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Τ

ην έντονη ανησυχία
του για την πορεία
της πανδημίας
κατά τη διάρκεια
του καλοκαιριού
εξέφρασε ο γιατρός ερευνητής στις ΗΠΑ,
Γιώργος Παυλάκης.
Μιλώντας σε ενημερωτική εκπομπή
του ΣΚΑΪ ο κ. Παυλάκης τόνισε ότι το
καλοκαίρι θα καθορίσει και τον
χειμώνα. «Ο μεγάλος φόβος είναι ότι
θα
έχουμε
επανάληψη
του
περασμένου
καλοκαιριού
την
περίοδο Ιουλίου- Αυγούστου. Τώρα,
με τα αφρικανικά στελέχη, το 4.5, ο
ιός μπορεί να φέρει ακόμα
χειρότερες εκπλήξεις.

Ο

Σελίδα 2

ι εν λόγω παραλλαγές της Όμικρον είναι
αρκετά παθογόνες και πάρα πολύ μεταδοτικές.
Ήδη, υπάρχουν ανησυχητικά φαινόμενα…

», επισήμανε. Μάλιστα, αναφέρθηκε στους 3 μύθους γύρω από τον κορονοϊό: η
πανδημία τελείωσε, τα εμβόλια προστατεύουν απόλυτα, ο ιός θα γίνει γριπούλα.
«Ο ιός δεν ήταν ποτέ γριπούλα και δε θα γίνει ποτέ και προκαλεί σοβαρές
βλάβες», τόνισε ο κ. Παυλάκης. «Όλοι έχουμε κουραστεί, θέλουμε να κάνουμε
πράγματα, αλλά πρέπει να κοιτάμε την προστασία μας. Το καλύτερο είναι να
κάνουμε τεστ συχνά και αν βγαίνει θετικό, να μην κυκλοφορούμε. Αυτή είναι η
πρώτη γραμμή άμυνας», πρόσθεσε. Ερωτηθείς αν πρέπει να γίνει τέταρτη δόση
εμβολίου, ο γιατρός υπογράμμισε ότι οι άνθρωποι που νόσησαν με κορονοϊό, δεν
χρειάζονται επαναληπτική δόση για τους επόμενους 4-6 μήνες, ωστόσο είναι
αναγκαία για τους ηλικιωμένους και τις ευπαθείς ομάδες. «Ελπίζουμε ότι από
Σεπτέμβριο θα έχουμε επικαιροποιημένα εμβόλια που θα μπορούν να αυξήσουν
την ανοσία στα κυκλοφορούντα στελέχη», κατέληξε.
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Σελίδα 3

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ο Παναγιώτης Γκουνέλας στην διπλωματική του εργασία
στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο «Η εφαρμογή της
τεχνητής νοημοσύνης στον τραπεζικό τομέα» επισημαίνει:
Όπως αναφέραμε στο πρώτο και δεύτερο μέρος, ο
τραπεζικός είναι ένας από τους τομείς που χρησιμοποιεί
αυτοματισμό (προάγγελος της τεχνητής νοημοσύνης) σε
διαδικασίες back-office εδώ και δεκαετίες.

Μ

ε 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).

Ό

ταν 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 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. Το 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.

Σ

τις τράπεζες, μπορούμε να
διακρίνουμε τρεις επίπεδα
οργάνωσης, το front office,
το middle office και το back office.
Με τον όρο front office εννοούμε τους τομείς και τις
διαδικασίες
της
τράπεζας
όπου
συμβαίνει
η
αλληλεπίδραση με τον πελάτη. Ως κύριο παράδειγμα
μπορούμε να αναφέρουμε το μεγαλύτερο μέρος του
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Σελίδα 4

στοιχεία που θα ενδυναμώσουν τις υπάρχουσες σχέσεις
των τραπεζών με τους πελάτες. Τα οφέλη που προκύπτουν
από την χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης
επεκτείνονται σε πολλά επίπεδα. Όπως θα δούμε
αναλυτικά
παρακάτω,
είναι
οικονομικά,
νομικά,
επηρεάζουν την σχέση με τος πελάτες κ.α. Οι τράπεζες
έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν ένα οικοσύστημα
καινοτομιών με βάση τα δεδομένα των πελατών τους. Όλα
αυτά έχουν αποκτήσει καινούριο νόημα υπό το πρίσμα
νέων κανονισμών όπως το PSDΙΙ. Σύμφωνα με μία
πρόσφατη έρευνα της Infosys, η απαιτούμενη γνώση
χειρισμού και αλληλεπίδρασης με την τεχνητή νοημοσύνη
υπάρχει ήδη.
προσωπικού στα καταστήματα όπου υποδέχονται τους
πελάτες και εκτελούν συναλλαγές ή προωθούν τα αιτήματά
τους. Το internet banking, τα ΑΤΜ, το phone banking
επίσης θεωρούνται front office λόγω του ότι αποτελούν
σημεία αλληλεπίδρασης του πελάτη με την τράπεζα. Ως
middle office νοούνται οι τομείς και διαδικασίες οι οποίες
δεν έρχονται σε επαφή με τον πελάτη αλλά υποστηρίζουν
άμεσα το front office. Ως τέτοιες μπορούμε να αναφέρουμε
το νομικό τμήμα, την κανονιστική συμμόρφωση, το risk
management κ.α. Τέλος με τον όρο back office
περιγράφονται όλες οι διαδικασίες οι οποίες σχετίζονται με
την εκκαθάριση και τακτοποίηση συναλλαγών, έλεγχο
λογιστικών εγγραφών, συστήματα πληρωμών, δημιουργία
αναφορών, διαχείριση ρευστότητας κτλ. Μια άλλη διάκριση
των διαδικασιών είναι αυτή ανάλογα με τον τύπο του
αποτελέσματος που παράγουν. Με βάση αυτή τη διάκριση,
οι
διαδικασίες
μπορούν
να
χωριστούν
σε
προκαθορισμένου
αποτελέσματος
και
σε
μη
προκαθορισμένου αποτελέσματος (Infosys Finacle, 2018).
Η αναφορά σε αυτή την διάκριση κρίνεται αναγκαία γιατί
έχει να κάνει με την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης που
χρησιμοποιείται στον οργανισμό. Στα αρχικά στάδια
υιοθέτησης, μετασχηματίζονται και αποδίδονται στην
τεχνητή νοημοσύνη οι διαδικασίες προκαθορισμένου
αποτελέσματος. Τέτοιες είναι οι διαδικασίες των οποίων το
αποτέλεσμα είναι συγκεκριμένο, π.χ. η επαναφορά
ξεχασμένου κωδικού πελάτη, το ξεμπλοκάρισμα μιας
κάρτας κτλ. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε αυτό
το στάδιο είναι η πιο απλή robotic process automation
(πρώιμη μορφή τεχνητής νοημοσύνης) και το machine
learning. Οι εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης
δίνουν την ευκαιρία στις τράπεζες να επανασχεδιάσουν
από την αρχή τις διαδικασίες τους και να επιτύχουν πολύ
καλύτερες αποδόσεις και στα τρία επίπεδα οργάνωσης.
Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφερθήκαμε στα δομικά στοιχεία
της τεχνητής νοημοσύνης, τις τεχνολογίες δηλαδή που είτε
από μόνες τους, είτε σε συνδυασμό μπορούν να δώσουν
λύσεις σε διάφορα προβλήματα.

Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί ένα μεγάλο αριθμό
ευκαιριών για τις τράπεζες, καθώς μπορεί να
μετασχηματίσει ριζικά τις περισσότερες διαδικασίες σε πιο
γρήγορες και αποδοτικές, προσφέροντας ταυτόχρονα
προσωποποιημένα προϊόντα και πρωτόγνωρη εμπειρία,

Η

τεχνητή νοημοσύνη στηρίζεται
πάνω στα δεδομένα και
στις αυτοματοποιημένες
διαδικασίες τις οποίες διαδέχτηκε.
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υπαλλήλων τους ανιχνεύοντας μοτίβα μέσα από τεράστιο
όγκο δεδομένων πράγμα το οποίο βοηθάει στη πρόληψη
και στον περιορισμό απάτης. Επίσης στο τομέα καρτών, η
τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει στη μείωση
λανθασμένων απορρίψεων κατά 80%, και στη γρηγορότερη
έγκριση των πραγματικών (genuine) συναλλαγών κατά
30% (Citi GPS, 2018). 5.1.5 Μεγαλύτερη ασφάλεια

Σ
Με βάση τα παραπάνω, νέες τεχνολογίες όπως το machine
learning θα επιτρέψουν στις τράπεζες να επικεντρωθούν σε
διαδικασίες οι οποίες προσδίδουν μεγάλη αξία και λύνουν
προβλήματα.
Αυτοματοποιημένα
συστήματα
θα
διαχειρίζονται μεγάλο όγκο δεδομένων χωρίς ανάγκη
επίβλεψης, επιτρέποντας έτσι στις τράπεζες να
προσφέρουν υπηρεσίες στους πελάτες τους που είναι
σύμφωνες με το κανονιστικό πλαίσιο. Και όλα αυτά με
πολύ χαμηλότερο κόστος (Infosys, 2016). Σύμφωνα με τον
Jagdev Kenth, διευθυντή κανονιστικής συμμόρφωσης στην
Willis Towers Watson «Αν οι τράπεζες χρησιμοποιούν
τεχνολογία για να επιτύχουν συμμόρφωση με τους
κανονισμούς και η παρακολούθηση γίνεται σε πραγματικό
χρόνο, η ανίχνευση πιθανών προβλημάτων θα είναι άμεση.
Αν ο υπεύθυνος επίβλεψης ενημερώνεται άμεσα για αυτές
τις ενδείξεις, τότε μπορεί να προβεί εγκαίρως στις
απαραίτητες ενέργειες που θα ωφελήσουν στη γενικότερη
σταθερότητα». Μείωση κόστους και αύξηση εσόδων:
Σύμφωνα με έρευνα της Citi GPS, η χρήση ψηφιακών
βοηθών για την αλληλεπίδραση με τους πελάτες είναι 80%
οικονομικότερη
από
το
παραδοσιακό
μοντέλο
εξυπηρέτησης. Επίσης, η χρήση αυτοματοποιημένων
διαδικασιών μπορεί να μειώσει το κόστος επεξεργασίας
στο μισό. Τέλος, η αυτοματοποίηση διαδικασιών ελέγχων
κανονιστικής φύσεως, μπορούν να μειώσουν το κόστος
διαδικασιών κατά 80% σε σχέση με το παραδοσιακό
μοντέλο (Citi GPS, 2018). Βελτίωση εμπειρίας πελάτη: Η
χρήση τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπει στις τράπεζες να
ισχυροποιήσουν τις σχέσεις με τους πελάτες, παρέχοντας
πληροφορίες σχετικά με την συμπεριφορά και τις
καταναλωτικές συνήθειες των πελατών. Έτσι, οι τράπεζες
έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν προσωποποιημένα
προϊόντα σε κάθε πελάτη ανάλογα με τις ανάγκες του. Η
βελτίωση στον τομέα αυτό έχει μετρηθεί και τα ευρήματα
είναι εντυπωσιακά (Citi GPS, 2018): *Προσωποποιημένα
προϊόντα o 2 - 3 φορές μεγαλύτερη ανταπόκριση των
πελατών. Αύξηση των εσόδων κατά 20% - 30% * Ψηφιακοί
βοηθοί / chatbots. Απάντηση σε περισσότερα από 1
εκατομμύριο ερωτήματα πελατών ημερησίως .Βελτίωση
χρόνου απόκρισης κατά 80% * Τεχνολογίες αναγνώρισης
προσώπου και φωνής. Μείωση απάτης κατά 80%o Μείωση
κόστους ταυτοποίησης κατά 70% * Ψηφιακός επενδυτικός
σύμβουλος o Μείωση κόστους κατά 80%. Διπλασιασμός
πελατών του συμβούλου.

Οι τράπεζες χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να
αναλύσουν τη συμπεριφορά των πελατών και των

το back office οι τράπεζες μπορούν
να αξιοποιήσουν την τεχνητή
νοημοσύνη για να δημιουργήσουν
έξυπνες μηχανές συναλλαγών οι
οποίες θα αντικαταστήσουν τα ATM.

Οι μηχανές αυτές θα μπορούν να προτείνουν συναλλαγές
στους πελάτες βάση του ιστορικού τους και να
προβλέψουν διάφορα προβλήματα. Επιπροσθέτως, με τη
βοήθεια του κινητού τηλεφώνου, εφόσον το σύστημα θα
γνωρίζει τη τοποθεσία του πελάτη, μπορεί να προλαμβάνει
προσπάθεια διενέργειας συναλλαγής από διαφορετική
τοποθεσία. Επίσης, οι ψηφιακοί επενδυτικοί σύμβουλοι, θα
έχουν τη δυνατότητα να συμβουλέψουν τους πελάτες για
την κατάλληλη επένδυση με βάση το προφίλ ανάληψης
κινδύνου του κάθε πελάτη. Τέλος, η τεχνητή νοημοσύνη
μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ύποπτης
συμπεριφοράς. Αν κάθε συναλλαγή του πελάτη, κάθε
τηλεφωνική του κλήση, καταγράφονται και αναλύονται
αυτόματα, τότε δημιουργείται ένας τεράστιος όγκος
πληροφοριών από τον οποίο εξάγεται η συνήθη
συμπεριφορά του πελάτη. Αν κάποια στιγμή, το σύστημα
εντοπίσει μη συνήθη συμπεριφορά, θα ενημερώσει τους
αρμόδιους.
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Σήμερα μόνο αφελείς ή βαθύτατα
εθελόδουλοι
δεν
θέλουν
να
αντιληφθούν ότι

Ο
Ο Νότης Μαριάς πρώην ευρωβουλευτής και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης πρώην
υπουργός μετά τις πρόσφατες ομιλίες τους στην Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης σε
συγκέντρωση που διοργάνωσαν παρατάξεις Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης με
θέμα: «Ελληνισμός και γεωστρατηγικές εξελίξεις», κατά τις οποίες διαπίστωσαν
σημαντικές μεταξύ τους συγκλίσεις σε εκτιμήσεις και προτάσεις σχετικά με τις
τουρκικές απειλές στο Αιγαίο και την στάση των «συμμάχων» απέναντι στη χώρα
μας, αποφάσισαν να προβούν σε κοινή επίκαιρη δήλωση: Την ώρα που Ελλάδα
και Κύπρος υφίστανται από την πλευρά της Τουρκίας τις πιο εξευτελιστικές
εδαφικές διεκδικήσεις και τις πλέον θρασείς απειλές και προκλήσεις στην
πρόσφατη ιστορία, κυβέρνηση αλλά και αντιπολίτευση δεν βγάζουν το
παραμικρό συμπέρασμα για το πώς φτάσαμε ως εδώ και για το τι τραγικό μπορεί
να επακολουθήσει.

Η

ιστορική εμπειρία από την Μικρά Ασία το
1922 και την Κύπρο το 1974 θέτει πλέον
αμείλικτα το δίλημμα: Μια νέα εθνική
στρατηγική ή μια καινούρια εθνική τραγωδία;

ι επιλογές
του δήθεν
κατευνασμού της
Τουρκίας και της
τυφλής υποτέλειας
στα αμερικανονατοϊκά
και ευρωενωσιακά
κέντρα όχι μόνο δεν
έχουν αναχαιτίσει τον
έμπρακτο τουρκικό
επεκτατισμό και
τον συνεχή «αφανή»
ακρωτηριασμό
κυριαρχικών
δικαιωμάτων
και κυριαρχίας
της Πατρίδας μας,
αλλά αντίθετα
έχουν αποθρασύνει
την Άγκυρα, με
αποκορύφωμα την
διαρκή και επίσημη
προβολή της λεγόμενης
«Γαλάζιας Πατρίδας»

ως αμετάθετο όραμα και όριο της
υπό
διαμόρφωση
νέας
επικυρίαρχης Τουρκίας στο Αιγαίο
και την Αν. Μεσόγειο. Και όμως τα
διάφορα
εξαρτημένα
πολιτικά
κέντρα εξουσίας των Αθηνών όχι
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ξένα κέντρα και ολιγαρχίες, που
θα υπηρετεί τα πραγματικά
συμφέροντα του Ελληνικού λαού.

μόνο δεν βλέπουν αλλά ούτε καν θέλουν να ακούσουν για
την ανάγκη ριζικής αλλαγής πορείας. Και μπροστά στις
πρωτοφανείς προκλήσεις της απέναντι πλευράς, που
φέρνουν την ελληνοτουρκική «σύγκρουση» στο χείλος του
πολέμου, το συμπέρασμα που βγάζουν είναι από τη μια
πλευρά να εντείνουν την «αποικιοποίηση» της χώρας, κάτι
που φαίνεται πιο καθαρά με τις πρόσφατες αντιρωσικές
επιλογές των μνημονιακών κομμάτων στον πόλεμο στην
Ουκρανία και από την άλλη να επιτείνουν τις σπασμωδικές
κινήσεις, με τις οποίες επιχειρούν λεκτικά να απαντήσουν
στις έμπρακτες αμφισβητήσεις και επεκτατικές κινήσεις της
Τουρκίας. Αν οι κατεστημένοι κύκλοι έχουν την αυταπάτη
ότι έτσι θα αγοράζουν χρόνο για την ειρήνη είναι πικρά
γελασμένοι, γιατί με τον τρόπο αυτόν το μόνο που κάνουν
είναι να φέρνουν πιο κοντά και υπό χειρότερους όρους τον
πόλεμο.

Η

Ελλάδα, αν θέλουμε να επιβιώσει
σε αυτά που τραγικά βιώνει
και κυρίως σε όλα όσα πιο
επικίνδυνα έρχονται, οφείλει να
αλλάξει ριζικά πορεία αναδεικνύοντας
μια νέα εθνική ηγεσία χωρίς
δεσμεύσεις και εξαρτήσεις από

Μια νέα εθνική ηγεσία η οποία θα εφαρμόσει μια νέα εθνική
στρατηγική που θα στηρίζεται στην ανάπτυξη και στην
παραγωγική απογείωση της οικονομίας, στην κοινωνική
δικαιοσύνη και στη δίκαιη κατανομή του παραγόμενου
πλούτου, καθώς και σε νέες πολυδιάστατες εξωτερικές,
αμυντικές και ενεργειακές διεθνείς σχέσεις που να
υπηρετούν αποκλειστικά τον Ελληνικό λαό και οι οποίες να
συμπεριλαμβάνουν τις απαραίτητες απαράβατες κόκκινες
εθνικές γραμμές, μαζί με την ταυτόχρονη ταχεία
προετοιμασία για την έμπρακτη υποστήριξή τους. Οι καιροί
ου μενετοί!
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με πλαστές τουριστικές βίζες
Σένγκεν. Οι πελάτες του κυκλώματος
των παράνομων εγγράφων έφταναν
αρχικά στην Ελλάδα και στη
συνέχεια μπορούσαν να μεταβούν
σε λοιπές χώρες του εξωτερικού.
Ουσιαστικά διανυκτέρευα για λίγα
24ωρα στην Ελλάδα και μετά
έφευγαν στο πλαίσιο ενός μεγάλου
δικτύου λαθρομετανάστευσης. Από
τις Αρχές έχουν ταυτοποιηθεί 80
άτομα που έχουν χρησιμοποιήσει
αυτές τις βίζες, ενώ σε έλεγχο που
έγινε στην πρεσβεία βρέθηκαν στο
χρηματοκιβώτιο
του
πρέσβη
χιλιάδες
πλαστά
ταξιδιωτικά
έγγραφα. Μάλιστα μετέβησαν στην
συγκεκριμένη χώρα ελεγκτές του
υπουργείου Εξωτερικών. Θυμηθείτε
χρονικά τις καταγγελίες του Πάνου
Καμμένου:
Οι ελληνικές αρχές εξάρθρωσαν ένα μεγάλο κύκλωμα το οποίο έφτιαχνε και
προμήθευε πλαστές βίζες Σένγκεν. Σύμφωνα με πληροφορίες του αστυνομικού
συντάκτη των εφημερίδων «Τα ΝΕΑ» και «Το ΒΗΜΑ», Βασίλη Λαμπρόπουλου,

Τ

ο κύκλωμα είχε αφετηρία ελληνική πρεσβεία
σε μεγάλη χώρα της Ασίας και σε αυτό
εμπλέκονται τόσο ο ίδιος ο πρέσβης όσο
και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι.

