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Σελίδα 2

Μητσοτάκης, ο Δρ. Φαρσαλινός σημείωσε στον Focus FM και στον δημοσιογράφο
Στέφανο Δαμιανίδη: «Είναι στα πλαίσια του αυταρχισμού, ο οποίος έχει
εγκαθιδρυθεί για τα καλά την περίοδο της πανδημίας. Το πρόσχημα είναι η δήθεν
προστασία και σωτηρία μας. Πλέον το αφήγημα είναι τόσο σαθρό που είναι λογικό
οι πολιτικοί άρχοντες να αντιδρούν σπασμωδικά.

Ω

ς «πρωτοτυπία»
και ιστορικό
συμβάν χωρίς
προηγούμενο
χαρακτήρισε ο γιατρός
και ερευνητής
του Πανεπιστημίου
Πατρών, Κωνσταντίνος
Φαρσαλινός, το γεγονός
πως εμφανίζεται μια
δεύτερη πανδημία πριν
ακόμη τελειώσει η
πρώτη με διαφορετικό
λοιμογόνο παράγοντα!!!

Μιλώντας για την ένταση μεταξύ
αστυνομικών
και
ομάδας
υγειονομικών που αντιτίθενται στην
υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών
σε κεντρικό σημείο του Βόλου, όπου
αναμενόταν
να
φτάσει
ο
πρωθυπουργός
Κυριάκος

Τα χειροκροτήματα στο Κογκρέσο, δεν πληρώνουν ούτε τον λογαριασμό του
ρεύματος, ούτε τη βενζίνη», σημείωσε. «Εμείς θα κλειδωθούμε μέσα, τιμωρώντας
τον Πούτιν. Είναι εντυπωσιακό το πώς έχει περάσει ως κανονικότητα μία τακτική
ίδια με αυτή της πανδημίας. Τα μέτρα τα οποία χρησιμοποιούν για μια κρίση που
ξεκίνησε με τον πόλεμο, αλλά προκάλεσαν οι “λίγοι” σε οντότητα, Ευρωπαίοι
ηγέτες, μάλλον χρηματοδοτούν τον πόλεμο τελικά και το πληρώνουμε εμείς»
επισήμανε ο κ. Φαρσαλινός. Ιδιαίτερα αποκαλυπτικός όμως ήταν αναφορικά με
την ευλογιά των πιθήκων, χαρακτηρίζοντας όλα όσα καταγράφονται ως
«ενδιαφέροντα». Συγκεκριμένα, είπε: «Ακόμα δε μας έχουν απαντήσει για το πώς
εμφανίστηκε ο ιός ταυτόχρονα σε τόσες πολλές χώρες. Μόνο στη Δυτική και
Κεντρική Αφρική υπήρχε ο ιός. Δεν υπάρχει στο περιβάλλον της Ευρώπης, στα
ζώα και δη στα τρωκτικά. Ξαφνικά μέσα σε λίγες ημέρες η μια μετά την άλλη οι
χώρες παρουσιάζουν κρούσματα.

Ε

ίναι «πολύ περίεργο», αφού η ευλογιά
των πιθήκων δεν έχει χαρακτηριστικά
αναπνευστικού ιού, ούτε ενδημικός ήταν.

Πρέπει κάποιος να μας το εξηγήσει. Υπάρχει μετάδοση από άνθρωπο σε
άνθρωπο, αλλά αυτή δεν εύκολη. Προσπαθούν τώρα να την χαρακτηρίσουν ως
νόσο των ομοφυλόφιλων ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενη». Τέλος, υπογράμμισε
πως η σύσταση για τις μάσκες είναι μάλλον για εκπαιδευτικούς λόγους…
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Σελίδα 3

θανατηφόρο (θνητότητα κάτω του 1% στο σύνολο των
κρουσμάτων σε φτωχούς αγροτικούς πληθυσμούς, έναντι
έως 10% του φονικότερου κεντροαφρικανικού στελέχους).

Οι επιστήμονες ανά τον κόσμο προσπαθούν να
κατανοήσουν το τελευταίο ξέσπασμα της ευλογιάς των
πιθήκων,
καθώς
περισσότερα
από
400
πλέον
επιβεβαιωμένα
κρούσματα
έχουν
ανιχνευθεί
σε
τουλάχιστον 20 μη αφρικανικές χώρες και η νόσος
εμφανίζει τάση περαιτέρω διεθνούς επέκτασης. Ποτέ έως
τώρα η ευλογιά των πιθήκων δεν είχε τέτοια εξάπλωση
εκτός Αφρικής. Ως εκ τούτου, υπάρχουν ερωτήματα που
παραμένουν αναπάντητα για την ευλογιά των πιθήκων. Το
γεγονός
αυτό
προκαλεί
προβληματισμό
στην
επιστημονική κοινότητα, καθώς

Ο

ιός έχει «χτυπήσει»
διαφορετικούς πληθυσμούς
σε διαφορετικές χώρες, χωρίς
να φαίνεται κάποια προφανής σχέση
ανάμεσα στις απομακρυσμένες ομάδες
των κρουσμάτων, κάτι που αποτελεί
ένδειξη για πολλαπλή κατά τόπους
μετάδοση της νόσου κάτω από
το υγειονομικό «ραντάρ».

«Είναι ανάγκη να δράσουμε γρήγορα και αποφασιστικά,
όμως υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να μάθουμε»,
δήλωσε στο «Nature» η επιδημιολόγος Αν Ριμόιν του
Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (UCLA),
η οποία μελετά την ευλογιά των πιθήκων στη Δημοκρατία
του Κονγκό εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Τέσσερα είναι
τα κύρια επιστημονικά ερωτήματα που αναζητούν
απάντηση: Πώς ξεκίνησε το τωρινό ξέσπασμα; Οι
ερευνητές έχουν αναλύσει το ιικό γονιδίωμα που
συνέλλεξαν από ασθενείς με ευλογιά των πιθήκων σε
διάφορες χώρες (ΗΠΑ, Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο,
Πορτογαλία κ.α.). Το βασικότερο έως τώρα συμπέρασμα
είναι ότι όλα τα γονιδιώματα έχουν στενή ομοιότητα με το
δυτικοαφρικανικό στέλεχος του ιού που είναι λιγότερο

Αν και χρειάζονται περισσότερα δεδομένα για να
επιβεβαιωθούν οι υποψίες των επιστημόνων, επειδή τα
έως τώρα δείγματα που έχουν αναλυθεί γενετικά, είναι
σχεδόν ταυτόσημα, φαίνεται πως το τωρινό διεθνές
ξέσπασμα που απλώθηκε εκτός Αφρικής ξεκίνησε από ένα
μοναδικό περιστατικό. Η απλούστερη εξήγηση, σύμφωνα
με τον ιολόγο Μπέρνι Μος του Εθνικού Ινστιτούτου
Αλλεργιών και Λοιμωδών Νόσων των ΗΠΑ, είναι ότι ένας
μη Αφρικανός (που ακόμη δεν έχει εντοπιστεί), ο οποίος
είχε επισκεφθεί την Αφρική, μολύνθηκε από τον ιό της
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Σελίδα 4

προχωρούν τώρα κάπως στα τυφλά, έχοντας λίγες
αλληλουχίες παλαιότερων γονιδιωμάτων στη διάθεση τους
για να τις συγκρίνουν με τις πρόσφατες.

ευλογιάς των πιθήκων μέσω επαφής του με μολυσμένο
ζώο ή άνθρωπο φορέα του ιού. Όμως δεν μπορούν να
αποκλειστούν εναλλακτικές εξηγήσεις, σύμφωνα με τον
ιολόγο Γκουστάβο Παλάθιος της Ιατρικής Σχολής Icahn του
Όρους Σινά της Νέας Υόρκης. Είναι πιθανό ότι ο ιός ήδη
κυκλοφορούσε αόρατος εκτός Αφρικής μεταξύ των
ανθρώπων ή των ζώων, έχοντας εξαχθεί από τη «μαύρη
ήπειρο» στη διάρκεια κάποιου προηγούμενου τοπικού
ξεσπάσματος σε αυτήν. Αυτή η υπόθεση είναι όμως
λιγότερο πιθανή, επειδή η νόσος συνήθως προκαλεί ορατά
εξανθήματα στο σώμα, άρα μάλλον θα είχε υποπέσει στην
αντίληψη των γιατρών στο παρελθόν. Μπορεί μια γενετική
μετάλλαξη να εξηγήσει το τελευταίο ξέσπασμα; Η
κατανόηση του κατά πόσο υπάρχει μια γενετική βάση για
το νέο άνευ προηγουμένου διεθνές ξέσπασμα της νόσου
εκτός Αφρικής, θεωρείται απίστευτα δύσκολη, σύμφωνα με
τον υπολογιστικό βιολόγο Έλιοτ Λέφκοβιτς του
Πανεπιστημίου της Αλαμπάμα.

Ο

ι επιστήμονες πασχίζουν ακόμα
να προσδιορίσουν με ακρίβεια
ποια γονίδια ευθύνονται για
την μεγαλύτερη φονικότητα και
μεταδοτικότητα του στελέχους της
Κεντρικής Αφρικής σε σχέση με
εκείνο της Δυτικής. Παρόλο που
έχουν περάσει πάνω από 17
χρόνια, δεν έχουν καταλήξει
σε οριστικό συμπέρασμα.

Εν μέρει αυτό οφείλεται στο ότι τα γονιδιώματα του εν λόγω
ιού περιέχουν πολλά μυστήρια. Επιπλέον, το γονιδίωμα
του ιού της ευλογιάς των πιθήκων είναι τεράστιο σε σχέση
με εκείνο πολλών άλλων ιών – π.χ. τουλάχιστον έξι φορές
μεγαλύτερο από ό,τι του κορονοϊού SARS-CoV-2. «Άρα
είναι και έξι φορές δυσκολότερο να αναλυθεί», σύμφωνα με
την ιολόγο Ρέιτσελ Ρόπερ του Πανεπιστημίου της
Ανατολικής Καρολίνα. Μια άλλη δυσκολία, κατά τον
Παλάθιος, είναι ότι ελάχιστη προσπάθεια είχε γίνει μέχρι
σήμερα για τη γονιδιωματική επιτήρηση εντός Αφρικής,
όπου η ευλογιά των πιθήκων αποτελούσε πρόβλημα
δημόσιας υγείας εδώ και χρόνια, με συνέπεια οι ιολόγοι να

Οι Αφρικανοί ιολόγοι, σύμφωνα με τον δρα Ιφεντάγιο
Αντετίφα του Νιγηριανού Κέντρου Ελέγχου Νόσων,
ανέκαθεν πάσχιζαν να βρουν χρηματοδότηση για μελέτες
σχετικά με την ευλογιά των πιθήκων, αλλά μόνο τώρα, που
το πρόβλημα αφορά άμεσα άλλες ηπείρους, οι
υγειονομικές αρχές παγκοσμίως δείχνουν πρωτόγνωρο
ενδιαφέρον. Ακόμη, για να κατανοηθεί η εξέλιξη του ιού, θα
είναι χρήσιμο να αναλυθεί γενετικά ο ιός και στα ζώα, τα
οποία επίσης μολύνει, ιδίως τα τρωκτικά.
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ανθρώπους, όταν μολύνονται από την ευλογιά των
πιθήκων, είναι ένας λόγος έξτρα ανησυχίας ότι μια τέτοια
οδός μετάδοσης θα εντοπιστεί με μεγάλη καθυστέρηση,
όταν πια θα είναι αργά. Εξαπλώνεται ο ιός διαφορετικά σε
αυτό το ξέσπασμα σε σύγκριση με τα προηγούμενα;

Ο

ιός της ευλογιάς των πιθήκων
εξαπλώνεται μέσω στενής
επαφής με εξανθήματα, σωματικά
υγρά και αναπνευστικά σταγονίδια
μολυσμένων ανθρώπων ή ζώων.

Όμως μέχρι στιγμής δεν έχει ανακαλυφθεί το «ρεζερβουάρ»
του ιού στο ζωικό βασίλειο της Αφρικής. Είναι δυνατό να
τεθεί υπό έλεγχο το τωρινό ξέσπασμα; Μερικές χώρες
άρχισαν να προμηθεύονται εμβόλια ευλογιάς, τα οποία
θεωρούνται αρκετά αποτελεσματικά και κατά της ευλογιάς
των πιθήκων, επειδή οι δύο ιοί είναι συγγενικοί. Αντίθετα
με τα εμβόλια κατά του κορονοϊού, που χρειάζονται έως
δύο εβδομάδες μετά τη χορήγηση τους για να
δημιουργήσουν επαρκή αντισώματα και να παρέχουν τη
μέγιστη προστασία,

Τ

α εμβόλια κατά της ευλογιάς
πιστεύεται ότι προστατεύουν
από τη μόλυνση της ευλογιάς
των πιθήκων αν χορηγηθούν μέσα
σε διάστημα μόνο τεσσάρων ημερών
από την έκθεση ενός ανθρώπου
στον ιό λόγω της μακράς περιόδου
κατοπινής επώασης του σύμφωνα
με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης
Νόσων (CDC) των ΗΠΑ.

Αν υιοθετηθεί η στρατηγική του εμβολιασμού, πιθανότατα
θα αφορά πρωτίστως τις στενές επαφές των ατόμων που
έχουν ήδη μολυνθεί, καθώς και ορισμένους υγειονομικούς
που έρχονται σε επαφή με ασθενείς με ευλογιά των
πιθήκων. Επίσης μπορεί να εμβολιαστούν ομάδες που
θεωρούνται υψηλού κινδύνου για μόλυνση. Όμως ακόμη κι
αν μπει «φρένο» στη μετάδοση του ιού στους ανθρώπους,
οι ιολόγοι ανησυχούν ότι ο ιός μπορεί να μεταδοθεί ξανά
στα ζώα, πράγμα που με τη σειρά του μπορεί να αυξήσει
την πιθανότητα ο ιός να μολύνει ξανά τους ανθρώπους. Το
ευρωπαϊκό CDC θεωρεί ότι κάτι τέτοιο έχει «μικρή
πιθανότητα», αλλά οι ευρωπαϊκές υγειονομικές αρχές
συνιστούν την απομόνωση και επιτήρηση – ή ακόμη και
την ευθανασία – κατοικίδιων ζώων που ανήκουν σε
ανθρώπους, οι οποίοι αρρώστησαν από την ευλογιά των
πιθήκων, προκειμένου να αποφευχθεί η αλυσίδα
μετάδοσης «άνθρωπος-ζώο-άνθρωπος». Το γεγονός ότι τα
ζώα δεν έχουν εξίσου ορατά συμπτώματα με τους

Τα νέα κρούσματα που συνδέονται με σεξουαλική
δραστηριότητα, δεν σημαίνουν ότι ο ιός έχει γίνει πιο
μεταδοτικός ή ότι πρόκειται για μια σεξουαλικά
μεταδιδόμενη νόσο. Απλώς ο ιός φαίνεται να εξαπλώνεται
πιο εύκολα μέσω της στενής επαφής, σύμφωνα με τον
Ριμόιν. Αντίθετα με τον κορονοϊό, ο οποίος δεν παραμένει
για πολύ καιρό πάνω στις επιφάνειες, σύμφωνα με τη
Ρόπερ, οι ιοί της ευλογιάς μπορούν να επιβιώσουν για
μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός του σώματος, πράγμα που
καθιστά διάφορα αντικείμενα, όπως ρούχα, πόμολα και
κλινοσκεπάσματα, πιθανή οδό μετάδοσης. Μολονότι έχουν
παρατηρηθεί αρκετά κρούσματα μεταξύ ανδρών που
κάνουν σεξ με άλλους άνδρες, σύμφωνα με τον Ριμόιν, η
πιθανότερη αιτία εξάπλωσης του ιού σε αυτή την ομάδα
είναι ότι ο ιός τυχαία διείσδυσε σε αυτή την κοινότητα, όπου
στη συνέχεια εξαπλώθηκε μέσω διαφόρων στενών
επαφών.

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 04-05 Ιουνίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 235 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |

Σελίδα 6

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
σημαντικότερα στοιχεία προετοιμασίας για την υιοθέτηση
της τεχνητής νοημοσύνης (Infosys, 2017). Πρόσφατα, μια
έρευνα διεξήχθη από την Unisys Corporation σχετικά με
την ετοιμότητα των πελατών στις Φιλιππίνες, στην
Αυστραλία, στο Χονγκ Κονγκ, στη Μαλαισία και στη Ταιβάν
να επιτρέπουν στις τράπεζες να χρησιμοποιούν την
τεχνητή νοημοσύνη και να μοιράζονται τα δεδομένα τους,
στο πλαίσιο του Open Banking, στον διατραπεζικό χώρο.
Με τον όρο «διαμοιρασμός» των δεδομένων, εννοούμε ότι
τα δεδομένα αυτά θα είναι διαθέσιμα μέσω API’s σε
προγραμματιστές που θα μπορούν να δημιουργούν
εφαρμογές και να προσφέρουν υπηρεσίες γύρω από τον
κλάδο που τους αφορά. Το νομοθετικό πλαίσιο ορίζει τον
τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να γίνονται η δημιουργία, ο
διαμοιρασμός και η πρόσβαση στα δεδομένα.

Ο Παναγιώτης Γκουνέλας στην διπλωματική του εργασία
στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο «Η εφαρμογή της
τεχνητής νοημοσύνης στον τραπεζικό τομέα» σημειώνει:
Όπως αναφέραμε στο πρώτο μέρος, ο τραπεζικός είναι
ένας από τους τομείς που χρησιμοποιεί αυτοματισμό
(προάγγελος της τεχνητής νοημοσύνης) σε διαδικασίες
back-office εδώ και δεκαετίες. Με την έλευση των νέων
τεχνολογιών τα τελευταία χρόνια, ο τραπεζικός τομέας είναι
ανάμεσα στους πρώτους σε επενδύσεις για τεχνητή
νοημοσύνη. Η ραγδαία αύξηση της ψηφιακής απάτης και
των κυβερνοεπιθέσεων ανάγκασε τις τράπεζες να
στραφούν σε αυτή την τεχνολογία η οποία όταν θα είναι
έτοιμη και πλήρως λειτουργική θα αποτελέσει τον καλύτερο
σύμμαχο για την αντιμετώπιση των παραπάνω μορφών
εγκλήματος που απειλούν τις τράπεζες. Επίσης,

Η

αύξηση των τεχνολογικών
καινοτομιών έχει οδηγήσει
στην αύξηση των Fintechs
και την παροχή από γίγαντες της
τεχνολογίας (google, apple, facebook,
amazon κτλ.) τραπεζικών υπηρεσιών
μέσα από πολύ πιο προηγμένα
τεχνολογικά κανάλια.

Οι νεότερες ηλικίες θεωρώντας το τραπεζικό σύστημα
απαρχαιωμένο, στρέφονται στις εταιρίες αυτές για να
εξυπηρετηθούν με αποτέλεσμα απώλειες για τις τράπεζες
(FinTech Futures, 2018). Όταν μια τράπεζα πάρει την
απόφαση να υιοθετήσει τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης
θα πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα και να σχεδιάσει
επένδυση σε υποστηρικτικές δομές, ανάπτυξη δεξιοτήτων
και εκπαίδευση προσωπικού, συνεργασία με εξωτερικές
εταιρείες για τον σχεδιασμό της μετάβασης, καθώς ακόμη
και τρόπους για ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης
στην κουλτούρα της εταιρείας. Σύμφωνα με έρευνα της
Infosys εμφανίζονται τα σημεία που κάθε τράπεζα θεωρεί

Τ

ο Open Banking βασίζεται
περισσότερο στα δίκτυα, δεν
είναι κεντροποιημένο και
επιτρέπει στους πελάτες των
τραπεζών να διαμοιράζονται
με ασφάλεια τα προσωπικά
και χρηματοοικονομικά τους
στοιχεία με άλλους παρόχους
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
καθώς και με μη τραπεζικές εταιρείες
που χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες.

Η έρευνα αυτή παρέχει πληροφορίες για το πώς νιώθουν οι
πελάτες σχετικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης
από τις τράπεζες για την αξιολόγηση αιτημάτων
πιστωτικών καρτών / στεγαστικών δάνειων καθώς και για
το «διαμοιρασμό» των προσωπικών δεδομένων τους με μη
τραπεζικούς οργανισμούς με σκοπό την προσφορά νέων
υπηρεσιών. Από τις χώρες που εξετάστηκαν, οι πελάτες
στις Φιλιππίνες εμφανίζονται περισσότερο ενοχλημένοι με
τις ουρές των τραπεζών σε ποσοστό 53%. Από την άλλη
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πλευρά, ήταν οι λιγότερο ενοχλημένοι από το γεγονός πως
έπρεπε να επαναλαμβάνουν το πρόβλημα τους σε
διαφορετικούς υπαλλήλους. Σύμφωνα πάλι με τα στοιχεία
της έρευνας, την προηγούμενη χρονιά, το ποσοστό των
πελατών των τραπεζών των Φιλιππίνων που ενοχλήθηκαν
από το πάγωμα ή την ακύρωση της πιστωτικής τους
κάρτας λόγω ηλεκτρονικής απάτης, μειώθηκε από 9% σε
μόνο 3%. Από τα παραπάνω στοιχεία γίνεται αντιληπτό
πως αν οι τράπεζες των Φιλιππίνων διαθέσουν διάφορες
υπηρεσίες μέσω ψηφιακών καναλιών, και συγκεκριμένα
μέσω κινητών τηλεφώνων, μπορεί να ελαχιστοποιήσουν
το
πρόβλημα
των
μεγάλων
ουρών
αναμονής.
Μεταφέροντας την καθημερινή πίεση από τα καταστήματα
στα κανάλια αυτά,

Η

τεχνητή νοημοσύνη και το
machine learning μπορούν
να βοηθήσουν τις τράπεζες να
παίρνουν πιο γρήγορες αποφάσεις
και να καταγράφουν πληροφορίες
και συνήθειες των πελατών με σκοπό
την προσφορά εξατομικευμένων
υπηρεσιών και προϊόντων
(Unisys, 2018).

Σελίδα 7

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα σύνολο τεχνολογιών που
μπορούν να προσφέρουν πολλά οφέλη σε μια επιχείρηση
και να την κρατήσουν εντός ανταγωνισμού στη σύγχρονη
εποχή. Παρόλα αυτά, όπως με όλες τις προηγμένες
τεχνολογίες, υπάρχουν ορισμένα τεχνικά αλλά και ηθικά
θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τους
οργανισμούς. Η ύπαρξη θεμάτων όπως η δυσκολία
ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών στα υπάρχοντα
συστήματα, το κανονιστικό πλαίσιο, ο φόβος αποτυχίας
καθώς επίσης και μεγάλο κόστος επένδυσης (Zhou, 2017),
κρατάει σε χαμηλά επίπεδα την υιοθέτηση της τεχνητής
νοημοσύνης από τις τράπεζες. Σύμφωνα με έρευνα της
Infosys, από όλους τους οργανισμούς που προσπαθούν να
ενσωματώνουν την τεχνητή νοημοσύνη στις δομές τους,
μόνο το 10% εκμεταλλεύονται πλήρως τις δυνατότητες που
αυτή η τεχνολογία μπορεί να τους δώσει. Επιπλέον, μόνο
ένα 54% πιστεύουν ότι ο οργανισμός τους βρίσκεται
μπροστά από τους ανταγωνιστές σε χρήση τεχνητής
νοημοσύνης (Infosys, 2017).

