μεγάλες
δυσκολίες μέχρι το 2011, για να ακολουθήσει η αναζήτηση
νέας στέγης. Ήδη σε εκείνη τη χρήση ο κύκλος εργασιών
είχε μειωθεί στα 9,5 εκατ. ευρώ από 14,5 εκατ. ευρώ το 2010,
-δηλαδή κατά 5 εκατ. ευρώ σε ένα χρόνο-, με τις ζημίες να
αυξάνονται (στα 3,4 εκατ. ευρώ) και τις υποχρεώσεις να
ξεπερνούν τα 21 εκατ. ευρώ. Η μετακόμιση που έγινε το
2013, -και πάλι στην Πανεπιστημίου-, έμελλε να είναι και η
τελευταία καθώς η παρατεταμένη και βαθιά ύφεση, σε
συνδυασμό με τη χαριστική βολή των capital controls δεν
επέτρεψαν τη διατήρηση ούτε αυτού του «ύστατου
οχυρού». Ακολουθώντας έτσι την τύχη άλλων μεγάλων
ονομάτων
του
χώρου,
όπως
η
«Εστία»,
ο
«Παπασωτηρίου», ο «Φλωράς». Πριν πέσουν τα ρολά όσον
αφορά
τα
φυσικά
καταστήματα,
η
οικογένεια
Ελευθερουδάκη έστειλε το δικό της αποχαιρετιστήριο
μήνυμα: «Κλείνουμε το βιβλιοπωλείο μας και σκεφτόμαστε
“έξω από το κουτί”, συμμετέχουμε στο διεθνή
προβληματισμό με θέμα το βιβλίο και προετοιμαζόμαστε
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για το επόμενο μας “βιβλιοπωλείο”, αλλά αρνούμαστε να
το κάνουμε, όσο δεν υπάρχει θετικό και σταθερό
επιχειρηματικό
περιβάλλον
στη
χώρα
μας»…
Ανακοινώνοντας παράλληλα με το τέλος και μια (νέα) αρχή.
Και τούτο καθώς έκτοτε ο «Ελευθερουδάκης» εξακολουθεί
να υπάρχει, αλλά λειτουργεί αποκλειστικά μέσω του e-shop
“books.gr”. Όλα αυτά τα «πέτρινα χρόνια» έγιναν διάφορες
κινήσεις από πλευράς της διοίκησης για τη διάσωσή της
επιχείρησης, ενώ υπήρξαν συζητήσεις με τις τράπεζες
πάνω σε ένα σχέδιο εξυγίανσης. Ωστόσο, ούτε αυτό
μπόρεσε να δώσει το «φιλί της ζωής». Περί το 2018 έγινε,
κατά πληροφορίες, μια προσπάθεια να βρεθεί λύση στο
θέμα των χρεών, μέσω του εργαλείου του εξωδικαστικού
συμβιβασμού. Η εταιρεία φέρεται να κατέθεσε αίτηση στη
σχετική πλατφόρμα, με το σύνολο των οφειλών της να
φτάνει τα 30 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περί τα 17 εκατ.
αφορούσαν δάνεια προς τις τράπεζες, και άλλα 13 εκατ.
οφειλές προς το Δημόσιο και άλλους πιστωτές. Λίγο
αργότερα ξεκίνησε για την οικογένεια Ελευθερουδάκη η
περιπέτεια των πλειστηριασμών. Αρχικά, από τον
Ιανουάριο του 2020 βρέθηκε στο στόχαστρο το αρχοντικό
της στις Σπέτσες, ένα διώροφο ακίνητο 250 τ.μ. σε
οικόπεδο 550 τ.μ. στην Κουνουπίτσα, που είναι γνωστό ως
«οικία Καστριώτη» και έχει κηρυχτεί διατηρητέο μνημείο.
Το αρχοντικό που έχτισε ο προπάππος καραβοκύρης
Χρήστος Καστριώτης, κουβαλούσε πλήθος «βαρών»
(υποθήκες, προσημειώσεις κ.α.) και κατασχέθηκε για χρέη
προς τη Eurobank. Έτσι, βγήκε σε πλειστηριασμό με
πρώτη τιμή προσφοράς στα 1,68 εκατ. ευρώ που ήταν
άγονος, ενώ ακολούθησαν και άλλοι.