Ο πρέσβης έχει ήδη απομακρυνθεί από τη θέση του, με τις Αρχές να βρίσκουν
εκατοντάδες χιλιάδες πλαστές βίζες στο γραφείο του στην πρεσβεία. Η ταρίφα του
κυκλώματος έφτανε μέχρι και τις 4.000 ευρώ και προμήθευε τους «πελάτες» του

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της
Παρασκευής (σ.σ. 3.6.2019) η
κατάθεση
που
έδωσε
στην
Εισαγγελία Διαφθοράς ο πρώην
υπουργός Άμυνας, Πάνος Καμμένος.
Ο πρώην υπουργός Άμυνας κλήθηκε
να καταθέσει μετά τις καταγγελίες
του για παρανομίες με τις βίζες στο
υπουργείο Εξωτερικών. Ο Πάνος
Καμμένος
προσέρχεται
στην
Εισαγγελία Διαφθοράς: Μετά την
ολοκλήρωση της κατάθεσής του, ο κ.
Καμμένος, μεταξύ άλλων, δήλωσε:
«Ξεκίνησε η προκαταρκτική για τον
διαγωνισμό
του
υπουργείου
Εξωτερικών για τις βίζες. Χαίρομαι
που ανέλαβε η συγκεκριμένη
εισαγγελία γιατί έχει την εμπειρία και
τα μέσα σε θέματα διαφθοράς. Ο
Πάνος Καμμένος έκανε και δηλώσεις
στα ΜΜΕ: «Είμαι βέβαιος ότι θα
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Το ρεπορτάζ της Ναντίν Χαρδαλιά κατέγραφε: Στη Βουλή
διαβιβάστηκε σήμερα (σ.σ. 11.3.2020)

Η

δικογραφία των βαρύτατων
καταγγελιών που είχε
εξαπολύσει το 2018 ο Πρόεδρος
των ΑΝΕΛ, Πάνος Καμμένος κατά του
πρώην Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου
Κοτζιά - με φόντο τη Συμφωνία
των Πρεσπών - για μεθοδεύσεις
παράδοσης του έργου έκδοσης
βίζα σε συγκεκριμένη εταιρία
εμπλέκοντας στην υπόθεση και το
όνομα του επιχειρηματία Τζορτζ Σόρος.
προκύψουν ενδιαφέροντα στοιχεία και ποινικά και εθνικά
και πολιτικά. Η κατάθεσή μου ήταν η αρχή. Προσκόμισα
αρκετά στοιχεία και θα συνδράμουμε με όποια στοιχεία για
την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης». Ερωτηθείς για το
εάν εκτιμά πως η συγκεκριμένη υπόθεση μπορεί να
οδηγηθεί στη Βουλή, ο πρώην υπουργός τόνισε: «Οι
υποθέσεις που πάνε στη Βουλή οδηγούνται εκεί για να
υπάρξει συγκάλυψη των αδικημάτων. Ας ξεκινήσει η
έρευνα για τα υπηρεσιακά στελέχη και αν προκύψουν
ευθύνες για πολιτικά πρόσωπα, τότε, ας πάει στη Βουλή».

Να σημειωθεί ότι ο κ. Πάνος Καμμένος είναι ο πρώτος
μάρτυρας που κλήθηκε από την εισαγγελία να καταθέσει
για τη συγκεκριμένη υπόθεση με τις πληροφορίες να
αναφέρουν ότι θα προτείνει σειρά μαρτύρων στην
εισαγγελία για να καταθέσουν, ανάμεσά τους και
υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου Εξωτερικών.

Η διαβίβαση της δικογραφίας θα ανακοινωθεί επισήμως
αύριο στην Ολομέλεια. Στη συνέχεια το περιεχόμενό της θα
είναι διαθέσιμο προς ανάγνωση κι αξιολόγηση από τους
βουλευτές, προκειμένου να κρίνουν αν υφίστανται ενδείξεις
τέλεσης αδικήματος για την κατάθεση πρότασης σύστασης
Προανακριτικής Επιτροπής υπογεγραμμένη από 30
βουλευτές. Υπενθυμίζεται ότι για την εν λόγω υπόθεση είχε
ξεσπάσει «πόλεμος» στο εσωτερικό της απελθούσας
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα είχε πυροδοτήσει ακόμη και
άγριο καυγά των δύο κυβερνητικών στελεχών σε ένα
θυελλώδες υπουργικό συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2018
και είχε οδηγήσει εντέλει στην παραίτηση του κ. Κοτζιά από
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τουλάχιστον δύο φορές στη Βουλή, τη
μία εκ των οποίων είχε καταθέσει ο
Πάνος Καμμένος τον Απρίλιο του 2019
έχοντας πια αποχωρήσει από τον
κυβερνητικό σχηματισμό.

μάλιστα είχαν προκαλέσει την αυτεπάγγελτη παρέμβαση
της
Εισαγγελίας
Διαφθοράς
για
τη
διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης. Παράλληλα, εκείνη την περίοδο
η σφοδρή κόντρα και οι βαρύτατες αλληλοκατηγορίες
Πάνου Καμμένου – Νίκου Κοτζιά είχαν προκαλέσει σοβαρές
αναταράξεις στη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ενώ είχαν
εγείρει «σεισμό» αντιδράσεων από την αντιπολίτευση, που
απαιτούσε ξεκάθαρες απαντήσεις και πλήρη διερεύνηση
της υπόθεσης, καταγγέλλοντας ότι αν οι καταγγελίες είναι
ανυπόστατες και εκτοξεύονται με τέτοια ευκολία τότε
εκτίθεται ανεπανόρθωτα η χώρα διεθνώς μέσω του
εκφυλισμού της πολιτικής ζωής του τόπου. Ο, δε, Νίκος
Κοτζιάς με τη σειρά του είχε προσφύγει τον Φεβρουάριο
του 2019 στη Δικαιοσύνη κατά του Πάνου Καμμένου. Με
μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε εναντίον του στον Άρειο
Πάγο και χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα, τον είχε
καταγγείλει για συκοφαντίες, εξυβρίσεις, εκβίαση και
απειλές σε βάρος του, κατηγορώντας τον μάλιστα ως
«ηθικό αυτουργό» των επιθέσεων που δεχόταν για τη
Συμφωνία των Πρεσπών. Καθιστούσε, δε, τον κ. Καμμένο
υπεύθυνο για ότι κακό μπορεί να του συνέβαινε,
χαρακτηρίζοντάς τον υπεύθυνο για τη στοχοποίησή του
από το 2018.

Τ

ο σφοδρό μπρα ντε φερ είχε
καταγράψει σειρά επεισοδίων,
ενώ είχε γίνει αντικείμενο
επίκαιρων επερωτήσεων

Τότε ο ίδιος είχε επιμείνει στις βαρύτατες καταγγελίες του
κατά του Νίκου Κοτζιά, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για
«το μεγαλύτερο σκάνδαλο των τελευταίων ετών», εντός του
Υπουργείου Εξωτερικών, κατηγορώντας τον πρώην
Υπουργό Εξωτερικών ότι υπό την καθοδήγησή του και σε
συμπαιγνία με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου
υπήρξε οργανωμένη εγκληματική ενέργεια και παραβίαση
των νόμων, προκειμένου να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένα
επιχειρηματικά συμφέροντα. Είχε καταθέσει μάλιστα και emails του προέδρου συγκεκριμένης εταιρίας η οποία
διεκδικούσε τη σύμβαση για την έκδοση βίζας και των
προέδρων των επιτροπών του Υπουργείου που
επόπτευαν τον επίμαχο διαγωνισμό, ώστε να τους
υπαγορεύσει όπως ισχυρίστηκε τις προϋποθέσεις. Ενώ
είχε καταγγείλει τον κ. Κοτζιά ότι έδωσε εντολή
καταστροφής των αρχείων. Ως διάδοχος του κ. Κοτζιά στο
Υπουργείο Εξωτερικών, ο Γιώργος Κατρούγκαλος τον
Απρίλιο του 2019, είχε υποστηρίξει πως έχουν ελεγχθεί τα
πάντα από δικαστικό και εσωτερικό έλεγχο νομιμότητας
και δεν προέκυψε καμία σκιά ή οτιδήποτε μεμπτό. Πλέον
όλες οι λεπτομέρειες θα τεθούν από αύριο επί τάπητος στη
Βουλή και αναμένεται εφεξής το κατά πόσο η κυβερνώσα
πλειοψηφία θα αποφασίσει να κινήσει τις διαδικασίες
συγκρότησης Προανακριτικής Επιτροπής, προκειμένου να
διερευνηθούν σε βάθος οι απίστευτες καταγγελίες των δύο
πρώην κυβερνητικών στελεχών.
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Σ

φοδρή κριτική
άσκησε η
πρόεδρος της
Ένωσης Δικαστών
Εισαγγελέων, εφέτης
Μαργαρίτα Στενιώτη,
στην εισήγησή της
στην αρμόδια Επιτροπή
της Βουλής για τον νέο
Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών.

Αφού σημείωσε πως πρόκειται για
νομοθέτημα που αποτέλεσε πάγιο
αίτημα των δικαστών, αφού η
προηγούμενη μορφή του ψηφίστηκε
το 1988, στη συνέχεια άσκησε
δριμεία κριτική μιλώντας για σχέδιο
που
χαρακτηρίζεται
από
αντιδικαστικό πνεύμα και καταλήγει
σ’ ένα τιμωρητικό για το Δικαστή
νομοθέτημα,
δεδομένου
ότι

εμπεριέχει πολλές διατάξεις που
συρρικνώνουν την ανεξαρτησία του
Δικαστή
και
περιορίζουν
το
ελεύθερο φρόνημα του Δικαστή. Στο
σχέδιο δε, εκλαμβάνεται ως γενική
παραδοχή ότι ο Έλληνας Δικαστής
είναι ράθυμος, το ίδιο και ο
Επιθεωρητής Δικαστής !!! Αναφέρει
επίσης
ότι
αντιμετωπίζει
τη
Δικαιοσύνη ως ιδιωτική επιχείρηση,
δεδομένου
ότι
στα
κριτήρια
επιθεώρησης χρησιμοποιεί καθαρά
τεχνοκρατικούς – οικονομικούς
όρους, που αρμόζουν σε ανώνυμη
εταιρεία, που επιδιώκει να «πιάσει»
το στόχο, δηλαδή παραγωγικότητα,
προσαρμοστικότητα
στις
νέες
τεχνολογίες,
ταχύτητα
διεκπεραίωσης κλπ., όροι που είναι
ξένοι προς την απονομή της
Δικαιοσύνης
και
παράλληλα
επικίνδυνοι, διότι δεν συνάδουν με
το δικαιοδοτικό έργο, το οποίο είναι
πνευματικό και όχι διεκπεραιωτικό».

Ολόκληρη η εισήγηση της κας
Στενιώτη έχει ως εξής: «…Ο Κώδικας
Οργανισμού
Δικαστηρίων
και
Κατάστασης
Δικαστικών
Λειτουργών αποτελεί το σύνολο των
κανόνων δικαίου, που καθορίζουν
τη
λειτουργία
των
οργάνων
απονομής της Δικαιοσύνης και την
προσωπική
και
υπηρεσιακή
κατάσταση
των
Δικαστικών
Λειτουργών. Ο εκσυγχρονισμός του
Οργανισμού ήταν πάγιο αίτημα των
Δικαστικών Λειτουργών, δεδομένου
ότι το βασικό κείμενο είχε ψηφισθεί
το έτος 1988. Ωστόσο, δίχως να
σκοπεύω να ακυρώσω σημαντικές
διατάξεις, που εισάγονται στο
σχέδιο νόμου, όπως ο περιορισμός
των κωλυμάτων, η συνυπηρέτηση
δικαστικών λειτουργών – συζύγων
κλπ.

Τ

ο σχέδιο
χαρακτηρίζεται
από αντιδικαστικό
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πνεύμα και καταλήγει
σ’ ένα τιμωρητικό για
το Δικαστή νομοθέτημα,
δεδομένου ότι
εμπεριέχει πολλές
διατάξεις που
συρρικνώνουν
την ανεξαρτησία
του Δικαστή και
περιορίζουν το
ελεύθερο φρόνημα του
Δικαστή.
Στο
σχέδιο
δε,
εκλαμβάνεται ως γενική παραδοχή
ότι ο Έλληνας Δικαστής είναι
ράθυμος, το ίδιο και ο Επιθεωρητής
Δικαστής, ενώ παραβλέπει τις
συνθήκες απονομής Δικαιοσύνης
και ότι ο Δικαστής στη δικογραφία
καταθέτει τη ψυχή του, γιατί γνωρίζει
ότι πίσω απ’ αυτήν βρίσκεται ο
άνθρωπος, η ζωή του, η ελευθερία
του, η αξιοπρέπειά του, το μοναδικό
του σπίτι, τα τελευταία χρόνια.
Επίσης,
αντιμετωπίζει
τη
Δικαιοσύνη ως ιδιωτική επιχείρηση,
δεδομένου
ότι
στα
κριτήρια
επιθεώρησης χρησιμοποιεί καθαρά
τεχνοκρατικούς – οικονομικούς
όρους, που αρμόζουν σε ανώνυμη
εταιρεία, που επιδιώκει να «πιάσει»
το στόχο, δηλαδή παραγωγικότητα,
προσαρμοστικότητα
στις
νέες
τεχνολογίες,
ταχύτητα
διεκπεραίωσης κλπ., όροι που είναι
ξένοι προς την απονομή της
Δικαιοσύνης
και
παράλληλα
επικίνδυνοι, διότι δεν συνάδουν με
το δικαιοδοτικό έργο, το οποίο είναι
πνευματικό και όχι διεκπεραιωτικό.
Στόχος της πολιτείας και κάθε
δημοκρατικής πολιτείας είναι να
διασφαλίζει
τη
δικαστική
ανεξαρτησία και να εξασφαλίζει
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δίκαιη δίκη για τους πολίτες και το ερώτημα είναι:
επιτυγχάνεται τούτο με τις διατάξεις του συγκεκριμένου
νομοσχεδίου;».

Η πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών Εισαγγελέων
προσκόμισε και αναλυτικό υπόμνημα της Ένωσης για το
σχέδιο νόμου, στο οποίο αναφέρεται πως «…

Π

ολλές διατάξεις του δημιουργούν
ένα ασφυκτικό πλαίσιο
επιθεώρησης, που επιχειρεί να
περιορίσει το ελεύθερο φρόνημα των
Δικαστών, ενώ παράλληλα επιφέρει
πλήγματα στην αρχή της δίκαιης δίκης.

Οι νέες ρυθμίσεις επικεντρώνονται, μεταξύ άλλων, στη
μεταβολή των κριτηρίων επιθεώρησης, στην εισαγωγή
κριτηρίων βαρύτητας στις εκδικαζόμενες υποθέσεις, στη
συνεχή επανάληψη της υποχρέωσης έκδοσης της
δικαστικής απόφασης εντός του οριζομένου χρόνου και
στην αναγωγή της ταχύτητας στο σημαντικότερο κριτήριο
αξιολόγησης των Δικαστικών Λειτουργών. Ειδικότερα,
κυριαρχούν στο κείμενο του νόμου όροι όπως η
«ταχύτητα» περί της εκδίκασης των υποθέσεων (βλ. άρθρο
102), χωρίς περαιτέρω εξειδίκευση, δίνεται ιδιαίτερη
έμφαση στα στατιστικά στοιχεία (βλ. άρθρο 100 παρ. 7),

Σελίδα 12

ενώ υποτιμάται ως κριτήριο η ποιοτική απόδοση της
εργασίας του Δικαστικού Λειτουργού καθώς μπαίνει σε
δεύτερη μοίρα και τίθενται έννοιες καθαρά τεχνοκρατικές,
όπως η «προσαρμοστικότητα» (άρθρο 102 παρ. 4
περίπτωση γ’), που δεν συνάδουν με το Δικαστικό
Λειτούργημα. Η επιθεώρηση απομακρύνεται από τον
έλεγχο του δικαστικού έργου και προκρίνεται η απόκτηση
«τυπικών δεξιοτήτων», όπως η παρακολούθηση
υποχρεωτικών
επιμορφωτικών
σεμιναρίων
κλπ.
Επιγραμματικά, μπορεί κανείς να αναφέρει: 1) τη θέσπιση
ενός συστήματος «αξιολόγησης» των υποθέσεων από το 1
έως το 5, ανάλογα με τη σοβαρότητα και τη δυσχέρειά τους
(άρθρο 19 παρ.5), το οποίο είναι ανεφάρμοστο στα
πολιτικά – ποινικά Δικαστήρια, 2) τη θέση ως κριτηρίου
αξιολόγησης των Δικαστικών Λειτουργών επί προαγωγής
τους της «ταχύτητας στην απονομή Δικαιοσύνης», που
αποτελεί παράγοντα κατεξοχήν αστάθμητο (άρθρο 59 παρ.
5), 3) τη δυνατότητα προαγωγής σε αρεοπαγίτη, του εφέτη,
που δεν έχει προαχθεί σε Πρόεδρο Εφετών, κατ’ απόλυτον
εκλογή, εφόσον έχει συμπληρώσει επτά έτη στο βαθμό του
εφέτη και 26 χρόνια υπηρεσίας συνολικά (άρθρο 89 παρ. 8),
4) την επέκταση της επιθεώρησης και στο βαθμό του
Προέδρου Εφετών (άρθρο 93 παρ.12), 5) την πρόβλεψη
ελέγχου των αποφάσεων περί αναβολών από τους
επιθεωρητές στην κατεύθυνση διερεύνησης πειθαρχικού
παραπτώματος (άρθρο 100 παρ.6) 6) την ένταξη στα
κριτήρια αξιολόγησης για την επιθεώρηση των δικαστικών
λειτουργών της εξαφάνισης των αποφάσεων (άρθρο 102
παρ. 4 ζ), 7) τη διατήρηση της δυνατότητας τροποποίησης
των κανονισμών των Δικαστηρίων από την Ολομέλεια των
Ανωτάτων Δικαστηρίων (άρθρο 19 παρ. 7).
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Μετά τους δικαστές και οι δικηγόροι αντιδρούν σε
συγκεκριμένες διατάξεις του σχεδίου νόμου για τον
«Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών». Μάλιστα, η Συντονιστική
Επιτροπή της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών
Συλλόγων της χώρας, πρότεινε διήμερη αποχή από τις
δίκες δημοσίου συμφέροντος την Τετάρτη 1 Ιουνίου και την
Πέμπτη 2 Ιουνίου, μετά την αιφνιδιαστική κατάθεση στη
Βουλή του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για
τον «Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών». Μεταξύ άλλων, οι δικηγόροι
αντιδρούν στις αλλαγές που αφορούν: Την έκφραση
γνώμης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου ή του
Συμβουλίου της Επικρατείας για την ίδρυση, συγχώνευση
και κατάργηση πολιτικών, ποινικών και διοικητικών
δικαστηρίων, την επέκταση ή τον περιορισμό της
περιφέρειάς τους ή τη μετατροπή τους σε δικαστήρια
τηλεματικής και τη μεταβολή της έδρας τους. Τη λειτουργία
Δικαστηρίων τηλεματικής, κατά το μέρος που οδηγούν
στην κατάργηση της προφορικής, δια ζώσης, διαδικασίας
στο ακροατήριο, που είναι αναγκαία για την αναζήτηση της
αλήθειας και της απόδοσης του δικαίου κατά παράβαση
της κείμενης συνταγματικής δικαιοταξίας. Η Συντονιστική
Επιτροπή επισημαίνει ότι

Τ

υχόν κατάργηση της
προφορικότητας της
διαδικασίας στο ακροατήριο
συνιστά κατάφωρη παραβίαση της
επιβαλλόμενης από το Σύνταγμα
δημοσιότητας της δίκης, αλλά και
των κανόνων περί δίκαιης δίκης,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην ΕΣΔΑ.