Παρακάτω παραθέτουμε κάποιους από τους παράγοντες
που αποτελούν εμπόδια για την υιοθέτηση της τεχνητής
νοημοσύνης από τους οργανισμούς γενικά και τις τράπεζες
ειδικότερα.
*
Φόβος:
Στο
παρελθόν
μεγάλες
προσωπικότητες όπως ο Elon Musk, ο Mark Cuban, ο
Steven Hawking και άλλοι, καθώς επίσης και μια πληθώρα
ταινιών επιστημονικής φαντασίας, έχουν εμφανίσει την
τεχνητή νοημοσύνη ως έναν μεγάλο εχθρό που έχει ως
σκοπό να αντικαταστήσει τους ανθρώπους σε όλες τις
δουλειές. Είναι πρωτοφανές ότι το 73% των Αμερικανών
πιστεύουν πως θα χάσουν τις δουλειές τους από την
τεχνητή νοημοσύνη παρά από τους μετανάστες και το
outsourcing (Northeastern University, 2018).
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νοημοσύνης. Σύμφωνα με έρευνα του
Τεχνολογικού Ινστιτούτου Tencent,
υπάρχουν περίπου 300,000 ερευνητές
και επιστήμονες τεχνητής νοημοσύνης
την στιγμή που η παγκόσμια ζήτηση
είναι μερικά εκατομμύρια.
* Έλλειψη υποστήριξης από τη διοίκηση:

Ό

ταν τα πρόσωπα που διοικούν
έναν οργανισμό δεν μπορούν
να καταλάβουν πως η τεχνητή
νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει,
είναι αρνητικοί να υποστηρίξουν
την υιοθέτηση της τεχνολογίας.
Σύμφωνα με έρευνα της IDC, 49% των επιχειρήσεων που
προσπαθούν να εντάξουν τεχνητή νοημοσύνη στις δομές
τους, αντιμετωπίζουν άρνηση από την διοίκηση (IDC,
2017). Ένας τρόπος να ξεπεραστεί το εμπόδιο αυτό, είναι
τα τονιστούν τα θετικά της τεχνολογίας αυτής. * Έλλειψη
χρηματοδότησης: Όταν οι μέτοχοι μιας επιχείρησης δεν
στηρίζουν την υιοθέτηση μιας νέας τεχνολογίας, είναι
σχεδόν σίγουρο πως δεν θα εγκρίνουν το κονδύλι που
αφορά τα σχετιζόμενα κόστη στον προϋπολογισμό.
Σύμφωνα με έρευνα της Teradata, το 30% των
επιχειρήσεων δεν επένδυαν αρκετά χρήματα σε σχέση με
τους ανταγωνιστές τους σε λύσεις τεχνητής νοημοσύνης
(Teradata, 2017). * Δεδομένα: Από τεχνολογική άποψη, η
μεγαλύτερη πρόκληση
στις
εφαρμογές
τεχνητής
νοημοσύνης είναι η έλλειψη «καλών/καθαρών» δεδομένων.
Παρά την συνεχώς αυξανόμενη αποθήκευση δεδομένων τα
τελευταία χρόνια, πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν το είδος
των δεδομένων που χρειάζονται για να μεγιστοποιήσουν
τα οφέλη από την χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Μια άλλη
άποψη του προβλήματος αυτού, είναι ότι τα δεδομένα που
συλλέγονται, πρέπει να περάσουν από διαδικασία
«καθαρισμού», η οποία μπορεί να εκτελεστεί μόνο από
εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο βρίσκεται σε έλλειψη.
* Μεροληψία: Τα δεδομένα που εκπαιδεύουν τα συστήματα
τεχνητής νοημοσύνης δεν πρέπει να έχουν μεροληψία. Οι
επιστήμονες που χειρίζονται τα συστήματα αυτά δεν έχουν
καμιά πρόθεση για μεροληψία στα δεδομένα, αλλά η ίδια η
κοινωνία έχει. Όταν για παράδειγμα ένα σύστημα τεχνητής
νοημοσύνης εκπαιδεύεται με ιστορικά στοιχεία που έχουν
συλλεχθεί από διαδικασίες που ενέχουν μεροληψία (π.χ.
δεδομένα από προσλήψεις προσωπικού και μεροληψία ως
προς το φύλλο ή ως προς τη φυλή), ο αλγόριθμος που θα
δημιουργηθεί
θα
είναι
μεροληπτικός.
*Έλλειψη
εξειδικευμένου προσωπικού: Είναι γεγονός πως

Δ

εν υπάρχουν αρκετοί με την
κατάλληλη εξειδίκευση για να
χειριστούν συστήματα τεχνητής

* Κανονιστικό πλαίσιο: Οι επιχειρήσεις που θα επιλέξουν
να ενσωματώσουν λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, θα πρέπει
να φροντίσουν για την συμμόρφωση με το υπάρχον
κανονιστικό πλαίσιο. Κανονισμοί όπως το GDPR στην
Ευρωπαϊκή
Ένωση
θέτουν
περιορισμούς
στην
αποθήκευση και χρήση προσωπικών δεδομένων, γεγονός
που δημιουργεί προβλήματα όταν αυτά τα δεδομένα
πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να εκπαιδεύσουν τα
συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.
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, είπε. Στη συνέχεια σημείωσε πώς
«ξοδέψαμε τρισεκατομμύρια στο
Ιράκ και το Αφγανιστάν χωρίς να
κερδίσουμε τίποτα». Πριν εμείς ως
ΗΠΑ χτίσουμε τον υπόλοιπο κόσμο,
θα πρέπει να χτίσουμε ασφαλή
σχολεία για τα δικά μας παιδιά,
σημείωσε ο Trump. Ο τέως
πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε το
πρόσφατο μακελειό στο Τέξας ως
«άγρια και βάρβαρη θηριωδία» και
κράτησε ενός λεπτού σιγή καθώς
διάβαζε τα ονόματα των 21 θυμάτων.

Επίθεση στον Αμερικανό πρόεδρο
Joe Biden εξαπέλυσε ο Donald
Trump μιλώντας στο συνέδριο της
NRA, της αμερικανικής οργάνωσης
υπέρ της οπλοκατοχής. Ο Trump
στηλίτευσε τη στάση του Biden
επειδή προέτρεψε το Κογκρέσο να
υιοθετήσει τη νομοθεσία για την
ασφάλεια των όπλων, λέγοντας ότι η
κριτική του Biden για το λόμπι των
όπλων
στρέφεται
πραγματικά
εναντίον των νόμιμων κατόχων
όπλων σε ολόκληρη τη χώρα.

Ε

άν οι Ηνωμένες
Πολιτείες έχουν
να στείλουν 40
δισεκατομμύρια
δολάρια στην Ουκρανία,
θα πρέπει να είναι
σε θέση να κάνει ό,τι
χρειάζεται για να
κρατήσει τα παιδιά
της ασφαλή στο σπίτι»

«Η ύπαρξη του κακού είναι ο λόγος
για να οπλιστούν οι νομοταγείς
πολίτες», υποστήριξε. Επίσης,

Ο

Ντόναλντ Τραμπ
κατηγόρησε τον
διάδοχό του
στον Λευκό Οίκο ότι
εκμεταλλεύονται
πολιτικά «τα δάκρυα
των οικογενειών
που πενθούν»,
προσπαθώντας να
ψηφίσουν νόμους
κατά της οπλοκατοχής.

Στις εκκλήσεις για περιορισμό της
οπλοκατοχής,
οι
Συντηρητικοί
αντιπαραθέτουν το επιχείρημα της
καλύτερης
αντιμετώπισης
των
προβλημάτων ψυχικής υγείας. Ο

Σελίδα 9

Trump ζήτησε επίσης αυξημένη
φρούρηση στα αμερικανικά σχολεία,
προτείνοντας
την
τοποθέτηση
περιφράξεων
με
ανιχνευτές
μετάλλων στις εισόδους, καθώς και
την οπλοφορία των εκπαιδευτικών.

Οι
Ρεπουμπλικάνοι
αντί
του
περιορισμού
της
οπλοκατοχής
αντιπαραθέτουν το επιχείρημα της
καλύτερης
αντιμετώπισης
των
προβλημάτων ψυχικής υγείας. Κατά
την ομιλία του στο συνέδριο της
NRA, ο γερουσιαστής του Τέξας Ted
Cruz υποστήριξε ότι ο περιορισμός
της οπλοκατοχής στις ΗΠΑ θα
οδηγούσε
σε
αύξηση
της
εγκληματικότητας. «Όλοι μας πρέπει
να ενωθούμε, Ρεπουμπλικάνοι και
Δημοκρατικοί – σε κάθε πολιτεία και
σε κάθε επίπεδο διακυβέρνησης –
για να σκληρύνουμε επιτέλους τα
μέτρα στα σχολεία μας και να
προστατέψουμε τα παιδιά μας…
Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι
μια αναθεώρηση της ασφάλειας από
πάνω προς τα κάτω στα σχολεία σε
αυτή τη χώρα», πρόσθεσε.
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Β

αριές μομφές εξαπέλυσε ο πρώην
πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής
αναφορικά με την πρόσδεση της
κυβέρνησης Μητσοτάκη στο αμερικανικό άρμα
και την υποχωρητικότητα έναντι της Τουρκίας.

Σελίδα 10

για τα εθνικά συμφέροντα και την
εξωτερική
πολιτική,
κατέθεσε
σοβαρούς προβληματισμούς για την
πολιτική απόλυτης ταύτισης με τα
αμερικανικά
συμφέροντα
στο
ουκρανικό μέτωπο, αφού όπως είπε,
είναι ζωτικής σημασίας για τη χώρα
μας να τερματιστεί ο πόλεμος στην
Ουκρανία και οι ΗΠΑ «δεν είναι
ξεκάθαρο εάν έχουν εξίσου ισχυρά
κίνητρα για την περάτωση του
πολέμου».
Βολές
και
για
υποχωρητικότητα
και
συνεκμετάλλευση με την φράση του
«με
εκπτώσεις
στην
εθνική
κυριαρχία δεν εξαγοράζεται η
ειρήνη» να στοιχειώνει ήδη την
κυβέρνηση. «Παρών» με τρόπο που
δημιουργεί ακόμα πιο ασφυκτικό
περιβάλλον
για
τον
Κυριάκο
Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του
δήλωσε ο Κώστας Καραμανλής κατά
την ομιλία του με θέμα «Ελλάδα και

Όπως καταγράφει το ρεπορτάζ του documentonews.gr στην βαρυσήμαντη
πρώτη δημόσια παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού μετά από αρκετά χρόνια,
Ευρώπη
στη
δίνη
μεγάλων
αλλαγών» στην εκδήλωση της
Πανελλαδικής
Οργάνωσης
Γυναικών «Παναθηναϊκή», με την
παρέμβασή του να ασκεί ουσιαστική
και σε πολλά σημεία σφοδρή κριτική
στην
πολιτική
του
Μεγάρου
Μαξίμου. Ο πρώην πρωθυπουργός,
σε μία κατάμεστη αίθουσα και σε
ακροατήριο
που
περιελάμβανε
μεταξύ άλλων πλήθος υπουργών
της
κυβέρνησης
που
τον
χειροκρότησαν επανειλημμένως και
όρθιοι, προχώρησε σε μία ανάλυση
σε βάθος της σημερινής διεθνούς
συγκυρίας και κυρίως του πολέμου
στην Ουκρανία, συνδέοντας όλες τις
εξελίξεις με τα εθνικά συμφέροντα
και την ελληνική εξωτερική πολιτική.
Επιτομή της παρέμβασής του ήταν
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τέτοιου είδους απλώς μεγαλώνουν
τη βουλιμία και εντείνουν τις
ηγεμονικές επιδιώξεις και τον
επεκτατισμό
των
γειτόνων»
υπογράμμισε ξεκάθαρα, με το
ακροατήριο να τον διακόπτει από το
έντονο χειροκρότημα. Να σημειωθεί
πως λίγο πριν είχε τονίσει πως «δεν
αμφισβητώ
την
ειλικρίνεια
προθέσεων
και
πατριωτισμό
κανενός.
Αλλά
μία
τέτοια
συμπεριφορά θα οδηγούσε σε
σοβαρές και μοιραίες βλάβες τα
εθνικά
συμφέροντα,
και
θα
αποθράσυνε την άλλη πλευρά.

το κάλεσμά του στην Ευρώπη να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη λήξη του
πολέμου, συνδυασμένη με μία βαριά μομφή για τα αμερικανικά συμφέροντα, για
τα οποία αμφισβήτησε πως επιθυμούν να λήξει σύντομα ο πόλεμος. «Επείγει ο
τερματισμός του πολέμου, όλοι οι εμπλεκόμενοι με πρώτη την Ουκρανία μόνο να
χάσουν έχουν, και ο θύτης, που ανεξάρτητα με την αμφιλεγόμενη στρατιωτική
έκβαση, μετράει απώλειες και τεράστια φθορά κύρους» είπε, για να συνεχίσει πως
«και η Ευρώπη βιώνει ήδη τις αρνητικές συνέπειες σύγκρουσης με βαρύ τίμημα»,
πριν στρέψει στο βλέμμα στις ΗΠΑ. «Οι ΗΠΑ έχουν πράγματι αποφασιστική
συμβολή και στην ενιαία αντιμετώπιση της κρίσης και στη στήριξη της Ουκρανίας.
Δεν είναι όμως ξεκάθαρο εάν έχουν εξίσου ισχυρά κίνητρα για την περάτωση του
πολέμου, αφού εκ των πραγμάτων, δεν υφίστανται τις οδυνηρές του συνέπειες,
τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό» υπογράμμισε, την ώρα που η κυβέρνηση
Μητσοτάκη επιμένει να ταυτίζεται σε κάθε ευκαιρία με την αμερικανική
στρατιωτική μηχανή και τα αμερικανικά συμφέροντα, εμπλέκοντας τη χώρα ακόμα
βαθύτερα στην εξέλιξη του πολέμου. Μομφή προς τους συμμάχους επεφύλαξε και
για το Κυπριακό, καθώς έθεσε σε αντιδιαστολή την συνεχή και αυξανόμενη
στήριξη στην Ουκρανία, καθώς

Α

πέναντι στην Κύπρο «το δράμα αποσιωπάται,
προωθούνται λύσεις με εξίσωση του θύτη με το
θύμα, αποδέχονται αδιαμαρτύρητα τετελεσμένα
και θα έθεταν σε τροχιά δορυφοριοποίησης της
Κύπρου στην Τουρκία σε πλήρη αναντιστοιχία
με το ευρωπαϊκό κεκτημένο»

, με αναφορές και στο σχέδιο Ανάν. Στο στόχαστρο του Κ. Καραμανλή βρέθηκε και
η πολιτική προσέγγισης με την Τουρκία, με τον ίδιο να τονίζει ξεκάθαρα πως η
όποια υποχωρητικότητα πίσω από την εθνική θέση της «μίας και μόνης
διαφοράς» με την Τουρκία, δηλαδή της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας, θα οδηγήσει
αναπάντεχα σε αποθράσυνση των γειτόνων και ζημιά στο εθνικό συμφέρον.
«Γιατί είναι εξίσου βεβαίως αδιανόητη η διαπραγμάτευση ή παραπομπή γκρίζων
ζωνών, κυριαρχίας νήσων ή βραχονησίδων, αποστρατιωτικοποίηση νησιών που
απειλούνται και του αναφαίρετου μονομερούς δικαιώματος της Ελλάδας να
επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα» συνέχισε, υπερασπιζόμενος στη συνέχεια και την
πολιτική του. Όπως είπε, «η στάση αυτή της σταθερής γραμμής υπεράσπισης
χαρακτηρίζεται ενίοτε ως λογική ακινησίας. Αν όμως η δήθεν κινητικότητα,
δηλαδή η μετακίνηση από πάγιες εθνικές θέσεις, οδηγεί σε αντιλήψεις
συμβιβασμού με τις μονομερείς και αυξανόμενες τουρκικές επιδιώξεις, το
επιχείρημα είναι και έωλο και επικίνδυνο». «Κυρίες και κύριοι, με εκπτώσεις σε
θέματα εθνικής κυριαρχίας δεν εξαγοράζεται η ειρήνη. Το αντίθετο, οι εκπτώσεις

Η αναφορά αυτή ήρθε αφού ο ίδιος
περιέγραψε με πέντε σημεία την
σημερινή
κατάσταση
με
τις
προεκτάσεις της και για τη χώρα
μας. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στο
ενδεχόμενο να επεκταθεί ο πόλεμος
στην Ουκρανία «είτε στην ευρύτερη
γειτονιά, είτε αλλού, ηθελημένα ή εκ
λάθους,
από
σφάλμα
ή
προβοκάτσια», με αναφορές και σε
«κρατικές ή μη κρατικές οντότητες,
αντάρτες,
τρομοκράτες,
μισθοφόρους», με τη γενίκευση του
πολέμου να έχει ανεξέλεγκτες
διαστάσεις. Σημείωσε πως ο νέος
ψυχρός πόλεμος δεν θα είναι
αναβίωση του παλαιού αλλά πολύ
χειρότερος και απρόβλεπτος, αφού
ο προηγούμενος «ενείχε το στοιχείο
της σταθερότητας, που λείπει στον
σημερινό
πολυπαραγοντικό
κόσμο». Ακολούθως, τόνισε πως μια
παρατεταμένη σύγκρουση ενέχει το
ρίσκο να μετατραπεί η σύγκρουση
από Δύση-Ρωσία σε Δύση εναντίον
ενός ευρέως αντιδυτικού μετώπου,
βάζοντας στο κάδρο μαζί με τους
Ρώσους, την Κίνα, την Ινδία και
άλλους μεσαίους, ανερχόμενους
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περιοχής, «με απόλυτο σεβασμό
των κανόνων και του ευρωπαϊκού
κεκτημένου. Η Ελλάδα πρέπει να
είναι πρωτοπόρος της διεύρυνσης
της
ΕΕ
στην
περιοχή»,
σημειώνοντας όμως πως θα πρέπει
να είναι «κομμένοι με μαχαίρι οι
αλυτρωτισμοί και οι βαλκανικής
κοπής κουτοπονηριές». Ακόμα ένα
σημείο κριτικής σε Ευρώπη και
κυρίως στις ΗΠΑ επεφύλαξε λίγο
πριν το τέλος της ομιλίας του,
ψέγοντάς τους για τη στάση τους
συχνά στο παρελθόν έναντι της
Τουρκίας, που «αντανακλούσε τη

παράγοντες, κάτι που «θα ήταν τεράστια πρόκληση για τη Δύση με τεκτονικές
αλλαγές στους σημερινούς κανόνες, με απροσδιόριστες συνέπειες και έκβαση».
Πρόσθεσε στους παράγοντες το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, πριν
συμπληρώσει με τις οδυνηρές συνέπειες στον οικονομικό τομέα, που μπορεί να
δημιουργήσουν μία εκτεταμένη επισιτιστική κρίση, πολιτική αστάθεια, αυξημένες
μεταναστευτικές ροές και τουλάχιστον στασιμότητα στην Ευρώπη. Στα
παραπάνω, ο Κ. Καραμανλής πρόσθεσε ακόμα την ήδη ορατή διεύρυνση των
κοινωνικών ανισοτήτων, ενώ αίσθηση προκάλεσε και η αναφορά του στα μέσα
ενημέρωσης και την υπερσυγκέντρωση του στα χέρια λίγων ισχυρών. Και για να
μην αφήσει υπόνοιες πως στόχος του ήταν μόνο η «ρωσική προπαγάνδα», ο
πρώην πρωθυπουργός τόνισε πως «

O

ανεξέλεγκτος λαϊκισμός, ο αυθαίρετος
αποκλεισμός της αντίθετης άποψης,
η υπερσυσσώρευση ισχύος στα ΜΜΕ σε
λίγα ιδιωτικά χέρια, μπορεί όλα αυτά να μην
επηρεάζουν άμεσα την έκβαση του πολέμου,
πρέπει όμως να προβληματίζουν σοβαρά για το
είδος της δημόσιας ζωής που εκκολάπτεται στο
όχι τόσο μακρινό μέλλον».

«Η Ευρώπη πρέπει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη λήξη του πολέμου και
στην επιστροφή στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης» ανέφερε ακολούθως
αναφορικά με τον ρόλο της Ευρώπης, σημειώνοντας πως παρά την
ανολοκλήρωτη ολοκλήρωσή της, τον αυτοπεριορισμό της σε ρόλο παθητικού
θεατή στις παγκόσμιες εξελίξεις, θα πρέπει «να υπερβεί εαυτόν με πρωτοβουλίες,
αναζήτηση διπλωματικής διεξόδου, εξασφάλιση εναλλακτικών πηγών ενέργειας
και ανακούφιση του ουκρανικού λαού, αλλά θέλει ουσιαστικά βήματα στην
ευρωπαϊκή ενοποίηση». Ο πρώην πρωθυπουργός χαιρέτισε τη στάση του
Εμμανουέλ Μακρόν και του Μάριο Ντράγκι, καθώς και την γερμανική απόφαση
για ενίσχυση στον αμυντικό τομέα, ρίχνοντας όμως και ένα βέλος με τη σημείωση
πως «αρκεί να το βλέπει μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο». Ακόμα, έκανε ειδική
αναφορά στα Βαλκάνια και την ανάγκη διεύρυνσης της ευρωπαϊκής οικογένειας
στην περιοχή, καθώς και στον πρωτοπόρο ρόλο που πρέπει να παίξει η χώρα
μας. Όπως υπογράμμισε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να στείλει τα
κατάλληλα μηνύματα, εξασφαλίζοντας προοπτική ένταξης στα κράτη της

Β

ασική αντίληψη
την προτεραιότητα
να κρατηθεί η
Τουρκία πάση θυσία
στο δυτικό στρατόπεδο,
με συνέπεια της
αντίληψης αυτής τις
ίσες αποστάσεις με
Τουρκία και Ελλάδα,
την αποφυγή
της απερίφραστης
καταδίκης των
τουρκικών
προκλήσεων,
τις συστάσεις
για συμβιβασμούς
παραβλέποντας
το διεθνές Δίκαιο»
, καθώς και τις απειλές πολέμου από
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πράττει, αλλά και το επιβλαβές της επαμφοτερίζουσας
στάσης τους». Συμπλήρωσε δε την «ισχυροποίησή της
αμυντικής και αποτρετικής ικανότητας χώρας και ηθική και
υλική στήριξη των στελεχών ενόπλων δυνάμεων», καθώς
και την ανάγκη αναστροφής του δημογραφικού μαρασμού,
που θα καταστεί «μείζον εθνικό πρόβλημα». Κλείνοντας,
ανέφερε πως «ο αγώνας αυτός απαιτεί εθνική ενότητα και
ομοψυχία», δεν είναι «ούτε εύκολος, ούτε βραχύβιος», ενώ
υπογράμμισε πως «τα δύσκολα είναι μπροστά μας» και
αφού σημείωσε πως

Π

την Τουρκία. «Οι πολύ πρόσφατες ενέργειες και
τοποθετήσεις της ηγεσίας της αποδεικνύουν πως έχει
υιοθετήσει συμπεριφορά ταραξία στην περιοχή. Οι ίσες
αποστάσεις όμως, και η ουδετερότητα μεταξύ δικαίου και
αδίκου, μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας, συνιστά
εύνοια προς τον παρανομούντα. Συνιστά έμμεση και
υποκριτική στήριξη προς τον ταραξία» διαμήνυσε, με το
βλέμμα εκτός Ελλάδας. Συνεχίζοντας στα παραπάνω,
σημείωσε πως «οι διαπιστώσεις αυτές προφανώς και δεν
αναιρούν την ορθότητα των επιλογών της Ελλάδας να
ανήκει στη Δύση, να είναι μέλος του ΝΑΤΟ και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνιστούν όμως το κεντρικό
πρόβλημα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Και το
πρόβλημα αυτό αποκτά ιδιαίτερη επικαιρότητα και
φόρτιση από τον πόλεμο της Ουκρανίας και τη γενικευμένη
κρίση που ο πόλεμος αυτός προκάλεσε και προκαλεί».

Αξιοσημείωτος είναι και ο επίλογος που επεφύλαξε ο
πρώην πρωθυπουργός, πολύ μακριά από τις κατηγορίες
περί εθνικής μειοδοσίας που επιφυλάσσει συχνότατα η
κυβέρνηση για την αξιωματική αντιπολίτευση όταν η
τελευταία ασκεί κριτική στην εξωτερική πολιτική και άλλα
πεδία. Δίνοντας το στίγμα του στην κυβέρνηση, συνέχισε
πως «η Ελλάδα θα πρέπει να συνεχίσει και να εντείνει τις
προσπάθειές της για διεύρυνση των διπλωματικών της
ερεισμάτων,
για
ενίσχυση
των
αμυντικών
της
συνεργασιών, για διαρκή προβολή των επιχειρημάτων της
ιδίως προς συμμάχους και εταίρους, όπως ήδη και σωστά

ρόκειται για αγώνα «που
οφείλουμε στο έθνος
και στη συνείδησή μας»,
κατέληξε πως «σε τελική ανάλυση,
ασχέτως επιμέρους διαφορών
απόψεων, όλες και όλοι την ίδια
γαλανόλευκη φανέλα φοράμε».

