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κ. Τζανάκης είπε πως «τα δύο αυτά
στελέχη έχουν επικρατήσει σχεδόν
πλήρως πλέον, και αυτή τη στιγμή
το 30 – 40% του πληθυσμού, υπάρχει
μία εικόνα αυξανόμενου δείκτη
μεταδοτικότητας
και
είναι
ο
κεντρικός τομέας Αθηνών, όλη
σχεδόν η Αττική, ο Πειραιάς, η
Κρήτη.

Μ

Ο

καθηγητής
Πνευμονολογίας,
Νίκος Τζανάκης,
έκρουσε τον κώδωνα
κινδύνου για
την αύξηση των
κρουσμάτων του
κορωνοϊού και για
την άρση των μέτρων.

Μιλώντας στο ΜEGA ο κ. Τζανάκης
σημείωσε: «Εδώ και μέρες έχουμε
προειδοποιήσει ότι επίκειται μία
έξαρση, η οποία οφείλεται στο ότι
έχουμε χαλαρώσει και ότι στο
δυναμικό
των
επαφών
μας,
συμμετέχοντας
σε
κοινωνικές
εκδηλώσεις και στις διακοπές.

ιλάμε για ένα
ποσοστό που
έχει ανοδική
τάση. Πολλά κρούσματα
δεν προσμετρώνται,
λόγω του ότι δεν
πάνε να το δηλώσουν.

Στα ύψη ο δείκτης θετικότητας στα
πλέον δημοφιλή νησιά του Αιγαίου,
με τη Μύκονο να εμφανίζει το
τρομακτικό ποσοστό 36,98% και να
ακολουθεί η Σαντορίνη με 25,32%. Ο
γενικός δείκτης θετικότητας που
αποτυπώνει το ποσοστό των
θετικών στον κορονοϊό τεστ, την
εβδομάδα 6-12 Ιουνίου ανήλθε στο
6.18%
σε
σύνολο
556.948
εργαστηριακών
ελέγχων
σε
ολόκληρη τη χώρα.

Εάν αυτά τα στελέχη ακολουθήσουν
το μοτίβο της Ο2 τότε δεν θα έχουμε
πίεση στο υγειονομικό σύστημα»,
πρόσθεσε. «Τις τελευταίες μέρες
υπάρχει μία εξισορρόπηση ως προς
τους διασωληνωμένους. Όσο αφορά
στα μέτρα, κανείς δεν μπορεί να
προδιαγράφει τι μπορεί να γίνει,
ωστόσο, ότι αν όλοι τηρήσουμε το
μέτρο της ατομικής ευθύνης και
διατηρήσουμε τη μάσκα όπου
πιστεύουμε ότι υπάρχει ανασφαλές
επιδημιολογικό περιβάλλον, δεν θα
χρειαστεί να παρθούν οριζόντια
μέτρα απομόνωσης.

πενθυμίζεται ότι
ο δείκτης αυτός
πρέπει να είναι
κάτω από 4% για τον
έλεγχο μιας επιδημίας.

Π

ρέπει να δείξουμε
την στοιχειώδη
ατομική ευθύνη

», κατέληξε.
Υπάρχουν δυνατότητες επαφών
που δεν υπάρχει η κατάλληλη
προφύλαξη, οι οποίες οδηγούν σε
αυτά τα αποτελέσματα», ανέφερε
αρχικά. «Για τα στελέχη Ο4 και Ο5, ο

Σελίδα 2

Υ

Υψηλά ποσοστά εμφανίζουν επίσης
η Δυτική και η Ανατολική Αττική με
16% και 12% αντίστοιχα. Ο δείκτης
στην Αθήνα είναι στο 10,5% και το
ίδιο στον Πειραιά (10,63%).
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Σελίδα 3

Ελπίζουμε ότι δεν θα δώσει πίεση στο σύστημα Υγείας ...
Πιστεύω ότι οι σκληροί δείκτες θα ανέβουν στη συνέχεια,
έστω και λίγο ... Θα είναι ένα πρώιμο καλοκαιρινό κύμα από
Όμικρον-4 και Όμικρον 5. Σε άλλες περιοχές κυριαρχεί η
μία, σε κάποιες η άλλη ... αυτό το κύμα συνδέεται με αυτές
τις δύο μεταλλάξεις, σε συνδυασμό με τη χαλάρωση, τις
διακοπές και τις κοινωνικές εκδηλώσεις που οργανώνονται
αυτή την εποχή. Λειτουργούν ως υπερμεταδοτικά
γεγονότα. Πρέπει να προσέξουμε, να φοράμε τις μάσκες
όπου αισθανόμαστε ανασφαλείς. Πρέπει να προφυλάξουμε
τους ευπαθείς συμπολίτες, φίλους και συγγενείς. Και
φυσικά πρέπει οι διοργανωτές κοινωνικών εκδηλώσεων
να προσέξουν πάρα πολύ, να πάρουν κάθε δυνατό μέτρο
ώστε να περισταλεί το ύψος αυτού του πανδημικού
κύματος». Ο ίδιος ζήτησε «σε κάποιους εσωτερικούς
χώρους, π.χ. στα σούπερ μάρκετ, να υπάρχει η μάσκα.
Πάνω από 50%-60% των συμπολιτών μας δεν την φορούν.
30%-40% την φοράει και σε άλλα σημεία, όπου υπάρχει
ανασφάλεια.

Τ

ην έντονη αντίθεση του στην
γενικευμένη εικόνα χαλάρωσης
απέναντι στην πανδημία
εμφανίστηκε εξέφρασε ο καθηγητής
Πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης
υπό το φως της ραγδαίας
αύξησης κρουσμάτων.

Μιλώντας στο Kontra επισήμανε: «Εδώ και μία εβδομάδα
από το δικό μας Παρατηρητήριο έχουμε πει ότι επίκειται το
έκτο κύμα, που φυσικά έχει σχέση με το ό,τι έχουμε
χαλαρώσει και το βγάλσιμο της μάσκας. Αλλά δεν είναι
μόνο αυτό. Σχεδόν στο 80% των περιστατικών επικρατούν
πλέον οι Όμικρον-4 και Όμικρον-5, δύο πολύ πιο
μεταδοτικές παραλλαγές, που παρακάμπτουν σχεδόν εξ
ολοκλήρου τον εμβολιασμό, μολύνουν και εμβολιασμένους
και νοσήσαντες, με συνέπεια να υπάρχει μεγάλη
διασπορά», είπε ο κ. Τζανάκης. «Τα κρούσματα που
βλέπετε πιστεύω ότι είναι λιγότερο από το ένα τρίτο των
πραγματικών, καθώς πολλοί που αυτοδιαγνώσκονται δεν
δηλώνουν το κρούσμα. Σήμερα μπορεί να έχουμε 20.00030.000 κρούσματα πραγματικά». Όπως υπογράμμισε,

Ε

ίμαστε στη μέση ενός πρώιμου
πανδημικού κύματος, του έκτου
κατά σειρά, καλοκαιρινού.

Κ

άνω έκκληση σε όλους τους
ευπαθείς, με συνοδά νοσήματα,
τους ανοσοανεπαρκείς, τους
ογκολογικούς ασθενείς, όλοι να
φοράνε μάσκα και να προσέχουν
όταν συμμετέχουν σε κοινωνικές
εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσεις,
πάρτι, συναυλίες. Μία καλής ποιότητας
μάσκα είναι το μοναδικό μέσο αυτή
τη στιγμή για να προστατευτούμε».
Η σταδιακή εξασθένηση της ανοσίας από την τρίτη δόση
αποκαλύπτει και μια αλλαγή στα χαρακτηριστικά της covid19 με τις νέες παραλλαγές του κορωνοϊού. «Παρατηρούμε

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 18-19 Ιουνίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 237 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |

Σελίδα 4

καλοκαιριού,
«υπάρχουν
δύο
κίνδυνοι. Όσο μεγαλύτερο είναι αυτό
το κύμα, τόσο δίνουμε ευκαιρία στον
ιό
να
μεταλλαχθεί
σε
κάτι
διαφορετικό, να έρθει ένα επόμενο
κύμα με ένα μεταλλαγμένο στέλεχος.
Επίσης, όσο μεγαλύτερο είναι το
επιδημιολογικό φορτίο τώρα το
καλοκαίρι, τόσο είναι βάση ώστε το
χειμώνα να έχουμε παρατράγουδα.
Ο Σεπτέμβριος είναι δύο μήνες από
τώρα, θα πρέπει να ανοίξουν τα
σχολεία. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι,
με καταλαγιασμένη την επιδημία,
ώστε να ανοίξουν τα σχολεία, χωρίς
προβλήματα».