Τη σύσταση ειδικών τμημάτων στα πολιτικά Πρωτοδικεία
και Εφετεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης για την εκδίκαση,
κατά την τακτική διαδικασία, των ενδίκων βοηθημάτων και
των αντίστοιχων ενδίκων μέσων, που υπάγονται στην καθ’
ύλην αρμοδιότητά τους και αφορούν συγκεκριμένης
φύσεως
υποθέσεις,
αποδυναμώνοντας
τους
περιφερειακούς
δικαστικούς
σχηματισμούς
και
σωρεύοντας δικαστική ύλη στα μεγάλα Δικαστήρια με
κίνδυνο την περαιτέρω επιβράδυνση στην απονομή της
Δικαιοσύνης. Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η Συντονιστική
Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών
Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε εκτάκτως στις
29.5.2022, μέσω τηλεδιάσκεψης, με αφορμή την κατάθεση
και συζήτηση στη Βουλή του Σχεδίου νόμου «Κώδικας
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
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Λειτουργών», εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση: Το
δικηγορικό σώμα, με αποφάσεις της Ολομέλειας, έχει
εκφράσει ήδη την έντονη αντίθεσή του σε συγκεκριμένες
διατάξεις του Σχεδίου Νόμου και ιδίως αυτών που
προβλέπουν: α) Την έκφραση γνώμης της Ολομέλειας του
Αρείου Πάγου ή του Συμβουλίου της Επικρατείας για την
ίδρυση, συγχώνευση και κατάργηση πολιτικών, ποινικών
και διοικητικών δικαστηρίων, την επέκταση ή τον
περιορισμό της περιφέρειάς τους ή τη μετατροπή τους σε
δικαστήρια τηλεματικής και τη μεταβολή της έδρας τους. γ)
Τη σύσταση ειδικών τμημάτων στα πολιτικά Πρωτοδικεία
και Εφετεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης για την εκδίκαση,
κατά την τακτική διαδικασία, των ενδίκων βοηθημάτων και
των αντίστοιχων ενδίκων μέσων , που υπάγονται στην καθ’
ύλην αρμοδιότητά τους και αφορούν συγκεκριμένης
φύσεως
υποθέσεις,
αποδυναμώνοντας
τους
περιφερειακούς
δικαστικούς
σχηματισμούς
και
σωρεύοντας δικαστική ύλη στα μεγάλα Δικαστήρια με
κίνδυνο την περαιτέρω επιβράδυνση στην απονομή της
Δικαιοσύνης. Η Συντονιστική Επιτροπή, στα πλαίσια και
της από 18.5.2022 απόφασης της Ολομέλειας, αποφάσισε:
1. Να παραστεί ο Πρόεδρος της Ολομέλειας στην αρμόδια
κοινοβουλευτική επιτροπή της Βουλής, κατά την ακρόαση
των φορέων και να αναπτύξει τις θέσεις του δικηγορικού
σώματος, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί από τις
αποφάσεις της Ολομέλειας και του 14ου Πανελληνίου
Συνεδρίου Δικηγορικών Συλλόγων. 2. Να παραστεί
αντιπροσωπεία της Ολομέλειας στη Βουλή, κατά την ημέρα
ψήφισης του Σχεδίου Νόμου. 3. Να προτείνει στα Διοικητικά
Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας την
αποχή των δικηγόρων μελών τους την Τετάρτη 1.6.2022 και
την Πέμπτη 2.6.2022 από δίκες συμφερόντων του
Δημοσίου».
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συγκράτηση των πωλήσεων, η οποία δυστυχώς
θα επιδεινωθεί με τον περιορισμό της
κατανάλωσης, αφού η ακρίβεια θα συνεχιστεί
και οι πληθωριστικές πιέσεις θα περνούν στους
καταναλωτές και χιλιάδες λουκέτα θα μπαίνουν.

του Νίκου Νικολόπουλου
Προέδρου
Χριστιανοδημοκρατικού
Κόμματος Ελλάδος

Ακρίβεια,
ενεργειακό
κόστος,
υποτονικοί τζίροι και ανύπαρκτη
ρευστότητα είναι τα προβλήματα με
τα οποία καλούνται να τα βγάλουν
πέρα οι επιχειρηματίες ή καλύτερα οι
μικρομεσαίοι
βιοπαλαιστές
του
λιανεμπορίου, οι οποίοι παλεύουν
για την επιβίωση των επιχειρήσεων
τους. Τα προβλήματα πολλά και
συσσωρευμένα με τον πληθωρισμό
να καλπάζει, το κόστος παραγωγής
να σημειώνει αλλεπάλληλα ρεκόρ
και όλο αυτό να μετακυλίεται και στα
ράφια και τελικά να αφήνει
μισοάδεια τα ταμεία, αφού δεν
υπάρχει αγοραστική ικανότητα στον
πτωχευμένο εργαζόμενο ελληνικό
λαό.

Τ

ο ανατιμητικό
κύμα που άφησε
ανεξέλεγκτο ο
Μητσοτάκης και έχει
πλήξει την αγορά,
έχει οδηγήσει σε

Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΕΛΚΑ στελέχη του κλάδου αναμένουν ακόμα
μεγαλύτερη μείωση των πωλήσεων το β΄ εξάμηνο. Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο
σπάνε οι αυξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Το ράλι
ανατιμήσεων, που ξεκίνησε τον περασμένο Σεπτέμβριο, συνεχίζεται με ακόμη
μεγαλύτερη ένταση και δεν φαίνεται να σταματά άμεσα. Η φιλομητσοτακική
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αναπροσαρμογής.
Εκατοντάδες
χιλιάδες καταναλωτές αδυνατούν να
εξοφλήσουν τους λογαριασμούς και
πληρώνουν
«έναντι»
ή
προσφεύγουν στους παρόχους,
ζητώντας διακανονισμό με πολλές
δόσεις
για
την
εξόφληση
ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μετά από
όλα τα ανωτέρω οι επιχειρήσεις
αντιμετωπίζουν
προβλήματα
ρευστότητας και το τραπεζικό
σύστημα είναι κλειστό για τις
μικρομεσαίες και πολύ μικρές
επιχειρήσεις.
Για αυτό είναι
αναγκαία ή επαναφορά μιας γενικής
ρύθμισης 120 δόσεων για να
εξοφληθούν τα χρέη.

Καθημερινή μας επιβεβαιώνει: Προϊόντα άμεσης και πρώτης ανάγκης είναι στην
Ελλάδα δυο-τρεις φορές ακριβότερα από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
Υψηλοί φόροι. Κόλπα μεταπρατών κερδοσκόπων. Αδιαφορία κρατικών
ελεγκτικών αρχών. Ανοχή Μητσοτάκη για ξεζούμισμα. Αυτή η καταστροφική
κυβερνητική πολιτική φέρνει την πτώση του τζίρου που καταγράφεται και από την
ΕΛΣΤΑΤ για τον κλάδο του λιανεμπορίου. Αυτό που γνωρίζουμε οι ΓΑΛΑΖΙΟΙ και
το υπογραμμίζουμε με βεβαιότητα είναι ότι τον Ιανουάριο έδειξε πτώση 11,2%. Σε
κάθε περίπτωση το πρώτο τρίμηνο ήταν πολύ δύσκολο και αρκετοί τον έχουν
χαρακτηρίσει ως το δυσκολότερο όλων των εποχών. Η απαισιοδοξία που είναι
διάχυτη στους καταναλωτές αλλά και στις επιχειρήσεις για το μέλλον,
αποτυπώνεται ήδη στην έρευνα του ΙΕΛΚΑ: Συγκεκριμένα, τον Μάιο του 2022 το
87% των συμπατριωτών από εκείνους που δήλωσε ότι η οικονομική κατάσταση
χειροτέρεψε και μόλις το 7% ότι βελτιώθηκε. Η απαισιοδοξία που είναι διάχυτη
στους καταναλωτές αλλά και στις επιχειρήσεις για το μέλλον, αποτυπώνεται ήδη
στα ταμεία. Δυστυχώς εφόσον το ενεργειακό πρόβλημα παραμένει άλυτο και όσο
η Κυβέρνηση Μητσοτάκη αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο στα καύσιμα και το
ΦΠΑ, η ακρίβεια θα συνεχίζει να βαραίνει τα πορτοφόλια των καταναλωτών και
προφανώς οι τζίροι διαρκώς θα μικραίνουν. Η έκθεση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ κατέδειξε
μεγάλη μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Εφόσον δεν υπάρξουν
παρεμβάσεις και διορθωτικές κινήσεις, είναι σίγουρο ότι ο περιορισμός της
κατανάλωσης ακόμα και σε βασικά είδη διατροφής που ήδη παρουσιάζεται θα
πλήξει σημαντικά το λιανεμπόριο

Ο

ι Ελληνίδες και οι Έλληνες περιορίζουν τις
αγορές τους από το σούπερ μάρκετ σε μια
προσπάθεια να καλύψουν τις άλλες ανελαστικές
τους δαπάνες, όπως είναι οι λογαριασμοί κοινής
ωφέλειας (φως, νερό, τηλέφωνο) και το ενοίκιο.

Θεέ μου που μας κατάντησαν οι ΧΑΡΒΑΝΤΙΑΝΟΙ… δύο στους τρεις να
περιορίζουν ακόμα και το φαγητό λόγω της ακρίβειας! Το ποσοστό αυτό να
μεταβάλλεται ανάλογα με τις ηλικίες, καθώς για τις μεγαλύτερες ηλικίες άνω των
50, το ποσοστό μείωσης φτάνει στο 75 %! Συγκεκριμένα σύμφωνα με πανελλαδική
έρευνα που διεξήγαγε η εταιρεία Ierax Analytics, ποσοστό 66% των ερωτώμενων
κατά μέσο όρο, το τελευταίο εξάμηνο αγοράζει λιγότερα τρόφιμα. Τεράστιο
πρόβλημα έχει ανακύψει για εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις
από τους υπέρογκους λογαριασμούς ρεύματος, που «φούσκωσαν» με την άνοδο
των τιμών πετρελαίου-φυσικού αερίου και την επιβολή της ρήτρας

Ε

μείς οι ΓΑΛΑΖΙΟΙ δεν
διαχωρίζουμε σε
χρέη κορονοϊού,
κρίσης ή ενέργειας.

Λέμε ξεκάθαρα πως πρέπει όποιος
θέλει και μπορεί να αποπληρώσει τα
χρέη του να τον βοηθήσει η
κυβέρνηση για να τον κρατήσουμε
οικονομικά ενεργό. Οι ΓΑΛΑΖΙΟΙ
βροντοφωνάζουμε ότι είναι ένα
αίτημα που έχει πολύ μεγάλη
σημασία να γίνει δεκτό από την
κυβέρνηση. Ο «Σφυγμός» του Μαΐου
2022, στη τελευταία μηνιαία μέτρηση
πολιτικών τάσεων και εκλογικής
επιρροής των κομμάτων, που έγινε
από την Prorata καταγράφει μικρή
απόσταση στο 6% μεταξύ ΝΔ ΣΥΡΙΖΑ, την ακρίβεια να παραμένει
το κύριο πρόβλημα, που σύμφωνα
με την κοινή γνώμη, αντιμετωπίζει η
κοινωνία.
Παράλληλα,
η
διαφαινόμενη
ένταση
στις
ελληνοτουρκικές σχέσεις οδηγεί
στην αναρρίχηση των εθνικών
θεμάτων στη δεύτερη θέση της
σχετικής λίστας, με τα ζητήματα των
χαμηλών μισθών και των συνθηκών
εργασίας να ακολουθούν.
Την
πρώτη πεντάδα στη λίστα των
κορυφαίων
προβλημάτων
της
περιόδου συμπληρώνουν τα θέματα
διαφθοράς και διαφάνειας και τα
ζητήματα που αφορούν στην
Παιδεία. Παγιωμένη παραμένει η
απογοήτευση και ο θυμός. Η
ικανοποίηση από το κυβερνητικό
έργο
παραμένει
χαμηλή,
τεκμηριώνοντας τα διευρυμένα όρια
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διαχείριση του κορυφαίου προβλήματος της περιόδου,
δηλαδή της ακρίβειας, με τη μεγάλη πλειονότητα (73%) να
δηλώνει μικρή ή μηδενική ικανοποίηση από αυτόν. Ένα
τεράστιο «γιατί» πλανάται στην ατμόσφαιρα. Οι πάντες
βρίσκονται σε σύγχυση, καθώς η καθημερινότητά τους
βάλεται από παντού και η ποιότητα ζωής τους έχει αφεθεί
σε ξέφρενο κατρακύλημα! Οι ΓΑΛΑΖΙΟΙ ΕΡΩΤΟΥΝ: γιατί
κύριε πρωθυπουργέ αυτές οι εξωπραγματικές αυξήσεις,
ενώ ζούμε σε μια χώρα που ο κατώτατος μισθός ίσα που
αγγίζει τα 770 €; Γιατί κύριε πρωθυπουργέ απογοητεύσατε
την μεσαία τάξη που πίστεψε σε εσάς και βλέπει να
εξαφανίζεται μέρα με τη μέρα.

της κοινωνικής δυσαρέσκειας. Την ίδια στιγμή, τα κόμματα
της αντιπολίτευσης αξιολογούνται αρνητικά ως προς το
δικό τους έργο, ενώ η κυβέρνηση αξιολογείται στη

Σ

ας προκαλούμε κύριε Μητσοτάκη
να βγείτε στο δρόμο όχι με
συνοδεία της ΕΛΑΣ και με
Ανοιχτά αυτιά να ακούσετε…

Μήπως λαϊκίζουμε; Μοδάτη λέξη «δια πάσαν νόσον»…

Στις εργασίες της θερινής συνόδου της Κ.Ε. του ΧΡΙ.Κ.Ε. οι
κεντροεπίτροποι αντάλλαξαν απόψεις για τα εθνικά θέματα
και τη Τουρκική πολεμική επιθετικότητα, καθώς επίσης
μίλησαν και για το διακεκαυμένο ζήτημα της ακρίβειας των
βασικών αγαθών και της υπερβολικής αύξησης των

Οι ΓΑΛΑΖΙΟΙ του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος
Ελλάδος (ΧΡΙ.Κ.Ε.) κατά την τελευταία συνεδρίαση της
Κεντρικής Επιτροπής ενέκριναν την εισήγηση του
Προέδρου ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ σχετικά με την εκλογική
αγωνιστική συμπόρευση τους και την συμμετοχή τους στα
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ
ΝΙΚΗΣ
του
νέου
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ «ΓΑΛΑΖΙΟΙ». Ο Νίκος
Νικολόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την
ομόφωνη απόφαση της Κ.Ε. του ΧΡΙ.Κ.Ε. Τις επόμενες
ημέρες αναμένεται και η απόφαση της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Χριστιανοδημοκρατικής νεολαίας Ελλάδος
(ΧΡΙ.Ν.Ε.).
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τιμολογίων του ρεύματος, φυσικού αερίου, βενζίνης κ.α.
όπου με την ανοχή Μητσοτάκη είναι ακριβότερα δυο-τρεις
φορές από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Τέλος, η
έκτακτη Σύνοδος της Κεντρικής Επιτροπής του ΧΡΙΚΕ
εξέδωσε ψήφισμα για τον θανάσιμο εθνικό κίνδυνο που
εγκυμονεί η αποστρατικοποίηση των Αιγαιοπελαγίτικων
νησιών, όπου μεταξύ άλλων αναφέρει: «Κύριε
Πρωθυπουργέ επιτέλους έχετε καθήκον να ενημερώσετε
τον Ελληνικό λαό και τους πολιτικούς αρχηγούς για το τι
επακριβώς αποδεχτήκατε από όσα σας ζήτησε ο Γερμανός
Καγκελάριος και για ποιο λόγο… Κύριε πρωθυπουργέ
δεχτήκατε να μας παραδώσουν marder τεθωρακισμένα κι
εμείς να στείλουμε στην Ουκρανία BMP-1 τεθωρακισμένα
μεταφοράς προσωπικού; Εάν ναι τότε σας τονίζουμε πως
η συμφωνία σας αυτή κύριε Μητσοτάκη είναι αντίθετη με
την επιθυμία της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού για τους
εξής σοβαρότατους λόγους: 1. Τα περισσότερα BMP-1
βρίσκονται στα ελληνικά νησιά του Αιγαίου και κατά
συνέπεια θα πρέπει πρώτα να φτάσουν τα marder στη
χώρα μας και στη συνέχεια να φύγουν τα BMP-1 για την
Ουκρανία. 2.