Τελευταία του φράση επέλεξε την αναφορά στον Ντε Γκολ,
πως «πατριωτισμός είναι όταν η αγάπη για το λαό σου
έρχεται πρώτη, εθνικισμός όταν το μίσος για άλλους
έρχεται πρώτο. Εμείς δεν μισούμε κανέναν, αγαπάμε όμως
την πατρίδα μας και τους ανθρώπους της. Πολύ και βαθιά»,
με εμφανή τη στόχευσή του στο εσωτερικό του κόμματος,
γεγονός όμως που δεν εμπόδισε τους ακροατές και τις
ακροάτριες
να
σηκωθούν
όρθιοι
και
να
τον
καταχειροκροτήσουν. Σημειώνεται πως μεταξύ αυτών,
βρίσκονταν σειρά υπουργών της κυβέρνησης όπως ο
Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Χρήστος Σταϊκούρας, ο
Κώστας Καραμανλής ο νεότερος, ο Βασίλης Κικίλιας, ο
Θάνος Πλεύρης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Νίκος Δένδιας,
ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Κώστας Σκρέκας, η Σοφία
Βούλτεψη, ο Αλκιβιάδης Στεφανής, ο Σίμος Κεδίκογλου, η
Ντόρα Μπακογιάννη, ο Λευτέρης Οικονόμου, ο Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης, ο Γιώργος Κουμουτσάκος, ο Παναγιώτης
Πικραμένος, αλλά και ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
Προκόπης Παυλόπουλος και ο Αντώνης Σαμαράς.
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μεταλλάξει σε ΔΗΜΙΟΥΣ ΤΩΝ ΕΑΥΤΩΝ ΜΑΣ.

Προέδρου
Χριστιανοδημοκρατικού
Κόμματος Ελλάδος

Αγώνας μέχρις εσχάτων πρέπει να
δοθεί για να αντιμετωπιστεί το
αναπόφευκτο… μιας απευκταίας
πολεμικής Τουρκικής επίθεσης.

Α

ν σβήσουμε
κόκκινες γραμμές
και ενδώσουμε
στις παράνομες
τουρκικές αξιώσεις,
τότε είμαστε
καταδικασμένοι
να ζήσουμε νέο
εθνικό ακρωτηριασμό,
ταπεινώσεις κι
άλλες αλώσεις!

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΝΗΣΙΑ που θέλουν να
μας επιβάλουν οι εθνομηδενιστές
των συστημικών κομμάτων θα μας

Ο

ι Τούρκοι καθημερινά παραβιάζουν την
εθνική μας κυριαρχία, απαιτούν να τους
δώσουμε το μισό Αιγαίο πέλαγος, θέλουν
να υποδουλώσουν και να θέσουν υπό την κατοχή
τους δεκάδες ελληνικά νησιά και ξεδιάντροπα
ζητούν την αποστρατικοποίησή τους.
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Ο

ι Γαλάζιοι δεν θα
επιτρέψουμε
σε κανέναν να
επιβάλει Εθνική
αμνησία και εθνικό
σιωπητήριο…

Στην Αθήνα οι πολιτικοί ορθολογιστές σε Κυβέρνηση και Αντιπολίτευση από
κοινού, κρυφά, ένοχα και πίσω από τη πλάτη του υπερήφανου ελληνικού λαού
κάνουν δωρεά τα RM-70 στην Ουκρανία που τα έχουμε αγοράσει με το αίμα των
φορολογουμένων για την άμυνα των νησιών… Τα RM-70 που ήταν εκεί στα νησιά
του Αιγαίου και που προορίζονταν κυρίως για την άμυνα των νησιών σε
ενδεχόμενη επίθεση των Τούρκων. Είμαστε Δημοκρατία ή πρωθυπουργική
Αμερικανογερμανικη επαρχία; Γίναμε ήδη ή όχι Ουκρανία του Ζελένσκι και της
Αζοφικής Ναζιστικής «εξόδου του Μεσολογγίου»;

ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ πως όταν βγήκε το
τουρκικό σεισμογραφικό για έρευνες
στο Αιγαίο, τότε είχε αντιδράσει
έντονα τόσο η κυβέρνηση του
Κωνσταντίνου Καραμανλή όσο και η
κυβέρνηση
του
Ανδρέα
Παπανδρέου,
καθώς
και
η
κυβέρνηση Τσίπρα το 2018! Με
εκείνες τις έρευνες τότε -όπως και
τώρα- η Άγκυρα επιχείρησε να
καταπατήσει ελληνικά κυριαρχικά
δικαιώματα
στο
Αιγαίο
και
βρεθήκαμε στα πρόθυρα πολέμου.
Και συνεχίζει ο Σταύρος Λυγερός να
υπογραμμίζει πως οι γενικόλογες
δηλώσεις του Μητσοτάκη δεν
σημαίνουν
πολλά.
Εμείς
οι
ΓΑΛΑΖΙΟΙ
Χριστιανοδημοκράτες
εκτιμούμε πως δεν σημαίνουν
τίποτα…

Δεν επέφεραν καμιά κύρωση εις
βάρος της Τουρκίας από την
ευρωπαϊκή ένωση και τις ηνωμένες
πολιτείες της Αμερικής! Απεναντίας
αποθράσυναν τον ψευτοσουλτάνο
Ερντογάν! Αυτό που μετράει είναι να
θέσει ο Μητσοτάκης την «κόκκινη
γραμμή» και την αιτία της δια των
όπλων διαφύλαξης των ελληνικών
συνόρων σε αέρα γη και θάλασσα !
Ανησυχούμε ειλικρινώς οι ΓΑΛΑΖΙΟΙ
Χριστιανοδημοκράτες
ακόμα
περισσότερο όταν διαβάζουμε ότι ο
ΕΛΙΑΜΕΠίτης Βενιζέλος- που τον
προορίζει η ΞΕΝΗ κατοχή για
«οικουμενικό»
κατοχικό
πρωθυπουργό- να δηλώνει για τα
Αιγαίο μας: «το Αιγαίο δεν είναι
Και σαν να μην έφτανε αυτό, είχαμε και τις έρευνες του τουρκικού σκάφους
«Γιουνούζ», πιθανότατα ως πρώτη συνέχεια της εμπρηστικής ρητορικής του
Ερντογάν… Αυτά και αλλά συμβαίνουν -μαζί με την ένοχη σιωπή των εταίρων της
Ε.Ε. και των ιρανικών αντιποίνων - μετά την επίσκεψη Μητσοτάκη στις ΗΠΑ!
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ελληνική λίμνη». Η επί δεκαετίες η φοβική και καχεκτική
στάση του ελληνικού των τελευταίων κυβερνήσεων
απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα εξέθρεψε και
μεγέθυνε την αναθεωρητική της πολιτική καθιστώντας την
Ελλάδα στην ουσία χώρα περιορισμένης άσκησης
κυριαρχικών δικαιωμάτων και κυριαρχίας. Τα ανωτέρω,
μαζί με τις καθημερινές προκλητικές Τουρκικές δηλώσεις
και πολεμικές επιθέσεις, μας κάνουν ακόμα περισσότερο
εμπερίσκεπτους και με αφορμή τη θλιβερή επέτειο της
αποφράδας
ημέρας
της
ΑΛΩΣΗΣ
ΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ κραυγάζουμε το ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ!

Σ

υμπληρώθηκαν 569 χρόνια
από την τραγική για το έθνος
και την ανθρωπότητα ημέρα
29 Μαΐου 1453. Την ημέρα που
έπεσε η Βασιλεύουσα Πόλις που
για 1000 ολόκληρα χρόνια
φώτιζε Ανατολή και Δύση.
Την ολέθρια ημέρα που αφάνισε την πρόοδο της Ελλάδος
από προσώπου της Γης! Την ημέρα που νέκρωσε η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ πολιτισμικώς επί τετρακόσια
χρόνια και επικράτησε η οθωμανική αγριότητα και
σκληρότητα, ο βαρβαρισμός και η αγραμματοσύνη. Εάν όχι
τώρα τότε πότε πρέπει να σηκώσουμε το πέπλο της λήθης
και να επαναφέρουμε στην μνήμη μας όλα τα τραγικά
γεγονότα που διαχρονικά έχει βιώσει η Ρωμιοσύνη από
τους Οθωμανούς Τούρκους και να αποφασίσουμε με όρκο
ιερό να δώσουμε τον αγώνα μας μέχρις εσχάτων… Και
εμείς
στις
επάλξεις
όπως
και
ΕΚΕΙΝΟΣ
-ο
ΚΩΝ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ- που δεν διάλεξε να γίνει ο ΠΡΩΤΟΣ
ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΝΟΥΣ αλλά ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ
Αυτοκράτορας του ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΓΕΝΟΥΣ. Η Ελλάδα
σήμερα δεν χρειάζεται έναν Πρωθυπουργό απλό
διαχειριστή, υπάκουο των ξένων αλλά κάτι πολύ
περισσότερο, κάτι πολύ πιο δυνατό. Χρειάζεται μια ΗΓΕΣΙΑ
με έμπνευση και δύναμη που θα δράσει καταλυτικά προς
έναν συνολικό αναπροσανατολισμό της πορείας της
χώρας στη νέα διεθνή πραγματικότητα και προς μία
ανατροπή στον προβληματικό και αδιέξοδο τρόπο με τον
οποίο λειτουργεί σήμερα το κατεστημένο και διεφθαρμένο
πολιτικό σύστημα. Η ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ μπορεί να
ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΕΙ τον ΗΓΕΤΗ που ο λαός εμπιστεύεται! Τον
ΗΓΕΤΗ που θα μπορεί με τη ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
να σχηματίσει μια ΕΘΝΙΚΗ πολυκομματική ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ η
οποία να παλεύει ασυμβίβαστα για την κοινωνική πρόοδο,
να μάχεται για την προάσπιση της πατρίδας και να κάνει τα
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πάντα για την εθνική ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ και την οικονομική
ευημερία των πολλών και όχι των λίγων.

Ο

ι ΓΑΛΑΖΙΟΙ δημιουργούμε μια
πολιτική ομάδα Εθνικής Ελλάδος
που με ανιδιοτέλεια αλλά και
στιβαρότητα, με ρεαλισμό αλλά και
όραμα, θα μπορεί να λειτουργήσει ως
ανορθωτικός παράγοντας για τη χώρα.

Μια ΓΑΛΑΖΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ που θα διαχειριστεί την
πολεμική επεκτατική διάθεση των Τούρκων με προσοχή,
σοβαρότητα, ψυχραιμία, αποφασιστικότητα και κυρίως με
εθνική ενότητα και αυτοπεποίθηση. Αυτοί είναι οι κρίσιμοι
παράγοντες για να μην παραδώσουμε ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ
ΕΛΛΑΔΑ στα παιδιά μας και να μην ζήσουμε ΝΕΕΣ
ΑΛΩΣΕΙΣ…
Οι
νεοταξίτες
και
νεοεποχίτες
της
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ που συγκροτούν την διεφθαρμένη
ΕΛΙΤ των Αθηνών που προσπαθούν με τα αργυρώνητα
ΜΜΕ, με την πολυπολιτισμικότητα, τον παρανοϊκό και
αφύσικο δικαιωματισμό, με την παραχάραξη των βιβλίων
της ιστορίας, θα συντριβούν και ως ΣΚΟΝΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
πολιτικά θα εξαερωθούν στις προσεχείς εκλογές ! Δεν θα τα
καταφέρουν να επιβάλουν στο λαό ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΝΗΣΙΑ που
μαζί με τη λήθη της ιστορίας μας, των θρύλων μας και των
παραδόσεων μας, να μας καταστήσουν ΔΗΜΙΟΥΣ ΤΩΝ
ΕΑΥΤΩΝ ΜΑΣ…
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προπαρασκευαστικές διαδικασίες της Γαλάζιας Κίνησης
μέσα στον Ιούνιο. Οι εισηγήσεις της Γαλάζιας Ομάδας
Πρωτοβουλίας θα τεθούν προς έγκριση στα άλλα μέλη στην
3η συνάντηση στις 27 Ιουνίου, ούτως ώστε

Η Γαλάζια Ομάδα συναντήθηκε εκ νέου την Πέμπτη 02
Ιουνίου 2022 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας με σκοπό
να οργανωθεί η πορεία της κίνησης προς τις επερχόμενες
εκλογές.

Ό

λοι από την Γαλάζια Ομάδα
συμφώνησαν να πάρουν άμεσα
μια σειρά πολυεπίπεδων
πρωτοβουλιών προκειμένου
να πολλαπλασιαστεί το μήνυμα
της πολιτικής αλλαγής που ζητάνε
καθημερινά ολοένα και περισσότεροι
πολίτες από κάθε γωνιά της Ελλάδος.

Συγκροτήθηκε η ομάδα πρωτοβουλίας 9 μελών,
ακολουθούν με αλφαβητική σειρά: 1. Βασιλειάδης Νίκος:
Καθηγητής ΑΠΘ, πρόεδρος κόμματος Ελεύθερη Πατρίδα 2.
Γιαννόπουλος Αθανάσιος: Καθηγητής Ιατρικής πρ. Υφ.
Υγείας 3. Καρανικόλαου Εβίτα: Ιατρός 4. Καραχάλιος
Νίκος: Πρόεδρος Forum 2020 5. Νικολόπουλος Νίκος: πρ.
Υφ Εργασίας - Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού
Κόμματος
Ελλάδος
6.
Παναγιωτόπουλος
Πάνος:
Δημοσιογράφος, δικηγόρος, πρ. Υπ. Εθνικής Άμυνας 7.
Πιτσιάβα Εύη: Καθηγήτρια Νοσηλευτικής 8. Σαγιέντ
Αχμάντ: Δικηγόρος 9. Τσιτουρίδης Σάββας: πρ. Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και πρ.Υπουργός
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Επίσης,
αποφάσισαν
να
έχουν
ολοκληρωθεί
οι

Κ

ατά το διάστημα Ιουλίου Αυγούστου να προετοιμαστεί
και να διοργανωθεί το Ιδρυτικό
Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί
στη Θεσσαλονίκη την 1η εβδομάδα
του Σεπτεμβρίου.
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του Νότη Μαριά

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

Εγκρίθηκε μετά βαΐων και κλάδων
στις 19 Μαΐου 2022 από την
Ολομέλεια
του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου η Πρόταση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έκδοση
Οδηγίας εκ μέρους του Συμβουλίου
«σχετικά
με
την
εξασφάλιση
παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου
φορολογίας
των
πολυεθνικών
ομίλων στην Ένωση» (COM(2021)
823 final). Η εν λόγω πρόταση της
Επιτροπής
κατά
την
τελική
ψηφοφορία στην Ευρωβουλή έλαβε
503 ψήφους υπέρ, 46 ψήφους κατά
και 48 αποχές. Παρ΄ όλα αυτά

T

ο λόμπι των
πολυεθνικών
κολοσσών
επιχειρεί έστω την
τελευταία στιγμή να
αναβάλει την επιβολή

παγκόσμιου ελάχιστου
συντελεστή
φορολογίας εταιρειών
ύψους τουλάχιστον
15%. Και όλα αυτά την
ώρα που η ακρίβεια
και ο πληθωρισμός
εξανεμίζουν την
αγοραστική δύναμη
των νοικοκυριών
τόσο στην ΕΕ όσο και
παγκόσμια.

Οι χώρες της Ευρώπης πάντως δεν
πρόκειται να μπουν στο δρόμο της
ανάπτυξης, όσο υπάρχουν εταιρίες,
που
φοροαποφεύγουν
και
φοροδιαφεύγουν, αντίθετα τα κράτη
αυτά θα επιβαρύνονται όλο και
περισσότερο με τεράστιο δημόσιο
χρέος.

Τ

α περισσότερα
κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης πλήττονται από
την φοροδιαφυγή και
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την φοροαποφυγή και
κύριοι πρωταγωνιστές,
σ’ αυτού του είδους
τις πρακτικές,
έχουν αποδειχθεί
οι πολυεθνικές
επιχειρήσεις.

Η Ολλανδία του Ντάισελμπλουμ, το
Λουξεμβούργο του Γιούνκερ, η
Ιρλανδία και η Μάλτα ήταν οι χώρες
που
παρείχαν
κίνητρα
φοροαποφυγής
στις
διάφορες
πολυεθνικές. Οι αποκαλύψεις των
LuxLeaks, των Panama Papers και
των
Paradise
Papers
απλά
απέδειξαν δημόσια αυτό που ήταν
ευρέως γνωστό. Ότι οι πλούσιοι
φοροδιαφεύγουν και τα γνωστά
υποζύγια, δηλαδή μισθωτοί και
συνταξιούχοι, πληρώνουν φόρους.
Πάντως οι παραπάνω χώρες της ΕΕ
συνεχίζουν ακόμη και τώρα την ίδια
τακτική. Ειδικότερα η φοροαποφυγή
από
πολυεθνικές
έχει
ως
αποτέλεσμα μηδενικά φορολογικά
έσοδα για τα κέρδη που έχουν σε
ευρωπαϊκές
δικαιοδοσίες
και
διάβρωση της εθνικής φορολογικής
βάσης. Επιπλέον οι εταιρείες αυτές
μέσω
των
ενδοομιλικών
συναλλαγών,
αποφεύγουν
την
καταβολή φόρων για τα κέρδη τους
δημιουργώντας έτσι κοινωνικές
ανισότητες
και
επηρεάζοντας
αρνητικά τους προϋπολογισμούς
των
κρατών.
Ο
επιθετικός
φορολογικός σχεδιασμός και οι
πρακτικές φοροαποφυγής και
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φοροδιαφυγής που ακολουθούν
πολλές πολυεθνικές επιχειρήσεις,
συνεπάγονται
για
τους
προϋπολογισμούς των κρατώνμελών της Ένωσης τεράστιες
απώλειες φορολογικών εσόδων.

Η

έκταση της
φοροδιαφυγής
και της
φοροαποφυγής
εκτιμάται στο 1,3
τρις ευρώ ετησίως
παγκόσμια και σε 50-70

δις ευρώ ετησίως στα
κράτη-μέλη της Ένωσης
, ενώ ο ΟΟΣΑ το 2017 εκτιμούσε ότι
η απώλεια των εσόδων σε
παγκόσμιο επίπεδο ανερχόταν σε
4% έως 10% των συνολικών εσόδων
από τη φορολογία εισοδήματος.
Επιπλέον, σύμφωνα με έρευνες οι
μικρομεσαίες
επιχειρήσεις
της
Ευρώπης πληρώνουν κατά μέσο
όρο 30% περισσότερο φόρο από τις
πολυεθνικές
επιχειρήσεις
με
αποτέλεσμα να στρεβλώνεται εις
βάρος τους ο ανταγωνισμός και να
οδηγούνται σε απώλειες θέσεων
εργασίας. Η πανδημία και οι
συνακόλουθες αυξημένες κρατικές
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δαπάνες για την ενίσχυση της
οικονομίας έθεσαν πλέον επί
τάπητος το ζήτημα της αύξησης των
φορολογικών
εσόδων
των
διαφόρων κρατών.

Ν

Όπως έχω επισημάνει καθ΄ όλη τη διάρκεια της θητείας μου
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ζήτημα του φορολογικού
dumping και των φορολογικών παραδείσων αποτέλεσε
σημαντικό αντικείμενο διαβούλευσης, παρότι βέβαια όταν
η όλη υπόθεση ερχόταν «στο διά ταύτα» για συζήτηση στην
Ολομέλεια της Ευρωβουλής αρκετοί που σήμερα
πανηγυρίζουν εν Ελλάδι αλλά και «εις τας Ευρώπας»
έλαμπαν δια της απουσίας τους. Μιλώντας στην Ολομέλεια
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 14/11/2017, στο
Στρασβούργο για τα περίφημα «Paradise Papers» και την
αναγκαιότητα πάταξης της φοροδιαφυγής, επισήμανα ότι
πρέπει: 1) Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να αναλάβουν τις
ευθύνες τους και να πάρουν μέτρα. 2) Να δημιουργηθεί ένα
δίκαιο φορολογικό σύστημα χωρίς γκρίζες ζώνες και
πρακτικές τύπου «taxruling» σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 3) Η
OLAF (Ειδική Ευρωπαϊκή Υπηρεσία καταπολέμησης της
απάτης), να συμβάλει πιο ενεργά κατά της φοροδιαφυγής
των πολυεθνικών και να καταπολεμήσει κάθε παράνομη
δραστηριότητα που πλήττει την Ευρωπαϊκή Ένωση. 4)

α θεσπιστεί νομοθεσία
προκειμένου να αναγκαστούν
οι πολυεθνικές να σταματήσουν
να στρέφονται σε φορολογικούς
παραδείσους, όπως είναι η Ολλανδία
ή το Λουξεμβούργο και να πάψουν
να χρησιμοποιούν την πρακτική
των ενδοομιλικών συναλλαγών
φοροαποφεύγοντας έτσι και
στερώντας τους κρατικούς
προϋπολογισμούς από
τεράστια φορολογικά έσοδα.
5) Επιβάλλεται, επιτέλους, τα κέρδη κάθε εταιρίας,
υποχρεωτικά,
να
φορολογούνται
εκεί
όπου
πραγματοποιούνται. Επιπλέον όπως τόνισα και στις
14/3/2018 σε παρέμβασή μου στην Ολομέλεια του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «εταιρική κοινωνική ευθύνη
σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να φορολογούνται εκεί
όπου βγάζουν τα κέρδη και φυσικά αυτό δεν συμβαίνει,
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διότι οι πολυεθνικές αξιοποιούν τους φορολογικούς
παραδείσους
και
έτσι
φοροδιαφεύγουν
και
φοροαποφεύγουν» (www.notismarias.gr. 14/3/2018).
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την επιβολή ελάχιστου φορολογικού συντελεστή 15% στα
κέρδη των πολυεθνικών (www.bbc.com 5/6/2021). Από
κοντά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μεγάλη πλέον
πλειοψηφία παρότι η θέση των ευρωβουλευτών ήταν για
ελάχιστη φορολογία της τάξης του 21%. Στη συνέχεια οι
υπουργοί οικονομικών των G20 με τη σειρά τους ζήτησαν
και αυτοί να μπει φραγμός στην φοροαποφυγή των
πολυεθνικών κολοσσών (www.france24.com. 10/7/2021).

Τ

ο γεγονός πάντως ότι διάφορες
αμερικανικές πολυεθνικές «μετρ
της φοροαποφυγής» έσπευσαν
ήδη ευθύς εξ αρχής να χαιρετίσουν
την τότε προκαταρκτική συμφωνία
δεν ήταν καλά μαντάτα

(www.efsyn.gr. 7/6/2021). Ακολούθησε στις 8 Οκτωβρίου
2021 η τελική συμφωνία σε επίπεδο ΟΟΣΑ για να πάρει στη
συνέχεια τη σκυτάλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία στις
22/12/2021 κατέθεσε την παραπάνω πρόταση Οδηγίας του
Συμβουλίου «σχετικά με την εξασφάλιση παγκόσμιου
ελάχιστου επιπέδου φορολογίας των πολυεθνικών ομίλων
στην Ένωση» (COM(2021) 823 final).