ότι την περνούν στο σπίτι, αλλά με μερικές ημέρες πυρετού, πολλές φορές
υψηλού, έντονους πονοκέφαλους και πονόλαιμους, έντονη κόπωση. Δεν
μπορούν στην ουσία «να πάρουν τα πόδια τους».

Α

υτό σημαίνει ότι ο ιός έχει ξεφύγει από
το αναπνευστικό και προσβάλλει άλλα
συστήματα. Μας βρίσκει σε φάση
φθίνουσας ανοσιακής κατάστασης»

, είπε ο κ. Τζανάκης. Όπως τόνισε, «είναι πάρα πολύ κακή ιδέα κάποιος που
διαπιστώνει με self test ότι πάσχει, να μην το δηλώνει. Είναι απαραίτητο ώστε να
συνταγογραφηθούν τα αντιιικά φάρμακα όπου χρειάζεται. Όλοι όσοι είναι θετικοί
και είναι άνω των 65 ετών ή έχουν συνοδά νοσήματα, πρέπει να τρέξουν να το
δηλώσουν, να ενημερώσουν το γιατρό τους, για να πάρουν αντιιικά φάρμακα,
ώστε να μην έχουν προβλήματα». Επίσης, «τα κρούσματα πρέπει να δηλωθούν
ώστε όταν έρθει το φθινόπωρο και θα χρειαστούμε πάλι πιστοποιητικά εισόδου
σε χώρους -μην αυταπατώμεθα, μπορεί να επανέλθουν- έχοντας δηλώσει το
κρούσμα να έχουμε ... πιστοποιητικό πρόσφατης νόσησης». Με το τέλος του

Α

ν γίνουν εκλογές
εν μέσω
πανδημικού
κύματος, τα πράγματα
δεν θα είναι καλά.
Θα έχει ατονήσει η
κρατική μηχανή ως ένα
βαθμό. Θα υπάρχουν
προεκλογικές
συγκεντρώσεις
και επαφές που θα
λειτουργήσουν ως
καύσιμη ύλη για να
εξαπλωθεί και να
διασπαρεί η πανδημία»

, κατέληξε ο κ. Τζανάκης.
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ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ο Παναγιώτης Γκουνέλας στην διπλωματική του εργασία
στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο «Η εφαρμογή της
τεχνητής νοημοσύνης στον τραπεζικό τομέα» τονίζει:
Όπως αναλύσαμε στο τρίτο μέρος, στις τράπεζες,
μπορούμε να διακρίνουμε τρία επίπεδα οργάνωσης: Το
front office, το middle office και το back office,
επισημαίνοντας τα οφέλη και στα τρία αυτά επίπεδα από
την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Μαζί όμως με τα
οφέλη, συνυπάρχουν και οι ανησυχίες και τα
προβλήματα...

Κ

αθώς τα συστήματα
τεχνητής νοημοσύνης γίνονται
πραγματικότητα στις ζωές μας
κάθε μέρα και περισσότερο, ιστορίες
αποτυχημένων ή μεροληπτικών
μοντέλων γίνονται γνωστές.

Τα περιστατικά αυτά εγείρουν σημαντικές και πολύπλευρες
ανησυχίες για την χρήση της τεχνολογίας αυτής.

Λόγω του σχετικά σύντομου χρόνου που εφαρμόζονται οι
τεχνολογίες
τεχνητής
νοημοσύνης
στον
χρηματοοικονομικό κλάδο, δεν έχουν θεσμοθετηθεί

κανόνες από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές. Παρόλα αυτά
έχουν διαπιστωθεί ορισμένες αδυναμίες και έχουν εκδοθεί
ενημερώσεις από διεθνείς οργανισμούς. Παραδείγματα
τέτοιων ενημερώσεων είναι αυτή του Διεθνή Οργανισμού
Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO, 2011) και αυτή
του Senior Supervisors Group (Senior Supervisors Group,
2015) σχετικά με την αλγοριθμική εκτέλεση συναλλαγών.
Θα πρέπει οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τεχνητή
νοημοσύνη για την ανάπτυξη αλγοριθμικών μοντέλων να
έχουν ένα σωστό σύστημα που να έχει λάβει υπόψη σε όλα
τα στάδια τους πιθανούς κινδύνους. Αυτό είναι σημαντικό
για να αποφευχθεί η χειραγώγηση της αγοράς. Οι
απαιτήσεις αυτές έχουν ενσωματωθεί σε διάφορες οδηγίες
ανά τον κόσμο (π.χ. MiFID II για την Ευρώπη). Επίσης, η
επιτροπή της Βασιλείας για την εποπτεία των τραπεζών
έχει εκδώσει παρόμοιες οδηγίες για την εκτίμηση και
διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου που θα πρέπει να
εφαρμόζονται από κάθε τράπεζα (BCBS, 2011).

Η

τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να
θεμελιώνεται σε μια ηθική βάση
και να ενσωματώνει κοινωνικές
αξίες και ηθικές αρχές.
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την άλλη πλευρά, ο αλγόριθμος είναι περιουσία της
επιχείρησης και αποτέλεσμα της επένδυσης της.

Θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια εξάλειψης της
μεροληψίας που ενσωματώνουν τα δεδομένα που
συλλέγονται και τροφοδοτούν το σύστημα τεχνητής
νοημοσύνης. Αν αυτό δεν γίνει, ο αλγόριθμος που θα
δημιουργηθεί θα είναι επίσης μεροληπτικός. Αυτό μπορεί
να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα αν τα αποτελέσματα
του αλγορίθμου εφαρμοστούν σε υποθέσεις πελατών. Αν
π.χ. η τράπεζα αποφασίσει να χορηγεί δάνεια με
προσωποποιημένο επιτόκιο για κάθε πελάτη, η μεροληψία
του συστήματος μπορεί να δημιουργήσει μεγάλα
προβλήματα στην ίδια την τράπεζα αλλά και στην κοινωνία
γενικότερα.
Οι επιχειρήσεις που την χρησιμοποιούν θα πρέπει να
έχουν
ενσωματώσει
στις
δομές
τους
πλαίσια
διακυβέρνησης δεδομένων, διακυβέρνησης αυτονομίας
της τεχνητής νοημοσύνης, διαφάνειας, ασφάλειας
πληροφοριών και θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες
στους μετόχους για τις δυνατότητες και τους περιορισμούς
των
συστημάτων
τεχνητής
νοημοσύνης
που
χρησιμοποιούν. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
βρίσκεται σε διαδικασία έκδοσης οδηγιών σχετικά με ηθικά
θέματα και τεχνητή νοημοσύνη (AI HLEG, 2018). Ένας από
τους σκοπούς του εγγράφου αυτού, που απευθύνεται σε
μετόχους, οργανισμούς και επιστήμονες, είναι η παράθεση
τεχνικών οδηγιών σχετικών με την υλοποίηση λύσεων
τεχνητής νοημοσύνης σε ένα πλαίσιο που θα διασφαλίζει
πιθανά ηθικά θέματα. Κάποιες από τις πιο σημαντικές
ηθικές ανησυχίες είναι οι εξής: Ιδιωτικότητα των πελάτων
και προστασία προσωπικών δεδομένων:

Θ

α πρέπει να υπάρχει μέριμνα,
ώστε τα δεδομένα που
χρησιμοποιούν τα συστήματα
τεχνητής νοημοσύνης να σέβονται
την ιδιωτικότητα του πελάτη.

Διαφάνεια: Αφορά τον ακριβή προσδιορισμό του
αλγορίθμου, που το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης
χρησιμοποιεί. Δηλαδή, τις παραμέτρους και τα τις
σταθμίσεις για τους υπολογισμούς. Η διαφάνεια του
αλγορίθμου θα ενέπνεε εμπιστοσύνη στους πελάτες. Από
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πρέπει να γίνονται η δημιουργία, ο διαμοιρασμός και η
πρόσβαση στα δεδομένα.

Πολλές φορές όταν λογισμικό διαφήμισης αναλαμβάνει να
εμφανίσει διαφημίσεις, αυτό που κάνει είναι να διαλέξει
αυτές που ταιριάζουν περισσότερο στις προτιμήσεις του
πελάτη. Αυτό όμως οδηγεί σταδιακά σε μια πόλωση του
πελάτη, αφού δεν ενημερώνεται για κάτι διαφορετικό παρά
μόνο για αυτά που του αρέσουν.