Τ

ώρα πλέον το ηλεκτρονικό σφυρί
«απειλεί» την οικία της
οικογένειας στο Ψυχικό.

Ειδικότερα, όπως αποκαλύπτει το newmoney, για τις 25
Μαΐου έχουν προγραμματιστεί τρεις πλειστηριασμοί σε
βάρος της Σοφίας, της Μαρίνας και της Βιργινίας
Ελευθερουδάκη για ιδιοκτησίες τους (διαμερίσματα,
αποθήκες κ.α.) επί ακίνητου στην περιοχή του Ψυχικού, με
τιμές πρώτης προφοράς 437.900 ευρώ, 426.700 ευρώ και
305.300 ευρώ, αντίστοιχα. Οι ιδιοκτησίες αυτές βαρύνονται
με δεκάδες προσημειώσεις και υποθήκες, ενώ η κατάσχεση
έγινε από την Alpha Bank, -που είναι και η επισπεύδουσα, για ποσό 300.000 ευρώ, ως μέρος συνολικής απαίτησης
ύψους 1.862.117,87 ευρώ.
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Μια μικρή τραπεζική επανάσταση βρίσκεται σε εξέλιξη στα
κινητά τηλέφωνα των καταναλωτών, ιδιαίτερα των νέων,
που είναι και οι πλέον εξοικειωμένοι με την ψηφιακή
τεχνολογία. Όπως επισημαίνει το businessdaily.gr ο
ρυθμός αύξησης των συναλλαγών στο mobile banking έχει
ξεπεράσει κάθε προηγούμενο και πλέον, όπως λένε
τραπεζικά στελέχη, οδηγούμαστε με ταχύτητα στο σημείο
όπου θα έχει μεγαλύτερη αξία για μια τράπεζα η ποιότητα
της εφαρμογής συναλλαγών mobile banking από την
έκταση και τη λειτουργικότητα του δικτύου καταστημάτων.
Στοιχεία που έδωσε πρόσφατα η γενική γραμματέας της
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Χαρούλα Απαλαγάκη,
μιλώντας στο 9ο Digital Banking Forum, αποτυπώνουν την
εξαιρετικά γρήγορη αύξηση των τραπεζικών συναλλαγών
μέσω κινητών. Καθώς οι συναλλαγές μέσω των
ηλεκτρονικών υπολογιστών έχουν περάσει σε στάδιο
σχετικής ωριμότητας, ο ρυθμός αύξησης στις συναλλαγές
mobile banking είναι πλέον πολύ ταχύτερος: Οι εγχρήματες
συναλλαγές μέσω κινητού αυξήθηκαν πέρυσι κατά 45% και
ανήλθαν σε 104 εκατομμύρια, ενώ ακόμη μεγαλύτερη ήταν
η αύξηση της αξίας τους, που έφθασε στα 27 δισ. ευρώ με
ένα άλμα 59% σε ετήσια βάση. Οι συναλλαγές στο internet
banking είναι, βέβαια, πολύ περισσότερες, όμως ο ρυθμός
αύξησης τους έχει υποχωρήσει σημαντικά, σε σχέση με τα
προηγούμενα χρόνια. Συνολικά το 2021 έγιναν 215
εκατομμύρια συναλλαγές με ετήσια αύξηση 9,8%, ενώ η
αξία τους αυξήθηκε κατά 21,23%. Ο Γιάννης Παπατσίρος,
σύμβουλος της ΔΙΑΣ (ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε),
ανέφερε στο ίδιο συνέδριο ότι