Ως γνωστόν από τον Ιούνιο του 2021 ξεκίνησε η σχετική
πρωτοβουλία του ΟΟΣΑ για τη φορολόγηση των
πολυεθνικών κολοσσών (www.naftemporiki.gr. 1/7/2021)
φέρνοντας έτσι ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα των
φορολογικών παραδείσων και του φορολογικού dumping.
Επρόκειτο για μια πρωτοβουλία την οποία δρομολόγησαν
τουλάχιστον 130 χώρες μέλη του Οργανισμού με στόχο τη
διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου φορολογίας. Έτσι
προτάθηκαν δύο βασικοί άξονες δράσης που στη συνέχεια
διαμορφώθηκαν σε νομικά δεσμευτικό κείμενο μετά από
σκληρές διαπραγματεύσεις στον ΟΟΣΑ. Ο πρώτος άξονας
δράσης αφορά τη διαμόρφωση ενός ελάχιστου φόρου επί
των κερδών των πολυεθνικών της τάξεως του 15%. Ο
δεύτερος άξονας δράσης αφορά την εφαρμογή της αρχής
ότι τα κέρδη των πολυεθνικών θα πρέπει να
φορολογούνται στις χώρες όπου πραγματοποιούνται τα
κέρδη. Χρειάστηκε η παρέμβαση Μπάιντεν προκειμένου η
φορολόγηση των πολυεθνικών να τεθεί στην ημερήσια
διάταξη. Μετά την πρωτοβουλία Μπάιντεν να βάλει χέρι στο
ζήτημα
της
φοροαποφυγής
των
πολυεθνικών
(www.bloomberg.com. 15/4/2021), πρωτοβουλία η οποία
εντάσσεται βέβαια στο πλαίσιο του γνωστού «America is
back», είχαμε την απόφαση των G7 στην Κορνουάλη για

Τελικά όπως προαναφέραμε εγκρίθηκε με τεράστια
πλειοψηφία στις 19 Μαΐου 2022 από την Ολομέλεια του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Οδηγία για επιβολή
παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου φορολογίας των
πολυεθνικών ομίλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως
τόνισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η εν λόγω Οδηγία «θεσπίζει
την ελάχιστη πραγματική φορολόγηση κυρίως για τα κέρδη
μεγάλων πολυεθνικών που δραστηριοποιούνται εντός και
εκτός της εσωτερικής αγοράς. Προβλέπει ένα κοινό
πλαίσιο για την εφαρμογή των πρότυπων κανόνων του
ΟΟΣΑ στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών με
συντονισμένο τρόπο και προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις
του δικαίου της ΕΕ». Επιπλέον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
αφού διατήρησε τα βασικά στοιχεία της πρότασης της
Επιτροπής και ιδίως το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα και
την προθεσμία εφαρμογής της 31ης Δεκεμβρίου 2022 στη
συνέχεια υιοθέτησε τροποποιήσεις σε ορισμένα καίρια
σημεία. Στο πλαίσιο αυτό θέσπισε ρήτρα για «την
αναθεώρηση του κατώτατου ετήσιου ορίου εσόδων βάσει
του οποίου μια πολυεθνική θα υπόκειται στον ελάχιστο
φορολογικό
συντελεστή»
(www.europarl.europa.eu
19/5/2022).
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«τη δυνατότητα κατάχρησης των
κανόνων, ιδίως με την εισαγωγή
ειδικού άρθρου που περιέχει κανόνες
για την καταπολέμηση των
καθεστώτων φοροαποφυγής»

Ε

πίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ελάττωσε τις εξαιρέσεις που
πρότεινε η Επιτροπή και περιόρισε

Τ

ην ώρα που η ακρίβεια και
ο πληθωρισμός εξανεμίζουν
την αγοραστική δύναμη των
νοικοκυριών τόσο στην ΕΕ όσο και
παγκόσμια, το λόμπι των πολυεθνικών
επιχειρεί με κάθε τρόπο να αναβάλει
για το 2024 και βλέπουμε την
επιβολή παγκόσμιου ελάχιστου
συντελεστή φορολογίας
εταιρειών ύψους τουλάχιστον 15%.

Έτσι στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός
ανακοινώθηκε δια στόματος του γενικού γραμματέα του
ΟΟΣΑ Ματίας Κόρμαν ότι αναβάλλεται για το 2024 και

(www.europarl.europa.eu 19/5/2022). Μετά την ψηφοφορία
στην Ευρωβουλή η γαλλίδα Εισηγήτρια Aurore Lalucq
δήλωσε: «Η συμφωνία αυτή δεν είναι τέλεια. Για
παράδειγμα, θα θέλαμε να έχουμε υψηλότερο φορολογικό
συντελεστή. Ωστόσο, είναι το αποτέλεσμα του συμβιβασμού
που επετεύχθη. Σήμερα, επείγει η επίτευξη συμφωνίας
μεταξύ των υπουργών της ΕΕ και η ταχεία εφαρμογή της
νομοθεσίας. Αυτή ήταν η βασική κατευθυντήρια αρχή της
σημερινής ψηφοφορίας».

βλέπουμε η εφαρμογή της διεθνούς συμφωνίας του ΟΟΣΑ
για τη μεταρρύθμιση του διεθνούς φορολογικού
συστήματος και την επιβολή ελάχιστου φορολογικού
συντελεστή τουλάχιστον 15% στα κέρδη των πολυεθνικών
(www.ot.gr 24/5/2022). Άλλωστε οι πολυεθνικές έχουν για
σύμμαχό τους τόσο τους Ρεπουμπλικάνους στις ΗΠΑ
(www.naftemporiki.gr 24/5/2022) όσο και ορισμένες χώρες
στην ΕΕ που απειλούν με βέτο στην επικείμενη σχετική
ψηφοφορία στο Συμβούλιο της ΕΕ. Αυτό θα πει
παγκοσμιοποίηση στην πράξη για όσους δεν το έχουν
ακόμη καταλάβει.
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του Λέανδρου Ρακιντζή
Πρώην Επιθεωρητή
Δημόσιας Διοίκησης,
Αρεοπαγίτη ε.τ

Με
αφορμή
το
πρόσφατο
περιστατικό σε κέντρο εστίασης στη
Μύκονο, που μπορεί να παρουσιάζει
περίπτωση αισχροκέρδειας, γιατί
σύμφωνα
με
την
καταγγελία
ζητήθηκαν από μία Αμερικάνα για
μια μερίδα καβουροπόδαρα και δύο
κοκτέιλ 600 ευρώ, η οποία στη
συνέχεια ανέβασε τη φωτογραφία
του λογαριασμού στο διαδίκτυο,
έγινε παγκόσμιο viral και η χώρα μας
διεθνώς ρεζίλι, επαναφέρεται στο
προσκήνιο το ζήτημα τι είναι
αισχροκέρδεια, πώς ελέγχεται και
πώς τιμωρείται στη χώρα μας σε
εποχή κρίσεως. Για τον ορισμό της
αισχροκέρδειας και πότε είναι
αξιόποινη
προσφεύγουμε
στο
άρθρο 405 του παλιού Π.Κ.

Α

ισχροκέρδεια
διαπράττει, όποιος
σε συναλλαγή
συνομολογεί ή παίρνει
για τον εαυτό του
ή τρίτο περιουσιακά
ωφελήματα που

υπερβαίνουν την αξία
της δικής του παροχής
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αφορά την αποκόμιση υπερβολικού
κέρδους από την πώληση

, ώστε ανάλογα με τις ειδικές
περιστάσεις
να
βρίσκεται
σε
προφανή δυσαναλογία προς αυτήν,
τιμωρείται αν το πράττει κατ’
επάγγελμα ή συνήθεια σε φυλάκιση
τουλάχιστον τριών μηνών».

Η
χρήσιμη
αυτή
διάταξη
καταργήθηκε δια παραλείψεως με
την εισαγωγή του νέου Π.Κ. και
μάλιστα με τρόπο παπατζίδικο, γιατί
ο νέος Π.Κ. αναφέρει τα άρθρα 385406 δηλαδή και το επίμαχο 405
έχουν συγχωνευθεί στο Εικοστό
Τρίτο Κεφάλαιο, αν όμως ανατρέξει
κανείς στο κεφάλαιο αυτό του νέου
Π.Κ. η διάταξη αυτή δεν υπάρχει.
Στην Ελλάδα η αισχροκέρδεια
προβλεπόταν ως αδίκημα από τον
Ποινικό Νόμο του 1834, που
τροποποιήθηκε
από
τον
ν.ΓΩΑΖ/1911 και στη συνέχεια από
τον Π.Κ. του 1950. Με την ΠΝΠ/20-32020 και τον ν.4903/2022 η
αντιμετώπιση
της
«αθέμιτης
κερδοφορίας
σε
περιόδους
κρίσεως», όπως μετονομάσθηκε όχι
με επιτυχία η αισχροκέρδεια, γιατί

Σ

τη συνείδηση
του λαού και στην
καθομιλουμένη
οι αισχροκερδείς
αποκαλούνται με
άλλα επίθετα, που
το συνηθέστερο
είναι «λαμόγιο»…

, γίνεται πλέον με την επιβολή
διοικητικών προστίμων από 5.000
έως 1.000.000 ευρώ. Ο έλεγχος

οποιουδήποτε προϊόντος ή παροχή
οποιασδήποτε υπηρεσίας, που είναι
απαραίτητη για την υγεία, τη
διατροφή,
τη
διαβίωση,
τη
μετακίνηση ή την ασφάλεια του
καταναλωτή, όταν το περιθώριο
μεικτού κέρδους ανά μονάδα
υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο
πριν την 1-9-2021. Δηλαδή π.χ. αν η
τιμή πώλησης για την παραπάνω
μερίδα καβουροπόδορα (470 ευρώ)
δικαιολογείται βάσει του τιμολογίου
αγοράς τους και του πριν την 1-9-21
περιθωρίου μεικτού κέρδους που
δούλευε ο συγκεκριμένος εστιάτωρ
δεν υπάρχει παράβαση!!! Εκείνο
όμως που πρέπει τάχιστα ποινικά
και διοικητικά να εξετασθεί είναι η
καταγγελία της παραπάνω κυρίας,
ότι στις διαμαρτυρίες της υπέστη
μπούλινγκ από τα γκαρσόνια του
μαγαζιού και ότι η Αστυνομία
αδράνησε, γιατί

Τ

έτοιες περιπτώσεις
πρέπει να
πατάσσονται
τάχιστα, άλλως η
παραβατικότητα
γίνεται καθεστώς,
που κατά τα φαινόμενα
συμβαίνει σε μεγάλο
ποσοστό στη Μύκονο

με τον συγχρωτισμό των διαφόρων
φυλών, το κυνήγι του χρήματος και
την
αδυναμία
πλήρους
αστυνόμευσης κατά τους θερινούς
μήνες. Αμέσως μετά τον Β΄.
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Δ

Παγκόσμιο Πόλεμο οι τιμές και η
ποιότητα των τροφίμων ελέγχονταν
από την Αγορανομία βάσει του
Αγορανομικού
Κώδικα,
που
προέβλεπε
τα
αγορανομικά
αδικήματα και τις ποινές τους, στις
οποίες
περιλαμβάνετο
και
η
αφαίρεση της αδείας λειτουργίας της
επιχείρησης.
Μόνο
κατόπιν
αποφάσεως
της
Αγορανομικής
Επιτροπής, ότι στη συγκεκριμένη
συναλλαγή υπήρχε υπερβολικό
κέρδος ασκείτο ποινική δίωξη για
αισχροκέρδεια.
Οι
υποθέσεις
δικάζονταν από το Αγορανομικό
Δικαστήριο συνήθως κατά τη
διαδικασία του αυτοφώρου με
κατηγορούμενο τον αγορανομικό
υπεύθυνο της επιχείρησης, κοινώς
«αυτοφωράκιας». Οι χρήσιμοι αυτοί
θεσμοί μετά την είσοδό μας στην
Ε.Ε.
καταργήθηκαν
γιατί
παρεμποδίζουν
τον
ελεύθερο
ανταγωνισμό και επικράτησε το
δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού,
που ισχύει στις περισσότερες χώρες
της Ε.Ε., σε μια προσπάθεια ελέγχου
των τιμών με τον μηχανισμό
προσφοράς και ζήτησης και την
απαγόρευση της κατάχρησης της
δεσπόζουσας θέσης στην αγορά,
την εναρμονισμένη πρακτική μεταξύ
των
επιχειρήσεων
κλπ.
Ο
παραπάνω όμως μηχανισμός δεν
λειτουργεί
σε
περιόδους
οικονομικών και
γεωπολιτικών
κρίσεων ή ολιγοπωλίου, που
συμβαίνει
σε
δημοφιλείς
τουριστικούς προορισμούς. Κατά
δημοσιογραφικές πληροφορίες αυτή
τη στιγμή πλέον των καθημερινών
ελέγχων
διεξάγεται
από
την
Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου
Αγοράς
(ΔΙ.Μ.Ε.Α)
εκτεταμένος
έλεγχος στο κύκλωμα καυσίμων τα
αποτελέσματα των οποίων θα
ανακοινωθούν σύντομα χωρίς όμως
δημοσιοποίηση ονομάτων εκτός αν
επιβλήθηκε με ΥΑ πρόστιμο άνω
των 50.000 ευρώ ή ο υπαίτιος είναι
υπότροπος.

ιαπιστώθηκαν
παραβάσεις
κυρίως για
πωλήσεις υγρών
καυσίμων με
μεγαλύτερο περιθώριο
κέρδους από το νόμιμο,
νοθεία με ανάμειξη
ορυκτελαίων και
λαθρεμπόριο 500
τόνων βενζίνης, που
σημαίνει οργανωμένο
εγκληματικό
κύκλωμα, που όπως
και πολλά άλλα δεν
κατέστη δυνατόν
να εξαρθρωθούν.

Η χώρα και η κοινωνία βρίσκεται
αντιμέτωπη
παγκόσμιων
γεωπολιτικών
εξελίξεων,
πανδημίας,
οικονομικών,
επισιτιστικών
και
ενεργειακών
κρίσεων, που επιτάθηκαν από τον
πόλεμο
της
Ουκρανίας
με
επιβαρυντικές ιδίως επισιτιστικές
συνέπειες, που για τη χώρα μας
παρά την αύξηση διεθνώς των τιμών
των
τροφίμων
είναι
ακόμα
διαχειρίσιμες. Το κλίμα ανασφάλειας
επιτείνουν οι διάφορες προφητείες
περί επερχόμενης πείνας με την
συμβουλή
την
αποθήκευση
τροφίμων, γεγονός που αυξάνει τη
ζήτηση τους και τις τιμές τους και
αποτυπώθηκε στον πληθωρισμό. Το
ζητούμενο πρέπει να είναι η
πρόληψη και σε κάθε περίπτωση ο
αποτελεσματικός έλεγχος από την
Πολιτεία της λόγω των παραπάνω
ειδικών
συνθηκών
και
της
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παρατάσεως του πολέμου στην
Ουκρανία επερχόμενης από τους
συνήθεις υπόπτους, που στην
Κατοχή
αποκαλούσαν
«μαυραγορίτες» τώρα λειτουργούν
σε άλλα μεγέθη, μεθόδους και
σχήματα, αθέμιτης κερδοφορίας
κοινώς αισχροκέρδειας, που η
Πολιτεία
προσπαθεί
να
αντιμετωπίσει μόνο με την επιβολή
προστίμων. Κατά τη γνώμη μου
μόνο η επιβολή προστίμων ακόμα
και μεγάλου μεγέθους δεν είναι ικανή
να αποτρέψει την αισχροκέρδεια,
γιατί κανένας δεν φοβάται το
πρόστιμο για τον απλούστατο λόγο,
γιατί δεν πληρώνεται άμεσα, απλά
βεβαιώνεται και στο τέλος ρυθμίζεται
με τα λοιπά χρέη της επιχείρησης. Σε
μικρές επιχειρήσεις, όπως είναι η
εστίαση, ο μέσος χρόνος ζωής των
είναι πολύ λίγα χρόνια και στο τέλος
η επιχείρηση κλείνει αφήνοντας
πίσω της ανέγγυα χρέη. Ο σχετικός
έλεγχος σε μεγάλες επιχειρήσεις
απαιτεί ειδικές γνώσεις και χρόνο
και
στο
τέλος
δικαστικές
αμφισβητήσεις των καταλογισμών
και
στο
βάθος
παραγραφή.
Αμφιβάλλω, αν οι οικονομικοί
έλεγχοι πλην εξαιρέσεων αποδίδουν
το κόστος τους, το μόνο θετικό είναι
ότι ο φόβος και η όχληση του
ελέγχου αναγκάζει τις εταιρείες να
είναι πιο προσεκτικές. Κατά καιρούς
ανακοινώνονται τα ποσά των
προστίμων, που επιβλήθηκαν, δεν
έχει ανακοινωθεί όμως πόσα
εισπραχθήκαν αντίστοιχα. Τα 40 δισ.
των
«λεφτά
υπάρχουν»
προέρχονταν κυρίως από πρόστιμα
και παγωμένους φόρους, που δεν
εισπράχθηκαν. Η Ε.Ε. παρακρατεί τα
πρόστιμα από τις επιδοτήσεις προς
τα κράτη μέλη, ενώ παρ’ ημίν
επικρατεί η αντίθετη πρακτική.
Πιστεύω ότι παράλληλα με την
επιβολή των προστίμων απαιτείται
και
η ποινική τιμωρία των
υπολόγων για αισχροκέρδεια με την
εκ νέου θέσπιση του άρθρου 405 του
παλιού Π.Κ. και νομική πρόβλεψη
για το άμεσο κλείσιμο των
καταστημάτων τουλάχιστον της
εστίασης και υγρών καυσίμων και η
δημοσιοποίησης των ονομάτων
τους για την κατά το δυνατόν
προστασία της τουριστικής κίνησης
και των καταναλωτών.
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Κ

άτι δεν πάει καλά
στα πρατήρια που
πουλάνε 2.19
την βενζίνη. Εγώ
δεν θα πέρναγα
ούτε απ' έξω. Την
αγοράζουμε με 2,21»

Η

πρόεδρος των
βενζινοπωλών,
Μαρία Ζάγκα,
σε αναφορά για τις
υψηλές τιμές των
καυσίμων αποκάλυψε
πως υπάρχει καρτέλ
που ξεπλένει
χρήμα μέσα από
τα Βενζινάδικα !!!

Οι διαδοχικές αυξήσεις στην τιμή της
βενζίνης, καθώς πλέον πωλείται
πάνω από τα 2,40 ευρώ το λίτρο και
στην Αθήνα, επαναφέρει το θέμα των
ανατιμήσεων
αλλά
και
των
πρατηρίων που φέρονται
να
πωλούν και κάτω του κόστους. «

ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαρία
Ζάγκα, ανοίγοντας παράλληλα την
κουβέντα για το ξέπλυμα χρήματος
μέσα
από
τα
βενζινάδικα.
Φιλοξενούμενη
στον
ΣΚΑΪ
η
πρόεδρος των βενζινοπωλών έκανε
αναφορά
στα
πρατήρια
που
ρισκάρουν να δεχθούν πρόστιμο,
ωστόσο η κουβέντα πήγε ακόμη πιο
πέρα.

Ε

ίναι κοινό μυστικό
πως η βενζίνη από
αγαθό έχει γίνει
είδος πολυτελείας.
Οι φόροι ανεβάζουν
την τιμή και πρέπει
να μπει ένα μέτρο»

Σελίδα 24

ανέφερε αρχικά για να προχωρήσει
σε καταγγελίες τόσο απειλές από
κυκλώματα!
«Ξέρω
την
καθημερινότητα των βενζινοπωλών.
Δεν ξέρω και δεν θέλω να ξέρω
αυτών που

Έ

χουν μπει στα
πρατήρια και
έχουν ένα
πολύ μεγάλο
ποσοστό πρατηρίων
που ξεπλένουν
χρήματα. Αυτοί θέλουν
μόνο να ξεπλύνουν»

είπε για να ακολουθήσει ο διάλογος
με τον παρουσιαστή της εκπομπής:
- Δεν τους ξέρετε; - Θέλετε όταν βγω
να με χτυπήσει αυτοκίνητο; Τους
ξέρουν όλοι. - Αυτό που λέτε είναι
μαφία. - Βέβαια, τι άλλο είναι...
Εξήγησε δε, αναφέροντας άλλα
παραδείγματα με «ατυχήματα» σε
βενζινάδικα: «Ο πρόεδρος ο κ.
Κιούσης της ομοσπονδίας, πριν 4-5
χρόνια έφαγε βόμβα και διαλύθηκε
το μαγαζί του. Σε άλλη περίπτωση
στη Θεσσαλονίκη τον «θέρισαν».
Τώρα είναι η σειρά μου; Αυτά είναι
προειδοποιήσεις να κλείσουμε το
στόμα μας και να μην μιλάμε».
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να κριθεί στο ανώτατο επίπεδο,
δημιουργεί έντονο προβληματισμό.

Ο

Προέδρος του
Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου
Αθηνών και Επίτιμος
Διδάκτορας του
Πανεπιστημίου
Πειραιά, Γιάννης
Χατζηθεοδοσίου
αρθρογραφεί στο
ieidiseis.gr για το
αδιέξοδο με τους
υπέρογκους
λογαριασμούς
ρεύματος, προτείνοντας
την απαλοιφή
της ρήτρας
αναπροσαρμογής.

Η κίνηση της ΔΕΗ να προχωρήσει σε
αίτημα για διεξαγωγή πιλοτικής
δίκης
για
τη
ρήτρα
αναπροσαρμογής, ώστε το ζήτημα

Όπως μαθαίνουμε, η συζήτηση στον
Άρειο Πάγο επί του αιτήματος της
ΔΕΗ έχει προσδιοριστεί για τις 14
Ιουνίου. Αυτό, ωστόσο, σημαίνει ότι
στο μεταξύ η εκδίκαση των
συλλογικών αγωγών καταναλωτών
που έχουν καταθέσει τόσο το ΙΝΚΑ
όσο και η ΕΚΠΟΙΖΩ- με την πρώτη εξ
αυτών να έχει προσδιοριστεί για την
1η Ιουνίου- είναι πολύ πιθανό,
σύμφωνα με έγκριτους νομικούς, να
αναβληθούν, παρατείνοντας την
αγωνία των καταναλωτών που
ασφυκτιούν και είναι αντιμέτωποι με
διακοπές ρεύματος. Αν η ΔΕΗ εκτιμά
ότι η ρήτρα είναι νόμιμη γιατί
επιλέγει
αυτή
την
ενέργεια;
Συμφωνούν με αυτήν την επιλογή
και άλλοι πάροχοι; Μήπως απλώς
είναι
μια
προσπάθεια
καθυστέρησης, κάτι που θα εντείνει
το αδιέξοδο των καταναλωτών;

Ω

ς Επαγγελματικό
Επιμελητήριο
Αθηνών έχουμε
από την πρώτη στιγμή
τονίσει την ανάγκη
κατάργησης της ρήτρας

και σε συνεργασία με τη ΓΣΕΒΕΕ,
τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, το
ΙΝΚΑ
και
την
ΕΚΠΟΙΖΩ,
δρομολογούμε – πάντα σύμφωνα με
τα περιθώρια που μας αφήνει το
νομικό πλαίσιο- τη συλλογική
αντίδραση και των επιχειρήσεων με
κατάθεση προσφυγών ή αγωγών για
την υπεράσπιση των συμφερόντων
τους απέναντι στη λαίλαπα των
αυξημένων λογαριασμών ενέργειας.
Για το σκοπό αυτό, με πρωτοβουλία
του Ε.Ε.Α., έχουν πραγματοποιηθεί
ήδη δύο τηλεδιασκέψεις με τους
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παραπάνω φορείς, η πρώτη στις
9/5/2022
όπου
συζητήθηκε
η
κατάσταση που έχει διαμορφωθεί
και μπήκαν οι βάσεις για τα επόμενα
βήματα, και η δεύτερη στις 30/5/2022
στην οποία συμμετείχαν έμπειροι
νομικοί και εκπρόσωποι Σωματείων,
Ομοσπονδιών,
Εμπορικών
Συλλόγων
κ.ά.
και
υπήρξε
στοχευμένη ενημέρωση για τις
κινήσεις που μπορούν να γίνουν.

Τ

ο Ε.Ε.Α. θα στηρίξει
τον αγώνα όσων
επιλέξουν τη
νομική οδό για να
απαλλαγούν από τη
ρήτρα αναπροσαρμογής
και τις παράλογες
αυξήσεις που
τη συνοδεύουν.