Σελίδα 17

ΓΙΝΕΤΕ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ !!! Κύριε Μητσοτάκη διαβάστε,
ρωτήστε, μάθετε τι έγινε στη Κύπρο… και εκεί
αποστρατικοποίηση ζητούσαν … Χωρίς διαταγή από τα
ίδια πρόσωπα ποτέ δεν θα αποχωρούσαν «τα εν καταδύσει
περιπολούντα υποβρύχια από το στενό της Κυρήνειας…».
Κύριε Μητσοτάκη να θυμάστε πως « πως ο Εφιάλτης στο
τέλος θα φανεί……» όπως έγραψε ο Μεγάλος μας
Αλεξανδρινός ποιητής! Μην καταντήσετε Ιωαννίδης !!! Η
Ιστορία γράφει πως στην Χούντα χωρίς διαταγή του
ορατού ή αοράτου η θωρακισμένη μεραρχία από την
Κύπρο δεν έφευγε... για να καταληφθεί σχεδόν ΑΟΠΛΗ η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΝΝΗΣΟΣ ΚΥΠΡΟΣ!

Ε

μείς οι ΓΑΛΑΖΙΟΙ
Χριστιανοδημοκράτες, όπως οι
ηρωικοί προπάτορες μας, στη
πρώτη γραμμή θα πολεμήσουμε, θα
νικήσουμε και μετά θα τιμωρήσουμε
αυτούς που άνοιξαν τις κερκόπορτες !!!

Δ

εν έχετε κανένα δικαίωμα να
αφήσετε ούτε στιγμή ανοχύρωτα
τα νησιά μας σε μια εποχή
που απειλούνται με περαιτέρω
πολεμικές επιχειρήσεις των
Τουρκικών ενόπλων δυνάμεων.

Κύριε Μητσοτάκη εσείς στο ΜΑΞΙΜΟΥ δεν ΑΚΟΥΤΕ
καθημερινά τον Πρόεδρο και την κυβέρνηση της γειτονικής
χώρας να αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία; Δεν βλέπετε
ότι έχει στοχοποιήσει τα ελληνικά νησιά και συνεχίζει να
προκαλεί καθημερινά, ρίχνοντας «λάδι στη φωτιά»; Δεν
διαβάζετε τα πρωτοσέλιδα των κυβερνητικών τουρκικών
ΜΜΕ που κραυγαλέα ζητούν: «Να επέμβει το ναυτικό μας
στα ελληνικά νησιά» 3. Είναι έγκλημα έσχατης προδοσίας,
εάν μέσω αυτής της ΚΡΥΦΗΣ συμφωνίας που
συνομολογήσατε κ. Μητσοτάκη εμμέσως πλην σαφώς
ανοίξατε την επικίνδυνη διαδικασία μιας μερικής
ικανοποίησης
των
τουρκικών
αιτημάτων
για
αποστρατικοποίηση των νησιών μας… Κύριε Μητσοτάκη
θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο ελληνικός λαός δεν πρόκειται
αμαχητί να παραδώσει στους Νεοθωμανούς Τούρκους ούτε
ένα χιλιοστό γης αέρα θάλασσας! ΚΥΡΙΕ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΜΗΝ

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 11-12 Ιουνίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 236 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |

Σελίδα 18

σχολιάζοντας τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
και προειδοποίησε για εκτίναξη του ιδιωτικού χρέους.

Ο

πρόεδρος του
Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου
Αθηνών και Επίτιμος
Διδάκτορας του
Πανεπιστημίου
Πειραιά, Γιάννης
Χατζηθεοδοσίου
σημείωσε πως ο
πληθωρισμός τον
Ιούνιο μπορεί να
ξεπεράσει και το 12%
και προειδοποίησε για
εκτίναξη του ιδιωτικού
χρέους ακόμα και για
ξέσπασμα κοινωνικών
αντιδράσεων.

Το γεγονός ότι με τον πληθωρισμό
στα ύψη δεν μπορούν να αντέξουν
οικονομία ούτε τα νοικοκυριά αλλά
ούτε και επιχειρήσεις, στηλίτευσε ο
Γιάννης
Χατζηθεοδοσίου

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου ανέφερε πως «το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών
επαναφέρει την πρόταση του για μείωση σε φόρους, όπως ο ΦΠΑ στα τρόφιμα
και ο ΕΦΚ στα καύσιμα. Είναι ο μοναδικός τρόπος να κρατηθεί όρθια η κοινωνία
σε αυτή την κρίσιμη περίοδο. Ακούμε τι λέει η κυβέρνηση για την ανάγκη πιστής
τήρησης του προϋπολογισμού, όμως πλέον βρισκόμαστε όλοι σε συνθήκες
έκτακτης ανάγκης. Η ελπίδα για τόνωση της ελληνικής οικονομίας μέσω μίας
επιτυχημένης τουριστικής περιόδου είναι υπαρκτή, όπως και το να καταλάβουν
επιτέλους οι εταίροι μας στην ΕΕ ότι χρειάζονται επιπλέον μέτρα στήριξης». Όπως
ανέφερε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο
πληθωρισμός σπάει το ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο, με αποτέλεσμα

Ο

ι πιέσεις που ασκούνται σε νοικοκυριά και
επιχειρήσεις να είναι πλέον ασφυκτικές,
ενώ τα αποτελέσματα των πληθωριστικών
πιέσεων είναι οι μεγάλες ανατιμήσεις σχεδόν
σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, ακόμα
και σε βασικά αγαθά.
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«Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική
Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ο πληθωρισμός ανήλθε τον
Μάιο στο 11,3%, από 10,2% τον Απρίλιο. Πρόκειται για
εξέλιξη
που
επιβεβαιώνει
τις
εκτιμήσεις
του
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, καθώς είχαμε δει
τα σημάδια της αγοράς. Και θεωρούμε ότι για τον Ιούνιο ο
πληθωρισμός μπορεί να ξεπεράσει το 12%» ανέφερε ο κ.
Χατζηθεοδοσίου. Επισήμανε πως «μέσα σε μόλις ένα
χρόνο, δηλαδή από τον Μάιο του 2021 έως τον Μάιο του
2022, ο ηλεκτρισμός ακρίβυνε κατά 80,2%, το φυσικό αέριο
κατά 172,7%, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 65,1%, τα
καύσιμα και τα λιπαντικά κατά 36,6%, ενώ ψωμί και
δημητριακά έχουν ακριβύνει κατά 13,4%, κρέατα κατά
13,8%, γαλακτοκομικά και αυγά κατά 14,1%, έλαια και λίπη
κατά 23,2%, φρούτα κατά 10,8%, λαχανικά κατά 13%». Στη
συνέχεια υπογράμμισε ότι «το καλάθι της νοικοκυράς δεν
μπορεί πλέον να γεμίσει με τα εισοδήματα που διαθέτει η
πλειοψηφία των πολιτών, οι επιχειρήσεις -κυρίως οι
μικρομεσαίεςαδυνατούν
να
ανταποκριθούν
σε
υποχρεώσεις όπως το αυξημένο λειτουργικό κόστος, η
αγορά ουσιαστικά υπολειτουργεί, καθώς έχει μειωθεί η
κατανάλωση και φως δεν φαίνεται από πουθενά»,
αναφέροντας πως

Η

κυβέρνηση υλοποίησε
κάποια μέτρα επιχειρώντας
να δημιουργήσει αναχώματα
για την αντιμετώπιση των
πληθωριστικών πιέσεων, όμως
η ίδια η πραγματικότητα απέδειξε
ότι δεν ήταν επαρκή.

Σελίδα 19

«Όσο η κατάσταση δυσχεραίνει, αυξάνονται οι κίνδυνοι για
δραματική μείωση των επιχειρήσεων, για απώλεια
εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας, για «εκτίναξη»
του ιδιωτικού χρέους, ακόμα και για ξέσπασμα έντονων
κοινωνικών αντιδράσεων. Η κυβέρνηση οφείλει να
προστατεύσει και τις επιχειρήσεις που δίνουν αγώνα να
παραμείνουν σε λειτουργία και βέβαια τα νοικοκυριά που
δεν βλέπουν καμία αισιόδοξη προοπτική μπροστά τους και
που έχουν αρχίσει να στερούνται ακόμα και βασικά αγαθά»
δήλωσε ο κ. Χατζηθεοδοσίου. «Όμως ακόμα και να πάνε
όλα κατ΄ ευχήν σε αυτά τα πεδία, θα απαιτηθεί κάποιος
χρόνος για να δούμε τα όποια θετικά αποτελέσματα. Οπότε
είναι κάτι παραπάνω από επιβεβλημένη η άμεση στήριξη
της κοινωνίας. Ο λόγος είναι απλός.

Δ

εν υπάρχουν άλλες αντοχές.
Ούτε στα νοικοκυριά, ούτε στις
επιχειρήσεις. Και αυτό είναι
κάτι που δεν πρέπει να αγνοήσει
η κυβέρνηση…

» έκλεισε τις δηλώσεις του ο κ. Χατζηθεοδοσίου.
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του Άρη Σπίνου
Δημοσιογράφου

Μετά από 13 και πλέον μήνες
προσωρινής κράτησης στις φυλακές
των Τρικάλων ο 12ος τακτικός
ανακριτής έκανε δεκτό το αίτημα
αντικατάστασης της προσωρινής
κράτησης. Στο διά ταύτα της
διάταξης με την οποία αφέθηκε
ελεύθερος αναφέρονται όλα όσα
υπήρχαν μέσα στις θυρίδες. Να
σημειώσουμε ότι από αυτά δεν έχει
βρεθεί ούτε... τσιγαρόχαρτο. Να
σημειώσουμε ότι

Η

Alpha Bank
γνώριζε για το
ριφιφί 3 μήνες
πριν αποκαλυφτεί η
υπόθεση από μήνυση
ενός θύματος αλλά είχε
δοθεί εντολή από τον
διευθύνοντα σύμβουλο
της τράπεζας Ψάλτη
να τηρηθεί άκρα
του τάφου σιωπή.

Η σύλληψη του Βασίλη Γκουρούση
πραγματοποιήθηκε,
μετά
από
πολύμηνη έρευνα, τον Μάρτιο του
2021. Είχε προηγηθεί συναγερμός
στις αστυνομικές Αρχές, αλλά και
στη Alpha Bank τράπεζα (η οποία
ομολογουμένως
φέρει
μεγάλο
μερίδιο ευθύνης), όταν μερικούς
μήνες νωρίτερα τρεις πολύ καλές
πελάτισσες
επιχειρηματίες
διαπίστωσαν ότι είχε κλαπεί ο
«θησαυρός» τον οποίο είχαν
αποθηκεύσει στις θυρίδες τους.
Βάσει του κατηγορητηρίου που
συντάχθηκε προκύπτει ότι

Σελίδα 20

Αγγλίας αξίας 5.000 ευρώ και 69
κοσμήματα και τιμαλφή των οποίων
η αξία δεν μπορεί να προσδιορισθεί.
Μεταξύ εκείνων που ξεχωρίζουν
είναι ένα χρυσό δαχτυλίδι οβάλ με
μύτες και δεύτερο εσωτερικό με 20
παρόμοιου μεγέθους διαμάντια και
ένα μεγαλύτερο κεντρικό διαμάντι,
ένα χρυσό ρολόι τσέπης (αντίκα) σε
χρυσή σκαλιστή θήκη, μια χρυσή
λεπτή αλυσίδα λαιμού με ρουμπίνια
και
διαμάντια
σε
τέσσερα
στρογγυλά, δύο βέρες γάμου και
πολλά ακόμη. Σε ό,τι αφορά το τρίτο
θύμα, Α.Α., από τη θυρίδα της
«εξαφανίστηκαν» 138.000 ευρώ,
18.000 δολάρια ΗΠΑ, 14.700 λίρες
Αγγλίας, 16.500 ελβετικά φράγκα
κλπ.

Η

συνολική αξία
των τιμαλφών
και των μετρητών
που έκαναν φτερά
από την τράπεζα του
Ψυχικού υπερβαίνει
τα 10.000.000 ευρώ.

Πρόκειται για πανάκριβα ρολόγια
Rolex και Cartier, χρυσά δακτυλίδια,
αλυσίδες 24 καρατίων, συλλεκτικά
κοσμήματα, μονόπετρα ιδιαίτερα
μεγάλης αξίας από γνωστούς
οίκους, βέρες από μπαγκέτες
brilliant
κ.λπ.
Η
πρώτη
επιχειρηματίας, Μ.Γ., δήλωσε ότι
από το θησαυροφυλάκιο «πέταξαν»
42.000 ευρώ σε μετρητά, αλλά και 46
τιμαλφή τα οποία κοστολογούνται
αντί 3.000.000 ευρώ. Ανάμεσά τους
ένα γυναικείο ρολόι του γνωστού
οίκου Bvlgari, ένα ρολόι Cartier,
baignore
με
brilliant,
δύο
πεταλούδες Van Cleef και πολλά
ακόμη. Βάσει όσων δήλωσε η
δεύτερη παθούσα Α.Μ., εκλάπησαν
1.000.000 ευρώ μετρητά, λίρες

Ι

διαίτερα
επιβαρυντικές για
τον επιχειρηματία
Βασίλη Γκουρούση
στάθηκαν οι δύο
επισκέψεις τις οποίες
είχε πραγματοποιήσει
στο θησαυροφυλάκιο
του Ψυχικού στις 21
και 22 Οκτωβρίου 2020.
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Σελίδα 21

βιολογικού υλικού, αλλά αμέσως μετά από εμένα…»,
αναφέρει και συνεχίζει: «Την 13η Δεκεμβρίου 2018
επισκέφθηκα τη θυρίδα μου στις 13.46 και η Μ.Γ. εισήλθε
αμέσως μετά από εμένα στις 13.57… Την 28η Νοεμβρίου
2019 επισκέφθηκα τη θυρίδα μου στις 13.37 (ήτοι ο
τελευταίος πελάτης) και η κυρία Μ.Γ. επισκέφθηκε τη θυρίδα
στις 29 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 08.12 (ήτοι η πρώτη
πελάτισσα που εισήλθε το επόμενο πρωινό αμέσως μετά
από εμένα που ήμουν ο τελευταίος την προηγούμενη
ημέρα)…
Είναι
δε
χαρακτηριστικό
ότι
έκτοτε
πραγματοποίησε μόλις μία επίσκεψη την 27η Μαΐου 2020
μέχρι και τις 13 Νοεμβρίου 2020 που διεπίστωσε τη
διάρρηξη, γεγονός που ενισχύει έτι περαιτέρω το
ενδεχόμενο μεταφοράς και διατήρησης του μεταφερόμενου
βιολογικού μου υλικού (το οποίο σύμφωνα με τους ειδικούς
μπορεί να διατηρηθεί για πολλά έτη…)».
Από το βιντεοληπτικό υλικό προέκυψε ότι κατά τη διάρκεια
των επισκέψεών του φορούσε καπέλο τύπου τζόκεϊ και
μάσκα, κρατούσε έναν χαρτοφύλακα ενώ φορούσε και
γάντια μίας χρήσεως. Την 21η Οκτωβρίου ο Γκουρούσης
έφτασε στην τράπεζα στις 13.37 το μεσημέρι
επιβιβαζόμενος σε μια μαύρη μοτοσικλέτα και εισήλθε στο
θησαυροφυλάκιο της τράπεζας στις 13.43, όπου παρέμεινε
για εννέα λεπτά. Στη συνέχεια πραγματοποίησε συναλλαγή
στο εσωτερικό ΑΤΜ του καταστήματος και αποχώρησε στις
14.07. Την επόμενη ημέρα, 22 Οκτωβρίου, μετέβη και πάλι
στην τράπεζα, αυτήν τη φορά στις 10.25 το πρωί. Στις
θυρίδες, σύμφωνα με τη δικογραφία, παρέμεινε μόνος του
για 13 λεπτά, ενώ εξερχόμενος είχε βγάλει το μαύρο
μπουφάν που φορούσε «το οποίο κρατούσε στο δεξί του
χέρι, καλύπτοντας πλήρως την τσάντα που έφερε στο ίδιο
χέρι. Συνολικά, λοιπόν, κατά τις δύο επισκέψεις ο
Γκουρούσης φέρεται να έμεινε στο θησαυροφυλάκιο 22
λεπτά συνολικά, χρόνος ικανός, σύμφωνα με τον
πραγματογνώμονα που πραγματοποίησε αυτοψία, να
παραβιάσει με κατσαβίδι (!) τις συνολικά τέσσερις θυρίδες
και να τις αδειάσει… Εξίσου εντυπωσιακό είναι το γεγονός
ότι στη θυρίδα που επισκεπτόταν ο Γκουρούσης και ανήκε
στον γιο του το μόνο που βρέθηκε ήταν χάρτινοι φάκελοι,
μια απόδειξη αγοράς τηλεφώνου, δύο δερμάτινα λουράκια,
29 λαστιχάκια, χειρόγραφες σημειώσεις και τρία
δεσμιδόχαρτα! Ο ίδιος πάντως αντέτεινε ότι στη
συγκεκριμένη θυρίδα φύλαγε σενάρια σειρών τις οποίες
προόριζε για την ΕΡΤ. Μάλιστα, πριν από έναν μήνα
προσκόμισε στον ανακριτή την αίτηση την οποία είχε
υποβάλει ηλεκτρονικά προκειμένου να συνεργαστεί με την
κρατική τηλεόραση για την παραγωγή ενός σίριαλ με τίτλο
«Μοιραίο παιχνίδι», καθώς και έγγραφο της εντεταλμένης
συμβούλου της ΕΡΤ, Χρύσας Μασούρου, η οποία
συνομολόγησε ότι με τον Γκουρούση είχαν γίνει δύο
συναντήσεις στις 12 Ιουνίου 2020 και στις 26 Ιουνίου 2020.
Παράλληλα, στην προσπάθειά του να αποδείξει ότι το
γενετικό υλικό που βρέθηκε στο εσωτερικό της θυρίδας της
Μ.Γ. μεταφέρθηκε από την ίδια την ιδιοκτήτρια, ο
Γκουρούσης παρέδωσε στις δικαστικές Αρχές έναν
κατάλογο
με
τις
επισκέψεις
τις
οποίες
είχε
πραγματοποιήσει από το 2018 στο συγκεκριμένο
θησαυροφυλάκιο. «…Το πλέον σημαντικό στοιχείο το
οποίο προκύπτει σε αντιπαραβολή με τις επισκέψεις της
ιδιοκτήτριας είναι ότι τουλάχιστον δύο φορές σε δύο
επισκέψεις στη θυρίδα η παθούσα επισκέφθηκε το
θησαυροφυλάκιο όχι απλά σε κοντινό χρονικό διάστημα με
εμένα ώστε να δικαιολογείται η πιθανή μεταφορά

Ε

κτός από τη γνωστή επιχειρηματία
Μ.Γ. η οποία ανακάλυψε τη μεγάλη
ληστεία στις 13 Νοεμβρίου 2020,
ακόμη τρεις γυναίκες έπεσαν
θύματα -κατά το κατηγορητήριοτου Βασίλη Γκουρούση.