Έχει να κάνει με το ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για τις
πράξεις που στηρίζονται στα αποτελέσματα του
συστήματος
τεχνητής
νοημοσύνης.
Ακρίβεια
αποτελεσμάτων: Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα
πρέπει να είναι σε θέση να εξάγουν ακριβή και αξιόπιστα
αποτελέσματα. Θα πρέπει επίσης οι οργανισμοί να θέσουν
κάποια στάνταρντ σχετικά με την επιθυμητή ακρίβεια.
Συνοψίζοντας, επισημαίνουμε ότι ο τραπεζικός είναι ένας
από τους τομείς που χρησιμοποιεί αυτοματισμό σε
διαδικασίες back-office εδώ και δεκαετίες. Με την έλευση
των νέων τεχνολογιών τα τελευταία χρόνια, ο τραπεζικός
τομέας είναι ανάμεσα στους πρώτους σε επενδύσεις για
τεχνητή νοημοσύνη. Η ραγδαία αύξηση της ψηφιακής
απάτης και των κυβερνοεπιθέσεων ανάγκασε τις τράπεζες
να στραφούν σε αυτή την τεχνολογία η οποία όταν θα είναι
έτοιμη και πλήρως λειτουργική θα αποτελέσει τον καλύτερο
σύμμαχο για την αντιμετώπιση των παραπάνω μορφών
εγκλήματος που απειλούν τις τράπεζες. Επίσης, η αύξηση
των τεχνολογικών καινοτομιών έχει οδηγήσει στην αύξηση
των Fintechs και την παροχή από γίγαντες της τεχνολογίας
(google, apple, facebook, amazon κτλ.) τραπεζικών
υπηρεσιών μέσα από πολύ πιο προηγμένα τεχνολογικά
κανάλια. Οι νεότερες ηλικίες θεωρώντας το τραπεζικό
σύστημα απαρχαιωμένο, στρέφονται στις εταιρίες αυτές
για να εξυπηρετηθούν με αποτέλεσμα απώλειες για τις
τράπεζες. Όταν μια τράπεζα πάρει την απόφαση να
υιοθετήσει τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να
προετοιμαστεί κατάλληλα και να σχεδιάσει επένδυση σε
υποστηρικτικές
δομές,
ανάπτυξη δεξιοτήτων
και
εκπαίδευση προσωπικού, συνεργασία με εξωτερικές
εταιρείες για τον σχεδιασμό της μετάβασης καθώς ακόμη
και τρόπους για ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης
στην κουλτούρα της εταιρείας. 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

T

ο Open Banking βασίζεται
περισσότερο στα δίκτυα, δεν είναι
κεντροποιημένο και επιτρέπει
στους πελάτες των τραπεζών να
διαμοιράζονται με ασφάλεια τα
προσωπικά και χρηματοοικονομικά
τους στοιχεία με άλλους παρόχους
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

καθώς και με μη τραπεζικές εταιρείες που χρησιμοποιούν
νέες τεχνολογίες.
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ευλύγιστους πολιτικούς που κυβερνούν αντάμα με
τους γνωστούς «νταβατζήδες» της πολιτικής ζωής!

του Νίκου Νικολόπουλου
Προέδρου
Χριστιανοδημοκρατικού
Κόμματος Ελλάδος

Δεν θα μπορούσε να μην ήμουν κι
εγώ εκεί… στην πρώτη δημόσια
παρέμβαση από το 2019 του πρώην
Πρωθυπουργού,Κώστα Καραμανλή.
Εκεί όπου

Μ

αζί με όλο τον
Ελληνικό λαό,
με ανοιχτά αυτιά
και καθαρή ψυχή,
ακούσαμε τα ηχηρά
μηνύματα που έστειλε
ο Κώστας Καραμανλής
στο εθνικό ακροατήριο,
γινόμενοι μάρτυρες
και των μύδρων που
εξαπέλυσε προς
«φίλους συμμάχους»
και προς «φίλους
εταίρους» αλλά και σε

Η ομιλία του ήταν μια αχτίδα φωτός και πρόσφερε ελπίδα δημιουργώντας
προσδοκίες στις Ελληνίδες και στους Έλληνες πατριώτες που ενοχλούνται τόσο
από τον νέο δοσιλογισμό που εκδηλώνεται σε θέματα της εξωτερικής μας
πολιτικής όσο και από τα οικονομικά αδιέξοδα που βιώνουν μέσα στην σκληρή
καθημερινότητα τους.

Ο

Μητσοτάκης έχει καταντήσει ο επιτήδειος
πρόθυμος στα κελεύσματα των ξένων, όπου
ενώ τα δίνει όλα τεμαχίζοντας τα εθνικά μας
θέματα, αποδέχεται επιζήμιες συμφωνίες
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δυστυχώς όμως δεν ακούγονται από την διεφθαρμένη ελίτ
και την επιτήδεια πρόθυμη κυβέρνηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη! Μην όμως γελιόμαστε!! Εθνομηδενιστές
υπάρχουν και στην δεξιά και στην αριστερά και το ίδιο και
πατριώτες που συμφωνούν με την εθνική γραμμή
Καραμανλή! Στο νου μου έρχονται τα λόγια του μακαρίτη
προέδρου της ΕΔΑ, Ηλία Ηλιού που είχε πει κάποτε ότι «ο
πολιτικός κόσμος της χώρας πρέπει να συνεργαστεί επί
την βάση κάποιων προταγμάτων με βασικό την
προσπάθεια της χώρας απόκτησης μεγαλύτερου βαθμού
εθνικής ανεξαρτησίας»!
και παίρνοντας από αυτούς «ίσες αποστάσεις» στις
καθημερινές Τουρκικές παραβιάσεις και στις προκλητικές
δηλώσεις τόσο του Ερντογάν όσο και άλλων Τούρκικων
γερακιών της πολιτικής σκηνής της Τουρκίας. Ο Κώστας
Καραμανλής με καθαρές και κωδικοποιημένες θέσεις,
διακριτές και διακομματικά συμφωνημένες εθνικές θέσεις
έδωσε τον «οδικό χάρτη» που πρέπει να ακολουθήσει το
ΕΘΝΟΣ. Ρεαλιστικές πατριωτικές θέσεις και όχι εθνικιστικές
υπερφίαλες, οριοθετημένες όμως με σαφήνεια προς
εσωτερικούς αλλά κυρίως στους εξωτερικούς παράγοντες.
Έθεσε κόκκινες γραμμές και χάραξε το δρομολόγιο που
οφείλει να ακολουθήσει η Ελλάδα μέσα σε αυτό το δύσκολο
σημερινό περιβάλλον όπου οι κίνδυνοι για την εθνική μας
κυριαρχία καιροφυλακτούν από παντού. Τέλος, με σθένος
και πολιτική πυγμή ανέφερε πως η Δύση οφείλει να
συμβάλει για την λήξη του πολέμου δηλώνοντας ξεκάθαρα
ότι είναι εσφαλμένη η εξωτερική Αμερικανική πολιτική που
ακολουθεί τα γνωστά πολιτικοοικονομικά κέντρα των ΗΠΑ,
στον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας. Οι
ΓΑΛΑΖΙΟΙ Χριστιανοδημοκράτες δημόσια πολλές φορές
έχουμε καταδικάσει τη Ρωσία επειδή εισέβαλε στην
Ουκρανία και καμιά αιτιολογία δεν μπορεί να δικαιολογήσει
τον πόλεμο. Από αυτό το σημείο όμως έως του να ταυτίζει
ο Μητσοτάκης την Μαριούπολη με το Μεσολόγγι υπάρχει
μεγάλη διαφορά… Επιπλέον

Α

παιτούμε και περιμένουμε
να εκφραστεί η έμπρακτη
συμπαράσταση των ξένων και
για την κατεχόμενη Κύπρο μας!

Και εδώ ο Κώστας Καραμανλής ήταν κάθετος και με τον
εύστοχο και επικριτικό του λόγο έθεσε το ζήτημα
εκφράζοντας τον Ελληνισμό και την ψυχή των
σκεπτόμενων και ασυμβίβαστων Ελληνίδων και Ελλήνων
που αξιολογούν κυβερνήσεις και πολιτικούς με βασικό
κριτήριο τα εθνικά τους αντανακλαστικά αφού εν κατακλείδι
αυτός είναι και ο βασικός τρόπος μέτρησης των
«πληρεξουσίων» του λαού στο εθνικό μας κοινοβούλιο.
Από τον πόλεμο είναι φανερό πως εμείς και όλη Ευρώπη
ζημιωνόμαστε... Ο Καραμανλής λοιπόν βγήκε μπροστά και
φώναξε το ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ… Προέτρεψε την Ε.Ε και όχι
την Αμερική να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες για την
ειρηνική λύση του Ρωσοουκρανικού ζητήματος και
προειδοποίησε ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος έρχεται
όλεθρος βιβλικών καταστάσεων και βέβαια ο «έχων ώτα
ακούειν ακουέτω»!!! Η θαρραλέα αυτή παρέμβαση
νομιμοποίησε όλους όσους δεν ανήκουμε στο παρεάκι των
εθνομηδενιστών και από καιρό χτυπάμε καμπάνες που

Τ

ο καραμανλικό μανιφέστο έγινε
αποδεκτό από ένα πολύ μεγάλο
τμήμα του ελληνικού λαού.