Μ

έσα στα επόμενα δύο χρόνια το
ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω
κινητών συσκευών θα ελέγχει
το 73% των συνολικών πωλήσεων στο
ηλεκτρονικό εμπόριο παγκοσμίως.
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Όπως επισήμανε πρόσφατα η διευθύνουσα σύμβουλος της
ΔΙΑΣ, Σταυρούλα Καμπουρίδου οι εξελίξεις στο τοπίο των
πληρωμών σε διεθνές επίπεδο είναι συνταρακτικές και
αποτυπώνονται όπως είναι φυσικό και στις συναλλακτικές
συνήθειες των Ελλήνων. Ιδιαίτερη προτίμηση δείχνουν,
πλέον, οι καταναλωτές στα ψηφιακά πορτοφόλια, ενώ
απομακρύνονται σταδιακά από τις αντικαταβολές και τα
μετρητά. Οι καταναλωτές, τόνισε η κ. Καμπουρίδου,
χρησιμοποιούν ολοένα περισσότερο τα κινητά τηλέφωνα
για να κάνουν ηλεκτρονικές συναλλαγές, όπως αγορές, σε
σύγκριση με τις συναλλαγές μέσω σταθερού υπολογιστή
(desktop) που φθίνουν αισθητά τα τελευταία έτη. Το 2021 το
πλήθος
των
συναλλαγών
e-commerce
που
πραγματοποιήθηκαν διεθνώς πλησίασε για πρώτη φορά
τα επίπεδα των συναλλαγών μέσω POS στα φυσικά
καταστήματα και το 2025 προβλέπεται ότι θα φτάσει το 59%
του συνόλου διεθνώς, με τη χρήση του έξυπνου κινητού
τηλεφώνου (smartphone) να ξεπερνά τη χρήση του desktop
στις ηλεκτρονικές αγορές. Οι τράπεζες κάνουν
συστηματικές
προσπάθειες
τα τελευταία χρόνια,
πιεζόμενες και από τον ανταγωνισμό από τις neobanks, να
βελτιώσουν την εμπειρία χρήστη στις εφαρμογές τους για
κινητά, ενώ παράλληλα έχουν ενισχύσει τις προδιαγραφές
ασφάλειας στις συναλλαγές, ώστε να αποτρέπονται οι
απάτες και να ενθαρρύνεται η χρήση του κινητού από τους
πελάτες. Η σταδιακή μεταφορά των περισσότερων
συναλλαγών στα κινητά, δηλαδή τις συσκευές που είναι
κατ' εξοχήν δημοφιλέστερες για τους νεότερους πελάτες
των τραπεζών, φαίνεται ότι είναι μια διαδικασία που
εξελίσσεται δυναμικά, όσο περισσότερο η λεγόμενη Γενιά
Ζ, δηλαδή όσοι γεννήθηκαν μετά το 1996, εισέρχεται στις
τραπεζικές συναλλαγές. Παλαιότερη έρευνα της Raddon
έδειξε ότι το 85% των Αμερικανών millennial (γεννηθέντες
μεταξύ 1981 και 1996) χρησιμοποιούν το mobile banking,
ενώ προέβλεψε ότι αντίστοιχο ποσοστό για τη Γενιά Ζ θα
διαμορφωθεί σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα, φθάνοντας
στα όρια της καθολικής αποδοχής του κινητού ως μέσου
για τις τραπεζικές συναλλαγές. Ο κύριος λόγος της μεγάλης
αποδοχής του mobile banking από τις «ψηφιακές γενιές»
είναι η ευκολία, σύμφωνα με την ίδια έρευνα. Για τους
μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους, ευκολία πρόσβασης
σημαίνει να υπάρχει σε κοντινή απόσταση ένα τραπεζικό
κατάστημα, ενώ για τους πιο νέους σημαίνει μια καλή
εφαρμογή για mobile banking. Οι νέοι ηλικίας κάτω των 25
έχουν εγκαταλείψει ήδη τη χρήση των μετρητών στις
καθημερινές συναλλαγές τους. Παλαιότερη έρευνα της Bain
& Company είχε θέσει σε καταναλωτές σε 17 χώρες το
ερώτημα τι θα δυσκολεύονταν περισσότερο να
αποχωριστούν για μια ημέρα, το κινητό ή το πορτοφόλι
τους. Σε 15 από τις 17 χώρες, όσοι είχαν ηλικία κάτω των
25 απάντησαν σε ποσοστά που ξεπερνούσαν το 70% ότι θα
προτιμούσαν να αποχωριστούν το πορτοφόλι για μια
ημέρα, παρά το κινητό τους.
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