Πρόκειται για τη Χ.Τ., ανιψιά ενός δισεκατομμυριούχου
ομογενούς από τη Βενεζουέλα, που μεταξύ άλλων επιχειρεί
στην ένδυση και την υπόδηση με 75 πολυκαταστήματα στη
Βενεζουέλα, 12 στην Κόστα Ρίκα και άλλες επιχειρήσεις σε
ΗΠΑ, Πουέρτο Ρίκο και Ονδούρα. Θύμα έπεσε επίσης και η
Κ.Α., πρώην σύζυγος γνωστού Έλληνα επιχειρηματία ο
οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο του αυτοκινήτου,
καθώς και η Α.Μ., η οποία τυγχάνει να είναι και μητέρα
γυναίκας πολιτικού που ασχολείται με την τοπική
αυτοδιοίκηση.
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του Γιάννη Ντάσκα
Δημοσιογράφου

απέναντι στους μεγαλοκαρχαρίες
του τόπου. Ποιος δεν θυμάται τις
ακραίες εκφράσεις του για την
«Καμόρα της εξουσίας» και τις
ονομαστικές σκληρότατες αναφορές
του σε πολιτικούς; Δεν υπάρχει
τίποτα φαρισαϊκότερο… Μας κάλεσε
3-4 φορές για συνεργασία με
διευθυντική θέση κλπ Την πρώτη
πήγαμε σε μια βίλα στην Πολιτεία και
νομίζαμε ότι θα βγουν από το
τεράστιο ενυδρείο οι… καρχαρίες να
μας φάνε πριν προλάβει να μας
γλιτώσει η τότε νεαρή του σύζυγος
Μαρία Καρρά. Μια άλλη στη
Βραδυνή. Μια ακόμα στο κανάλι του.
Μια επιπλέον στο περιοδικό του.
Κατά διαστήματα. Στις διάφορες
εκπομπές
του
συναντούσαμε
πολιτικούς όλων των βαθμίδων.

Ε

Στο
περιοδικό
δώσαμε
3-4
ενοχλητικές έρευνες και τις κατάπιε
το σκοτάδι.

με μέλη της οποίας ο μακαρίτης είχε
συχνά στενούς εναγκαλισμούς.

Α

κπλήσσονται, λέει,
όλοι με την αμύθητη
περιουσία του
Γιώργου Τράγκα.
Και δηλώνουν ότι
δεν ήξεραν εκεί στην
κορυφή της πολιτικής,
δημοσιογραφικής,
δικαστικής και
επιχειρηματικής ζωής

Εναγκαλισμούς
με
διάφορες
αφορμές. Ακόμα και με εκείνα τα…
λούτρινα αρκουδάκια, τα οποία
δήθεν θα του έπαιρναν τη ζωή, γιατί
δήθεν υπερασπιζόταν το λαουτζίκο

πό πάντα ξέραμε
ότι ο Τράγκας είχε
το προσωνύμιο που
δηλώνει χρήμα και από
τότε που χειριστήκαμε
προσωπικά την
απομάκρυνσή του από
τον «ΕΛ.ΤΥΠΟ» ξέραμε
ότι άλλος έδειχνε
και άλλος ήταν.

Σελίδα 22

Και το ήξεραν στις ηγεσίες. Ύστερα
ο Κώστας Βαξεβάνης δημοσίευσε τη
λίστα Λαγκάρντ. Όλα τα ονόματα
στο φως μαζί με το δικό του. Και η
πολιτική εξουσία με κάποιους
συνεργούς στη δικαστική και στην
επιχειρηματική
σκηνή
απλά
έσβησαν τα … φώτα για όλους.

Η

Περιουσία που
αποκαλύπτεται
τώρα για τον
Τράγκα δεν έχει καμία
σχέση σε μέγεθος με
τους λογαριασμούς στη
λίστα Λαγκάρντ. Είναι
αδιανόητα μεγαλύτερη.

Φανταστείτε τι συμβαίνει με εκείνα
να τεράστια πολιτικά, τα
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Σελίδα 23

εμφανιζόταν
σαν… Αγιάννης της
δημοσιογραφίας
από τις βίλες του στις…
Κάνες και αλλού και
μάλιστα έλεγε ότι
είναι στα σπίτια του στο
εξωτερικό δεν ήξεραν;
Φυσικά και ήξεραν… Ουαί λοιπόν…

Α

επιχειρηματικά, τα «κρατικά» ονόματα της λίστας αυτής που δίπλα τους έχουν
πόσα εκατομμυρίων.

Α

ν ο Τράγκας με το τίποτα έχει βίλες
στα πιο ακριβά μέρη της Ευρώπης
και των ΗΠΑ εκείνοι πού έχουν;

Αν οι βίλες του Τράγκα είναι σε ονόματα εταιρειών και άλλω, γιατί να μην είναι
και αυτών των χιλιάδων ονομάτων που είναι στη λίστα Λαγκάρντ;

Αν ο Τράγκας δεν ήταν σήμερα ενταφιασμένος σε εκείνη τη γωνίτσα στην άκρηάκρη του νεκροταφείου Κηφισιάς και αν είχε αφήσει στο πόδι του κάποιον με
εξουσία θα τολμούσαν να μας πουν ότι τον έψαξαν και τον ψάχνουν;

Τ

όσα χρόνια που φώναζε για τους «βρομιάρηδες,
διεφθαρμένους, κλέφτες του δημοσίου
χρήματος» και άλλα ηχηρά παρόμοια και

ν τολμούν ας
ανοίξουν τώρα τις
λίστες αυτές
με τους τεράστιους
λογαριασμούς και τα
ηχηρά ονόματα. Ας
πουν ότι «με αφορμή
τα όσα αποκαλύπτονται
για τον Τράγκα
ανοίγουμε τα πάντα».

Αμ δε… Θα δεχθούν αυτό που
δήλωσε ο δικηγόρος του Τράγκα:
«είχαν ελεγχθεί τα πάντα και όλα
ήταν απόλυτα νόμιμα». Για τους
άλλους βέβαια… Για τον Τράγκα θα
μας λένε ότι θα ψάξουν και αν βρουν
παρανομίες θα δημεύσουν κλπ κλπ.
Δήμευσαν και το αρχοντικό του Άκη
στην είσοδο της Ακρόπολης. Εδώ
και χρόνια. Και ακόμα δεν μπήκε
κανείς διάδοχος στο ακίνητο… Ουαί
ξανά…
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Θ

ερμά συγχαρητήρια στους
Δικηγόρους της Επιστημονικής
μας Ομάδας, κκ Λεωνίδα Στάμο και
Άννα Ιγνατένκο, για τις νέες αυτές,
εξαιρετικές αποφάσεις !!!

Σ

υνεχίζονται οι δικαιώσεις των
δανειοληπτών της Υπέρβασης,
αφού 15 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 !!!

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 όλους τους Δανειολήπτες !!!

Δ

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

ΜΠΑθηνών 596/2022, ΜΠΑθηνών 597/2022, ΕιρΑθηνών
458/2022, ΜΠΧανίων 147/2022, ΜΠΑθηνών 3946/2022,
ΕιρΑθηνών 462/2022 και ΜΠΑθηνών 3896/2022…..

ΚΛΙΚ ΕΔΩ :

https://www.kinima-ypervasi.gr/2022/06/7.html

Για ακόμα μία φορά δικαιώθηκε η προσφυγή 15 μελών της
Υπέρβασης στην Δικαιοσύνη, προσφέροντας έτσι σε όλους
τους Δανειολήπτες νέες νομολογίες οριζόντιας δικαίωσης
απέναντι στην αυθαιρεσία τραπεζών, servicers και funds.
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επιμέλεια :
Κώστας Διώτης

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

Ε

ιδική ηλεκτρονική
πλατφόρμα που οι
πολίτες θα μπορούν
να καταγγέλλουν
επώνυμα ή και
ανώνυμα περιπτώσεις
φοροδιαφυγής,
παράνομου
πλουτισμού,
λαθρεμπορίου,
ξέπλυμα «μαύρου»
χρήματος ετοιμάζει να
λειτουργήσει η ΑΑΔΕ.
Οι πληροφορίες του newsit.gr
αναφέρουν ότι η πλατφόρμα θα τεθεί
σε λειτουργία μέσα στον χρόνο και
σε αυτή θα συγκεντρώνονται όλες οι
καταγγελίες. Σύμφωνα με τον

σχεδιασμό οι πολίτες που θέλουν να καταγγέλλουν κάποια παράβαση, θα πρέπει
να ακολουθούν τα εξής βήματα: Θα εισέρχονται στην πλατφόρμα, η οποία θα είναι
ανοιχτή για όλους, δηλαδή για την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή δεν θα
απαιτούνται κωδικοί πρόσβασης στο Taxisnet. Θα συμπληρώνουν σε ειδική
φόρμα τα στοιχεία για το είδος και το χρόνο της φορολογικής παράβασης.
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Θα περιγράφουν το περιστατικό και θα συμπληρώνουν τα
στοιχεία του επαγγελματία ή της επιχείρησης.

Κ

άποιος πολίτης για παράδειγμα
θα μπορεί να καταγγείλει
επιχείρηση ή επαγγελματία που
δεν εκδίδει αποδείξεις. Εν συνεχεία
η καταγγελία θα αξιολογείται μέσα
από μία σειρά φίλτρων, προκειμένου
να διαπιστωθεί το μέγεθος
της σοβαρότητάς της.

Ψηφιακή
έκδοση
φορολογικής
ενημερότητας
με
παρακράτηση και βεβαίωσης οφειλής. Ανάπτυξη
εφαρμογής κινητών συσκευών για πρόσβαση σε
ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Αυτοματοποιημένο
σύστημα ενημέρωσης οφειλετών για τήρηση ρυθμίσεων.
Διεύρυνση των ηλεκτρονικών κατασχέσεων και περαιτέρω
αυτοματοποίησή τους. Ανάπτυξη στρατηγικής για τη
διαχείριση
οφειλών
και
ρυθμίσεων.
Αξιολόγηση
χαρτοφυλακίου οφειλών και ρυθμίσεων -ποιοτικά και
ποσοτικά χαρακτηριστικά οφειλετών. Νέο πλαίσιο
ενημέρωσης για τη τήρηση ρυθμίσεων. Προτεραιοποίηση
λήψης αναγκαστικών μέτρων. Εφαρμογή μερικού
επιτόπιου ελέγχου μέσω tablets. Πρόσβαση στο προφίλ
φορολογουμένου.
Ψηφιακή
έκδοση
Σημειώματος
Διαπιστώσεων Ελέγχου στους επιτόπιους ελέγχους.
Εφαρμογή για τον έλεγχο αποδείξεων ταμειακών μηχανών
και μέσω σάρωσης (QR code).
Στην περίπτωση που κρίνεται σημαντική αμέσως μετά
παραδίδεται στους ελεγκτές οι οποίοι θα αναλάβουν να την
ερευνήσουν. Οι καταγγελίες των φορολογούμενων θα
ελέγχονται εξονυχιστικά προκειμένου να τεθούν στο αρχείο
αναφορές που έχουν να κάνουν με προσωπικές αντιδικίες,
βεντέτες και ανταγωνισμούς οι οποίες δεν έχουν κανένα
φορολογικό ενδιαφέρον για την ΑΑΔΕ. Αξίζει πάντως να
σημειωθεί ότι

Π

ολλές υποθέσεις μεγάλης
φοροδιαφυγής, απάτες στο
ΦΠΑ, ξέπλυμα μαύρου χρήματος
και παράνομου πλουτισμού
έχουν αποκαλυφθεί μετά
από κάποια καταγγελία.

Στο μεταξύ πέραν των ηλεκτρονικών καταγγελιών για την
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής το σχέδιο δράσης της
ΑΑΔΕ για το 2022 προβλέπει μεταξύ άλλων: Ενοποίηση
των συστημάτων Taxis, taxisnet και Elenxis. που θα δώσει
τη δυνατότητα στους ελεγκτές να αποκτήσουν αυτόματη
πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που αφορούν την
εισοδηματικά
και
περιουσιακή
κατάσταση
των
φορολογούμενων και θα συμβάλλει στην την επιτάχυνση
και διεύρυνση των ελέγχων. Εφαρμογή για τη ψηφιακή
υποβολή δηλώσεων Φόρου Κληρονομιάς.
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Με ΑΜΚΑ και ΑΦΜ από... κούνια
είναι τα μωρά που γεννήθηκαν.
Προτού καν αποκτήσουν όνομα, θα
έχουν αριθμούς φορολογικού και
ασφαλιστικού
μητρώου.
Όπως
σημειώνει το dikaiologitika.gr στο
τέλος της περ. δ’ της παρ. 1 του
άρθρου 22 του ν. 344/1976 (Α’ 143),
περί των στοιχείων που περιέχει η
ληξιαρχική
πράξη
γέννησης,
προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η
παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: «1. Η
ληξιαρχική πράξις γεννήσεως, πλην
των εν άρθρω 9 στοιχείων, περιέχει:
α. Το όνομα και επώνυμον, το
επάγγελμα και την κατοικίαν του
δηλούντος. β. Τον τόπον, την ώραν,
την ημέραν, τον μήνα και το έτος του
τοκετού. γ. το φύλο του νεογνού και
τη σειρά γέννησής του. δ.

Τ

ο όνομα, το
επώνυμο, τη
δημοτικότητα, τον
Αριθμό Φορολογικού
Μητρώου (ΑΦΜ), τον
Αριθμό Μητρώου
Κοινωνικής Ασφάλισης
(Α.Μ.Κ.Α.) και, εφόσον
υφίσταται, τον

Φορέα Ασφάλισης
του νεογνού.
Αν
δεν
είναι
δυνατόν
να
καταχωριστούν κατά τη σύνταξη της
ληξιαρχικής πράξης γέννησης ο
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
(Α.Φ.Μ.) και ο Αριθμός Μητρώου
Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.),
οι ασκούντες τη γονική μέριμνα του
τέκνου, ύστερα από αίτησή τους,
προσθέτουν τους αριθμούς στην
πράξη που έχει συνταχθεί από τον
Ληξίαρχο. ε. Το όνομα, το επώνυμο,
την ιθαγένεια, το θρήσκευμα, το
επάγγελμα, την κατοικία και τα
στοιχεία εγγραφής στο δημοτολόγιο
των γονέων. Περιέχει, επίσης, τον
Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, τον
Αριθμό
Μητρώου
Κοινωνικής
Ασφάλισης και, εφόσον υφίσταται,
το Φορέα Ασφάλισης αυτών. στ. Το
γένος της μητρός.». Στο πρώτο
εδάφιο του άρθρου 2 του π.δ.
497/1991 (Α΄180) προστίθεται πριν
από
τον
αριθμό
μητρώου
κοινωνικής ασφάλισης ο αριθμός
φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και το
άρθρο 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 2 Στοιχεία Δημοτολογίου
Στο δημοτολόγιο αναγράφονται ο
αριθμός της οικογενειακής μερίδας,
ο αύξων αριθμός εγγραφής κάθε
μέλους στην οικογενειακή μερίδα, η
χρονολογία εγγραφής, το επώνυμο,
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το κύριο όνομα, το όνομα του
πατέρα, το όνομα της μητέρας, η
χρονολογία και ο τόπος γέννησης, η
κατοικία, το θρήσκευμα, ο τρόπος
και η χρονολογία κτήσης της
ελληνικής
ιθαγένειας
και
της
ιδιότητας του δημότη, το έτος και ο
τρόπος εγγραφής στα μητρώα
αρρένων, η χρονολογία διαγραφής
και η αιτιολογία αυτής, ο αριθμός
φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), ο
αριθμός
μητρώου
κοινωνικής
ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και κάθε άλλο
σχετικό στοιχείο που προβλέπει ο
τύπος
των
φύλλων
του
δημοτολογίου. Με απόφαση του
Υπουργού
Εσωτερικών
καθορίζονται οι αναγκαίες τεχνικές
προσαρμογές του πληροφοριακού
συστήματος του άρθρου 115 του ν.
4483/2017 (Α` 107), ο τύπος και το
περιεχόμενο
των
εκδιδόμενων
πιστοποιητικών και βεβαιώσεων,
καθώς και ο χρόνος έναρξης
εφαρμογής της παρούσας ρύθμισης.

των απλήρωτων φόρων προς το κράτος. Όπως σημειώνει
το mononews.gr οι συγκεκριμένοι οφειλέτες έχουν πάρει
στα χέρια τους ένα έκτακτο ενημερωτικό σημείωμα από την
ΑΑΔΕ, με την οποία ενημερώνονται ότι θα πρέπει να
εμφανιστούν μέσα στις επόμενες 20 ημέρες, προκειμένου
να ρυθμίσουν ή να πληρώσουν τις οφειλές τους προς το
ελληνικό δημόσιο. Σε αντίθετη περίπτωση, στις 30 Ιουνίου
θα δουν τα ονόματά τους να βγαίνουν στα «μανταλάκια»,
καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και ο ΕΦΚΑ
θα δώσουν στη δημοσιότητα λίστα με τα ονοματεπώνυμα
των
μεγαλοοφειλετών
του
δημοσίου.
Στους
μεγαλοοφειλέτες δίνεται χρονικό περιθώριο μέχρι τις 27

Προθεσμία σχεδόν τριών εβδομάδων έχουν περίπου
30.000 μεγαλοοφειλέτες του δημοσίου που έχουν
ληξιπρόθεσμα χρέη πάνω από 150.000 ευρώ και στην
πράξη έχουν στο όνομά τους τη συντριπτική πλειοψηφία
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ολόκληρο τον κατάλογο με τους ΑΦΜ, τα ονοματεπώνυμα,
τις οφειλές, αλλά και τις προσαυξήσεις. Η δημόσια
διαπόμπευση των μεγάλοφειλετών του δημοσίου ξεκίνησε
το 2011, ενώ η τελευταία δημοσιοποίηση των ονομάτων
είχε πραγματοποιηθεί το 2019. Φυσικά,

Μ

Ιουνίου να εμφανιστούν, προκειμένου: Είτε να ενταχθούν
σε ρύθμιση, Είτε να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με την
προέλευση των χρεών τους. Μετά την παρέλευση της
προθεσμίας η ΑΑΔΕ θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα της

Περισσότεροι ιδιοκτήτες ακινήτων
έχουν τη δυνατότητα να κάνουν
χρήση της ευνοϊκής ρύθμισης για τα
αδήλωτα
τετραγωνικά
με
νομοσχέδιο
του
υπουργείου
Εσωτερικών που τέθηκε σε δημόσια
διαβούλευση.
Συγκεκριμένα,
προβλέπεται ότι η παράταση που
δόθηκε έως τις 30 Ιουνίου 2022 για
την διόρθωση των τετραγωνικών
ακινήτων αφορά και τις δηλώσεις
που υποβλήθηκαν κατά το χρονικό
διάστημα από 1 Ιανουαρίου έως και
τις 23 Μαρτίου 2022, δηλαδή την
προηγούμενη της
ημερομηνίας

Ο δημοσιογράφος Άρης Σπίνος
αποκαλύπτει
την
«βόμβα»:
Λογιστής
πασίγνωστου
μεγαλοεφοπλιστή
υπεξαίρεσε
8.000.000 ευρώ από το ταμείο της
εταιρείας! «10 μέρες προθεσμία να

εταξύ αυτών βρίσκονται και
επιχειρήσεις που έχουν
πτωχεύσει εδώ και δεκαετίες,
όπως και επιχειρηματίες που δεν
βρίσκονται καν εν ζωή και το κράτος
πολύ δύσκολα θα καταφέρει να
εισπράξει έστω και ένα ευρώ...