Αν τώρα κάποιοι για τους δικούς τους λόγους δεν
συμπαθούν πολιτικά τον πρώην πρωθυπουργό είναι
αδύνατο να μην αντιλαμβάνονται πόσο επιζήμιες είναι οι
κρυφές συμφωνίες με την Τουρκία, συμφωνίες που
επιδιώκουν και επιζητούν οι ΣΗΜΙΤΙΚΟΙ ΕΛΙΑΜΕΠιδες και
οι Ποταμίσιοι που βρίσκονται εντός του Μαξίμου!! Αυτός ο
συρφετός της παγκοσμιοποίησης των πολιτών του
κόσμου στην πλειονότητα του λειτουργεί συμφωνώντας με
κάποιες
πρεσβείες
αλλά
και
υπερακοντίζοντας
αυτενεργώντας, υπό την ιδιοτελή σκέψη να προλαβαίνουν
την «Εικαζόμενη βούληση» των ξένων δυνάμεων!! Τόσο
απλά και συγχρόνως τόσο προδοτικά…
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του Νότη Μαριά

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

Ο

ι απειλητικές
δηλώσεις Ερντογάν
με αφορμή την
παρουσία του στην
στρατιωτική άσκηση
«Εφές 2022» δεν
αφήνουν πλέον καμιά
αμφιβολία ότι η
Τουρκία στήνει
σκηνικό εισβολής
σε συγκεκριμένα
ελληνικά νησιά στο
Αιγαίο με πρόσχημα
την δήθεν παράνομη
στρατικοποίησή τους.

Ειδικότερα η Άγκυρα ισχυρίζεται ότι
η στρατικοποίηση συγκεκριμένων
ελληνικών νησιών στο Β.Α Αιγαίο
αλλά και στη Δωδεκάνησο είναι
δήθεν παράνομη, καθώς δήθεν
απαγορεύεται από τη Συνθήκη της
Λοζάνης αλλά και από τη Συνθήκη
Ειρήνης των Παρισίων του 1947.

Κατ΄ ακολουθίαν συνεχίζει η Άγκυρα
τα εν λόγω στρατικοποιημένα νησιά
αποτελούν δήθεν «απειλή για την
εθνική ασφάλεια της Τουρκίας»
(www.dailysabah.com 20/9/2020), με
τον Ερντογάν να διαμηνύει από την
Έφεσο στις 9/6/2022 ότι «δεν κάνει
πλάκα» (www.tanea.gr 9/6/2022)
αλλά αντίθετα απαιτεί εδώ και τώρα
την
αποστρατικοποίηση
των
νησιών μας αλλιώς θα ενεργήσει με
βάση δήθεν τις διεθνείς Συνθήκες
(www.dailysabah.com 9/6/2022) και
τον Τσελίκ να προαναγγέλλει
απροκάλυπτα εισβολή δηλώνοντας
««μπορεί να έρθουμε ξαφνικά ένα
βράδυ» (www.cnn.gr 9/62022). Και
όλα
αυτά
ενώ
είναι
πλέον
πανθομολογούμενο ότι η τουρκική
στρατιά του Αιγαίου, το τουρκικό
casus belli και οι συνεχείς τουρκικές
παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου
χώρου αποτελούν απειλή για την
άμυνα και ασφάλεια των ελληνικών
νησιών,
γεγονός
το
οποίο
δικαιολογεί την προληπτική τους
στρατικοποίηση στο πλαίσιο του
δικαιώματος
αυτοάμυνας
της
Ελλάδας το οποίο κατοχυρώνει το
άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη
του ΟΗΕ, όπως τονίζει άλλωστε και
το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών
(www.mfa.gr 14/6/2018).

Ερμηνεύοντας λοιπόν το απειλητικό
κρεσέντο του Ερντογάν και της
παρέας του είναι σαφές ότι η Άγκυρα

Σελίδα 10

επιχειρεί να δικαιολογήσει τις
επόμενες παράνομες επεκτατικές
της κινήσεις στη βάση διαφόρων
έωλων, ανυπόστατων, αβάσιμων
και παράνομων αιτιάσεων. Ότι
δηλαδή καθώς η δήθεν παράνομη
στρατικοποίηση των ελληνικών
νησιών αποτελεί δήθεν απειλή για
την άμυνα και ασφάλεια της
Τουρκίας,
η
Άγκυρα
πλέον
ασκώντας το δήθεν δικαίωμα
αυτοάμυνάς της που μάλιστα δήθεν
προβλέπεται από το άρθρο 51 του
Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ έχει
δήθεν το δικαίωμα να αμυνθεί και
μάλιστα η άμυνα αυτή δήθεν
νομιμοποιείται
να
είναι
και
προληπτική.

Ό

περ σημαίνει,
σύμφωνα με
την τουρκική
προπαγάνδα, ότι η
Άγκυρα έχει δήθεν το
δικαίωμα να εισβάλει
στα παραπάνω
δήθεν παρανόμως
στρατικοποιηθέντα
ελληνικά νησιά
προκειμένου
να τα αφοπλίσει,
καταστρέφοντας
τις στρατιωτικές
τους δυνατότητες
και εγκαταστάσεις.

Έτσι λοιπόν η Τουρκία προετοιμάζει
το διεθνές κλίμα προκειμένου στο
πλαίσιο
μιας
«δήθεν
ειδικής
στρατιωτικής
επιχείρησης»
να
εισβάλει στα παραπάνω ελληνικά
νησιά. Όμως οι εν λόγω έωλες,
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ανυπόστατες, αβάσιμες και παράνομες τουρκικές αιτιάσεις
δεν σταματούν εδώ καθώς η Άγκυρα πλέον θεωρεί ότι η
στρατικοποίηση των παραπάνω ελληνικών νησιών έχει
οδηγήσει στη δήθεν απώλεια της ελληνικής κυριαρχίας επί
των εν λόγω νησιών. Ως εκ τούτου, συνεχίζει το νέο υπό
διαμόρφωση τουρκικό αφήγημα, η Τουρκία έχει δήθεν
δικαίωμα όχι μόνο να εισβάλει στη βάση μιας δήθεν

Σελίδα 11

προληπτικής άμυνας δήθεν στη βάση του άρθρου 51 του
Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ αλλά επιπλέον έχει δήθεν και
το δικαίωμα ενσωμάτωσης των εν λόγω ελληνικών νησιών
στην Τουρκία, αφού δήθεν έχει παύσει η εκεί ελληνική
κυριαρχία και ως εκ τούτου τουλάχιστον σε σχέση με τα
νησιά
που
καλύπτονται
με
δήθεν
καθεστώς
αποστρατικοποίησης από τη Συνθήκη της Λοζάνης αυτά
δήθεν επιστρέφουν στον προγενέστερο κάτοχό τους,
δηλαδή στην Τουρκία ως διάδοχη χώρα της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας. Και επειδή ο αντίστοιχος ισχυρισμός της
Τουρκίας για τα Δωδεκάνησα σκοντάφτει στο γεγονός ότι
αυτά προ της παραχωρήσεως τους στην Ελλάδα ανήκαν
στην Ιταλία, ο Ερντογάν βάζει το κερασάκι στην τούρτα
ισχυριζόμενος ότι σε Ρόδο και Κω υπάρχει δήθεν τουρκική
μειονότητα, η οποία μάλιστα δήθεν καταπιέζεται καθώς
δήθεν παραβιάζονται τα ανθρώπινά της δικαιώματα
(www.naftemporiki.gr 9/9/2022). Έτσι συμπληρώνει την
επιχειρηματολογία του για την εκεί σχεδιαζόμενη εισβολή
στη βάση δήθεν της προστασίας της δήθεν εκεί
καταπιεζόμενης τουρκικής μειονότητας.