Η απαλλαγή από τη ρήτρα είναι η
μόνη λύση για να «ανασάνουν»
πραγματικά
επιχειρήσεις
και
νοικοκυριά.
Διαφορετικά
οι
συνέπειες για την οικονομία και την
κοινωνία θα είναι καταστροφικές.
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Πελάτες που, οι ίδιοι ή οι σύζυγοι αυτών ή πρόσωπα των
οποίων αυτοί έχουν την επιμέλεια σύμφωνα με το νόμο και
συνοικούν με αυτούς, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη
συνεχή και αδιάλειπτο παροχή ενέργειας. Στην κατηγορία
αυτή υπάγονται οι Πελάτες που χρήζουν μηχανικής
υποστήριξης και ιδίως άτομα που χρειάζονται συνεχή
προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία
συσκευών υποστήριξης ή παρακολούθησης ζωτικών

Η

Ολομέλεια των προέδρων των
Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος,
του Δικηγορικού Συλλόγου
Αθηνών και η ΕΚΠΟΙΖΩ σε κοινή
ανακοίνωσή τους, διευκρινίζουν
ποιες κατηγορίες καταναλωτών
ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβάνει
η προσωρινή διαταγή του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου της Αθήνας,
με την οποία απαγορεύεται η
διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος
σε ευάλωτα νοικοκυριά,
σε περίπτωση μη καταβολής
της ρήτρας αναπροσαρμογής.
Υπενθυμίζεται ότι το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών
διέταξε να μην εκτελούνται εντολές διακοπής ρεύματος
μέχρι 6/7/2022 μόνο για ευαίσθητους καταναλωτές.
Ειδικότερα, απαγόρευσε προσωρινά τη διακοπή
ηλεκτρικού ρεύματος, σε περίπτωση μη καταβολής της
ρήτρας αναπροσαρμογής, στα οικιακά τιμολόγια Γ1 και
Γ1Ν των ευάλωτων πελατών. Αναλυτικότερα, η κοινή
δήλωση των τριών φορέων αναφέρει, μεταξύ των άλλων,
ότι η απαγόρευση της διακοπής παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας αφορά στους οικιακούς καταναλωτές, που
ανήκουν στην ευρεία κατηγορία των ευάλωτων
καταναλωτών, εάν δεν πληρώνουν το ποσό που
αντιστοιχεί στην ρήτρα αναπροσαρμογής και προσθέτει:
«Στους ευάλωτους ανήκουν οι κάτωθι, ειδικότερα,
οριζόμενες κατηγορίες: (α) Οι οικονομικά ασθενείς Οικιακοί
Πελάτες που πλήττονται από την Ενεργειακή Πενία. (β) Οι

λειτουργιών, ενδεικτικά, συσκευές μηχανικής υποστήριξης
αναπνευστικής ή καρδιακής λειτουργίας, συσκευές
αιμοκάθαρσης και κάθε παρόμοιας φύσης συσκευή. (γ)
Ηλικιωμένοι πελάτες που έχουν συμπληρώσει το
εβδομηκοστό (70ό) έτος της ηλικίας τους, υπό την
προϋπόθεση ότι δεν συνοικούν με άλλο πρόσωπο το
οποίο δεν έχει συμπληρώσει το ως άνω όριο ηλικίας. (δ)
Πελάτες με σοβαρά προβλήματα υγείας, ιδίως άτομα με
σοβαρή σωματική ή ψυχική αναπηρία, με νοητική
αναπηρία, σοβαρά οπτικοακουστικά ή κινησιακά
προβλήματα ή με πολλαπλές αναπηρίες ή με χρόνια
πάθηση και οι οποίοι εκ του λόγου τούτου δεν δύνανται να
διαχειριστούν και διαπραγματευτούν τη συμβατική τους
σχέση με τον Προμηθευτή. (ε) Οι Πελάτες σε
απομακρυσμένες περιοχές και ιδιαίτερα στα Μη
Διασυνδεδεμένα Νησιά που δικαιούνται ίδιες υπηρεσίες
τόσο ως προς τις τιμές όσο και ως προς την ποιότητα, την
ασφάλεια του εφοδιασμού και τη διαφάνεια των
συμβατικών όρων και προϋποθέσεων με τους άλλους
Πελάτες».
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Σ

υνεχίζονται οι δικαιώσεις των
δανειοληπτών της Υπέρβασης,
αφού 18 ακόμη Δανειολήπτες
και εγγυητές της Υπέρβασης, αντί
να παραδοθούν στις εκβιαστικές
τραπεζικές ρυθμίσεις και τον νέο
πτωχευτικό νόμο, προσέφυγαν στην
Δικαιοσύνη, δικαιώθηκαν και έτσι
έσωσαν την περιουσία τους από
πλειστηριασμούς, ρευστοποιήσεις
και κατασχέσεις !!!

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

Δ

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

ΜΠΑθηνών 3395/2022 https://bit.ly/3x3BvsA ΜΠΑθηνών
3369/2022 https://bit.ly/3x3Z3gO ΜΠΑθηνών 3434/2022
https://bit.ly/3NHxTlo
ΜΠΑθηνών
3464/2022
https://bit.ly/3t8dyxZ
ΕιρΑθηνών
359/2022
https://bit.ly/3zbt007
ΜΠΑθηνών
2457/2022
https://bit.ly/3PW8tTd
ΜΠΑθηνών
2720/2022
https://bit.ly/3M0x0TS
ΜΠΑθηνών
3659/2022
https://bit.ly/3t8JF0x
ΜονΕφΑθηνών
4215/2021
https://bit.ly/3tcEuwn
ΕιρΑθηνών
329/2021
https://bit.ly/3GHadvq
ΕιρΑθηνών
591/2021
https://bit.ly/3m19nzU
ΕιρΑθηνών
196/2021
https://bit.ly/3NHw7AE
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επιμέλεια :
Κώστας Διώτης

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

Δ

υσβάστακτο
βάρος αποτελεί
ο νέος ΕΝΦΙΑ
για πολλούς ιδιοκτήτες
ή συνιδιοκτήτες
ακινήτων.

Όπως τονίζει η Εύη Κατσώλη στο
enikonomia.gr μπορεί κάποιοι να
είδαν μειώσεις, όμως άλλοι δεν
πίστευαν στα μάτια τους όταν
έλαβαν τα εκκαθαριστικά του φόρου,
καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις ο
ΕΝΦΙΑ κυμάνθηκε ακόμη και 20 (!)
φορές πάνω σε σύγκριση με πέρυσι.
Μέσα στο πλαίσιο αυτό η ΠΟΜΙΔΑ
δέχεται
καθημερινά
δεκάδες
καταγγελίες
και
επιστολές
διαμαρτυρίας από αγανακτισμένους

πολίτες. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1: Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός ιδιοκτήτη ο
οποίος κατέχει το 10% εξ αδιαιρέτου οικοπέδου 1,3 στρεμμάτων στον Δήμο
Αθηναίων. Η αξία του ακινήτου (για το 10%) βάσει των φορολογικών στοιχείων
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από 414.568,98 ευρώ στα 654.582,60 ευρώ η αξία της
ακίνητης περιουσίας. Αύξηση πάνω από 50%, για
παλαιότητα κτιρίων πάνω από 40 χρόνια. Σχήμα
οξύμωρο… Κι ενώ μειώθηκε κατά 10 με 15 ευρώ ο κύριος
φόρος από κάθε ακίνητο, στο τέλος αθροίστηκε το σύνολο
της ακίνητης περιουσίας δηλ. 654.582,60 ευρώ και
προστέθηκε και η προσαύξηση βάσει της συνολικής αξίας
ακίνητης περιουσίας. Με αποτέλεσμα να είναι στα ίδια
χρεωστικά πλαίσια με προηγούμενες χρονιές.

του 2021 ανερχόταν στα 241.329,41 και ο ΕΝΦΙΑ
αντιστοιχούσε σε 403,90 ευρώ. Βάσει των νέων
φορολογικών στοιχείων του 2022 η αξία του ακινήτου
έφτασε στα 662.942,98 και ο ΕΝΦΙΑ στα 8.074,31 ευρώ.
Δηλαδή 20 φορές πάνω. Τα συγκεκριμένα στοιχεία ισχύουν
και για τους άλλους ιδιοκτήτες του ακινήτου σχεδόν όλοι εκ
των οποίων είναι ή άνεργοι ή συνταξιούχοι με αυξημένες
ιατρικές ανάγκες. Τρεις συνιδιοκτήτες είδαν τον ΕΝΦΙΑ
τους να ανεβαίνει από τα 565 στα 8.201 (έχουν ψιλή
κυριότητα σε άλλα ακίνητα). Ένας από τα 4.308 στα 10.206
ευρώ (έχει κι άλλα ακίνητα στα οποία μάλλον έπεσε κάπως
ο ΕΝΦΙΑ). Και ένας (που έχει το 50% του οικοπέδου) τον
είδε να πηγαίνει από τα 4.000 στα 44.000 χονδρικά (έχει και
αυτός κι άλλα ακίνητα – αλλά τη ζημιά την έκανε το
συγκεκριμένο οικόπεδο). ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2: Σε άλλη
επιστολή κυρία αναφέρει ότι ο σύζυγός της είναι κύριος
κατά πλήρη κυριότητα του 16,75% εξ αδιαιρέτου, ενός
βιομηχανικού ακινήτου (άδεια οικοδομής Αποθήκη) που
βρίσκεται στου Ρέντη με συνολική επιφάνεια οικοπέδων
3.475,59 τμ και επιφάνεια κτισμάτων 2450 τμ, με έτος
κατασκευής 1976. Όπως αναφέρει, «το ποσοστό μου επί
του ακινήτου, το απέκτησα τον Μάρτιο του 2013 με
κληρονομιά εξ αδιαθέτου από τον θείο μου. Το έτος 2021
πλήρωσα ΕΝΦΙΑ €492,21, με τιμή ζώνης €950. Το έτος 2022
η τιμή ζώνης είναι πλέον €1250 και το συνολικό ποσό
πληρωμής €2.699,25. Αύξηση 5,48 φορές επάνω ή 548,40%!
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3:

Για ακίνητα και εκτάσεις, στις οποίες βρίσκονται και η
κατοικία και η επαγγελματική της εγκατάσταση, καλείται να
πληρώσει περισσότερα από 25.500 ευρώ. Για τον ΕΝΦΙΑ
του 2018 κλήθηκε να καταβάλει συνολικά το ποσό των
17.113 ευρώ, το 2019 είδε μια σημαντική μείωση με το ποσό
να ανέρχεται στα 13.676 ευρώ, το 2020 και το 2021 το ποσό
έφτασε στα 13.380 ευρώ και φέτος ξεπέρασε κάθε
προηγούμενο από κάθε άλλη φορά, με το ποσό να
ξεπερνάει τα 25.500 ευρώ… ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4: Σε άλλη
περίπτωση ιδιοκτήτης σπιτιού στη Μεταμόρφωση έχει και
δύο επαγγελματικούς χώρους που μισθώνει για να
συμπληρώσει το εισόδημά του. Ο περσινός ΕΝΦΙΑ ήταν
στα 1.515 ευρώ μαζί με τον συμπληρωματικό φόρο. Η τιμή
ζώνης στα 950,00 ευρώ. Στον φετινό ΕΝΦΙΑ η τιμή ζώνης
εκτοξεύτηκε στα 1.500,00 ευρώ με αποτέλεσμα να ανέβει

O πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, μιλώντας στο enikonomia.gr
σημείωσε πως «εντείνονται οι διαμαρτυρίες ιδιοκτητών
από την Αττική, αλλά και άλλα μέρη της χώρας, για
πολλαπλασιασμό του φόρου του ΕΝΦΙΑ σε ιδιοκτήτες από
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όλη τη χώρα που έχουν δικαιώματα σε ακίνητα συνολικής
αξίας άνω των 400.000 ευρώ το καθένα, σε σχέση με τους
ιδιοκτήτες που κατέχουν ίσης συνολικής αξίας περιουσία,
αλλά κατανεμημένη σε περισσότερα ακίνητα μικρότερης
αξίας, αλλά και όσους έχουν περιουσία που υπερβαίνει τις
500.000 ευρώ. Η κατάσταση δεν διορθώνεται με την
«πυροσβεστική» απαλλαγή μεριδίων οικοπέδων έως 5%
που αφορά σε ελάχιστο αριθμό ιδιοκτητών, και, σε
συνδυασμό με την τεράστια άνοδο των αντικειμενικών
αξιών, αφήνει έκθετους σε δημευτική υπερφορολόγηση
δεκάδες χιλιάδες άλλους, οι οποίοι καλούνται να
χρηματοδοτήσουν με αιματηρό τρόπο τις μειώσεις των
υπολοίπων…». Όπως υποστηρίζει, «καλούμε το
Υπουργείο Οικονομικών να προβεί άμεσα σε διορθωτική
παρέμβαση, αφενός καταργώντας όλες αυτές τις νέες
δυσμενείς ρυθμίσεις του νέου ΕΝΦΙΑ, οι οποίες έχουν
σήμερα πολλαπλασιάσει στοχευμένα το φορολογικό
βάρος στους ιδιοκτήτες που εμπίπτουν στις διατάξεις τους,
και αφετέρου θέτοντας ως συνολικό «πλαφόν» τα ποσά
που τους χρεώθηκαν το 2021, υπό την ισχύ μάλιστα του
συμπληρωματικού φόρου που δήθεν καταργήθηκε, τη
στιγμή που, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, η
πλειοψηφία
των
φορολογουμένων
απολαμβάνει
σημαντικότατες μειώσεις του φόρου αυτού».

Σελίδα 30

φορές σε σχέση με πέρυσι, ότι
όσοι επιθυμούν, δικαιούνται να
καταθέσουν έως τις 10 Ιουνίου 2022,
«ενδικοφανείς προσφυγές» στις
ΔΟΥ όπου ανήκουν…
προκειμένου και στη συνέχεια να ασκήσουν προσφυγές
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο ώστε να δημιουργηθούν οι
προϋποθέσεις για διεξαγωγή πιλοτικής δίκης στο
Συμβούλιο της Επικρατείας, που θα κρίνει τη
συνταγματικότητα των νέων ρυθμίσεων.

Η

ΠΟΜΙΔΑ ενημερώνει τους
ιδιοκτήτες ακινήτων που
διαπιστώνουν πολλαπλασιασμό
του φόρου ακόμη και έως και 20

από 1 εκατ. ευρώ στην καθεμία, για την υπαιτιότητά τους
σχετικά με τη διακοπή της κυκλοφορίας και τα παρεπόμενα
προβλήματα που προέκυψαν μετά τη χιονόπτωση.

Ο

ι δύο εταιρείες άσκησαν
προσφυγή κατά του προστίμου
στα αρμόδια δικαστήρια!

Το newmoney.gr αποκαλύπτει σχετικά με την τακτική να
των δύο μεγάλων εταιρειών να αποφύγουν ανα αλάβουν το
κόστος της ευθύνςη τους: Προφανώς θυμάστε τη
χιονοθύελλα «Ελπίδα» που παρέλυσε την πρωτεύουσα και
εγκλώβισε εκατοντάδες οχήματα στην Αττική Οδό. Όπως
και το ηχηρό πρόστιμο που επιβλήθηκε στην «Αττική Οδό»
(Παραχωρησιούχος Εταιρεία) και τις «Αττικές Διαδρομές»
(εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης της Αττικής Οδού),
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Συνεχίζεται εντατικά ο έλεγχος των επιχειρήσεων, που εμπλέκονται στο κύκλωμα,
που είχε εντοπιστεί το 2019 από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, και το οποίο
χρησιμοποιούσε παράνομα λογισμικά για να αλλοιώνει το περιεχόμενο των
αποδείξεων και τιμολογίων μέσω των φορολογικών μηχανισμών. Στο κύκλωμα
φέρεται να εμπλέκονται γύρω στις 100 επιχειρήσεις, καθώς και η επιχείρηση
κατασκευής, διάθεσης και διαχείρισης του ως άνω λογισμικού, η οποία για την
παραποίηση των φορολογικών στοιχείων λάμβανε ποσοστιαία προμήθεια
ανάλογα με το ύψος της απόκρυψης.

Ε

κτιμάται ότι η συνολική καθαρή αποκρυβείσα
φορολογητέα ύλη ανέρχεται σε 25 εκατ.
ευρώ, ενώ ο αναλογών ΦΠΑ στα 6 εκατ. ευρώ.

Σ

ε νέα γεωγραφική επέκταση
του myEFKAlive προχωρούν
τα Υπουργεία Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, η δυνατότητα εξυπηρέτησης του πολίτη από
υπάλληλο του e-ΕΦΚΑ μέσω βιντεοκλήσης επεκτείνεται,
στην Κρήτη, την Πελοπόννησο και τις υπόλοιπες

Σελίδα 31

Ενδεικτικά, οι νέες περιπτώσεις,
που
αφορούν
σε
ανακριβείς
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος
και ΦΠΑ, είναι οι εξής: Εστιατόριο
στον Κεντρικό Τομέα της Αθήνας για
τις χρήσεις 2015-2018, αποκρυβείσα
ύλη 1,26 εκατομμύρια ευρώ. Καφέμπαρ στον Κεντρικό Τομέα της
Αθήνας για τις χρήσεις 2015-2018,
αποκρυβείσα ύλη 721 χιλιάδες ευρώ.
Ζαχαροπλαστείο στον Βόρειο Τομέα
Αθηνών για τις χρήσεις 2015-2018,
αποκρυβείσα
ύλη
548.000€.
Αρτοποιείο-φούρνος στην ευρύτερη
περιοχή της Θεσσαλονίκης κατά τις
χρήσεις
2015
έως
2018,
αποκρυβείσα ύλη 526.00€. Ταβέρνα
στον Νότιο Τομέα Αθηνών για τις
χρήσεις 2015-2018, αποκρυβείσα
ύλη 401.000€. Καφετέρια στα βόρεια
προάστια των Αθηνών για τις
χρήσεις 2016 και 2017, αποκρυβείσα
ύλη 359.000€. Καφέ-εστιατόριο στην
Ήπειρο για τις χρήσεις 2015-2018,
αποκρυβείσα
ύλη
320.000€.
Καφετέρια στην Θεσσαλονίκη για τις
χρήσεις
2015
έως
2018,
αποκρυβείσα ύλη 306.000€. Καφέεστιατόριο στην Θεσσαλονίκη για τις
χρήσεις 2015-2018, αποκρυβείσα
ύλη 239.000€. Καφέ-μπαρ σε νησί
των Κυκλάδων για τις χρήσεις 2016
και
2017,
αποκρυβείσα
ύλη
186.000€. Οι έρευνες συνεχίζονται
υπό τις οδηγίες του αρμόδιου
Εισαγγελέα.

ηπειρωτικές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας. Έτσι, μετά και
την έναρξη λειτουργίας της Ε΄ Φάσης, θα έχουν ενταχθεί
στο myEFKAlive στο σύνολό, τους οι περιφέρειες Β.
Αιγαίου, Ν. Αιγαίου, Ηπείρου και Κέρκυρας, Δ. Ελλάδας,
Ζακύνθου, Κεφαλληνίας & Λευκάδας, Πελοποννήσου και
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Κρήτης, καθώς και περιοχές των περιφερειών Ανατολικής
Μακεδονίας-Θράκης, Στερεάς Ελλάδας, και Θεσσαλίας.

Σ

τόχος είναι σταδιακά να επεκταθεί
σε όλη την Επικράτεια μέχρι
το τέλος του 2022, ενώ στην
παρούσα φάση το myEFKAlive
καλύπτει γεωγραφικά σχεδόν
το 60% της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι το myEFKAlive αποτελεί αποτέλεσμα της
συνεργασίας στελεχών του e-ΕΦΚΑ, του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η
οποία έχει αναπτύξει τη συγκεκριμένη πλατφόρμα και για
άλλους φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου. Τέθηκε σε
λειτουργία τον περασμένο Ιούλιο και επεκτείνεται σταδιακά
σε όλη την επικράτεια με έμφαση στις απομακρυσμένες
περιοχές. Μέσω αυτής της υπηρεσίας δίνεται η δυνατότητα
στους πολίτες, και ιδιαίτερα σε κατοίκους ορεινών,
νησιωτικών ή απομακρυσμένων περιοχών καθώς και σε
άτομα με αναπηρία, να εξυπηρετούνται με βιντεοκλήση,
από το σπίτι ή το γραφείο τους, χωρίς την ανάγκη να
μετακινηθούν σε υποκατάστημα του e-ΕΦΚΑ.

Ο

ι ψηφιακές υπηρεσίες που
παρέχονται μέσω της ανωτέρω
πλατφόρμας και διευκολύνουν
σημαντικά τις συναλλαγές
των πολιτών με τον e-ΕΦΚΑ
ανέρχονται σε δεκαέξι (16)…

και είναι οι ακόλουθες: Επίδομα ασθενείας, Επίδομα
μητρότητας, Ηλεκτρονική Αίτηση Εξόδων Κηδείας
(συνταξιούχων και μισθωτών τ. ΙΚΑ), Βεβαίωση ασφάλισης
(Χρόνου ασφάλισης – Προϋπηρεσία), Αλλαγή στοιχείων
Μητρώου, Ασφαλιστική Ικανότητα, Παραλαβή Απόφασης
ΚΕΠΑ, Απογραφή Ασφαλισμένου, Έκδοση Ευρωπαϊκής
Κάρτας Ασφάλισης, Βεβαίωση Απογραφής, Αίτηση
μηνιαίου
ενημερωτικού
σημειώματος
σύνταξης,
Παρακολούθηση πορείας αίτησης συνταξιοδότησης,
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Βεβαίωση εγγραφής για μη μισθωτούς, Βεβαίωση χρόνου
ασφάλισης για μη μισθωτούς, Διεκπεραίωση αιτήματος για
χρόνο ασφάλισης σε περίπτωση απώλειας ενσήμων (για
ασφαλισμένους τ. ΙΚΑ), Διεκπεραίωση αιτήματος για την
έκδοση Απογραφικού Δελτίου Αγροτών. Η πρόσβαση στην
υπηρεσία είναι εύκολη και απλή και γίνεται είτε μέσω της
ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ (efka.gov.gr), είτε της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Ο πολίτης εισέρχεται στην υπηρεσία με την χρήση των
προσωπικών κωδικών Taxisnet και μπορεί να κλείνει το
ραντεβού του σε ημέρα και ώρα που τον εξυπηρετεί, από
τον υπολογιστή του σπιτιού ή του γραφείου του ή ακόμα
και από το κινητό του. Την ημέρα του ραντεβού ο
ενδιαφερόμενος συνδέεται μέσω βιντεοκλήσης με έναν
υπάλληλο του ΕΦΚΑ προκειμένου να υποβάλει αιτήσεις για
πιστοποιητικά, επιδόματα ή για να ενημερωθεί για ένα
συνταξιοδοτικό ή ασφαλιστικό του ζήτημα.
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ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος

«Κόκκινη κάρτα» στον Εξωδικαστικό
Συμβιβασμό έβγαλαν οι Θεσμοί στην
14η
αξιολόγηση,
η
οποία
πραγματοποιείται ανά τρίμηνο λόγω
της εποπτείας που ασκούν στα
κυβερνητικά πεπραγμένα. Σύμφωνα
με το ρεπορτάζ του bankingnews.gr

Ο

ι διαπιστώσεις
των Θεσμών για
τα αποτελέσματα
του Εξωδικαστικού
Συμβιβασμού είναι
αρνητικές, καθώς το
«κούρεμα» που δίνεται
στους δανειολήπτες
ανέρχεται μόλις στο
28%, όταν ο σχετικός
νόμος προβλέπει
υψηλότερο ποσοστό
που αιτιολογημένα
δεν μπορούν να
εξοφλήσουν τα
δάνεια τους.

Οι Θεσμοί επί της ουσίας στρέφονται κατά των τραπεζών, οι οποίες αξιοποιούν
στο έπακρο την «προστασία» που έλαβαν από τους ίδιους τους θεσμούς. Η
σχετική νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Οικονομικών φαίνεται ότι δεν
έπιασε τόπο, αφού οι τράπεζες χάρη στην παρέμβαση των Θεσμών ήταν στη δική
τους ευχέρεια να αποδεχθούν την ρύθμιση που προτείνει η πλατφόρμα της
Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Όμως τα αποτελέσματα των
τραπεζών έχοντας ρυθμιστεί μόλις 10 υποθέσεις σε σύνολο 4.700 και το ύψος του
κουρέματος των δανείων πέφτει κάτω από το 30% αναμένεται να έρθουν αλλαγές
με σκοπό να ανέβει το ποσοστό στο «κούρεμα» των δανείων.