δημοσίευσης σε νόμο της σχετικής
διάταξης. Τα χρηματικά ποσά που
κατέβαλαν οι πολίτες, πέραν των
οφειλομένων, θα επιστραφούν μετά
από αίτησής τους. Σημειώνεται ότι η
ρύθμιση για τη διόρθωση των
τετραγωνικών απαλλάσσει τους
ιδιοκτήτες ακινήτων από το σύνολο
των προστίμων που προκύπτουν
από τις διαφορές τετραγωνικών
μέτρων.
Παρέχει
επίσης
τη
δυνατότητα καταβολής των τελών
που
αντιστοιχούν
στα
ορθά
τετραγωνικά μέτρα, σε 24 μηνιαίες
δόσεις, υπολογιζόμενα από 1

Ιανουαρίου
2020
μέχρι
την
ημερομηνία δήλωσης με πρόστιμο
20% επί του ποσού που προκύπτει
από τη διαφορά των τετραγωνικών
μέτρων αυτού του διαστήματος.

επιστρέψεις τα λεφτά» του είπε ο
«δαγκωμένος»
πλοιοκτήτης.
Προβλέπω ότι έρχονται άγριες
νύχτες! Τις τελευταίες ημέρες ένα
καυτό παρασκήνιο συνοδεύει τις
συζητήσεις
των
εφοπλιστών.
Κάποιο
μεγαλοστέλεχος
που
δούλευε σε μεγάλο και πασίγνωστο
εφοπλιστή με αρκετές ποινικές
περιπέτειες
φαίνεται
να
του
υπεξαίρεσε το ποσό των 8.000.000
ευρώ.

έμαθα του ζήτησε
εντός 10 ημερών να
επιστρέψει τα λεφτά !

Ο

εφοπλιστής
φυσικά τον
απέλυσε και όπως

Ο εφοπλιστής δεν φημίζεται για τον
ήρεμο τρόπο που αντιδρά ούτε ότι
καταφεύγει στην δικαστική οδό για
να διεκδικεί τα λεφτά του. Από την
άλλη μεριά μου λένε ότι ο λογιστής
ισχυρίζεται ότι τα λεφτά χάθηκαν σε
επένδυση!
Περισσότερες
λεπτομέρειες το επόμενο διάστημα.
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ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επιμέλεια:
Θοδωρής Ζούμπος

χρεοκοπημένη. Εάν η Ελλάδα μετέφερε τις κρατικές εγγυήσεις στο χρέος, αμέσως
θα μεταφραζόταν σε χρεοκοπία… Και η Ελλάδα έχει παρελθόν χρεοκοπιών…

Το bankingnews.gr αναλύει το
εφιαλτικό σενάριο να «σκάσουν» τα
κόκκινα δάνεια και να καταγραφούν
ζημιές στις κρατικές εγγυήσεις μέσω
του Ηρακλή 1 και Ηρακλή 2.

Ε

άν καταγραφούν
ζημιές στα 18,4
δισεκ. ευρώ
κρατικές εγγυήσεις
στις τράπεζες, ποιος
θα πληρώσει τον
λογαριασμό; Το
ελληνικό δημόσιο
ή οι μέτοχοι;

Το ερώτημα αυτό δεν τίθεται τυχαία.
Το ελληνικό κράτος έχει προσφέρει
18,4 δισεκ. κρατικές εγγυήσεις μέσω
του Ηρακλή 1 και Ηρακλή 2 για τις
τιτλοποιήσεις των NPEs των
προβληματικών ανοιγμάτων στις
ελληνικές τράπεζες. Οι κρατικές
εγγυήσεις δεν θα συμπεριληφθούν
στο δημόσιο χρέος και ορθά. Εάν ένα
κράτος δεν μπορεί να παράσχει
κρατικές εγγυήσεις, δηλαδή δεν
μπορεί να θεωρηθεί η κρατική
εγγύηση αξιόπιστος μηχανισμός για
τις αγορές, τότε είναι αντιληπτό ότι η
χώρα
αυτή
στα
μάτια
των
επενδυτών
θεωρείται

Υπάρχει ένα σενάριο που έχουν ανεπίσημα εξετάσει ορισμένοι στον SSM στον
Μόνιμο Εποπτικό Μηχανισμό των τραπεζών που υπάγεται στην ΕΚΤ. Τι
περιλαμβάνει το σενάριο αυτό; Το ελληνικό κράτος έχει χορηγήσει 18,4 δισεκ.
κρατικές εγγυήσεις για τα κύρια ομόλογα ή senior bond που διακρατούν οι
τράπεζες. Οι ελληνικές τράπεζες διακρατούν τα senior bond, επειδή φέρουν
κρατική εγγύηση, φέρουν δηλαδή μηχανισμό εξασφάλισης. Μια σκέψη που
υπάρχει είναι εάν στο μέλλον κάτω από δύσκολες συνθήκες, ύφεση στην
οικονομία ή συστημικών σοκ προκληθεί καταιγίδα… τα κύρια ομόλογα, τα senior
bond θα καταγράψουν ζημίες.
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Μ

ε βάση την
κρατική εγγύηση
η ζημία θα
μεταφερθεί στον
εγγυητή όχι στον
εκδότη, ο εγγυητής
είναι το κράτος και
ο εκδότης η τράπεζα.
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σήμερα, αύριο είναι γεγονός. Σε ένα σενάριο χάους για τις τράπεζες όπου οι ζημιές
το senior bond θα περάσουν στους μετόχους, οι τράπεζες θα πρέπει να καλύψουν
τις ζημιές… ξεχάστε τις τραπεζικές μετοχές, θα τιναχθούν στον αέρα. Επίσης μην
λησμονούμε ότι υπάρχουν και 14,4 δισεκ. ευρώ DTC αναβαλλόμενης φορολογικής
απαίτησης. Άρα ζημιές από senior bond σε συνδυασμό με DTC… ξέρετε ποιο είναι
το συμπέρασμα: βάλτε και ένα -70% με -80% στις τραπεζικές μετοχές !!!

Στον SSM υποστηρίζουν ότι εάν
καταγραφούν ζημίες στα κύρια
ομόλογα θα πρέπει να εξαντληθούν
τα περιθώρια ανάληψης της ζημίας
από τους μετόχους… δηλαδή η
ζημιά να περάσει στην τράπεζα. Εάν
αυτό συμβεί τότε ξεχάστε κέρδη,
μερίσματα και ετοιμαστείτε για
αυξήσεις
κεφαλαίου
από
τις
ελληνικές τράπεζες. Ο κίνδυνος
αυτός δεν είναι ορατός σήμερα αλλά
η ζωή μας διδάσκει ποτέ μην λες
ποτέ… Ό,τι θεωρείτε απίθανο

εκατομμύρια ευρώ σε μισθούς και
έξοδα κίνησης για τη λειτουργία
του ΤΧΣ και ακόμη φως στην άκρη
του τούνελ δεν έχουμε δει.
Γιατί μου ήρθαν όλα αυτά στο μυαλό; Διότι ο υπουργός
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας φρόντισε μαζί με την

Το mononews.gr καταγράφει την κατάσταση αναφορικά με
τις ατασθαλίες στο ΤΧΣ: Έχω την ταπεινή άποψη ότι πιο
σημαντικό από την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου
του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) η
οποία επιχειρείται με το νέο Νόμο που κατατέθηκε
Σαββατιάτικα στη Βουλή, είναι το πού θα φθάσει ο
λογαριασμός για τη λειτουργία του ευαγούς αυτού
ιδρύματος. Και αν ο απολογισμός για το θεσμό αυτό που
μας τον επέβαλαν οι Τρόικα και τα Μνημόνια, ήταν θετικός,
χαλάλι του.

Ό

μως ο Έλληνας φορολογούμενος
έχει επιβαρυνθεί με 45 δισ.
ευρώ για την εξυγίανση των
συστημικών τραπεζών συν κάτι
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παράταση της λειτουργίας του ΤΧΣ έως το 2025 να το
«προικοδοτήσει» με περίπου 9 εκατ . ευρώ! Ήτοι με 2,4
εκατ. ευρώ για φέτος και με 2,2 εκατ. ευρώ ετησίως για τα
προσεχή τρία χρόνια. Δεν ξέρω αν η χρηματοδότηση αυτή
είναι επαρκής αλλά όταν όμως διάβασα στο Νομοσχέδιο
ότι ο διευθύνων σύμβουλος του ΤΧΣ Ηλίας Ξηρουχάκης θα
μπορεί πλέον να προσλαμβάνει προσωπικό, αρμοδιότητα
που έως σήμερα είχε η Εκτελεστική Επιτροπή του Ταμείου,
τότε μου ήρθε στο μυαλό το ρητό για τη γυναίκα του
Καίσαρος. Επιπροσθέτως, υπό προϋποθέσεις οι αποδοχές
του ιδίου και των λοιπών μελών του ΤΧΣ θα μπορούν να
υπερβαίνουν το σύνολο των αποδοχών του διοικητή της
Τραπέζης της Ελλάδος.

Σ

ε κάθε περίπτωση το ΤΧΣ
οφείλει να αποδείξει στην
κοινωνία τη χρησιμότητα του…

, η οποία δεν μπορεί να περιορίζεται στο να ενημερώνει το
πρωθυπουργικό γραφείο (το περιγράφω κομψά) για το
ποιες τράπεζες θέλουν να μοιράσουν μπόνους στα
ανώτερα στελέχη τους. Τη στιγμή μάλιστα που στα

Σελίδα 31

διοικητικά συμβούλια των τραπεζών αυτών συμμετέχουν
εκπρόσωποι του Ταμείου, όπου θα μπορούσαν να
μεταφέρουν την γραμμή του. Άλλωστε, και με τον
υφιστάμενο Νόμο (Άρθρο 11) ο εκπρόσωπος του ΤΧΣ είχε
το δικαίωμα αρνησικυρίας στη λήψη οποιασδήποτε
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του πιστωτικού
ιδρύματος: i) σχετικής με τη διανομή μερισμάτων και την
πολιτική παροχών και πρόσθετων απολαβών (bonus)
προς τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και για όσους
έχουν τη θέση ή εκτελούν καθήκοντα γενικού διευθυντή.

Μια που αναφερθήκαμε στο κόστος λειτουργίας
οργανισμών του Δημοσίου, να σας ενημερώσω ότι με τις
αλλαγές που προώθησε η Κυβέρνηση ο Οργανισμός
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους θα κοστίζει στον
προϋπολογισμό επιπλέον 1,3 εκατ. ευρώ. Στο ίδιο
Νομοσχέδιο στον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. καταργείται η θέση του
Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή, καθώς ο Γενικός
Διευθυντής, Δημήτρης Τσάκωνας θα αναπληρώνεται από
τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δανεισμού και
Διαχείρισης και αν ο τελευταίος ελλείπει, απουσιάζει ή
κωλύεται, ταυτοχρόνως, αναπροσαρμόζονται όμως οι
αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή και οι αμοιβές του. Το
σύνολο λοιπόν των αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών ή
απολαβών του Γενικού Διευθυντή δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις μηνιαίες αποδοχές και τα επιδόματα του
Προέδρου του Αρείου Πάγου. Επίσης αυξάνεται κατά δέκα
(10), οριζόμενος σε πενήντα (50) από σαράντα (40) που
είναι σήμερα, ο αριθμός των θέσεων προσωπικού του
Ο.Δ.ΔΗ.Χ.

Ο Συντονισμός Συλλογικοτήτων
Θεσσαλονίκης καταγγέλλει: Με μια
απόφαση ενταγμένη στο κλίμα της
κυβερνητικής επιλογής για σκληρή
καταστολή
των
κοινωνικών
αγώνων, καταδικάστηκαν την Τρίτη
7.6.22 για την δράση τους τα μέλη
του Συντονισμού Συλλογικοτήτων
Θεσσαλονίκης
ενάντια
στους
πλειστηριασμούς λαϊκής κατοικίας,
Ηλίας Σμήλιος, δάσκαλος, μέλος του
ΔΣ του Ζ’ Συλλόγου Εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
Θεσσαλονίκης
και
δημοτικός
σύμβουλος
ΑμπελοκήπωνΜενεμένης και Ζήσης Κλεισιάρης,
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λυμαίνονται το δημόσιο
πλούτο, ευθύνονται
για τη χρεοκοπία και
τα μνημόνια.

δικηγόρος, πρώην μέλος του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Όπως
αναλυτικά σημειώνει ο Συντονισμός Συλλογικοτήτων Θεσσαλονίκης:
Καταδικάστηκαν σε 8 μήνες για «παρακώλυση συναγωνισμού» και 4 μήνες για
«παράνομη βία», που συμψηφίστηκαν σε 10 μήνες με τριετή αναστολή (!) επειδή
πριν 5 ακριβώς χρόνια, σε κινητοποίηση του ΣΥΣΘ που στηρίχτηκε από σειρά
μαζικούς φορείς και σωματεία της πόλης που έγινε για σωθούν από κοράκια των
τραπεζών και των funds δυο περιπτώσεις πρώτης κατοικίας λαϊκών οικογενειών.

Τ

ι και αν κανείς δεν εμφανίστηκε τελικά για να
διεκδικήσει σπίτι και «συναγωνισμός» δεν
υπήρξε, τι και αν η «παράνομη βία» δεν
προέκυψε από κανένα μάρτυρα που εμφανίστηκε
στο δικαστήριο –ούτε τον μάρτυρα κατηγορίας- η
απόφαση ήταν καταδικαστική με βάση ένα σαθρό
κατηγορητήριο που η υπεράσπιση κονιορτοποίησε.

Σε μια εποχή ολομέτωπης επίθεσης στο εισόδημα, τα κοινωνικά αγαθά, τις
δημοκρατικές ελευθερίες και δικαιώματα, η απόφαση αυτή είναι υπαγορευμένη
από την πολιτική κρατικής καταστολής και αυταρχισμού της κυβέρνησης. Μια
πνιγηρή ατμόσφαιρα υποταγής και ανελευθερίας επιχειρείται να επιβληθεί όταν
καταδικάζεται ακόμα η υπεράσπιση ενός βασικού δικαιώματος, όπως η λαϊκή
κατοικία. Κι αυτό για να μπορούν τα κοράκια των τραπεζών και των funds να
ξεσπιτώνουν τον λαϊκό κόσμο προκειμένου να κερδοσκοπούν, αξιοποιώντας τη
δυνατότητα που τους έδωσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ νομοθετώντας την
κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας με βάση το δικό της μνημόνιο
με την «τρόικα» των ΕΕ-ΔΝΤ-ΕΚΤ. Είναι αυτό που ζούμε με την αστυνομική βία
ενάντια στη νεολαία, με την καταστολή σε κάθε εργατικό και κοινωνικό αγώνα.
Είναι φανερός ο πολιτικός χαρακτήρας της καταδικαστικής απόφασης, όπως
είναι φανερή και η στοχοποίηση του δάσκαλου Ηλία Σμήλιου, αλλά και των μελών
του ΣΥΣΘ, που αντιμετωπίζουν αλλεπάλληλες δίκες με μια ποικιλία κατηγοριών.

Ο

ργισμένη η κοινωνία βλέπει να σύρονται στα
δικαστήρια, αλλά και να καταδικάζονται όσοι
υπερασπίστηκαν τη λαϊκή κατοικία, όταν έχουν
πλήρη ασυλία όσοι κατακλέβουν το λαϊκό εισόδημα,
κερδοσκοπούν ασύστολα με την ακρίβεια,

Αυτή η καταδικαστική απόφαση
αφορά πρώτα από όλα την κοινωνία
που δέχεται τα πλήγματα της
αντιλαϊκής πολιτικής, το μαζικό
κίνημα και τους φορείς του, τη
μαχόμενη νεολαία, κάθε λαϊκό
αγωνιστή και αγωνίστρια. Αφορά
κάθε δημοκράτη, κάθε άνθρωπο που
τον πνίγει το δίκιο από τον
αυταρχισμό και την εκδικητική μανία
της άρχουσας τάξης. γι’ αυτό και
όλοι μαζί θα δώσουμε τη μάχη για τη
δικαίωση, την απαλλαγή από τις
κατηγορίες και το τέλος της
δικαστικής ομηρίας των αγωνιστών
του ΣΥΣΘ, με τη δύναμη της
αλληλεγγύης που ήταν καταλύτης
για την αθώωση δυο φορές ως τώρα
του
Ηλία
Σμήλιου
στις
προηγούμενες δίκες του ΣΥΣΘ και
του
κινήματος
κατά
των
πλειστηριασμών. Κάτω τα χέρια από
τους αγωνιστές! Η αλληλεγγύη θα
είναι η ασπίδα των αγωνιστών και
αυτή τη φορά. Για να μην γίνει η
καταδικαστική απόφαση εργαλείο
παραπέρα
στοχοποίησης
και
εμπόδιο στην κοινωνική δράση
τους. Καλούμε το λαϊκό – εργατικό
κίνημα, τους κοινωνικούς και
πολιτικούς φορείς, τους φοιτητικούς
συλλόγους,
κάθε
μαχόμενο
αγωνιστή και δημοκρατικό άνθρωπο
να πάρει θέση και να δώσει τη μάχη
ενάντια
στον
ολοκληρωτικό
αυταρχισμό ενός συστήματος που
μας βυθίζει στη φτώχεια, τη μιζέρια
και την εκμετάλλευση.