Η τουρκική υποκρισία, διγλωσσία και υστεροβουλία
αποδεικνύονται επίσης και από τα ίδια τα γεγονότα. Και
αυτό γιατί όπως αποκάλυψε το Nordic Monitor η Τουρκία
από το 2014 έχει διαμορφώσει το σχέδιο Τσάκα Μπέης το
οποίο προβλέπει τουρκική εισβολή στα νησιά του Αιγαίου
(www.notismarias.gr 1/7/2020). Επιπλέον πρόσφατα έγινε
άσκηση κατάληψης ελληνικού νησιού (www.cnn.gr
25/4/2022), για να ακολουθήσει μετά βαΐων και κλάδων

Όλο το παραπάνω σκηνικό έχει προετοιμαστεί από
τουρκικής πλευράς στη βάση διαφόρων έωλων,
ανυπόστατων, αβάσιμων και παράνομων επιχειρημάτων
που εμπεριέχονται και εμμέσως πλην σαφώς υπονοούνται
όχι μόνο στις δηλώσεις του Ερντογάν και της παρέας του
αλλά και στις σχετικές δύο επιστολές που απέστειλε η
Τουρκία τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο 2021 στον Γενικό
Γραμματέα του ΟΗΕ, ενώ ετοιμάζεται να στείλει και τρίτη
επιστολή (www.tanea.gr 9/6/2022). Ειδικότερα στην πρώτη
τουρκική επιστολή αφού επισημαίνεται ότι η «εγγύτητα»
των παραπάνω ελληνικών νησιών δήθεν «έχει αντίκτυπο
στην άμυνα και ασφάλεια» της Τουρκίας στη συνέχεια
καταλήγει ότι η στρατικοποίηση των νησιών αυτών δήθεν
«αποτελεί σοβαρή απειλή για την ασφάλεια της Τουρκίας»
(https://documents-dds-ny.un.org 14/7/2021). Βέβαια

Ο

ι παραπάνω τουρκικές επιστολές
απαντήθηκαν διεξοδικά με
στέρεα επιχειρήματα από
την Αθήνα με δύο επιστολές της
στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ
τον Ιούλιο του 2021 και τον
Μάιο του 2022 αντίστοιχα.
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μπροστά στα τηλεοπτικά συνεργεία η τουρκική αποβατική
στρατιωτική άσκηση στο πλαίσιο της «Εφές 2022»
παρουσία του Ερντογάν με στολή παραλλαγής και με τις
τουρκικές εφημερίδες στις 10/6/2022 επί της ουσίας να
προαναγγέλλουν με πηχυαίους τίτλους αλλά και
φωτογραφίες επικείμενη τουρκική εισβολή σε νησιά του
Αιγαίου, καθώς όπως δήλωσε ο Ερντογάν «δεν κάνει
πλάκα» (www.tanea.gr 9/9/2022) αλλά αντίθετα απαιτεί εδώ
και τώρα την αποστρατικοποίηση των νησιών μας αλλιώς
θα ενεργήσει με βάση δήθεν το διεθνές δίκαιο.

Κ

αι καθώς το θέμα δεν θα μπορεί
να λυθεί με ειρηνικό τρόπο η
Άγκυρα δήθεν θα αναγκαστεί
να προχωρήσει σε προκλητική
εφαρμογή του δήθεν δικαιώματός
της για αυτοάμυνα δήθεν με βάση το
άρθρο 51 του μέσω αιφνιδιαστικής
εισβολής, βράδυ μάλιστα όπως μας
προειδοποίησε ο ίδιος ο Τσελίκ

Και επειδή το διεθνές δίκαιο προβλέπει επίλυση των
διαφορών με διπλωματικές διαπραγματεύσεις καθώς και
δια της δικαστικής ιδού η τουρκική πλευρά σπεύδει να
κλείσει και αυτόν τον δρόμο. Έτσι η Άγκυρα διαμηνύει ότι
δήθεν οι οποίες διπλωματικές διαπραγματεύσεις για την
αποστρατικοποίηση των νησιών έχουν αποτύχει, αφού
στο πλαίσιο των διερευνητικών επαφών η ελληνική
πλευρά δεν κάνει πίσω. Όσο δε για το ενδεχόμενο
παραπομπής του θέματος στη Χάγη εκ μέρους της Άγκυρας
η τουρκική πλευρά δια του Υπουργείου της των
Εξωτερικών επισημαίνει με νόημα ότι κάτι τέτοιο αν και
υποτίθεται ότι το θέλει η Άγκυρα δεν μπορεί να συμβεί, γιατί
σύμφωνα με την τουρκική πλευρά η Ελλάδα έχει ήδη
αποκλείσει τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου της
Χάγης σε θέματα που άπτονται της στρατικοποίησης των
ελληνικών νησιών (https://www.mfa.gov.tr).

Έ

τσι η Τουρκία επιχειρεί να
παρουσιαστεί διεθνώς πλέον
ως δήθεν καλόπιστη, αλλά
και το δήθεν θύμα καθώς η
στρατικοποίηση των νησιών μας
δήθεν απειλεί την άμυνα της.

(www.tanea.gr 9/9/2022). Στα τουρκικά σχέδια βέβαια θα
μπορούσε κανείς να συμπεριλάβει εναλλακτικά και μια
ενδεχόμενη προσφυγή της Τουρκίας στο Συμβούλιο
Ασφαλείας
του
ΟΗΕ
για
το
ζήτημα
της
αποστρατικοποίησης των νησιών καθώς στην παραπάνω
πρώτη επιστολή της Άγκυρας στον Γενικό Γραμματέα του
ΟΗΕ τον Ιούλιο του 2021 επισημαίνεται με νόημα ότι η
στρατικοποίηση των παραπάνω Ελληνικών νησιών δήθεν
«έχει ευρύτερες συνέπειες όσον αφορά την απειλή για την
ειρήνη
και
την
ασφάλεια
στην
περιοχή»
(https://documents-dds-ny.un.org 14/7/2021).
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προσφεύγοντας ενδεχόμενα και στο Συμβούλιο Ασφαλείας
του ΟΗΕ. Και ας μην ξεχνάμε ότι ο τουρκικός Τύπος ήδη
προαναγγέλλει εισβολή στο Καστελόριζο!!!

Γ

ια τον λόγο αυτόν η Ελλάδα οφείλει
να επεκτείνει άμεσα τα χωρικά
ύδατα στα 12 μίλια στο Καστελόριζο
και σε όλη την Ελληνική επικράτεια,
προσφεύγοντας ταυτόχρονα στο
Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ
για όλες τις παραπάνω παράνομες
ενέργειες της Τουρκίας»
Επίσης δεν θα πρέπει να αποκλείονται και διάφορα
σενάρια ναυτικού αποκλεισμού κάποιου κυρίως μικρού
ελληνικού νησιού και δη απομακρυσμένου όπως είναι η
περίπτωση του Καστελορίζου, όπως έχουμε ήδη
προειδοποιήσει με σχετικό μας άρθρο υπό τον τίτλο
«Καμιά αυταπάτη, ο Ερντογάν δεν εγκατέλειψε το σχέδιό
του να στραγγαλίσει το Καστελόριζο ακόμη και με ναυτικό
αποκλεισμό» που δημοσιεύθηκε ήδη από τον Σεπτέμβριο
του 2020 (www.notismarias.gr 16/9/2020). Στο άρθρο αυτό
επισημαίναμε και τα εξής: «Ο Ερντογάν λοιπόν δεν
εγκατέλειψε το σχέδιό του να εκδώσει νέα NAVTEX περί
δήθεν ερευνών του Ορούτς Ρέις σε απόσταση αναπνοής
από το Καστελόριζο στα 6 μίλια προκειμένου να
στραγγαλίσει το ακριτικό μας νησί. Ταυτόχρονα με βάση
διάφορα δημοσιεύματα και ακριτομυθίες Τούρκων
αξιωματούχων έχω την εκτίμηση ότι

O

Ερντογάν σκοπεύει να ζητήσει
την άμεση απόσυρση της
ελληνικής φρουράς από το
Καστελόριζο ισχυριζόμενος ότι η εν
λόγω ελληνική στρατιωτική παρουσία
δήθεν απαγορεύεται από τη Συνθήκη
Ειρήνης του 1947 και ότι επιπλέον η
φρουρά αποτελεί δήθεν κίνδυνο για
την άμυνα και ασφάλεια της Τουρκίας.

Στη συνέχεια και δεδομένου ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να
δεχθεί την αποχώρηση της ελληνικής φρουράς από το
Καστελόριζο, η Τουρκία θα επικαλεστεί δήθεν το άρθρο 51
του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ για δήθεν αυτοάμυνα και
θα επιχειρήσει να σφίξει τη θηλιά προχωρώντας ακόμη και
σε
ναυτικό
αποκλεισμό
(;)
του
Καστελορίζου,

(www.notismarias.gr 16/9/2020). Επομένως η πρότασή μας
την οποία διατυπώσαμε από τον Σεπτέμβριο του 2020 για
προσφυγή της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του
ΟΗΕ για το τουρκικό casus belli (www.notismarias.gr
16/9/2020) καθίσταται πλέον όχι μόνο εξαιρετικά επίκαιρη
αλλά και άμεσα επιβεβλημένη γιατί οι καιροί ου μενετοί.