Τ

α στοιχεία δεν ικανοποιούν ούτε τους Θεσμούς
με συνέπεια οι τράπεζες να χάνουν μέρος από
την αξιοπιστία τους ως αντισυμβαλλόμενες
στις συναλλαγές με τους δανειολήπτες

διότι το ποσοστιαίο «κούρεμα» κινείται σε πολύ χαμηλό επίπεδο σε βαθμό που οι
εκπρόσωποι των Θεσμών φαίνονται πρόθυμοι να δώσουν έγκριση για
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«κλείδωμα»
όσο
αφορά
το
«κούρεμα» των δανείων. Σύμφωνα
με πληροφορίες το υπουργείο
Οικονομικών εξετάζει τη σχετική
υπόθεση με τον παραδοσιακό
τρόπο που λέει «όπου δεν πίπτει
λόγος πίπτει ράβδος». Οι τράπεζες
φαίνεται ότι τα θέλουν όλα δικά τους,
αναλαμβάνοντας τον κίνδυνο να
χάσουν την προστασία και τα
δικαιώματα που τους δίνει η
υπάρχουσα νομοθεσία, η οποία
υλοποιήθηκε με την προοπτική να
μη λειτουργήσει καταχρηστικά με

βάση και τα συμπεράσματα που
έχουν οι θεσμοί στα χέρια τους. Στην
έκθεση των 88 σελίδων της 14η
αξιολόγησης και στη σελίδα 45
αναφέρεται ότι ζητούν αλλαγές στη
λειτουργία
του
Εξωδικαστικού
Συμβιβασμού.
Το
υπουργείο
Οικονομικών μετά την κριτική για τα
πενιχρά
αποτελέσματα
του
Εξωδικαστικού με βασική ευθύνη
των τραπεζών ζητά αλλαγές στη
νομοθεσία, οι οποίες αναμένεται να
εγκριθούν από τους Θεσμούς διότι ο
αρχικός
σκοπός
ήταν
να

Σελίδα 34

λειτουργήσει το εργαλείο των
ρυθμίσεων. Σήμερα οι αρμόδιοι
διαπιστώνουν ότι οι τράπεζες
εκμεταλλεύτηκαν
αρχικά
την
εμπιστοσύνη των Θεσμών και στη
συνέχεια
του
υπουργείου
Οικονομικών κάνοντας το δικό τους
«παιχνίδι»
ακυρώνοντας
στην
πράξη τη φιλοσοφία του νόμου που
ήταν
να
διευκολυνθούν
τα
νοικοκυριά με τραπεζικό δανεισμό
που έχασαν σημαντικό μέρος από τα
έσοδα τους εξαιτίας της οικονομικής
κρίσης.

μήνες θα διατηρηθούν οι ίδιοι ρυθμοί στους
πλειστηριασμούς που παρατηρήθηκαν από τον Οκτώβριο
2021 ως και τις 18 Μαρτίου του 2022, όπως τους καταγράφει
η Κομισιόν στην τελευταία έκθεση αξιολόγησης με την
ενισχυμένη εποπτεία. Η Κομισιόν σημειώνει ότι: «Η
διεξαγωγή των πλειστηριασμών κερδίζει συνεχώς έδαφος,
από τον Σεπτέμβριο του 2021 που άρχισαν και πάλι μετά την
πανδημία. Ο αριθμός των πλειστηριασμών το πρώτο
τρίμηνο του 2022 ήταν υψηλότερος από τα αντίστοιχα
τρίμηνα της προηγούμενης τετραετίας, ένα σαφές σημάδι
ότι η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης κερδίζει έδαφος.
Κατά την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως τις 18
Μαρτίου 2022, πάνω από το 70% των 13. 695

Χ

ωρίς φρένο θα προχωρήσουν
οι πλειστηριασμοί ακινήτων
τους θερινούς μήνες μετά
τη μεγάλη επιτάχυνση που
καταγράφηκε το πρώτο τρίμηνο
του έτους, με κορύφωση κατά την
τελευταία εβδομάδα του Απριλίου.

Όπως μεταδίδει το sofokleousin.gr τράπεζες και εταιρείες
διαχείρισης δανείων πρωτοστατούν στην προσπάθεια να
κρατηθούν «ζεστοί» οι πλειστηριασμοί τον Ιούνιο και τον
Ιούλιο, ενώ οι ευρωπαϊκοί Θεσμοί διατηρούν την πίεση στο
υπουργείο Δικαιοσύνης να φέρει και άλλες θεσμικές
αλλαγές, που θα επιταχύνουν ακόμη περισσότερο τους
πλειστηριασμούς. Καθώς μπαίνουμε στον πρώτο μήνα του
καλοκαιριού, η κινητικότητα στους ηλεκτρονικούς
πλειστηριασμούς παραμένει έντονη. Είναι χαρακτηριστικό
ότι έχουν προγραμματισθεί από τις αρχές Ιουνίου έως και
το τέλος Ιουλίου 5.908 ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, ενώ
την εβδομάδα που έρχεται είναι προγραμματισμένοι 883.
Σημειώνεται ότι, βάσει των ιστορικών στοιχείων από το
2018 και μετά, σε ποσοστό που ξεπερνά το 80% οι
πλειστηριασμοί επισπεύδονται από τράπεζες και εταιρείες
διαχείρισης δανείων. Ουσιαστικά, και κατά τους θερινούς
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νέο νομοσχέδιο, ενώ ήδη έχει θέσει σε εφαρμογή μία από
τις συστάσεις των ειδικών, προωθώντας διάταξη που
επιτρέπει ρητά στους συμβολαιογράφους Αθηνών να
αναλαμβάνουν πλειστηριασμούς και στον Πειραιά.

Μόνο αυτή την εβδομάδα είναι προγραμματισμένοι να
γίνουν 800 πλειστηριασμοί. Αυτό ανέφερε στην ΕΡΤ η
δικηγόρος Άννα Κόρσανου.

προγραμματισμένων δημοπρασιών πραγματοποιήθηκαν,
το 20% των οποίων είχε ως αποτέλεσμα τη μεταβίβαση του
ακινήτου. Περισσότερα από τα μισά από αυτά αποκτήθηκαν
από τρίτους, ποσοστό αυξημένο σε σύγκριση με το
παρελθόν όταν η πλειονότητα των δημοπρατηθέντων
ακινήτων κατέληξαν στα χαρτοφυλάκια ακινήτων των
τραπεζών και των εταιρειών διαχείρισης δανείων». Στελέχη
της αγοράς διαχείρισης δανείων σημειώνουν ότι σε αυτή τη
φάση προέχει η επιτάχυνση των πλειστηριασμών για να
αυξηθούν οι ανακτήσεις δανείων ιδιαίτερα από τα
χαρτοφυλάκια που έχουν τιτλοποιηθεί με κρατικές
εγγυήσεις του Σχεδίου Ηρακλής, καθώς η διαδικασία
προχωρά με μεγάλες καθυστερήσεις και υπάρχει κίνδυνος
να επιβληθούν κυρώσεις στις εταιρείες διαχείρισης ή
ακόμη και να καταπέσουν κρατικές εγγυήσεις. Σε κάθε
περίπτωση, οι εταιρείες πιέζουν το υπουργείο
Οικονομικών να δώσει άλλη μια παράταση, την τελευταία
που δικαιούται εκ του νόμου να δώσει, στον πρώτο έλεγχο
που θα πρέπει να γίνει για να διαπιστωθεί αν οι εταιρείες
διαχείρισης προχωρούν στις ανακτήσεις σύμφωνα με τον
προγραμματισμό
που
περιλαμβάνεται
σε
κάθε
τιτλοποίηση. Η κυβέρνηση δέχεται συνεχή πίεση από τους
Θεσμούς να βελτιώσει ακόμη περισσότερο τη διαδικασία
των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. Μάλιστα, στην
τελευταία έκθεση εποπτείας γίνεται σαφές ότι ακόμη και
μετά το τέλος της ενισχυμένης επιτήρησης, τον Αύγουστο,
το θέμα αυτό θα συνεχίσει να παρακολουθείται πολύ στενά
από τις Βρυξέλλες, καθώς οι υποχρεώσεις που έχει
αναλάβει η κυβέρνηση για μεταρρυθμίσεις έχουν
μεταφερθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που
είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει η Αθήνα για να συνεχίσει
να εισπράττει τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. «

Η

αποτελεσματικότητα των
ηλεκτρονικών πλειστηριασμών
και η απρόσκοπτη εκτέλεσή τους
θα παρακολουθείται σε συνεχή βάση»,
τονίζει η Κομισιόν.

Σημειώνει ως θετική εξέλιξη την αλλαγή που εφαρμόζεται
από την αρχή του χρόνου, βάσει της οποίας η τιμή πρώτης
προσφοράς μειώνεται αυτόματα κατά 20% αν δεν υπάρξει
αρχικά ενδιαφέρον και επιπλέον κατά 15% στη συνέχεια,
αλλά τονίζει ότι «περαιτέρω βελτιώσεις θα μπορούσαν να
υλοποιηθούν στο μέλλον». Σε αυτή την κατεύθυνση, το
υπουργείο Δικαιοσύνης έλαβε τον Μάρτιο προτάσεις από
ειδική ομάδα εργασίας και αναμένεται να τις περιλάβει σε

Η

μόνη προστασία που υπάρχει,
από την στιγμή που θα έρθει
το ειδοποιητήριο για τον
πλειστηριασμό είναι να ανήκει
κάποιος στην κατηγορία των
ευάλωτων πολιτών και να μπορεί να
βγάλει το αντίστοιχο πιστοποιητικό

, είπε. Η κ. Κορσάνου απάντησε και σε μια σειρά
ερωτήσεων: Υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον από
πλειοδότες; Ποιο είναι το προφίλ τους; Ναι, υπάρχει πολύ
μεγάλο αγοραστικό ενδιαφέρον, κυρίως από ιδιώτεςεπενδυτές. Μπορεί ο οφειλέτης τελευταία στιγμή να πετύχει
ρύθμιση και να μην χάσει το σπίτι του; Υπάρχει ο
απαιτούμενος χρόνος για να γίνει μια διαπραγμάτευση. Ο
εξωδικαστικός μηχανισμός μπορεί να μπλοκάρει
πλειστηριασμό; Μπορεί, αλλά υπό προϋποθέσεις. Η κύρια
κατοικία δεν προστατεύεται πλέον, διευκρίνισε η κ.
Κόρσανου.
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θα μπορούσαν να
πραγματοποιηθούν
περαιτέρω βελτιώσεις
στον μηχανισμό
των πλειστηριασμών
«Τρέξτε τους πλειστηριασμούς και
βελτιώστε τον Εξωδικαστικό» είναι
το μήνυμα των θεσμών προς το
υπουργείο Οικονομικών. Όπως
τονίζει το mononews.gr αυτό
συμβαίνει επειδή ο εξωδικαστικός
μηχανισμός προχωρά με εξαιρετικά
αργούς ρυθμούς, ενώ και το ύψος
του «κουρέματος» της οφειλής –που
για να προχωρήσει απαιτείται η
συναίνεση
των
τραπεζώνδιαμορφώνεται κάτω από το 30%.
Αυτός είναι ένας από τους λόγους
που η Κομισιόν στην 14η έκθεση
αξιολόγησης
έβγαλε
«κόκκινη»
κάρτα και ζητά βελτιώσεις στον
εξωδικαστικό τόσο σε τεχνικό όσο
και σε νομικό επίπεδο και περιμένει
να λάβει τις προτάσεις από το
υπουργείο
Οικονομικών.
Να
σημειωθεί ότι στην πλατφόρμα της
Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους έχουν «ανέβει»
συγκεντρωθεί 52.000 υποθέσεις που
αναζητούν ρύθμιση, συνολικών
οφειλών 18 δις ευρώ, -τα 14 δις ευρώ
είναι οφειλές προς τις τράπεζες και
τα υπόλοιπα 4 δις προς το Δημόσιο.
Και ενώ έχουν οριστικοποιηθεί
αιτήματα για ρύθμιση περίπου 5.000
υποθέσεων (για χρέη 2 δις ευρώ),
έχουν ρυθμιστεί ελάχιστες. Οι
πληροφορίες κάνουν λόγο για 10-15
υποθέσεις. Μάλιστα στην 14η
Έκθεση Αξιολόγησης αναφέρεται
χαρακτηριστικά ότι το «κούρεμα»
που προσφέρεται στους ευάλωτους
δανειολήπτες διαμορφώνεται στο
28%.

Η

Κομισιόν
διατύπωσε επίσης
την πεποίθηση
της ότι στο μέλλον

, δεδομένου ότι οι πρόσφατα
εγκριθείσες
νομικές
βελτιώσεις
(όπως για παράδειγμα η αυτόματη
προσαρμογή της τιμής) τέθηκαν σε
ισχύ μόλις την 1η Ιανουαρίου 2022.
Και στέλνει σαφές μήνυμα στην
ελληνική πλευρά, σημειώνοντας
στην
έκθεση
της
πως
θα
παρακολουθεί σε συνεχή βάση,
τόσο την αποτελεσματικότητα των
ηλεκτρονικών πλειστηριασμών όσο
και την ανεμπόδιστη διεξαγωγή τους
(συχνά μπλοκάρεται η διενέργεια
τους
από
απεργίες
συμβολαιογράφων για παράδειγμα).

Βέβαια παραδέχεται πως υπάρχει
επιτάχυνση στη διεξαγωγή των
πλειστηριασμών
–από
τον
Σεπτέμβριο του 2021 που ξεκίνησαν
και πάλι-, καθώς την περίοδο από 1η
Οκτωβρίου 2021 έως 18 Μαρτίου
2022,
διενεργήθηκαν
9.586
πλειστηριασμοί, από τους 13.695
που
είχαν
προγραμματιστεί
(ποσοστό πάνω από 70%), και
άλλαξαν χέρια 1.917 ακίνητα. Και το
θετικό είναι ότι τα περισσότερα από
αυτά τα ακίνητα διότι στο πρόσφατο
παρελθόν η πλειονότητα των
δημοπρατούμενων
ακινήτων
κατέληγε
στα
χαρτοφυλάκια
ακινήτων των τραπεζών και των
servicers.

Τ

ραπεζίτες
και servicers
σημειώνουν
πως ο αριθμός των
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πλειστηριασμών από
αυτόν τον μήνα θα
είναι τρεις φορές
πάνω σε σχέση με
το πρώτο τρίμηνο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους
φέτος θα πραγματοποιηθούν περί
τις 50.000 πλειστηριασμοί και
σύμφωνα με τους servicers «αυτός
είναι ο αριθμός που πρέπει να
γίνεται ετησίως προκειμένου να
επιτευχθούν και τα πλάνα των
τιτλοποιήσεων». Μάλιστα πηγές της
αγοράς
σημειώνουν
πως
ο
πλειστηριασμός για το ακίνητο των
20 στρεμμάτων που ανήκε στην
οικογένεια Τίγκα και αποκτήθηκε
προ ημερών από τον εφοπλιστή
Γιώργο Προκοπίου δημιουργεί νέα
δεδομένα, καθώς η τιμή πρώτης
προσφοράς
υπερδιπλασιάστηκε
από τα 14,65 εκατ. ευρώ στα 30,57
εκατ. ευρώ. Ανοίγει λοιπόν μία
αγορά για τα ακριβά ακίνητα που
βγαίνουν σε πλειστηριασμό και τα
οποία προσελκύουν το ενδιαφέρον
επενδυτών, οι οποίοι σπεύδουν να
προσφέρουν τιμή πολύ υψηλότερη
της αρχικής.
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Η Άρτεμης Σπηλιώτη στην «Εφημερίδα των Συντακτών»
καταγράφει: Μία επιπλέον άσκηση ισορροπίας τρόμου
αποτελούν οι πλειστηριασμοί κατοικίας για την κυβέρνηση,
που διακηρύσσει ότι θέλει να εξαντλήσει την τετραετία,
αλλά ετοιμάζεται διά παν... φθινοπωρινό ενδεχόμενο
καθώς η ακρίβεια έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο, ασκώντας
ασφυκτικές πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με τις
προβλέψεις να κάνουν λόγο για ακόμα έναν δύσκολο
χειμώνα. Με τον πληθωρισμό να έχει σπάσει το φράγμα του
10%, πλήττοντας κυρίως χαμηλά και μεσαία εισοδήματα (τα
νοικοκυριά με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 751-1.100
ευρώ δαπανούν το 27,1% και το 13,6% του εισοδήματός
τους για διατροφή και ενέργεια αντίστοιχα), και το κόστος
στέγασης συνεχώς να ανεβαίνει,

Τ

ο ιδιωτικό χρέος βαίνει με
σπασμένα φρένα προς τα 300 δισ.
ευρώ καθώς οι πολίτες αλλάζουν
τις προτεραιότητες στις πληρωμές
τους: πρώτα οι λογαριασμοί ρεύματος,
μετά οι τράπεζες –κυρίως τα
στεγαστικά– και στο τέλος η Εφορία.

Οι «πλούσιοι» που κατέχουν Ι.Χ. γεμίζουν το ρεζερβουάρ
(στην Αττική) με 2,3 ευρώ/λίτρο και πρέπει να είναι και
ευχαριστημένοι. Είναι εύκολα αντιληπτό για όποιον θέλει
να δει... ολιστικά την κατάσταση της οικονομίας και της
κοινωνίας ότι αυτό δεν μπορεί να στηριχτεί ουσιαστικά και
μεσοπρόθεσμα
με
έκτακτα
επιδόματα,
καθώς
«λεφτόδεντρα» δεν υπάρχουν. Και κυρίως, δεν υπάρχουν
«ολιστικές» πολιτικές στήριξης των πολιτών που θα
αντιμετωπίσουν χρόνιες παθογένειες, όπως η κραυγαλέα
απουσία στεγαστικής πολιτικής
και
ουσιαστικής
προστασίας του δικαιώματος στην κατοικία. Η
προδιαγεγραμμένη έξοδος της χώρας από την Ενισχυμένη
Εποπτεία και η παράταση της Γενικής Ρήτρας Διαφυγής το
2023 ενδεχομένως να δίνουν δυνατότητες ελιγμών στην
κυβέρνηση, ωστόσο τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι
περιορισμένα και άμεσο θετικό και ουσιαστικό αποτύπωμα
στην καθημερινότητα δεν αναμένεται να έχουν. Μέσα σ’
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αυτήν τη ζοφερή πραγματικότητα η κυβέρνηση καλείται
μεταξύ άλλων να διαχειριστεί την επιστροφή στην
κανονικότητα των πλειστηριασμών, που συντελούνται ήδη
από το περασμένο φθινόπωρο, ύστερα από πολύμηνο
οριζόντιο «πάγωμα» λόγω πανδημίας και ενώ έχει
συσσωρευτεί ένα τεράστιο απόθεμα πλειστηριασμών που
έχουν αναβληθεί. Η κυβέρνηση θα ήθελε να «παγώσει»
τους πλειστηριασμούς για όλη τη διάρκεια της άτυπης
προεκλογικής περιόδου στην οποία έχουμε εισέλθει ώστε
να αποφύγει ακόμα ένα πεδίο δυσαρέσκειας, αφού οι
πλειστηριασμοί, όσο… προσεκτικοί και ανώδυνοι κι αν
είναι, αποτελούν κερασάκι στη διόλου γευστική «τούρτα»
της ακρίβειας και του πληθωρισμού. Σε άλλες εποχές, με
τον έναν ή τον άλλο τρόπο, η κυβέρνηση θα μπορούσε να
ασκήσει μεγάλες πιέσεις στις τράπεζες και στους servicers,
στα χέρια των οποίων βρίσκεται πλέον ο μεγαλύτερος
όγκος των «κόκκινων» δανείων, ώστε να τραβήξουν
χειρόφρενο. Ωστόσο, με τις τιτλοποιήσεις των «κόκκινων»
δανείων και την ένταξή τους στο πρόγραμμα «Ηρακλής»,
μέσω του οποίου δίνεται εγγύηση, έναντι ετήσιας αμοιβής,
στους senior τίτλους, οι servicers πρέπει να επιτύχουν
τους στόχους ανάκτησης που περιγράφονται στα
δεσμευτικά επιχειρησιακά σχέδια. Αυτό βέβαια δεν
σημαίνει ότι αν δεν είχαν γίνει τιτλοποιήσεις ή το
πρόγραμμα «Ηρακλής» δεν θα γίνονταν πλειστηριασμοί ή
ότι στο σφυρί βγαίνουν περιουσιακά στοιχεία μόνο για
οφειλές προς τις τράπεζες. Όπως αναφέρεται στην
τελευταία έκθεση Χρηματοπιστωτικών Σταθερότητας της
ΤτΕ, από τα δανειακά ανοίγματα που τιτλοποιήθηκαν
προβλέπεται να εισπραχθεί κατά μέσο όρο το 72,7% των
αρχικών. Το ποσοστό είσπραξης διαμορφώνεται με βάση
τις προγραμματισμένες στρατηγικές για τη διαχείριση των
ανοιγμάτων, με το 58,6% να προέρχεται από τη διενέργεια
ρυθμίσεων, το 35,6% από εισπράξεις από ρευστοποιήσεις
και την εύρεση συναινετικής λύσης και τέλος το 5,5% από
τις απλές εισπράξεις.
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Σ

ύμφωνα με τον διευθύνοντα
σύμβουλο της CEPAL, Θεόδωρο
Αθανασόπουλο, σε ετήσια βάση
πρέπει να διενεργούνται 40.00050.000 πλειστηριασμοί ώστε
να επιτευχθούν οι στόχοι των
επιχειρησιακών σχεδίων
των εταιρειών διαχείρισης.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ένωσης των
servicers και διευθύνων σύμβουλος της DoValue, Τάσος
Πανούσης, επαναλαμβάνει ότι «η αναγκαστική εκτέλεση
δεν είναι ούτε ο στόχος ούτε το συμφέρον ούτε η επιδίωξή
μας. Όχι απλώς δεν αποτελεί προτεραιότητα, αλλά είναι η
έσχατη λύση. Χωρίς την ύπαρξή της, όμως, δημιουργείται
μια αίσθηση θεσμικής χαλαρότητας σε εκείνους ακριβώς
που θέλουν να αποφύγουν υποχρεώσεις τις οποίες
ανέλαβαν και μπορούν να εκπληρώσουν». Στην τελευταία,
14η Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή εστιάζοντας στην κληρονομιά του ιδιωτικού μη
εξυπηρετούμενου χρέους, μεγάλο μέρος του οποίου έφυγε
από τις τράπεζες κυρίως μέσω του «Ηρακλή» αλλά
παραμένει στην οικονομία, σημειώνει ότι το κύριο βάρος
της επίλυσης του βρίσκεται στους servicers που
διαχειρίζονται 79,7 δισ. ευρώ «κόκκινων» δανείων (τέλος
2021). «Η πανδημία έχει περιπλέξει την ομαλή εκτέλεση των
επιχειρηματικών σχεδίων για ορισμένα από τα
τιτλοποιημένα
χαρτοφυλάκια
μη
εξυπηρετούμενων
δανείων. Το νέο εργαλείο εξωδικαστικής ρύθμισης
αναμένεται επίσης να διευκολύνει τις προσπάθειες των
servicers να επιτύχουν τους στόχους των business plans»,
λέει η Κομισιόν.

Ε

ίναι σαφές ότι οι πλειστηριασμοί
θα γίνουν και θα αφορούν
και πρώτη κατοικία.