Δήλωση της Αρετής Σκουνάκη,
συνηγόρου υπεράσπισης Ηλία
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Σμήλιου για τη στοχοποίηση και
καταδίκη των δύο μελών του
Συντονισμού
Συλλογικοτήτων
Θεσσαλονίκης για δράσεις ενάντια
στους πλειστηριασμούς: Απόλυτα
εναρμονισμένη με την εκφρασμένη
κυβερνητική και κρατική βούληση η
έδρα του Τριμελούς Εφετείου
Πλημμελημάτων
Θεσσαλονίκης
επέβαλε την συνολική ποινή
φυλάκισης των 10 μηνών με τριετή
αναστολή σε δύο μέλη του
Συντονισμού
Συλλογικοτήτων
Θεσσαλονίκης, για τη δράση τους σε
διαμαρτυρία
ενάντια
σε
πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας,
που επρόκειτο να διενεργηθούν την
7/6/2017
στο
Ειρηνοδικείο
Θεσσαλονίκης. Πρόκειται δυστυχώς
για απόφαση που δεν έλαβε
καθόλου υπόψη της ούτε την
ακροαματική διαδικασία, από την
οποία
αποδομήθηκε
όλο
το
κατηγορητήριο, ούτε όμως και τον
ίδιο το νόμο, τα απαιτούμενα
στοιχεία του οποίου καθόλου δεν
συνέτρεχαν στην συγκεκριμένη
περίπτωση. Άλλωστε

Α

υτό που στην
πραγματικότητα
εκδικάστηκε δεν
ήταν οι δύο αγωνιστές
του κινήματος, αλλά

η ίδια η δυνατότητα
λαϊκής διεκδίκησης,
η συλλογική αντίσταση
και δράση, ακόμη
και η ελάχιστη
κοινωνικοπολιτική
διαμαρτυρία.
Η στοχοποίηση και καταδίκη των
δύο
μελών
του
Συντονισμού
Συλλογικοτήτων εντάσσεται στην
εξελισσόμενη από καιρό επιχείρηση
εκφοβισμού και φίμωσης του λαού,
προκειμένου αυτός να αποδεχθεί
την αντίληψη ότι η κοινωνική
βαρβαρότητα είναι μονόδρομος. Κι
ακόμη ότι θα πρέπει να μάθει να ζει
σε συνθήκες μόνιμης οικονομικής
τρομοκρατίας, μια ζωή σε δόσεις, με
επιδόματα
και
αλλεπάλληλες
ρυθμίσεις, με διακοπές παροχής
βασικών αγαθών, κάποτε ακόμη και
χωρίς μια στέγη, μέχρι να εμπεδώσει
πλήρως και αδιαμαρτύρητα τις
συνέπειες μιας οικονομικής κρίσης,
που
όσοι
τη
δημιούργησαν
πλουτίζουν στο όνομά της, ενώ ο
ίδιος καταστρέφεται, συνθλίβεται κι
εξαθλιώνεται. Δυστυχώς τέτοιες
αποφάσεις, μέρος του μεγάλου
κανόνα, μας υπενθυμίζουν ότι
νομοθεσία και δικαιοσύνη είναι
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ταξικοί και όχι ουδέτεροι θεσμοί, που
προσδίδουν χαρακτήρα δικαίου
στην κοινωνική αδικία. Συνιστούν
όμως
βαριά πρόκληση όταν,
εκδίδονται ακόμη και χωρίς στοιχεία
και παρά την ρητή επιταγή ακόμη
και αυτού του νόμου, που απαιτεί τη
συνδρομή συγκεκριμένων στοιχείων
για το αδίκημα της «παρακώλυσης
συναγωνισμού», αποκλειστικά και
μόνο για να τιμωρήσουν το λαϊκό
παράγοντα και να καταργήσουν
ακόμη
και
τον
υποτυπώδη
κοινωνικό έλεγχο και διαμαρτυρία.
Κι όλα αυτά σε μια εντελώς
εγκληματική
συγκυρία,
όπου
προωθείται με όλα τα μέσα το δίκαιο
του δανειστή, ενώ ολοένα και
περισσότεροι
άνθρωποι
ζουν
ανασφάλιστοι,
με
κομμένο
ηλεκτρικό, με καθημερινές απειλές κι
εκβιασμούς εισπρακτικών εταιρειών
και με τους πλειστηριασμούς
πρώτης
κατοικίας
να
έχουν
απελευθερωθεί πλήρως.

Η

κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια
της ανάρτησης του ηλεκτρονικού
πλειστηριασμού για το
εκπληκτικό αρχοντικό του
μεγαλοεπιχειρηματία στην
Ύδρα, καθώς και αρκετών ακόμη
πλειστηριασμών για σειρά
περιουσιακών στοιχείων του.

Στο σφυρί πρόκειται να βγάλει το αμέσως επόμενο
διάστημα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η Eurobank
το μοναδικό κτήμα των 1.332 στρεμμάτων στο Μετόχι
Αργολίδας, το οποίο ανήκε στον αείμνηστο Δημήτρη
Κοντομηνά. Το newmoney.gr σημειώνει πως

Το απαράμιλλης ομορφιάς κτήμα στην Αργολίδα βρίσκεται
απέναντι από την Ύδρα και όπως είχε αποκαλύψει η στήλη
Dark Room, στις 26 Απριλίου 2021, η μοναδική αυτή
ιδιοκτησία βγήκε προς πώληση μέσω γνωστού μεσιτικού
γραφείου με τίμημα 30 εκατ. ευρώ. Παρότι από πλευράς του
μεσιτικού γραφείου φέρεται να έγιναν κρούσεις προς
ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες δεν υπήρξε τελικά
συμφωνία για την αγορά του. Σε υψηλά επίπεδα αναμένεται
ότι θα κινείται και η τιμή πρώτης προσφοράς στον
επικείμενο πλειστηριασμό που προγραμματίζεται για το

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 11-12 Ιουνίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 236 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |

Σελίδα 34

επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό το μυθικό κτήμα στο
Σκάλωμα περιλαμβάνει, εκτός των άλλων, τέσσερις
πολυτελείς κατοικίες, χιλιάδες δένδρα κατοικία, μέχρι και
ελικοδρόμιο. Ειδικότερα, πρόκειται για ένα ακίνητο
επιφάνειας 1.332 στρεμμάτων, στην περιοχή της
Τροιζηνίας, κοντά στο 20ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού
Ερμιόνης-Γαλατά, σε θέση από την οποία «αντικρύζει» την
Ύδρα, ενώ απέχει μόλις 20 λεπτά από την Ερμιόνη. Το
ακίνητο έχει πρόσωπο στη θάλασσα και διαθέτει κτιριακό
συγκρότημα – με πολυτελή βίλα – χτισμένο σχεδόν πάνω
στην ιδιόκτητη παραλία. Αυτό το παραθαλάσσιο τμήμα
καλύπτει έκταση 73.104 τ.μ., ενώ χωρίζεται από το
υπόλοιπο που αναπτύσσεται προς το βουνό, από την
επαρχιακή οδό. Στο κτήμα έχουν φυτευτεί χιλιάδες δέντρα,
ελιές, πορτοκαλιές, λεμονιές, αμπέλια και πολλά άλλα, ενώ
διαθέτει μονοπάτια και είναι πλήρως περιφραγμένο.
Σύμφωνα με τον ενημερωτικό φάκελο του μεσιτικού
γραφείου που παρεχόταν στους ενδιαφερόμενους
αγοραστές, η έκταση περιλαμβάνει τέσσερις κατοικίες: Τη
βίλα του κτήματος, επιφάνειας 260 τετραγωνικών μέτρων,
με βοηθητικούς χώρους 86 τ.μ. Τη δεύτερη κατοικία
επιφάνειας 85 τ.μ., με βοηθητικούς χώρους 43 τ.μ. Την τρίτη
κατοικία επιφάνειας 81 τ.μ. με βοηθητικούς χώρους 191 τ.μ.
Την τέταρτη κατοικία επιφάνειας 153 τ.μ., με 15 τ.μ.
βοηθητικούς χώρους. Συνολικά, τα κτίσματα έχουν
εμβαδόν 916 τ.μ.. Όλες οι κατοικίες είναι πολυτελώς
διαμορφωμένες, ενώ έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην
ποιότητα κατασκευής, τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και τη
διακόσμησή τους, ώστε να ταιριάζουν αρμονικά με το
φυσικό περιβάλλον. Το κτήμα διαθέτει απόλυτη αυτονομία
με δικές του πηγές νερού και γεωτρήσεις.

Ο Πόλυς Βασιλειάδης καταγγέλλει
μέσα από το agrocretanews.gr: Το
τελευταίο
διάστημα
γινόμαστε
μάρτυρες
μίας
«Ερντογάνιας»
εξοντωτικής τακτικής κυρίως κατά
κτηνοτρόφων και αγροτών που
τηρούν οφειλές στην πρώην ΑΤΕ
(εκκαθάριση), με την

Π

εριβόητη PQH AE
να προχωρά
αιφνιδιαστικά
και χωρίς καμία
προειδοποίηση σε
έκδοση Διαταγών

πληρωμών και
άμεσα σε κατάσχεση
τραπεζικών
λογαριασμών αγροτών
– κτηνοτρόφων και
στραγγαλισμό του
πλέον υγιούς τομέα της
ελληνικής οικονομίας
, του πρωτογενούς τομέα. Γεγονός
είναι ότι όλα αυτά τα δάνεια
καλύπτονται με την εγγύηση του
Ελληνικού Δημοσίου και παρά το ότι
ισχύει από 2018 σχετικός νόμος για
την ρύθμισή τους (Ν.4549/2018 άρθ.
103), δεν τον εφάρμοσε και δεν το
εφαρμόζει κανένα πιστωτικό ίδρυμα,
ούτε καν η Τράπεζα Ελλάδος που
προΐσταται της PQH AE. To στρεβλό

είναι ότι η PQH ΔΕΝ ρυθμίζει τις
οφειλές αυτές, Ζητά από τους
αγρότες και κτηνοτρόφους, και όχι
μόνο, να καταβάλλουν εφάπαξ
χιλιάδες ευρώ τα οποία δεν
υπάρχουν, ΔΕΝ βεβαιώνει τις
οφειλές στην εφορία που θα
μπορούσε να το κάνει εύκολα και
άμεσα
(εγγύηση
Ελληνικού
Δημοσίου),
αλλά
εκτελώντας
ξεκάθαρες εντολές καταδικάζει με
κατασχέσεις
τραπεζικών
λογαριασμών
τους
ήδη
μαστιζόμενους από την ενεργειακή
κρίση αγρότες – κτηνοτρόφους με το
μέλλον δυσοίωνο εξαιτίας και των
αναμενόμενων κυρώσεων κατά της
Ρωσίας, η οποία ως γνωστό
αποτελεί βασικά πυλώνα
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απορρόφησης
των
ελληνικών
αγροτικών προϊόντων. Όλοι εμείς,
αγρότες και μη αγρότες, που
παρακολουθούμε την λειτουργία της
εκκαθάρισης, γνωρίζοντας τους
βασικούς
λόγους
αυτής
της
επαχθούς ενέργειας, λαμβάνουμε
τουλάχιστον ως λανθασμένη την
χρονική
περίοδος,
και
όχι
εσκεμμένη, που κάποιος αποφάσισε
να προχωρήσει στην εξόντωση
επιπλέον
επιχειρηματικών
κυττάρων της οικονομίας μας. Είναι
περισσότερο αναγκαία από κάθε

άλλη φορά, με όλα αυτά που
συμβαίνουν
στον
πλανήτη
(πανδημία,
ενεργειακή
κρίση,
πιθανότητα
πολεμικής
σύγκρουσης), η θεσμική παρέμβαση
του
Υπουργού
Αγροτικής
Ανάπτυξης (κου Γεωργαντά) και του
διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος (κου
Στουρνάρα) για την προστασία του
βασικού
πυλώνας
αγροτικής
οικονομίας που δεν μετριέται με
αριθμούς, αλλά με ανθρώπους και
οικογένειες
που
παλεύουν
καθημερινά
για
να
ζήσουν
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αξιοπρεπώς αλλά και για
τραφούμε όλοι οι υπόλοιποι.

να

χαρτοφυλακίου στα 500-510 εκατ. ευρώ (market value).
Είθισται σε τέτοιες περιπτώσεις να βγαίνουν από την
περίμετρο περιουσιακά στοιχεία για τα οποία προσφέρεται
αισθητά υψηλότερη έκπτωση της μεσοσταθμικής. Εφόσον
οι παραπάνω πληροφορίες ισχύουν, ο διαγωνισμός θα
κριθεί στα «γλυκαντικά» που ενέχουν οι προσφορές, τα
οποία υπό όρους «ψηλώνουν» το τίμημα, προσφέροντας
στην Αlpha Bank τη δυνατότητα να εξαλείψει, λογιστικά, τη
ζημιά ή να εμφανίσει κέρδος από τη συναλλαγή. Όπως
έγραψε το Euro2day.gr, το σχήμα Prodea/Invel

Σ

τις λεπτομέρειες αναμένεται να
κριθεί η διαγωνιστική διαδικασία
που «έτρεξε» η Alpha Bank
για την ανάδειξη συνεπενδυτή
όσον αφορά στην ανάπτυξη
και εκμετάλλευση χαρτοφυλακίου
με 573 ανακτηθέντα και
ιδιοχρησιμοποιούμενα
ακίνητα του ομίλου.
Όπως μεταδίδει το euro2day.gr δεσμευτικές προσφορές
κατέθεσαν τρεις κοινοπραξίες: Invel-Prodea, Brook LaneBain και Dimand-HIG- Premia. Σύμφωνα με πληροφορίες
και οι τρεις αποτιμούν το χαρτοφυλάκιο (σ.σ. στο σύνολό
του) κοντά στα 450 εκατ. ευρώ, προβλέποντας διαφορετικά
ποσοστά αγοράς πλειοψηφικού μετοχικού ποσοστού στο
όχημα ειδικού σκοπού (SPV),
στο οποίο θα
μεταβιβαστούν/εισφερθούν τα ακίνητα. Οι προσφορές
ενέχουν, δηλαδή, ένα λογικό discount σε σχέση με το
market value (περίπου 535 εκατ. ευρώ) του χαρτοφυλακίου,
το οποίο πιθανώς να συρρικνωθεί, εφόσον η Alpha
αποφασίσει
να
περιορίσει
την
περίμετρο
του
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περιλαμβάνει στα ανταλλάγματα και μετοχές Prodea που
αποτιμώνται στην εσωτερική αξία (NAV). Αν αποτιμηθούν
στην τρέχουσα χρηματιστηριακή, προκύπτει υπεραξία της
τάξης των 40 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, η προσφορά
περιλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, την έκδοση και
απόδοση στην Alpha 13,3 εκατομμυρίων μετοχών Prodea,
εσωτερικής αξίας περίπου 75 εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο του
τιμήματος θα χρηματοδοτηθεί από equity της τάξης των 75
εκατ. ευρώ και τραπεζικό δανεισμό της τάξης των 300 εκατ.
ευρώ. «Γλυκαντικό» για την Alpha περιλαμβάνει και η
δεσμευτική προσφορά των Bain-Brook Lane. Πρόκειται για
χρηματοπιστωτικό μέσο, ο λογιστικός χειρισμός του
οποίου επιτρέπει στην Alpha να εγγράψει κέρδος. Σε
αντίστοιχη λογική κινείται και η προσφορά του σχήματος
Dimand-H.I.G Capital-Premia. Η χρηματοδότηση του
τιμήματος θα γίνει με equity (σ.σ. περίπου 60 εκατ. ευρώ)
τραπεζικό δανεισμό και mezzanine bond από την H.I.G.
Capital της τάξης των 100 εκατ. ευρώ. Στο σχήμα ακούγεται
ότι συμμετέχουν και εφοπλιστικά κεφάλαια.

Η

Αlpha Bank αξιολογεί τις
προσφορές και αναμένεται να
λάβει τις αποφάσεις της εντός του
επόμενου διαστήματος, προκειμένου
να υπογραφεί δεσμευτική συμφωνία
πριν το τέλος του μήνα.

Εντολή να υποβληθεί μήνυση για παράνομες πράξεις και
παραλείψεις κατά υπαλλήλων και στελεχών του ΕΦΚΑ,
δόθηκε στην Νομική Υπηρεσία του Συλλόγου εργαζομένων
της Alpha Bank, γνωστοποιείται με σχετική ανακοίνωση.
Όπως αναφέρει το euro2day.gr

Τ

ο περιεχόμενο της μήνυσης αφορά
το γεγονός ότι ο ΕΦΚΑ αρνείται
την επιστροφή των χρημάτων
που αναλογούν στους ασφαλισμένους
του ΤΑΥΤΕΚΩ για την παράνομη
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Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει τις εξής τρεις βασικές
κατηγορίες ακινήτων: περίπου 50 ακίνητα υψηλής
προβολής (prime assets), που εκτιμάται ότι αξίζουν
περίπου 280 εκατ. ευρώ, περίπου 320 ακίνητα αξίας πέριξ
των 180 εκατ. ευρώ, τα οποία χρειάζονται εργασίες
ανακαίνισης/αναβάθμισης,
προκειμένου
να
επανατοποθετηθούν στην αγορά με την ίδια ή άλλη χρήση.
Πρόκειται για το επονομαζόμενο value-add χαρτοφυλάκιο,
υποχαρτοφυλάκιο 205 κατοικιών/διαμερισμάτων, αξίας
περίπου 75 εκατ. ευρώ, τα οποία πρόκειται να πωληθούν
σταδιακά (Trading χαρτοφυλάκιο). Το πλάνο, όπως
κατέγραψε το Euro2day.gr, προβλέπει, σε γενικές γραμμές,
τη σταδιακή πώληση του χαρτοφυλακίου Trading εντός της
πρώτης τριετίας. Τα έσοδα που θα αντληθούν, μαζί με ξένα
και ίδια κεφάλαια, θα χρηματοδοτήσουν τις αγορές νέων
ακινήτων και την αναβάθμιση/ανακαίνιση ακινήτων του
υφιστάμενου χαρτοφυλακίου. Το σύνολο των κεφαλαίων
που θα διατεθούν για εξαγορές εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν
τα 100 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι στο τέλος της πενταετίας,
στην οποία εκτείνεται το business plan, να έχει εκμισθωθεί
σχεδόν το σύνολο (σ.σ. περίπου το 96%) των περίπου 800
ακινήτων, που προβλέπεται να περιλαμβάνει το
χαρτοφυλάκιο. Σήμερα το ποσοστό των ακινήτων που
παράγουν εισόδημα κινείται στο 46%. Όπως έχει ήδη
ανακοινωθεί, η Alpha Αστικά Ακίνητα πρόκειται να
μετασχηματισθεί σε εταιρεία με αποκλειστικό αντικείμενο
την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης
ακινήτων. Ως αποτέλεσμα της παραπάνω απόφασης, η
Alpha Αστικά Ακίνητα (ΑΣΤΑΚ) θα αποσχίσει και θα
πωλήσει το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της σε μη εισηγμένη
εταιρεία του ομίλου Αlpha Bank, η οποία θα αποτελέσει και
το ειδικό όχημα (SPV) της συναλλαγής για το Skyline.
Δηλαδή, στη συγκεκριμένη εταιρεία θα μεταφερθεί όλο το
χαρτοφυλάκιο ακινήτων που θα αξιοποιηθεί και εν
συνεχεία θα μεταβιβασθεί πλειοψηφικό πακέτο στον
προτιμητέο επενδυτή. Τέλος, η Alpha Αστικά Ακίνητα θα
ενσωματώσει τη δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών
διαχείρισης ακινήτων της Alpha Διαχειρίσεως Ακινήτων και
Επενδύσεων (AREM-I). Μετά την ολοκλήρωση του
μετασχηματισμού αναμένεται να συνάψει σύμβαση για τη
μακροχρόνια διαχείριση ακινήτων, τόσο με το ειδικό όχημα
της συναλλαγής Skyline όσο και με τις εταιρείες του ομίλου
Alpha.