Σ

ε κάθε περίπτωση πάντως μια
είναι και θα είναι η απάντησή
μας στις τουρκικές προκλήσεις:
MΟΛΩΝ ΛΑΒΕ !!!

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 18-19 Ιουνίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 237 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |

Ο

γνωστός
φιλέλληνας
γερουσιαστής του
Νιού Τζέρσει, Μπομπ
Μενέντεζ εξαπέλυσε
σφοδρή επίθεση στην
Τουρκία, τονίζοντας
πως δεν μπορεί
να είναι σύμμαχος
στο ΝΑΤΟ και να μη
σέβεται την Ελλάδα.

Μιλώντας στον Αντ1 και τη Real
News ο κ. Μενέντεζ ανέφερε ότι σε
περίπτωση θερμού επεισοδίου στο
Αιγαίο «ο Πρόεδρος Μπάιντεν είναι
ικανός να παρέμβει, αλλά όταν
πρόκειται για σύγκρουση τότε θα
είναι αργά. Πρέπει να αποφύγουμε

μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας
και να καταστήσουμε σαφές ποιος
είναι ο επιτιθέμενος». - H Toυρκία
συνεχίζει να προκαλεί στο Αιγαίο με
τις υπερπτήσεις και με μια
κλικακούμενη επιθετική ρητορική.
Φοβάστε ένα θερμό επεισόδιο;
«Ένας από τους πολλούς λόγους
που πιστεύουμε ότι οι τουρκικές
υπερπτήσεις στον ελληνικό εναέριο
χώρο δεν είναι μόνο προκλητικές,
αλλά και επικίνδυνες γιατί η Ελλάδα,
όπως κάθε άλλη χώρα, έχει το
δικαίωμα να προστατεύει τον
εναέριο χώρο και τα χωρικά της
ύδατα και έχει δείξει μεγάλη
εγκράτεια. Υπάρχει πάντα ένας
κίνδυνος και αυτός είναι ένας από
τους λόγους για τους οποίους είμαι
αντίθετος στο να πουληθούν στην
Τουρκία πιο προηγμένα F-16, καθώς
στην πραγματικότητα δεν μπορεί να
λειτουργεί ως σύμμαχος του ΝΑΤΟ

και να μην σέβεται τον γείτονά της,
στην προκειμένη περίπτωση την
Ελλάδα, (με ένα τρόπο που
αναγνωρίζει
τη
διεθνή
τάξη),
επομένως πρέπει να είμαστε πολύ
σαφείς ότι αυτό δεν είναι αποδεκτό».
- Εκτιμάτε ότι θα υπάρξει παρέμβαση
του Αμερικανού Προέδρου Τζο
Μπάιντεν σε περίπτωση θερμού
επεισοδίου; «Ο Πρόεδρος Μπάιντεν
είναι πολύ ικανός να παρέμβει, αλλά
όταν πρόκειται για σύγκρουση είναι
ήδη πολύ αργά.

Π

ρέπει να
αποφύγουμε
μια σύγκρουση
και πρέπει να
καταστήσουμε

Σελίδα 14

σαφές ποιος είναι ο
επιτιθέμενος εδώ.
Μερικές φορές το Στέιτ Ντιπάρτμεντ
ζητά και από τις δύο πλευρές να
ηρεμήσουν. Εάν η μία πλευρά είναι
αυτή που εισβάλλει συνεχώς στον
εναέριο χώρο σας, εάν η μία πλευρά
είναι αυτή που εισβάλλει στα χωρικά
σας ύδατα, εάν η μία πλευρά είναι
αυτή που μιλά απειλητικά, τότε είναι
ξεκάθαρο. Δεν καλούνται και οι δύο
πλευρές, καλείται η πλευρά που δρα
με αυτό τον τρόπο και σε αυτήν την
περίπτωση είναι η Τουρκία».

- Μέχρι σήμερα Στέιτ Ντιπάρτμεντ
και Κογκρέσο έχουν διαφορετικές
προσεγγίσεις και στάση στην
ελληνοτουρκική διένεξη. «Αυτό δεν
είναι κάτι το ασυνήθιστο. Υπάρχουν
πολλά ζητήματα όπου το Στέιτ
Ντιπάρτμεντ εκφράζει διαφορετική
άποψη από το Κογκρέσο, αλλά το
Κογκρέσο έχει έναν ισχυρό λόγο
επειδή το Κογκρέσο είναι αυτό που
τελικά εγκρίνει τον προϋπολογισμό
για το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και για την
εξωτερική βοήθεια, το Κογκρέσο
είναι που τελικά καθορίζει τις
πωλήσεις στρατιωτικού υλικού και
όσον αφορά την έγκρισή τους αυτή
είναι η Επιτροπή Εξωτερικών
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Η Αλεξανδρούπολη για παράδειγμα, η συνέχιση της
επέκτασης της βάσης της Σούδας, μια σειρά από
στρατιωτικές δεσμεύσεις και προετοιμασίες, η πώληση
στρατιωτικών όπλων καθώς και η νομοθεσία που
εμβαθύνει τη σχέση μας και μιλάει για την Ελλάδα στο
πλαίσιο της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σχέσεων της Γερουσίας, στην οποία είχα το προνόμιο να
προεδρεύω, που έχει δικαιοδοσία για τις πωλήσεις
στρατιωτικού υλικού. Ναι, μπορεί να υπάρχουν
διαφορετικές απόψεις μερικές φορές, αλλά αυτό δεν
σημαίνει ότι αυτή είναι και η τελική». -Υπάρχει μια αίσθηση
ότι οι ΗΠΑ για τα δικά τους συμφέροντα κρατούν μια στάση
Πόντιου Πιλάτου στα ελληνοτουρκικά, γιατί στόχος τους
είναι οι δύο πλευρές να καθίσουν στο τραπέζι των
διαπραγματεύσεων κάτι που θα είναι μια αρνητική εξέλιξη
για τα ελληνικά συμφέροντα. «Αυτή μπορεί να είναι η
άποψη ορισμένων.

Α

ν ήμασταν ουδέτεροι, δεν θα
είχαμε υπογράψει μια μεγάλη
διεύρυνση της στρατιωτικής
συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας
που διευρύνει το αμερικανικό
αποτύπωμα ασφαλείας στην Ελλάδα.

Δ

εν είδα τον Ερντογάν να καλείται
στο Κογκρέσο για να δώσει μια
ομιλία, είδα τον Μητσοτάκη.
Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή είναι μια
δήλωση εξαιρετικής σχέσης που
έχουμε, η πιο στενή, καλύτερη και
βαθύτερη σχέση που είχαμε εδώ
και πολλά χρόνια».
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του ΝΑΤΟ, Γενς
Στόλτενμπεργκ,
ο οποίος εξισώνει την
Τουρκία όταν απειλεί
ευθέως κατά παράβαση
κάθε έννοιας του
Διεθνούς Δικαίου
με την Ελλάδα

Ω

ς πραγματική
πρόκληση εναντίον
της Ελλάδας και της
Διεθνούς Νομιμότητας
γενικότερα
χαρακτήρισε ο
τέως Προέδρος της
Δημοκρατίας και
Επίτιμος Καθηγητής
της Νομικής Σχολής
του Εθνικού και
Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου
Αθηνών, Προκόπης
Παυλόπουλος τη στάση
και τις δηλώσεις του
Γενικού Γραμματέα

, η οποία τηρεί στο ακέραιο τις
διεθνείς
υποχρεώσεις
της,
τονίζοντας
μάλιστα
πως
συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο
ως
εκπρόσωπος
του
Ταγίπ
Ερντογάν. Μιλώντας σε εκδήλωση
για
την
παρουσίαση
του
Λευκώματος
«ΝΤΡΕΔΕΣ,
στην
πρώτη γραμμή της Ελληνικής
Παλιγγενεσίας» ο τέως Πρόεδρος
της Δημοκρατίας κ. Προκόπιος
Παυλόπουλος
δήλωσε
μεταξύ
άλλων τα εξής: «Η ιστορία των
Ντρέδων και ο ηρωισμός τους, κατά
τους Αγώνες της Εθνεγερσίας του
1821, μας δείχνουν σήμερα τον
δρόμο, ως «δείκτες πορείας», και για
την υπεράσπιση των Εθνικών μας
Θεμάτων και των Εθνικών μας
Δικαίων. Απέναντι στην αδίστακτη
προκλητικότητα της Τουρκίας -που
συνιστά
προκλητικότητα
και
απέναντι στην Διεθνή Κοινότητα και
στην Διεθνή Νομιμότητα- απαντάμε,
ενωμένοι και ανυποχώρητοι, ότι
κατά την υπεράσπιση αυτή θα
επιβάλλουμε την εφαρμογή του
Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού

Σελίδα 16

Δικαίου, στο σύνολό τους. Και για
την Ελλάδα και για την Κύπρο, η
οποία είναι το τελευταίο τμήμα του
Ελληνισμού που σ’ ένα μέρος του
υπάρχει ακόμη τουρκική κατοχή,
πραγματικό όνειδος για την Διεθνή
Κοινότητα και την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Και προς τους Εταίρους μας
στην
Ευρωπαϊκή
Ένωση
υπενθυμίζουμε, όπως προείπα, ότι
οι προκλήσεις και απειλές της
Τουρκίας κατά της Ελλάδας είναι και
προκλήσεις και απειλές κατά της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφού

T

α Εθνικά μας
Θέματα είναι, με
βάση αυτό τούτο
το Ευρωπαϊκό Δίκαιο,
και Θέματα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αποτελούν
δε
πραγματική
πρόκληση εναντίον της Ελλάδας και
της
Διεθνούς
Νομιμότητας
γενικότερα η στάση και οι δηλώσεις
του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ
Γενς Στόλτενμπεργκ, ο οποίος
εξισώνει την Τουρκία όταν απειλεί
ευθέως την Ελλάδα κατά παράβαση
κάθε έννοιας του Διεθνούς Δικαίου
με την Ελλάδα, η οποία τηρεί στο
ακέραιο τις διεθνείς υποχρεώσεις
της. Συμπεριφερόμενος έτσι ως
εκπρόσωπος του Ταγίπ Ερντογάν».

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 18-19 Ιουνίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 237 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |

Σελίδα 17

όλο τον κόσμο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μια δραματική αύξηση των
περιστατικών παραβιάσεων της δημόσιας ασφάλειας και κρατικών υποδομών. Η
αποκάλυψη και η αναγνώριση αυτών των drone ήταν ένας ουσιαστικός
παράγοντας για τη διατήρηση της ασφάλειας, επιταχύνοντας έτσι την ανάπτυξη
της αγοράς anti-drone. Τα drone με ενσωματωμένες κάμερες έχουν ανοίξει
ευκαιρίες για επαγγελματίες που αναζητούν έναν τρόπο να τραβήξουν
αεροφωτογραφίες.

του Μπάμπη Παπασπύρου
Απόστρατου Ταξίαρχου
την Πολεμική Αεροπορία,
Πρώην Αντιπροέδρου της
Ελληνικής Αεροπορικής
Βιομηχανίας (ΕΑΒ)

Η

παγκόσμια
αγορά Anti-drone
αποτιμήθηκε σε
1,1 δισ. $ το 2021 και
αναμένεται να
καταγράψει CAGR
(σύνθετος ετήσιος
ρυθμός ανάπτυξης)
28,3% αύξηση κατ’
έτος από το 2022
έως το 2030, με
βάση μια πρόσφατη
έκθεση της Grand
View Research, Inc.
Υπήρξε μια δραστική αύξηση στα μη
επανδρωμένα οχήματα (UAV) για
εμπορική και ψυχαγωγική χρήση σε

Ω

στόσο, η αυξανόμενη χρήση αυτών των μη
επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, έχει
οδηγήσει σε αυξημένες κυβερνητικές
ανησυχίες για την ασφάλεια. Αυτό με τη σειρά
του τροφοδοτεί την ανάπτυξη της αγοράς.
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αναφέρονται γενικά σε ηλεκτρονικά αντίμετρα, βλήματαπυραύλους και συστήματα λέιζερ. Αυτά τα συστήματα
καταστρέφουν βασικά μέρη ή λειτουργίες του drone,
προκαλώντας τη συντριβή του στο έδαφος.

Η αυξημένη χρήση αυτών των drone έχει αυξήσει τις
απειλές για την εθνική ασφάλεια παγκοσμίως. Αυτά τα
συστήματα διαθέτουν μια ποικιλία αισθητήρων που
μπορούν να καταγράφουν βίντεο και ήχο ανεξάρτητα από
τον χρόνο και τον τόπο. Για την καταπολέμησή τους, οι
κατασκευαστές αναπτύσσουν ολοένα και περισσότερο
νέες τεχνολογίες που σαν σκοπό έχουν να περιορίσουν
πιθανές συνέπειες. Εξέχοντες διεθνείς κυβερνητικοί
αξιωματούχοι, όπως η ομοσπονδιακή διοίκηση πολιτικής
αεροπορίας (FAA) στις ΗΠΑ, υποστηρίζουν την ανάπτυξη
προηγμένης τεχνολογίας εντοπισμού και χαρτογράφησης
drone, καθώς παρέχουν ακριβή παρακολούθηση και
προηγμένες δυνατότητες ανίχνευσης και εντοπισμού
κατεύθυνσης (DF). Οι εταιρείες αυξάνουν σημαντικά την
παραγωγική τους ικανότητα για να ανταποκριθούν στην
αυξανόμενη ζήτηση για προγράμματα anti-drone, ενώ
συνεχίζουν να υποστηρίζουν την ανάπτυξη της αγοράς. Οι
κυβερνήσεις συχνά χρησιμοποιούν συστήματα αεράμυνας
και μαχητικά αεροσκάφη για αντιμετώπισης αυτής της
απειλής... Ωστόσο, τα μαχητικά αεροσκάφη και οι
πύραυλοι φαίνεται να είναι λιγότερο αποτελεσματικά
απέναντι σε απειλές από μικρά drone. Οι κατασκευαστές
ενσωματώνουν διαφορετικούς τύπους τεχνικών για την
ανίχνευση drone στα συστήματα anti-drone, για να
βελτιώσουν τη συνολική τους απόδοση. Διαφορετικά
συστήματα βασίζονται σε διαφορετικές στρατηγικές για την
ανίχνευση αυτών των συστημάτων.

Ο

ι κυριότερες τεχνικές
ανίχνευσης και αναγνώρισης
drones περιλαμβάνουν την
ανίχνευση ραδιοσυχνοτήτων (RF),
υπέρυθρης ακτινοβολίας (IR), ηλεκτρο
- οπτική (EO) ανίχνευση και
την ανίχνευση βάσει ραντάρ.

Η
εμπλοκή-παρεμβολή
ραδιοσυχνοτήτων
που
χρησιμοποιούν τα drone, είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος για
να τα αποτρέψετε να κινούνται σε μη εξουσιοδοτημένες
περιοχές. Η παρεμβολή διακόπτει τη ραδιοζεύξη της
λειτουργίας του συστήματος, οδηγώντας στην αναστολή
λειτουργίας του. Ο τομέας καταστροφικών συστημάτων
εξουδετέρωσης κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο 91,4% το
2021 και αναμένεται να αυξήσει την αγορά κατά την
περίοδο πρόβλεψης. Η ανάπτυξη οφείλεται σε μια μεγάλη
κατανομή του προϋπολογισμού σε τεχνολογίες και
εφαρμογές συστημάτων λέιζερ. Οι τεχνικές εξουδετέρωσης

Επιπλέον, ορισμένα λέιζερ χαμηλής ισχύος προορίζονται
να καταστρέψουν τους ηλεκτρο-οπτικούς αισθητήρες (EO)
που βρίσκονται στην περιοχή, διαταράσσοντας έτσι τη
λειτουργία των UAV. Το τμήμα ηλεκτρονικών αντιμέτρων
προβλέπεται να αυξηθεί με CAGR 31,2% από το 2022 έως
το 2030. Τα mini drone εξελίσσονται και είναι μικρά σε
μέγεθος λόγω της προόδου στην τεχνολογία. Ως εκ τούτου,
υπήρξε μια σταθερή αύξηση στη χρήση μικρών drone όλα
αυτά τα χρόνια. Τα συστήματα Counter-UAV που
χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά αντίμετρα, περιλαμβάνουν
συχνά ισχυρά μικροκύματα και ηλεκτρομαγνητικά όπλα
σχεδιασμένα να εκπέμπουν ισχυρά μαγνητικά σήματα.
Όταν στοχεύουν σε μη εξουσιοδοτημένα UAV, αυτά τα
ισχυρά σήματα εμποδίζουν τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ
του χειριστή και του UAV μη επιτρέποντας συνολικά τις
λειτουργίες του drone.
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του Άρη Σπίνου
Δημοσιογράφου

Όταν οι εφοπλιστές «πιέζουν» για να
σωθούν... όλα γίνονται! Τα νομικά
τερτίπια και ο «πόλεμος» των
δικογράφων.