Είναι βέβαιο ότι θα δούμε δράματα και ξεσπιτώματα τα
επόμενα χρόνια, αν και σε έναν βαθμό θα αποφευχθούν
όταν και όποτε αρχίσει να λειτουργεί ο Φορέας Απόκτησης
και Επαναμίσθωσης Ακινήτων που αφορά τους ευάλωτους
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που πτωχεύουν. Και θα μάθουμε να ζούμε με τους
πλειστηριασμούς και τον πτωχευτικό κώδικα όπως μάθαμε
να ζούμε με υποστελεχωμένα νοσοκομεία, σχολεία,
πανεπιστήμια. Τα μέτρα «ασπιρίνες», επιδοματικού
χαρακτήρα, που αφορούν κυρίως τους πολύ ευάλωτους
δεν είναι τίποτα περισσότερο από σήκωμα του χαλιού για
να κρυφτεί το βασικό πρόβλημα: χαμηλοί μισθοί,
δραματική συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος,
αύξηση του κόστους ζωής και «πληρωμή» των αμαρτιών
του παρελθόντος από τους ίδιους και τους ίδιους. Το
«πάγωμα» ή ο περιορισμός των πλειστηριασμών δεν
μπορεί και δεν είναι η «ολιστική» λύση του προβλήματος
του ιδιωτικού χρέους. Ούτε μπορεί να «υποκαταστήσει»
την απουσία στεγαστικής πολιτικής με κοινωνικό πρόσημο
μετά και τη διάλυση του Οργανισμού Εργατικής
Κατοικίας/Εστίας και την ευθύνη της οποίας δεν μπορούν
να έχουν ούτε οι τράπεζες ούτε οι servicers, που είναι
επιχειρήσεις και στοχεύουν στο κέρδος, αλλά η
συντεταγμένη πολιτεία. Της δικής της πολιτικής αναπηρίας
και κοινωνικού κυνισμού είναι όμηροι οι δεκάδες χιλιάδες
δανειολήπτες που βρίσκονται σε οδυνηρή αναμονή της
απώλειας της κατοικίας τους, που προς το παρόν απλώς
αναβάλλεται. Το ζητούμενο για όλους –κυρίως για τους
δανειολήπτες– είναι να θεραπευτούν τα «κόκκινα» δάνεια,
να γίνουν ξανά ενήμερα ώστε να αποκατασταθεί η
πρόσβαση
νοικοκυριών
και
επιχειρήσεων
στο
χρηματοπιστωτικό
σύστημα,
να
υποβοηθηθεί
η
εκπλήρωση των επιχειρηματικών πλάνων που φέρουν την
εγγύηση του Δημοσίου, πράγμα που θα προστατεύσει τον
Έλληνα φορολογούμενο και θα ενισχύσει την κεφαλαιακή
βάση των τραπεζών, σημειώνει ο Τ. Πανούσης, πρόεδρος
της Ένωσης των Εταιρειών Διαχείρισης Κόκκινων
Δανείων. Μέσω των servicers πέρυσι μόνο δάνεια άνω των
2,8 δισ. ευρώ αναταξινομήθηκαν ως «εξυπηρετούμενα» και
επανήλθαν στα υγιή τραπεζικά χαρτοφυλάκια. Εκτιμάται
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ότι μόνο από τις τιτλοποιήσεις θα ρυθμιστούν και θα
καταστούν ενήμερα δάνεια 15 δισ. ευρώ. «Η επιλογή, ο
στόχος και η επιχειρηματική μας προτίμηση είναι βέβαια η
εξεύρεση βιώσιμης λύσης. Την τελευταία διετία ρυθμίσαμε
περισσότερα από 160.000 δάνεια, ύψους πάνω από 5,5 δισ.
€ και οι αριθμοί αυτοί αφορούν αποκλειστικά χαρτοφυλάκια
που έχουν μεταβιβαστεί και βρίσκονται εκτός τραπεζικών
ισολογισμών. Σε πολλές –στις περισσότερες– περιπτώσεις
οι λύσεις που δώσαμε περιλάμβαναν και άφεση χρέους»,
ανέφερε πρόσφατα σε συνέδριο ο Τάσος Πανούσης. Και
τόνισε ότι οι servicers θεωρούν σημαντικό να υπάρχει ένα
αποτελεσματικό δίχτυ κοινωνικής προστασίας για τις
στεγαστικές ανάγκες των ευάλωτων νοικοκυριών.
«Ωστόσο, η ύπαρξη τέτοιων μηχανισμών προστασίας
αποτελεί και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα διακριτό
ζήτημα κοινωνικής πολιτικής. Η αποτελεσματική
αντιμετώπιση αντίστοιχων ζητημάτων δεν μπορεί να έρθει
μέσα από οριζόντιες προσεγγίσεις προστασίας και
αναστολής των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως
έγινε στο παρελθόν με τον νόμο Κατσέλη», είπε ο
πρόεδρος της Ένωσης των Servicers.

Οι διαχρονικές ευθύνες του πολιτικού και του τραπεζικού
συστήματος για την αλόγιστη πιστωτική επέκταση «τις
εποχές των παχιών αγελάδων», που στην πραγματικότητα
ποτέ δεν υπήρξαν, και η μη υιοθέτηση πολιτικών έγκαιρης
αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους και ειδικότερα των
«κόκκινων» δανείων -με τους «θεσμούς» να φέρουν μεγάλο
μερίδιο ευθύνης μιας και είχαν το πάνω χέρι για
περισσότερο από δέκα χρόνια- είναι ο ελέφαντας στο
δωμάτιο
της
κοινωνικής
συνοχής.
Ο
νόμος
Κατσέλη/Σταθάκη προστάτευσε χιλιάδες δανειολήπτες,
όμως η προβληματική εφαρμογή του έδωσε καταφύγιο σε
στρατηγικούς κακοπληρωτές και κράτησε σε ομηρία
χιλιάδες δανειολήπτες που περίμεναν για πολλά χρόνια
την εκδίκαση της υπόθεσής τους. Ο Πτωχευτικός Κώδικας
με τον οποίον πορευόμαστε πλέον έχει στόχο να λύσει -όχι
ανώδυνα- το πρόβλημα της υπερχρέωσης και ο
Εξωδικαστικός Μηχανισμός να δώσει βιώσιμες ρυθμίσεις
αποπληρωμής. Μακάρι η κυβέρνηση να προχωρούσε με
την ίδια σπουδή στη δημιουργία ενός πλαισίου κοινωνικής
στεγαστικής πολιτικής πριν φτιάξει τον νέο Πτωχευτικό,
«κομμάτι» του οποίου είναι ο Φορέας Απόκτησης και
Επαναμίσθωσης Ακινήτων που θα δημιουργηθεί και
απλώς αποτρέπει την έξωση των ευάλωτων από το σπίτι
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που θα χάσουν όταν πτωχεύσουν, διαμένοντας πλέον ως
νοικάρηδες με την επιδότηση του κράτους. Το
χρηματοπιστωτικό σύστημα και κυρίως το κράτος δεν
έχουν κερδίσει τη χαμένη εμπιστοσύνη των πολιτών, ώστε
να στραφούν μαζικά σε αυτούς τους δύο πυλώνες και να
λύσουν το πρόβλημα της υπερχρέωσης. Έτσι είτε
καταφεύγουν σε λύσεις «πελατειακού κράτους», είτε
γίνονται βορά επιτήδειων, είτε μάταια προσπαθούν να
κρύψουν το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Από την άλλη
πλευρά το σύστημα, παρά την όποια πρόοδο, αδυνατεί να
ξεχωρίσει ποιος έχει πραγματική ανάγκη προστασίας από
τον πλειστηριασμό της πρώτης κατοικίας ή άλλου
περιουσιακού στοιχείου που θα του επιτρέπει να έχει ένα
εισόδημα ώστε να διαβιώνει αξιοπρεπώς. Ανάχωμα σε όλη
αυτή την κατάσταση είναι σε σημαντικό βαθμό η Ειδική
Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους μέσω των 52
Κέντρων Εξυπηρέτησης των Δανειοληπτών: από τον
Μάρτιο του 2017 μέχρι τον Απρίλιο του 2022
εξυπηρετήθηκαν
62.361
πολίτες
που
έλαβαν
εξατομικευμένες συμβουλές. Το στοίχημα για τη νέα ειδική
γραμματέα, Μαριαλένα Αθανασοπούλου (διαδέχτηκε τον
Φώτη Κουρμούση πριν από λίγους μήνες), είναι να
βελτιωθούν, να γίνουν πιο λειτουργικές για τους πολίτες οι
πλατφόρμες (Εξωδικαστικού, έγκαιρης προειδοποίησης
που εντοπίζει ενδεχόμενα προβλήματα αποπληρωμής),
ώστε το νέο πλαίσιο του Πτωχευτικού να γίνει «game
changer» για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

* Το συνολικό απόθεμα των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων
(ΜΕΔ) έχει διαμορφωθεί σε 18,4 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά
61% ή 28,8 δισ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2020 (47,2
δισ. ευρώ). * Το σύνολο των δανείων είναι 144,1 δισ. ευρώ.
Το ποσοστό των ΜΕΔ είναι 12,8%, εκ των οποίων αβέβαιης
είσπραξης 6,5 δισ. ευρώ (35%), το 31% είναι σε
καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών, δηλαδή
«κόκκινα» και το 33% είναι καταγγελμένες απαιτήσεις. * Τα
δάνεια των νοικοκυριών είναι 39,8 δισ. ευρώ με το 12,2%
ΜΕΔ. Τα στεγαστικά ανέρχονται σε 31,9 δισ. ευρώ και τα μη
εξυπηρετούμενα αντιπροσωπεύουν το 10,4%. Από τα ΜΕΔ
το 53% είναι αβέβαιης είσπραξης, το 27% «κόκκινα» και το
20% καταγγελμένα. Η συνολική αξία των ανοιγμάτων που
διαχειρίζονται οι servicers ανέρχεται σε 85,6 δισ. ευρώ με
στοιχεία Δεκεμβρίου 2021. Το 96% αυτών αφορά μη
εξυπηρετούμενα ανοίγματα (το 81% καταγγελμένα). Το 51%
είναι επιχειρηματικά δάνεια και ακολουθούν το
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χαρτοφυλάκιο καταναλωτικής πίστης (26%) και το
χαρτοφυλάκιο στεγαστικής πίστης (23%). Πηγή: ΤτΕ Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Μάιος 2022)
Για να φτάσει ένα δάνειο να «κοκκινίσει», δηλαδή να μην
εξυπηρετείται για περισσότερες από 90 μέρες, να
καταγγελθεί και να φτάσει η ώρα που θα χτυπήσει το
«ηλεκτρονικό σφυρί» χρειάζονται στην καλύτερη
περίπτωση τρία χρόνια. Είναι λοιπόν σαφές ότι οι
πλειστηριασμοί που θα «σκάσουν» τους επόμενους μήνες
θα αφορούν κατά κύριο λόγο χρονίζουσες περιπτώσεις.
Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις πριν από μερικές ημέρες
ολοκληρώθηκε ο πλειστηριασμός του εμβληματικού
ακινήτου του Λάκη Γαβαλά στην Κάντζα Αττικής έναντι
9.000.000 ευρώ. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν βγαίνουν
στο σφυρί ακίνητα πολύ μικρότερης αξίας. Φαίνεται
πάντως ότι υπό την πίεση των τιτλοποιήσεων ο βαρύς
πέλεκυς του πλειστηριασμού έπεσε πάνω σε κατέχοντες
που πριν από μερικά χρόνια έμοιαζε αδιανόητο ότι θα
αγγιχτούν. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας eauction.gr για το διάστημα από τις αρχές του
χρόνου μέχρι τις 31/12/2022 έχουν ήδη αναρτηθεί προς
διεξαγωγή 26.802 πλειστηριασμοί, εκ των οποίων οι 26.479
αφορούν ακίνητα κάθε είδους, από μεγάλα εμπορικά
ακίνητα, ξενοδοχεία, βιομηχανικές εγκαταστάσεις μέχρι
διαμερίσματα, χωράφια (σε αρκετές περιπτώσεις ποσοστό
επί της ιδιοκτησίας), θέσεις πάρκινγκ και αποθήκες. Αλλά
και κινητά όπως... μια επικαθήμενη καρότσα, κοινή, μη
ανατρεπόμενη, Δ.Χ., ή ένα καρότσι μεταφοράς, με τιμή
πρώτης προσφοράς τα 34,00 ευρώ με τον επισπεύδοντα
να είναι ιδιώτης/εταιρεία. Σύμφωνα με στοιχεία του
Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών-Πειραιώς- Αιγαίου,
έως το τέλος του έτους θα αναρτηθούν περίπου 10.000
επιπλέον πλειστηριασμοί, ανεβάζοντας τον συνολικό
αριθμό σε πάνω από 36.000. Σημειώνεται ότι σε πολλές
περιπτώσεις ακίνητα πολύ μικρής αξίας αποτελούν μέρος
μεγαλύτερου πλειστηριασμού, όμως για τυπικούς λόγους
το «ηλεκτρονικό σφυρί» χτυπάει ξεχωριστά. Για
παράδειγμα, για τον πλειστηριασμό ενός διαμερίσματος
που διαθέτει αποθήκη στο υπόγειο το «ηλεκτρονικό σφυρί»

Το
ρεπορτάζ
του
paron.gr
προαναγγέλλει το ζοφερό μέλλον
των δανειοληπτών : Χιλιάδες
ακίνητα,
σπίτια,
εργοστάσια,
καταστήματα, βρίσκονται ένα βήμα
πριν από τον πλειστηριασμό για
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μπορεί να χτυπήσει δύο φορές. Έτσι, από τους 12.869
πλειστηριασμούς που έχουν ολοκληρωθεί από τις αρχές
του χρόνου στους 2.951 η τιμή 1ης προσφοράς ήταν μέχρι
10.000 ευρώ. Στο 80% των περιπτώσεων επισπεύδοντες
είναι servicers και τράπεζες, που θέτουν προτεραιότητες με
βάση την αξία και την εμπορευσιμότητα των ακινήτων. Το
ποσοστό των «γόνιμων» πλειστηριασμών δεν ξεπερνά το
40%.

Α

πό τότε που άνοιξε η
πλατφόρμα των ηλεκτρονικών
πλειστηριασμών έχουν γίνει
πάνω από 32.000 πλειστηριασμοί

(9.200 το 2018, 16.500 το 2019, 9.900 το 2020 και 1.920 το
2021) και οι 10.600 από αυτούς αφορούσαν κατοικίες.
Τέλος, εφόσον ξεκινήσει -σε 15 μήνες- ο Φορέας Πώλησης
και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, εκτιμάται ότι στα τρία
πρώτα χρόνια λειτουργίας του θα ενταχθούν στην ομπρέλα
του περίπου 12.000 ακίνητα.

κάθε είδους δάνεια, τα οποία δεν
εξυπηρετούν, προφανώς, γιατί το
«Ταμείο» έχει στερέψει εδώ και
καιρό. Οι πλειστηριασμοί ακινήτων
σε πρώτη φάση υπολογίζονται σε
40.000 – 50.000 τον χρόνο, όσοι

ήταν, δηλαδή, και οι πλειστηριασμοί
που γίνονταν σε ετήσια βάση την
περίοδο 2000 – 2007. Τα ακίνητα που
είναι
συνδεδεμένα
με
δάνεια
υπολογίζονται σε 500.000 – 600.000.

Σταματάει το «φακέλωμα των
μεγαλοφειλετών» η Τράπεζα της
Ελλάδος. Όπως επισημαίνει το
mononews.gr η επαναφορά στην
κανονικότητα όταν αναφερόμαστε
σε τράπεζες αποδεικνύεται ότι θέλει
πολύ χρόνο. Για παράδειγμα ο
διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
Γιάννης Στουρνάρας αποφάσισε να

μπει τέλος στο «φακέλωμα των
μεγαλοφειλετών» , για στατιστικούς
λόγους πάντοτε. Για να πιάσουμε το
νήμα της Ιστορίας από την αρχή, η
υποχρέωση αυτή των τραπεζών
επιβλήθηκε σε αρκετά χαλεπούς
καιρούς στο τέλος του 2016.
Σύμφωνα με την τότε απόφαση του
διοικητής της ΤτΕ οι τράπεζες και
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γενικότερα οι εταιρείες παροχής
πιστώσεων
υποχρεούνται
να
γνωστοποιούν στην Διεύθυνση
Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος
της Τράπεζας της Ελλάδος στοιχεία
μεγάλων οφειλετών, εφόσον το

συνολικό υπόλοιπο της οφειλής
τους υπερβαίνει το ποσό του ενός
εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000). Η
απόφαση αυτή είχε στηριχθεί τότε
στην την ανάγκη να διαθέτει η
Τράπεζα της Ελλάδος εξειδικευμένη

Το euro2day.gr καταγράφει την παρούσα κατάσταση στα
δάνεια με την αύξηση των επιτοκίων: Το μέσο σταθμισμένο
επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε
αμετάβλητο στο 0,04%, σύμφωνα με τα στοιχεία της
Τράπεζας της Ελλάδος. Ειδικότερα, τα μέσα επιτόκια των
καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά και από
επιχειρήσεις παρέμειναν αμετάβλητα στο 0,02% και 0,00%
αντίστοιχα. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με
συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά
παρέμεινε επίσης αμετάβλητο σε σχέση με τον
προηγούμενο μήνα, στο 0,13%.

Τ

ο μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του
συνόλου των νέων δανείων προς
νοικοκυριά και επιχειρήσεις
αυξήθηκε κατά 32 μονάδες βάσης
και διαμορφώθηκε στο 4,14%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων
χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει
τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και
τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς)
μειώθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο
14,62%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με
συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε
κατά 14 μονάδες βάσης στο 11,05%. Το μέσο επιτόκιο των
στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε
κατά 4 μονάδες βάσης στο 2,40%. Το μέσο επιτόκιο των
επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια
μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο
3,83%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών
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στατιστική πληροφόρηση για τα
στοιχεία των μεγάλων οφειλετών
εποπτευόμενων
ιδρυμάτων,
με
σκοπό την πληρέστερη ανάλυση
των χρηματοπιστωτικών εξελίξεων.

δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 6,53%. Το μέσο
επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με
συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε
κατά 65 μονάδες βάσης, τον Απρίλιο του 2022, και
διαμορφώθηκε στο 3,49%. Το μέσο επιτόκιο των δανείων
τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αυξήθηκε κατά 37 μονάδες βάσης και
διαμορφώθηκε στο 3,54%. Όσον αφορά τη διάρθρωση των
επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το
μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ αυξήθηκε
κατά 16 μονάδες βάσης στο 4,68%, για δάνεια από 250.001
μέχρι 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 16 μονάδες βάσης στο
3,39% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά
81 μονάδες βάσης στο 3,44%. Το μέσο σταθμισμένο
επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων
(συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας)
παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,03%. Ειδικότερα, το μέσο
επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων με
συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη από νοικοκυριά
παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,08%, ενώ το αντίστοιχο
επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε
σχεδόν αμετάβλητο στο 0,10%. Το μέσο σταθμισμένο
επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων παρέμεινε αμετάβλητο
στο 3,49%. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα
υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των
5 ετών και το αντίστοιχο επιτόκιο των καταναλωτικών και
λοιπών δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη
κερδοσκοπικά ιδρύματα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα
στο 1,94% και 6,34% αντίστοιχα. Το μέσο επιτόκιο των
επιχειρηματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών
παρέμεινε αμετάβλητο στο 3,01%, ενώ το αντίστοιχο
επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε σχεδόν
αμετάβλητο στο 4,25%.
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Σαββατοκύριακα. Μέσω αυτής της
υπηρεσίας πραγματοποιείται μια
ευρύτατη γκάμα πληρωμών που
καλύπτει συνολικά συναλλαγές για
περισσότερους από 300 φορείς και
οργανισμούς. Η πληρωμή του
φόρου εισοδήματος, του ΕΝΦΙΑ,
καθώς και όλων των λογαριασμών,
μπορεί να γίνει είτε με χρήση
μετρητών είτε μέσω χρεωστικής,
πιστωτικής
ή
προπληρωμένης
κάρτας. Σύμφωνα με τα πιο
πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας
της Ελλάδος (ΤτΕ),

Την δυνατότητα εφάπαξ πληρωμής του ΕΝΦΙΑ με πιστωτικές κάρτες, μέχρι και σε
12 μηνιαίες άτοκες δόσεις (τρεις μέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας),
δίνουν οι τράπεζες στους φορολογούμενους. Όπως μεταδίδει το moneypress.gr
ταυτόχρονα δίνουν τη δυνατότητα πληρωμής μέχρι και σε 12 μηνιαίες δόσεις και
την κάθε επιμέρους δόση του ΕΝΦΙΑ. Μέσω των πιστωτικών καρτών των
τραπεζών και με άτοκες δόσεις μπορούν επίσης να εξοφληθούν οι δόσεις του
φόρου εισοδήματος και λοιπές Βεβαιωμένες Οφειλές εκτός Ρύθμισης, επίσης έως
και σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις. Όπως έχουν επισημάνει αρμόδια τραπεζικά
στελέχη ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός φορολογουμένων εξοφλεί τις οφειλές
του από τα εναλλακτικά ψηφιακά τραπεζικά δίκτυα, χρησιμοποιώντας μάλιστα τη
δυνατότητα άτοκων δόσεων. Είτε μέσω του internet και mobile banking των
τραπεζών, καθώς οι χρήστες του κάθε δικτύου έχουν ξεπεράσει τα 4 εκατομμύρια
για το καθένα ξεχωριστά, είτε μέσω του δικτύου των ΑΤΜ των τραπεζών καθώς
και του phone banking. Οι φορολογούμενοι μπορούν επίσης να εξοφλήσουν τις
οφειλές τους ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας της ΑΑΔΕ.
Δυνατότητα πληρωμής οφειλών στο Δημόσιο με φυσική παρουσία και τη χρήση
καρτών έχουν οι φορολογούμενοι μέσω και του εκτεταμένου δικτύου των ΕΛΤΑ
σε κάθε νομό της χώρας. Επίσης τη δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης της
πληρωμής των δόσεων βεβαιωμένων οφειλών και ρυθμίσεων στο Δημόσιο,
μεταξύ των οποίων και ο ΕΝΦΙΑ, έχουν οι φορολογούμενοι και μέσω του δικτύου
του εκτεταμένου δικτύου 3.000, περίπου, καταστημάτων του ΟΠΑΠ, μέσω της
υπηρεσίας πληρωμών tora Wallet, θυγατρικής εταιρείας του ομίλου ΟΠΑΠ, που
εξυπηρετεί το κοινό καθημερινά μέχρι αργά το βράδυ, ακόμα και τα

Την ώρα που το μεγαλύτερο μέρος
της κοινωνίας δυσκολεύεται να τα
βγάλει πέρα, οι πολύ πλούσιοι εντός
Ελλάδας φαίνεται πως κατόρθωσαν
σχεδόν να
διπλασιάσουν
τις
καταθέσεις τους. Το left.gr τονίζει

O

συνολικός αριθμός
των ενεργών
καρτών πληρωμών
σε κυκλοφορία
στο τέλος του 2021
ανήλθε σε 19,7 εκατ.,
αυξημένος κατά 6%
σε σχέση με το 2020.

Στις επιμέρους κατηγορίες καρτών,
ο αριθμός των χρεωστικών καρτών
αυξήθηκε κατά 7% και ανήλθε σε 16,8
εκατ. κάρτες. Αξιοσημείωτη αύξηση
καταγράφηκε για πέμπτη συνεχή
χρονιά
στην
έκδοση
προπληρωμένων καρτών, οι οποίες
ανήλθαν σε 1,9 εκατ., αυξημένες
κατά
13%.
Ο
αριθμός
των
πιστωτικών
καρτών
επίσης
παρουσίασε αύξηση κατά 2% και
ανήλθε σε 2,9 εκατ. κάρτες. Οι
εικονικές κάρτες αυξήθηκαν κατά 7%
στις 107.000 κάρτες.