παρακράτηση για την περίοδο από
1.1.2017 έως 31.1.2020 σε ποσοστό
0,85% μηνιαίως αντί 0,40%.
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Και αυτό παρά το γεγονός ότι τόσο ο Σύλλογος
Εργαζομένων στην Alpha Bank, όσο και οι άλλοι Σύλλογοι
Εργαζομένων από τον Ιούλιο 2021 ζητούν με κάθε τρόπο
(εξώδικες προσκλήσεις, προσφυγές στο Συνήγορο του
Πολίτη, προσφυγές στην Εθνική Αρχή διαφάνειας) την
επιστροφή των χρημάτων. Στην ανακοίνωση του Συλλόγου
τονίζεται χαρακτηριστικά ότι «ένας, ένας όσο ψηλά κι αν
βρίσκονται στην πυραμίδα της ιεραρχίας του Οργανισμού
θα λογοδοτήσουν στην ποινική δικαιοσύνη και θα
απολογηθούν για την παράνομη παρακράτηση των
χρημάτων των ασφαλισμένων και τον εμπαιγμό στις
οχλήσεις και εκκλήσεις μας. Θα συνεργαστούμε και με τους
Συλλόγους Εργαζομένων των Τραπεζών και την ΟΤΟΕ για
την κατάθεση κοινών δικογράφων». Υπενθυμίζεται, όπως
σημειώνεται στην ανακοίνωση, ότι «σε λίγες ημέρες
συμπληρώνεται ένας χρόνος κοροϊδίας και εμπαιγμού των
ασφαλισμένων από τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ. Τόσο εμείς όσο
και οι άλλοι Σύλλογοι Εργαζομένων από τον Ιούλιο 2021
ζητάμε με κάθε τρόπο (εξώδικες προσκλήσεις, προσφυγές
στο Συνήγορο του Πολίτη, προσφυγές στην Εθνική Αρχή
διαφάνειας) την επιστροφή των χρημάτων που αναλογούν
στους ασφαλισμένους του ΤΑΥΤΕΚΩ για την παράνομη
παρακράτηση από 1.1.2017 έως 31.1.2020 σε ποσοστό
0,85% μηνιαίως αντί 0,40%. Παρά την έκδοση σχετικής
εγκυκλίου που εκδόθηκε τον Μάρτιο του 2020 (εγκ. Νο.11)
ο ΕΦΚΑ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ να επιστρέψει αναδρομικά
τα χρήματα στους ασφαλισμένους». Και η ανακοίνωση
συνεχίζει
«μετά
από
τρεις
μήνες
σιωπής
πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Συλλόγου μας
8/11/2021 με τον Υποδιοικητή του ΕΦΚΑ και υπηρεσιακούς
παράγοντες. Στη συνάντηση αυτή αναγνωρίσθηκε πλήρως
το δίκαιο του αιτήματος μας και ο Υποδιοικητής του ΕΦΚΑ
δεσμεύθηκε εντός 15 ημερών να μας γνωρίσει τον τρόπο
επιστροφής των χρημάτων. Στις 29/11/2021 η Διοίκηση του
ΕΦΚΑ μας ανακοίνωσε ότι για την άμεση επιστροφή θα
απευθυνθούν στις Τράπεζες προκειμένου να αντληθούν
στοιχεία για τους δικαιούχους. Στις 31/1/2022 σε νέα
επικοινωνία μας με τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ ενημερωθήκαμε
ότι ο Οργανισμός έλαβε όλα τα στοιχεία από τις Τράπεζες
και βρισκόμαστε πλέον στην τελική ευθεία για την οριστική
επίλυση της διαφοράς.

Μ

έχρι και σήμερα 5 μήνες μετά
την τελευταία επικοινωνία τόσο
ο Υποδιοικητής του ΕΦΚΑ όσο
και οι υπηρεσιακοί παράγοντες
εξαφανίστηκαν (!) αρνούμενοι να
μιλήσουν έστω και τηλεφωνικά με
τους Συλλόγους Εργαζομένων, με
προφάσεις ότι βρίσκονται συνέχεια
σε τηλεδιασκέψεις και συμβούλια!
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Δηλαδή η μέχρι σήμερα προπαγάνδα της Διοίκησης του
ΕΦΚΑ ότι οι υπάλληλοι δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα στους
ασφαλισμένους, τελικά είναι εφαρμοσμένη πολιτική των
στελεχών του ΕΦΚΑ. Ήδη ο Σύλλογος Εργαζομένων της
Τράπεζας
Eurobank-Ergasias,
απέστειλε
εξώδικη
διαμαρτυρία στις 3/5/2022 και τους καλεί εντός 15 ημερών
να προβούν σε όλες τις επιβαλλόμενες ενέργειες για την
επιστροφή αναδρομικών σε όλους τους δικαιούχους
Τραπεζοϋπαλλήλους που παράνομα παρακρατήθηκαν για
χρονικό διάστημα από 1.1.2017 έως 31.1.2020. Ακόμη όμως
πιο συγκλονιστική είναι η αδιαφορία τους και η απαξίωση
του «Συνήγορου του Πολίτη». Στις 11.12.2021 ο Συνήγορος
του Πολίτη απέστειλε έγγραφο με Αρ. Πρωτ.
306564/67648/11.12.21 ζητώντας την άμεση εξήγηση από
την Γενική Διεύθυνση Εισφορών Μισθωτών για την
παράνομη παρακράτηση υπερδιπλάσιων εισφορών στους
Τραπεζοϋπαλλήλους. Από τότε λοιπόν εξαφανίσθηκαν
αγνοώντας το σχετικό έγγραφο της ανεξάρτητης Αρχής.
Στις 15/4/22 ο Συνήγορος του Πολίτη επανήλθε με νέο
έγγραφο (Αρ.Πρωτ.20812/22) προς τον e-ΕΦΚΑ με κύριο
σημείο το παρακάτω: «Ο Συνήγορος του Πολίτη σας έχει
αποστείλει με αρ. πρωτ. 306564/67648/11.12.21 έγγραφο
σχετικά με το αίτημα του Συλλόγου Προσωπικού Alpha
Bank για την επιστροφή των επιπλέον ποσών για το
χρονικό διάστημα από 1.1.2017 έως 31.1.2020». Όμως και
παρά την προσέλευση έκτοτε χρονικού διαστήματος
μεγαλύτερου των τεσσάρων μηνών, το έγγραφο αυτό
παραμένει αναπάντητο, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο
της Αρχής για τη διερεύνηση της συγκεκριμένης αναφοράς,
σύμφωνα με τις εκ του Συντάγματος και τους νόμους
αρμοδιότητες της. Επανερχόμαστε λοιπόν και ζητάμε να
ανταποκριθείτε το συντομότερο δυνατόν στο αναπάντητο
έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη», καταλήγει η
ανακοίνωση.
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Με μια ρηξικέλευθη αλλά και υπεύθυνη πρόταση ο
σύλλογος εργαζομένων στην Πειραιώς θέτει τη διοίκηση
της τράπεζας, αλλά και τον υπουργό Εργασίας Κ.
Χαζηδάκη, προ των ευθυνών τους όσον αφορά την
εύρυθμη λειτουργία των τραπεζών αλλά και τη διάσωση
χιλιάδων θέσεων εργασίας. Όπως αναφέρει το avgi.gr κατά
τη συνάντηση,

Ο

σύλλογος (ΣΕΥΤΠΕ) υπέβαλε
επισήμως αίτημα εφαρμογής
4ήμερης εργασίας, χωρίς
μείωση αποδοχών, στη μεγαλύτερη
συστημική τράπεζα της χώρας.

Η πρόταση έρχεται ως απάντηση στη δραματική
συρρίκνωση των δικτύων όλων των τραπεζών, που
συνεχίζεται με καταιγιστικούς ρυθμούς. Ενδεικτικά να
αναφέρουμε ότι

Ο

ι τέσσερις συστημικές τράπεζες
έχουν προγραμματίσει να
κλείσουν καταστήματα και
να μειώσουν το προσωπικό τους
με υλοποίηση προγραμμάτων
εθελουσίας εξόδου.

Στους σχεδιασμούς που έχουν εκπονήσει, προβλέπεται ότι
θα κλείσουν συνολικά 115-120 καταστήματα, ενώ ο
συνολικός αριθμός εργαζομένων στον κλάδο θα μειωθεί
τουλάχιστον κατά 800 άτομα. Η μεγάλη «σφαγή» γίνεται
στην Πειραιώς, που σχεδιάζει να κλείσει έως και 52
καταστήματα, μειώνοντας αναλογικά το προσωπικό του
ομίλου της, που αριθμεί τώρα περίπου 8.900 εργαζόμενους.
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Η Eurobank σκοπεύει να βάλει λουκέτο σε 25 καταστήματα,
η Εθνική σε 20 με 25 και η Alpha Bank σε 15. Ο Σύλλογος
Εργαζομένων στις Υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς,
απέναντι στην επιλογή της συρρίκνωσης που προβλέπει
το Business Plan 2022-25 και τη δυσαρέσκεια των τοπικών
κοινωνιών από το κλείσιμο καταστημάτων και την απώλεια
θέσεων εργασίας, ζητεί την εφαρμογή «ενός καινοτόμου
μοντέλου 4ήμερης απασχόλησης, που μπορεί να δώσει μια
νέα προοπτική, σύμφωνα με τις πρακτικές που
εφαρμόζονται ήδη σε ευρωπαϊκές εταιρείες αιχμής». Όπως
επισημαίνει ο σύλλογος, «τόσο η διαδικασία ψηφιακού
μετασχηματισμού της τράπεζας, που βρίσκεται σε πλήρη
εξέλιξη, όσο και οι νέες τάσεις στην αγορά εργασίας, που
προσεγγίζουν την αύξηση της παραγωγικότητας της
εργασίας με μια νέα οπτική, συνηγορούν υπέρ της
πιλοτικής εφαρμογής του μοντέλου που στοχεύει σε 100%
αποδοχές, 80% απασχόληση, 100% παραγωγικότητα. Με
τον τρόπο αυτό, η τράπεζα μπορεί να οδηγηθεί έξω από
τον φαύλο κύκλο της συρρίκνωσης, να εγγυηθεί τις θέσεις
εργασίας, να υπηρετήσει το ζητούμενο της ανάπτυξης και
να ενισχύσει το κύρος και τη φήμη της ως ηγετικής
τράπεζας της χώρας». Ο σύλλογος καλεί την τράπεζα να
ευθυγραμμισθεί με τις νέες τάσεις στην αγορά εργασίας,
που έχουν δημιουργηθεί μετά την ενεργειακή κρίση,
αναβαθμίζοντας έτσι και την εικόνα της εταιρικής
κοινωνικής υπευθυνότητας στα μάτια εργαζόμενων και
πελατών.

Άλλη μια Τράπεζα βάζει λουκέτο στο Λουτράκι. Ύστερα
από το ξαφνικό κλείσιμο της Alpha bank και της Eurobank
σειρά θα πάρει και το υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας
στο Λουτράκι. Πιο συγκεκριμένα η Διοίκηση της Εθνικής
Τράπεζας, ανακοίνωσε το κλείσιμο 25 καταστημάτων μέσα
στο 2022 σε Αθήνα και επαρχία. Σύμφωνα με πληροφορίες
το υποκατάστημα του Λουτρακίου θα κλείσει τον ερχόμενο
Οκτώβριο. Ωστόσο κάποια αλλά υποκαταστήματα θα
κλείσουν πολύ νωρίτερα. Πιο συγκεκριμένα μέχρι τον
Ιούλιο πρέπει να έχουν κλείσει ακολούθα υποκαταστήματα:
Αμφιθέας, Γέρακα, Ζεφυρίου, Αιδηψού, Λίμνης Ευβοίας,
Αρεόπολης, Σκάλας Ωρωπού, Στυλίδας, Ερυθρών,
Γαργαλιάνων, Νεάπολης Λασιθίου Κρήτης, Βλαχιώτη, Οδ.
Βασ.
Γεωργίου
Καλαμάτας,
Μετσόβου,
Εθνικής
Αντιστάσεως Αγρινίου, Λεωφ. Θησέως, Ακτής Δυμαίων
Πατρών, Τυρνάβου. Μια τέτοια απόφαση σαφώς έχει
προκαλέσει αναστάτωση, καθώς έχουν κλείσει σχεδόν
όλες οι τράπεζες στο Λουτράκι.
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Η λίστα των υπό αναστολή λειτουργίας τραπεζικών υποκαταστημάτων και στην
Ήπειρο μεγαλώνει, με μικρές… εκπτώσεις. Η τελευταία επίσημη εξέλιξη είναι ότι
μέσα στον Ιούλιο, η Εθνική Τράπεζα θέλει να κλείσει τα εξής υποκαταστήματα:
Αμφιθέας, Γέρακα, Ζεφυρίου, Αιδηψού, Λίμνης Ευβοίας, Αρεόπολης, Σκάλας
Ωρωπού, Στυλίδας, Ερυθρών, Γαργαλιάνων, Νεάπολης Λασιθίου Κρήτης,
Βλαχιώτη, Οδ. Βασ. Γεωργίου Καλαμάτας, Εθνικής Αντιστάσεως Αγρινίου, Λεωφ.
Θησέως, Ακτής Δυμαίων Πατρών, Τυρνάβου και του Μετσόβου. Για το τελευταίο,
ο Δήμος αντέδρασε ήδη με τον… οικείο του τρόπο, δηλαδή μια ανάρτηση στο
προσωπικό προφίλ του δημάρχου του, Κώστα Τζαφέα. Ο κ. Τζαφέας στην
ανακοίνωση αναφέρει ότι «η συγκεκριμένη απόφαση μας βρίσκει συνολικά
αντίθετους και αδικεί το Μέτσοβο, τον Δήμο και συνολικά την περιοχή». Η τράπεζα
φέρεται να ανακάλεσε το σχεδιασμό, σε ό,τι αφορά μόνο το Μέτσοβο, χωρίς να
υπάρχει επίσημη ανακοίνωση επ’ αυτού. Το φθινόπωρο σχεδιάζει να
συγχωνεύσει τα υποκαταστήματα Σάμης Κεφαλλονιάς, Μονεμβασιάς, Δημοτικού
Κήπου Δράμας, Ρεθύμνου, Λουτρακίου, Σύρου-Νεώριο, Μήθυμνας Λέσβου. Το
πρόβλημα της εξυπηρέτησης πάντως, είναι υπαρκτό και αν το Μέτσοβο τελικά
όντως τη… γλιτώσει,

Τ

ο γεγονός ότι οι τράπεζες μικραίνουν το
κόστος εις βάρος της εξυπηρέτησης, ειδικά
σε απομακρυσμένες περιοχές που έχουν
όμως οικονομική δραστηριότητα, δεν αναιρείται.

Κατά τη διάρκεια των πανδημικών περιορισμών, στην Ήπειρο οι τράπεζες
προσπάθησαν να εφαρμόσουν το σχέδιο περιστολής του δικτύου, «εξετάζοντας»
και τις αντιδράσεις. Έτσι πχ το υποκατάστημα της Εθνικής στους Φιλιάτες έκλεισε
για να ξανανοίξει, μετά τις έντονες αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας και
βουλευτών, ενώ αντίστοιχες αντιδράσεις υπήρξαν για το υποκατάστημα της Alpha
στην Παραμυθιά, παλιότερα για το υποκατάστημα της Πειραιώς στον Παρακάλαμο
κ.ο.κ. Το πρόβλημα όμως δεν αναστέλλεται εύκολα. Σε περιοχές όπου έχουν ήδη
κλείσει υποκαταστήματα και στην Ήπειρο, η ύπαρξη ATM δεν σώζει την
κατάσταση, καθώς η κίνηση συσσωρεύεται εκεί και συχνά, τα μηχανήματα δεν
έχουν χρήματα. Επίσης, δεν εξυπηρετούνται όλες οι υπηρεσίες από τα ΑΤΜ και
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συχνά, είτε επιχειρηματίες για να
κάνουν πιο σύνθετες τραπεζικές
πράξεις πρέπει να μετακινηθούν στο
κοντινότερο κατάστημα, είτε πολίτες
μεγαλύτερης ηλικίας να πάνε στο
κοντινότερο ΑΤΜ για να πάρουν
χρήματα. Σε αυτά, προσθέστε το
γεγονός ότι δεν υπάρχει γενική
εξοικείωση με την εξ αποστάσεως
τραπεζική και επιπλέον, η συγκυρία
έδωσε χώρο σε επιτήδειους και
απατεώνες
να
αυξήσουν
κατακόρυφα
τις
απάτες
και
υπεξαιρέσεις χρημάτων από μη
εξοικοιωμένους πολίτες. Η Πρόταση
Προοπτικής,
παράταξη
εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα,
σημειώνει μεταξύ άλλων σε σχετική
με το κλείσιμο υποκαταστημάτων,
ανακοίνωση: «Την ίδια ημέρα που
ανακοίνωσαν
‘Εντυπωσιακά
αποτελέσματα τριμήνου’, με νέα
κέρδη ύψους 300 εκ.€ για το πρώτο
τρίμηνο του 2022, δεν διστάζουν να
προχωρήσουν σε νέα μείωση
εργατικού κόστους, προξενώντας
τεράστιο πρόβλημα στην κοινωνία
που δίκαια διαμαρτύρεται! Δεκάδες
εργαζόμενοι του δικτύου θα δουν
μείωση στο μισθό τους, θα έχουν
βλαπτική μεταβολή καθώς θα
χάσουν την οργανική τους θέση, θα
αναγκάζονται
να
μετακινούνται
δεκάδες χιλιόμετρα μακριά, θα
κινδυνέψουν να χάσουν ακόμη και
τη δουλειά τους».

Ειρηνοδικείου Αθηνών, η KyrosLawOffices πέτυχε την ακύρωση διαταγής
πληρωμής που εξέδωσε η ΕΤΕ σε βάρος οφειλέτη-εντολέα μας (δικαιούχου
ΛΕΠΕΤΕ), καθώς το Δικαστήριο δέχθηκε την ύπαρξη εκκρεμοδικίας από την
προηγούμενη άσκηση αγωγής του κατά της Τράπεζας με αίτημα την
αναπροσαρμογή της δανειακής σύμβασης λόγω μεταβολής των συνθηκών και
αδυναμίας καταβολής με ευθύνη της τράπεζας. Πρόκειται για μία απόφαση
ιδιαιτέρως σημαντική και ελπιδοφόρα, αφού….

Μ

ε τον τρόπο αυτό, παρέχεται ουσιαστική
δικαστική προστασία στους δανειολήπτες της
ΕΤΕ και συνταξιούχους της,
που έχουν ήδη ασκήσει αγωγές για
την αμφισβήτηση /αναπροσαρμογή
των οφειλών τους.
Με την πολύ πρόσφατη απόφαση
υπ’αριθμ.
474/2022
του

Συνεπώς, έως την οριστική κρίση του Δικαστηρίου, η Τράπεζα δεν μπορεί να
προχωρήσει σε δικαστικές ενέργειες και αναγκαστική εκτέλεση.
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