πως από τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος,

Ό

σοι διατηρούσαν ήδη καταθέσεις άνω του
1 εκατ. ευρώ κατόρθωσαν να προσθέσουν
άλλα τόσα στους λογαριασμούς τους.
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Τα
συγκεκριμένα
στοιχεία
περιλαμβάνουν και τον Δεκέμβριο
του 2021, που φαίνεται ότι το
μεγαλύτερο μέρος των πολιτών είδε
τις καταθέσεις του να παραμένουν
«παγωμένες». Όπως φαίνεται από
τα στοιχεία που παραθέτει η
Τράπεζα
της
Ελλάδος
στην
τελευταία
έκθεση
για
τη
Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, οι
καταθέσεις
των
φυσικών
προσώπων σημείωσαν μεγάλη
αύξηση από το τέλος του 2019 έως το
τέλος του 2021, καθώς εκτινάχθηκαν
σχεδόν κατά
20
δισ.
ευρώ
υψηλότερα (19,736 δισ. για την
ακρίβεια), υπό την επίδραση της
αναγκαστικής αποταμίευσης την
περίοδο των lockdown. Ωστόσο,
αυτό δεν συνεπάγεται ότι όλοι οι
καταθέτες αύξησαν κατά το ίδιο
ποσοστό τα ποσά που διατηρούν
στις τράπεζες. Οι λίγοι που
διατηρούν ποσά 1-5 εκατ. ευρώ
είχαν στη διετία αύξηση καταθέσεων
κατά 41,7%, ενώ η ακόμη πιο μικρή
ομάδα καταθετών με ποσά 5-10 εκατ.
ευρώ είχαν αύξηση κατά 52,3%. Οι
πολύ πλούσιοι, με ποσά άνω των 10
εκατ. ευρώ, σχεδόν διπλασίασαν τις
καταθέσεις τους (+91,8%). Στις
κατηγορίες των καταθετών με ποσά
5.000-1 εκατ. ευρώ, καταγράφονται
διψήφια ποσοστά αυξήσεων, από
15,7% έως 37,3%. Όμως όσοι έχουν
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μέχρι 5.000 ευρώ, είδαν μείωση καταθέσεων κατά 4,3% το 2021, που εξανέμισε ένα
μεγάλο μέρος της αύξησης του 2020, με αποτέλεσμα συνολικά στη διετία το
ποσοστό της αύξησης των καταθέσεών τους να είναι χαμηλό, μόλις 4,4%.
Μάλιστα, η παρούσα συγκυρία της μεγάλης ενεργειακής κρίσης ενδεχομένως να
οδηγήσει σε μειώσεις μέσα στο επόμενο διάστημα. Παράλληλα, σύμφωνα με τα
τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, στο τέλος Μαρτίου το
σύνολο της καταθετικής βάσης διαμορφώθηκε στα 176,59 δισ. ευρώ, μειωμένο
κατά 951 εκατ. ευρώ σε μηνιαία βάση, ενώ το δίμηνο Φεβρουαρίου-Μαρτίου η
πτώση ξεπέρασε τα 1,2 δισ. ευρώ. Στο πρώτο τρίμηνο οι εκροές έφτασαν τα 3,4
δισ. ευρώ, που αποτελεί το χειρότερο ξεκίνημα από το 2015, περίοδος κατά την
οποία φυσικά και νομικά πρόσωπα απέσυραν λόγω των πολιτικών εξελίξεων
μαζικά τις καταθέσεις τους από τις τράπεζες.

«δημοκρατική», ο κατηγορούμενος ταυτοποιήθηκε ως ο
«ιθύνων νους» κομπίνας από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος, το έτος 2018. Φέρεται ειδικότερα να παρίστανε
τον εκπρόσωπο τράπεζας της Γαλλίας και να «ψάρευε» τα
υποψήφια θύματά του από αγγελίες παροχής εργασίας σε
εφημερίδες αλλά και μέσω του διαδικτύου. Πιο
συγκεκριμένα, η έρευνα για τον εντοπισμό του ξεκίνησε
από αναρτήσεις στο διαδίκτυο στις γνωστές πλατφόρμες
καταγγελιών για ενοχλητικά τηλέφωνα τηλεπωλήσεων.
Τρία σταθερά τηλέφωνα στην Αθήνα καταγγέλθηκαν από
δεκάδες θύματα, τα περισσότερα εκ των οποίων υπέβαλαν
και σχετικές μηνύσεις.

Η υπόθεση με τον «Μισέλ Φοξ» που παρίστανε τον
εκπρόσωπο γαλλικής τράπεζας και εξαπατούσε κόσμο είχε
προκαλέσει σάλο όταν αποκαλύφθηκε στο νησί της Ρόδου.
Όπως σημειώνει
το dikastiko.gr την Παρασκευή το
Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου επέβαλε ποινή
φυλάκισης 5 μηνών με 3ετή αναστολή στον 67χρονο
Έλληνα που πρωταγωνίστησε σε μια απίθανη σε σύλληψη
και εκτέλεση υπόθεση απάτης. Όπως έγραψε η

Ο

απατεώνας συστηνόταν ως
«Μισέλ Φόξ» και ως εκπρόσωπος
της γαλλικής τράπεζας «Banque
Postale», ενώ χρησιμοποιούσε
τουλάχιστον 3 διαφορετικές
συνδέσεις σταθερών τηλεφώνων…
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για να προσεγγίζει τα θύματά του. Φέρεται δε, όπως
προκύπτει από τις σχετικές αναρτήσεις, να έδρασε
τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2017 έως το θέρος
του ίδιου έτους. Υποσχόταν συγκεκριμένα ότι θα παρείχε
εργασία κατ’ οίκον έναντι μισθού, που κυμαινόταν από 950
έως 1.500 ευρώ στα θύματά του. Η εργασία αφορούσε στην
προώθηση
μηνυμάτων
sms
και
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, με συγκεκριμένο περιεχόμενο της ως άνω
τράπεζας και με μαζικό τρόπο, σε διευθύνσεις τις οποίες θα
έδινε ο ίδιος στους εργαζόμενους, μέσω tablet και
τηλεφώνων i-phone, στα οποία υπήρχε ειδικό λογισμικό,
που θα τους προμήθευε. Ζητούσε εν συνεχεία
προκαταβολή για τα έξοδα του τεχνικού που θα τους
εκπαίδευε και θα ενεργοποιούσε ειδικό δήθεν λογισμικό
αλλά και ένα πλαστό έγγραφο πρόσληψής τους με
λογότυπο της τράπεζας. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης
Ασφαλείας Ρόδου σε συνεργασία με αστυνομικούς της
Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος εξιχνίασαν την
υπόθεση μετά από καταγγελίες ντόπιων θυμάτων. Ο
απατεώνας καταχώρησε συγκεκριμένα αγγελία σε άλλη
εφημερίδα με την οποία ζητούσε τηλεφωνήτριες για
πενθήμερη εργασία και με αμοιβή ύψους 950 ευρώ. Τον
Ιούνιο του 2017 συστήθηκε σε δύο Ροδίτες ως «Μισέλ Φοξ»,
εκπρόσωπος της ως άνω γαλλικής τράπεζας και ότι ήθελε
να τους προσλάβει για να αποστέλλουν μηνύματα της
τράπεζας σε συγκεκριμένες λίστες ατόμων. Επρόκειτο,
όπως τους είχε διαβεβαιώσει, ότι θα τους έστελνε δύο
επιταγές με την αμοιβή τους, έναντι και ότι στην πορεία
επρόκειτο να συναντηθούν με έναν τεχνικό, που θα τους
έδινε τον εξοπλισμό και θα τον προγραμμάτιζε με το ειδικό
λογισμικό για να ξεκινήσουν την εργασία τους. Για να
προχωρήσει η διαδικασία ζητούσε όμως να του
προκαταβάλουν 45 ευρώ έκαστος σε τραπεζικό
λογαριασμό ημεδαπού σε συστημική τράπεζα. Για να γίνει
περισσότερο πειστικός, τους απέστειλε εικονικές φόρμες
πρόσληψης αλλά και δύο «μαϊμού» εντολές πληρωμής
1.200 ευρώ για καθένα εξ’ αυτών. -Σε άλλη ημερομηνία τον
ίδιο μήνα παρέστησε σε άλλο Ροδίτη τα ίδια ως άνω ψευδή
στοιχεία και του αφαίρεσε το ποσό των 55 ευρώ το οποίο
κατέβαλε σε τραπεζικό λογαριασμό άλλου ημεδαπού ως
προκαταβολή. -Την 25η Ιουνίου 2017 ακόμη ένας Ροδίτης
παραλίγο να πέσει θύμα του, αφού όταν του ζητήθηκε να
καταβάλει τα 55 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό άλλου
ημεδαπού ως προκαταβολή εκείνος δεν το έπραξε. -Λίγες
ημέρες μετά μια άλλη κάτοικος του νησιού, πείστηκε για τις
προθέσεις του να την προσλάβει ως τηλεφωνήτρια –
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συνεργάτη και της ζήτησε να καταβάλει 55 ευρώ σε
τραπεζικό λογαριασμό ημεδαπής και λίγες μέρες μετά
ακόμη 64 ευρώ σε λογαριασμό ενός άλλου ημεδαπού,
δήθεν για έξοδα εμβάσματος που θα της έστελνε μέσω
εταιρείας ταχυμεταφοράς χρημάτων. Στο ίδιο θύμα φέρεται
παραπέρα να υποσχέθηκε ότι θα της χορηγούσε μια
πιστωτική κάρτα και κωδικούς προπληρωμής. -Τον ίδιο
μήνα μέσω της ίδιας αγγελίας φέρεται να εξαπάτησε με τον
ίδιο ως άνω τρόπο ακόμη μια κάτοικο Ρόδου από την
οποία όμως ζήτησε να καταθέσει ως προκαταβολή το ποσό
των 55 ευρώ σε λογαριασμό άλλου ημεδαπού σε
συστημική τράπεζα. Την 14η Φεβρουαρίου 2020 το
Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου τον καταδίκασε
ερήμην σε ποινή φυλάκισης 5 ετών χωρίς αναστολή.

Το mononews.gr αποκαλύπτει: Τι τρέχει με τον Αλέξη
Πατέλη και τον Παύλο Μυλωνά; Ο Πατέλης όταν μιλάει κατά
τεκμήριο εκφράζει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Έτσι λοιπόν δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη η
τελευταία παρέμβαση του οικονομικού συμβούλου του
πρωθυπουργού Αλέξη Πατέλη με την οποία έβαλε πάγο
στα bonus δύο τραπεζιτών θεωρώντας εμμέσως πλην
σαφώς την πρωτοβουλία τους απαράδεκτη. «Μάθαμε ότι
δύο τράπεζες πήγαν πίσω από την πλάτη μας και έκαναν
αίτηση στο ΤΧΣ να εγκρίνει bonus φέτος για τις χρήσεις του
2020-2021 για τα στελέχη τους και αυτό πριν καν ψηφιστεί
ο νόμος. Εμείς λέμε λοιπόν “όχι” και τροποποιούμε τη
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διάταξη ώστε να μην υπάρχει bonus στις τράπεζες φέτος,
ο κόσμος υποφέρει όπως είπαμε πριν και πρέπει να
είμαστε λίγο προσεκτικοί» ανέφερε ο πρωθυπουργικός
σύμβουλος. Οι δύο τράπεζες που πληρούν τα κριτήρια που
θέτει το ΤΧΣ προκειμένου να ανάψει το πράσινο φως για
την χορήγηση bonus στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου,
είναι η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank. Το καθοριστικό
κριτήριο, το οποίο διαφοροποιεί τις δύο αυτές τράπεζες
από τις υπόλοιπες δύο, είναι αυτό του μονοψήφιου
ποσοστού κόκκινων δανείων. Στην περίπτωση της
Εurobank, όπου το ΤΧΣ κατέχει μόλις το 1,5% του μετοχικού
της κεφαλαίου, η επίπληξη Πατέλη δεν έχει τόσες

Τη δραστική περιστολή των δαπανών τους συνεχίζουν οι
τράπεζες, έχοντας μέσα σε ένα χρόνο θέσει εκτός
συστήματος – με την παροχή γενναιόδωρων μπόνους
αποχώρησης – περισσότερους από 3.000 υπαλλήλους,
ενώ κατέβασαν «ρολά» σε 150 καταστήματα.

Ό

πως προκύπτει από τα στοιχεία
των τεσσάρων συστημικών
Ομίλων, στα τέλη του
περασμένου Μαρτίου απασχολούσαν
συνολικά 28.769 άτομα,
όταν τον ίδιο μήνα του 2021 ο
αριθμός του προσωπικού τους
«άγγιζε» τους 31.855.

Αντίστοιχο «μαχαίρι» μπήκε και στα καταστήματα, με το
φυσικό δίκτυο να έχει συρρικνωθεί από 1.473 πέρυσι σε
1.323 φέτος. Πιο αναλυτικά, οι εργαζόμενοι στην Εθνική
Τράπεζα μειώθηκαν κατά 400 άτομα σε ετήσια βάση – από
7.800 στις αρχές του 2021 σε 7.400 τον περασμένο Μάρτιο
– ενώ την ίδια περίοδο έκλεισαν 29 καταστήματα (από 366
στις αρχές του 2021 σε 337 στα τέλη Μαρτίου του 2022). Οι
λειτουργικές
δαπάνες
της
τράπεζας
παρέμειναν
αμετάβλητες σε ετήσια βάση, σε 179 εκατ. ευρώ το α’
τρίμηνο του 2022, αποτυπώνοντας τη συνεχιζόμενη
μείωση των δαπανών προσωπικού (-2% σε ετήσια βάση),
ως αποτέλεσμα του προγράμματος εθελουσίας εξόδου του
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προεκτάσεις. Άλλωστε η διοίκηση της Τράπεζας επιλέγεται
από τους ιδιώτες μετόχους. Όμως, το ίδιο δεν συμβαίνει με
την Εθνική όπου το Δημόσιο ελέγχει το 40% του μετοχικού
της κεφαλαίου, και το σπουδαιότερο επιλέγει τη διοίκηση
της. Επομένως κάποιοι έσπευσαν να συμπεράνουν ότι με
την παρέμβαση Πατέλη το Μαξίμου, αποφάσισε να στείλει
ένα ηχηρό μήνυμα ενόχλησης στον Παύλο Μυλωνά,
διευθύνοντα σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας. Όπως
αντιλαμβάνεστε η επικείμενη Γενική Συνέλευση της ΕΤΕ,
στην οποία λαμβάνονται οι αποφάσεις για τη θητεία των
μελών του διοικητικού συμβουλίου μόλις άρχισε να γίνεται
ενδιαφέρουσα.

2021. Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΕΤΕ, η περιστολή των
δαπανών προσωπικού απορρόφησε τα αυξημένα γενικά
και διοικητικά έξοδα (+2% σε ετήσια βάση), λόγω των
εντεινόμενων πληθωριστικών πιέσεων, καθώς και την
αύξηση των αποσβέσεων (+2% σε ετήσια βάση), ως
αποτέλεσμα των στρατηγικών επενδύσεων της τράπεζας
στον τομέα της πληροφορικής, οι οποίες περιλαμβάνουν
τη σταδιακή αντικατάσταση του βασικού λειτουργικού
συστήματος πληροφορικής (Core Banking System). Όσον
αφορά στο μέλλον, στίγμα των προθέσεών του είχε δώσει
ο CEO, κ. Παύλος Μυλωνάς, όταν σε επιστολή του προς
τους εργαζόμενους έκανε λόγο για «στοχευμένα
προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης προσωπικού που
απευθύνονται σε συγκεκριμένους χώρους ή και ρόλους».
Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 15 ετών μείωσε
τη βάση κόστους η Alpha Bank, η οποία στα τέλη του
Μαρτίου του 2022 απασχολούσε περίπου 5.861
εργαζομένους από 7.510 άτομα τον Μάρτιο του 2021
(μείωση κατά 1.649 άτομα). Όσον αφορά στο δίκτυο, αυτό
στην Ελλάδα μειώθηκε σε 299 (29 καταστήματα λιγότερα σε
σχέση με πριν από ένα χρόνο). Σε ετήσια βάση, τα
επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα για τον Όμιλο
μειώθηκαν κατά 4,9% ή κατά 12,7 εκατ. ευρώ, ως
αποτέλεσμα της μείωσης των δαπανών προσωπικού, μετά
την ολοκλήρωση του προγράμματος εθελουσίας εξόδου
στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2021, καθώς και της
μείωσης των αποσβέσεων κυρίως άυλων περιουσιακών
στοιχείων. Η ετήσια επίδοση στα συνολικά λειτουργικά
έξοδα (-42%) επηρεάστηκε θετικά από τη σημαντική μείωση
στα «εξαιρούμενα κονδύλια» κατά το τρέχον τρίμηνο έναντι
153 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2021, καθώς
περιελάμβαναν πρόβλεψη, ύψους 97,2 εκατ. ευρώ,
σχετιζόμενη με το πρόγραμμα VSS, από το οποίο έχει
αξιοποιηθεί λιγότερο από το 70% (αποχώρησαν
περισσότεροι από 550 εργαζόμενοι), με το υπολειπόμενο
ποσό να παραμένει διαθέσιμο για την αποχώρηση
επιπλέον εργαζομένων.
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Θ

ερμό καλοκαίρι ξεκινά για την διοίκηση της
Εθνικής Τράπεζας η οποία δρομολογεί τις
επόμενες εβδομάδες την πώληση τεσσάρων
χαρτοφυλακίων κόκκινων δανείων, με στόχο
την περαιτέρω μείωση του σχετικού δείκτη,
την απομόχλευση του ισολογισμού και φυσικά
την ενίσχυση των κεφαλαίων του Ομίλου.
Όπως αναφέρει το news247.gr την περασμένη Παρασκευή στους αναλυτές με
αφορμή την δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου
ο Π. Μυλωνάς τόνισε ότι η Εθνική Τράπεζα είναι έτοιμη να εκκινήσει τον επόμενο
μήνα την διαγωνιστική διαδικασία για την τιτλοποίηση Frontier II και να καταθέσει
αίτηση υπαγωγής των senior notes ομολογιών της τιτλοποίησης. Η τιτλοποίηση
Frontier II αφορά σε περίπου 50 χιλιάδες δάνεια, μικτής λογιστικής αξίας 0,9 με 1
δισ. ευρώ. Πρόκειται για εξασφαλισμένα δάνεια μεγάλων, μικρομεσαίων και
μικρών επιχειρήσεων καθώς και στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια. Περίπου
το 50% του χαρτοφυλακίου αποτελείται από στεγαστικά δάνεια, το 40% από
δάνεια επιχειρήσεων και το υπόλοιπο από καταναλωτικά. Πάνω από το 80% των
δανείων διαθέτουν εξασφαλίσεις επί ακινήτων. Η Εθνική θα εισφέρει σε όχημα
ειδικού σκοπού (SPV) το παραπάνω χαρτοφυλάκιο και το τελευταίο θα εκδώσει
ομολογίες, υψηλής, μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Στο τέλος
Μαρτίου, η Εθνική Τράπεζα διέθετε απόθεμα μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
(NPEs) 2 δισ. ευρώ, με συντελεστή κάλυψης από προβλέψεις 81,8%. Τα καθαρά
(μετά την αφαίρεση προβλέψεων) NPEs, δηλαδή, έχουν υποχωρήσει σε 400 εκατ.
ευρώ. Φέτος, το NPE ratio προβλέπεται να πέσει σε περίπου 6% (1,8 δισ. ευρώ
στον όμιλο και 1,6 δισ. ευρώ στην Ελλάδα).

Τ

ην ίδια στιγμή η διοίκηση δρομολογεί προς
πώληση πακέτο ακινήτων ύψους 100 εκατ.
ευρώ περίπου, στο πλαίσιο της αξιοποίησης
της ακίνητης περιουσίας του ομίλου που αριθμεί
πάνω από 4.000 ακίνητα.
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Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από
οικιστικά και εμπορικά ακίνητα και
με βάση όσα αναφέρονται στην
ετήσια
οικονομική
έκθεση
περιλαμβάνει την πλειοψηφία των
360
ακινήτων
του
ιστορικού
χαρτοφυλακίου της τράπεζας αξίας
110 εκατ. ευρώ περίπου, τα οποία
έχουν ενταχθεί στο χαρτοφυλάκιο
REO με στόχο την αποεπένδυση.
Την ίδια στιγμή σε εξέλιξη βρίσκεται
η διαγωνιστική διαδικασία για την
πώληση
ενός
μικρού
χαρτοφυλακίου με απαιτήσεις από
χρηματοδοτικές
μισθώσεις
σε
καθυστέρηση (project Pronto), ενώ
την
ίδια
στιγμή
αναζητείται
αγοραστής και για την συμμετοχή
που υπάρχει στην Probank Leasing
ΑΕ.
Σημειώνεται
ότι
το
χαρτοφυλάκιο
περιλαμβάνει
συνολικά
μη
εξυπηρετούμενα
ανοίγματα από τις εξής τρεις πηγές
του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας: 1.
από χρηματοδοτικές μισθώσεις της
τράπεζας, οι οποίες προέρχονται
από την FBB, το «καλό» κομμάτι της

οποίας απορρόφησε η Εθνική
Τράπεζα όταν υλοποιήθηκε κίνηση
διάσωσης, 2. ένα χαρτοφυλάκιο
χρηματοδοτικών μισθώσεων της
NBG Leasing και τέλος, 3. την
Probank Leasing, η οποία επίσης
περιήλθε στην Εθνική, στο πλαίσιο
διάσωσης της Probank. Παράλληλα
δρομολογείται
επίσης
η
αποεπένδυση από το χαρτοφυλάκιο
με την ονομασία Solar μέσω κοινής
τιτλοποίησης στο πλαίσιο του
μηχανισμού κρατικών εγγυήσεων
Ηρακλής. Πρόκειται για ένα μικρό
πακέτο δανείων αξίας 170 εκατ.
ευρώ, που περιλαμβάνει δάνεια
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και το
οποίο είχε αποτελέσει μέρος μιας
ευρύτερης προσπάθειας για την από
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κοινού, με τις άλλες τρεις τράπεζες,
ανάθεση της διαχείρισης του. Τέλος,
μετά την αποτυχία πώλησης της
θυγατρικής της ΕΤΕ Κύπρου στην
Astrobank, η ΕΤΕ προχωράει στην
απομόχλευση του χαρτοφυλακίου
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της ποσοστού τουλάχιστον 80%. Ως το γ' τρίμηνο του 2022 αναμένεται να έχει
ολοκληρωθεί και η πώληση στην Bain Capital του 100% της θυγατρικής εταιρείας
εξαγοράς πιστώσεων επίσης στην Κύπρο, CAC Coral, η οποία διαχειρίζεται
χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών, στεγαστικών και
καταναλωτικών δανείων, συνολικής λογιστικής αξίας 325 εκατ. ευρώ.

Τ

ον «λογαριασμό» ζητούν να
αποδώσει η PQH από την
εκκαθάριση της Συνεταιριστικής
Τράπεζας Λέσβου – Λήμνου,
οι μεριδιούχοι της Τράπεζας.

Σύμφωνα με το mononews.gr: την 1η Ιουνίου συνεχίστηκε
στο Εφετείο Κακουργημάτων η δίκη για το σκάνδαλο
χρεωκοπίας
που
οδήγησε
στο
κλείσιμο
της
Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου – Λήμνου. Στην
υπόθεση αυτή «έπεσα τυχαία επάνω» σκαλίζοντας το
χαρτοφυλάκιο «Αριάδνη» των περίπου 5 δισ. ευρω που
έχει βγάλει προς πώληση η PQH. Αν όλα πάνε καλά, η
πώληση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα στον επόμενο
μήνα. Όμως η συγκεκριμένη υπόθεση της Συνεταιριστικής

δείχνει «τι κουβάρι» μπλεγμένο είναι το συγκεκριμένο
χαρτοφυλάκιο. Η PQH να θυμίσουμε ότι είχε αναλάβει να
λειτουργήσει ως Ειδικός εκκαθαριστής για όλα τα περίπου
18 πιστωτικά ιδρύματα που έχουν τεθεί σε καθεστώς
ειδικής εκκαθάρισης. Όσον αφορά τώρα την συγκεκριμένη

πολύπαθη συνεταιριστική τράπεζα, στα μέσα τις δεκαετίας
του 2020 είχε δανειοδοτήσει ιδιώτη, χωρίς να φροντίσει να
λάβει προηγουμένως τις απαραίτητες εξασφαλίσεις.
Ερώτημα παραμένει για τους μεριδιούχους ο ρόλος της
PQH, καθώς δεν έχει δημοσιοποιήσει ισολογισμούς για τα
έξοδα και εισπράξεις. Δεν επεδίωξε αυτά τα χρόνια καμία
συνεργασία με τον Σύλλογο Μεριδιούχων.

Η

PQH, καθώς και η Τράπεζα της
Ελλάδος δεν δεσμευτήκαν
ποτέ για την μη συμμετοχή
των Μεριδιούχων στις ζημίες
της Τράπεζας, οι οποίοι είναι
πολύ πιθανόν να κληθούν να
πληρώσουν τα σπασμένα.
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