Ε

λληνικό δικαστήριο
ανέτρεψε την
απόφαση με την
οποία είχε διαταχθεί η
κατάσχεση του φορτίου
ιρανικού πετρελαίου
που μετέφερε το
δεξαμενόπλοιο «Pegas»
ανοιχτά της Εύβοιας,
στην περιοχή της
Καρύστου, τον Απρίλιο.

Η κατάσχεση του φορτίου του
δεξαμενόπλοιου είχε προκαλέσει
την
αντίδραση
της
ιρανικής
πλευράς, η οποία προχώρησε σε
αντίποινα με την επιδρομή και εν
συνεχεία την κατάληψη των δύο
ελληνικών τάνκερ από Ιρανούς
κομάντος στον Περσικό Κόλπο, στο
Στενό του Ορμούζ. Τα πλοία αυτά
ήταν το «Delta Poseidon» της
εταιρείας
Delta
Tankers
του
Διαμαντή
Διαμαντίδη
και
το
«Prudent Warrior» της εταιρείας
Polembros
Shipping
Limited,
συμφερόντων του Σπύρου Πολέμη.

Τα
δεξαμενόπλοια
ελληνικών
συμφερόντων παραμένουν υπό
κατάληψη από τις 27 Μαΐου από
τους Φρουρούς της Επανάστασης,
οι οποίοι ανέλαβαν την ευθύνη για
την
επίθεση.
Ρεπορτάζ
του
πρακτορείου Reuters αναφέρει τα
εξής:
«Ελληνικό
δικαστήριο
ανέτρεψε την Τετάρτη προηγούμενη
δικαστική απόφαση που επέτρεψε
την κατάσχεση από τις Ηνωμένες
Πολιτείες μέρους του φορτίου
ιρανικού
πετρελαίου
ενός
δεξαμενόπλοιου υπό ιρανική σημαία
στα ανοικτά των ελληνικών ακτών,
δήλωσαν
τρεις
πηγές
που
γνωρίζουν το θέμα.

Τ

ο περιστατικό
είχε οδηγήσει
σε οργισμένη
αντίδραση από το
Ιράν, με τις ιρανικές
δυνάμεις να κατάσχουν
τον περασμένο
μήνα δύο ελληνικά
δεξαμενόπλοια….

Σελίδα 19

αφού η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι
θα λάβει «τιμωρητικά μέτρα» κατά
της Αθήνας. Το Ιράν είχε, επίσης,
ασκήσει έφεση κατά της αρχικής
δικαστικής απόφασης, δήλωσε μια
νομική
πηγή,
η
οποία
δεν
κατονομάζεται. «Η προσφυγή για
την ανατροπή της απόφασης έγινε
δεκτή από το δικαστήριο», δήλωσε η
πηγή. «Θα είναι δύσκολο να
ανατραπεί αυτή (η απόφαση του
Εφετείου)». Δεν ήταν άμεσα σαφές
εάν η αμερικανική ή η ελληνική
κυβέρνηση θα προσβάλουν την
απόφαση η οποία εκδόθηκε από το
Εφετείο Χαλκίδας. Το αποτέλεσμα
της έφεσης δεν έχει ακόμη
δημοσιοποιηθεί. Η Ελλάδα είχε
χαρακτηρίσει
«πειρατεία»
την
κατάληψη των δύο ελληνικών
δεξαμενόπλοιων από το Ιράν στον
Κόλπο. Η υπόθεση προέκυψε όταν
οι ελληνικές αρχές τον Απρίλιο
δέσμευσαν το υπό ιρανική σημαία
Lana, πρώην Pegas, με 19 μέλη
ρωσικού πληρώματος στο πλοίο,
κοντά στις ακτές της Νότιας Εύβοιας,
λόγω
των
κυρώσεων
της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πλοίο
απελευθερώθηκε σύντομα λόγω
επιπλοκών
σχετικά
με
την
ιδιοκτησία του. Τον Μάιο οι
Ηνωμένες Πολιτείες κατέσχεσαν
μέρος
του
ιρανικού
φορτίου
πετρελαίου που κρατούσαν στο
πλοίο και το μετέφεραν σε άλλο
πλοίο, μετά την αρχική απόφαση
του ελληνικού δικαστηρίου. Σε μια
ξεχωριστή υπόθεση, οι ελληνικές
αρχές κατέσχεσαν αργότερα και
πάλι το Lana, ενεργώντας βάσει
προσωρινής δικαστικής απόφασης
για υποτιθέμενα χρέη σε άλλη
ναυτιλιακή
εταιρεία,
που
εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο
Γιώργο Κοζανίδη. Ο Κοζανίδης
αρνήθηκε να αποκαλύψει το όνομα
της εταιρείας που εκπροσωπεί,
αλλά δήλωσε στο Reuters ότι η
υπόθεση σχετίζεται με απλήρωτες
υπηρεσίες ρυμούλκησης».
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T

ο συνεχιζόμενο
έγκλημα
επιχειρεί σήμερα η
κυβέρνηση Μητσοτάκη
να ολοκληρώσει με
την εισαγωγή για
ψήφιση στη Βουλή
του νέου νομοσχεδίου
για το Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας….

Μ

ετά από 6 χρόνια, μόνον ο Παύλος Πολάκης
κατάλαβε τι νομοθέτησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
για τα Funds. Οι άλλοι ακόμη κοιμούνται !!!

Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε και προχώρησε σε πολλές αποκαλύψεις για την
ανεξέλεγκτη δράση των Funds που έχουν αγοράσει τα κόκκινα δάνεια από τις
Ελληνικές Τράπεζες το Γραφείο του πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας και
βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, Παύλου Πολάκη.
Αναλυτικά, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση: «Μετά από τις τόσες
καταγγελίες για τα προσωπικά και οικογενειακά δράματα που «τραυματίζουν
θανάσιμα» τα τελευταία χρόνια μεγάλο μέρος από το σώμα της ελληνικής
κοινωνίας… Μετά από δημόσιες προσεγγίσεις «υπευθύνων» και δημοσιεύματα
στον Τύπο, που στην καλύτερη περίπτωση ζωγραφίζουν αόριστες και ανώνυμες
ευθύνες, ενώ στη χειρότερη είναι τουλάχιστον παραπλανητικά και σπέρνουν
ματαίωση και απογοήτευση… Ήρθε η ώρα να ξετυλίξουμε το κουβάρι της
μεγάλης απάτης και ενός μαζικού εγκλήματος που συντελείται οργανωμένα και
κορυφώνεται τα τελευταία 3 χρόνια εις βάρος της περιουσίας και της ζωής
χιλιάδων ανυποψίαστων Ελλήνων δανειοληπτών (το λεγόμενο διογκωμένο
ιδιωτικό χρέος), από μια δράκα τραπεζιτών, συνεπικουρούμενων από
διευθυντικά στελέχη χρηματοπιστωτικών ομίλων, καθηγητών πανεπιστημίου,
πρόθυμων εκδοτών και βέβαια της κυβέρνησης Μητσοτάκη που από τα πρώτα
πράγματα που έσπευσε να “τακτοποιήσει” στη θητεία της ήταν η με νόμο
ποινική απαλλαγή των τραπεζιτών από τις ευθύνες που απορρέουν από το
έγκλημα αυτό. Πέρα από την ουσιαστική «ομερτά» που έχει επιβληθεί στον
δημόσιο λόγο, την εξοργιστική “αφωνία” της Δικαιοσύνης και το “αδιάφορο (;)
σφύριγμα” των αρμόδιων υπουργών και του πρωθυπουργού, δεν είναι εύκολο
από μόνο του να αποτιμηθεί με απλές και κατανοητές λέξεις η πραγματικά
σύνθετη μέθοδος που επέλεξαν τα κοράκια αυτά για να εξαφανίσουν τα ίχνη και
τις διαδρομές των εισπράξεων από τους ελληνικούς πλειστηριασμούς
(επαναγορά της πρώτης αγοράς/τιτλοποίησης με το νόμο Παπαντωνίου
3156/2003 και τελικά αγορά από θυγατρικά τους σχήματα).

που έρχεται με συγκεκριμένες
ρυθμίσεις
να
αφαιρέσει
κάθε
προηγούμενο
δικαίωμα
παρέμβασης που είχε το ΤΧΣ στις
αποφάσεις
των
πιστωτικών
ιδρυμάτων για τη διαχείριση των
κόκκινων δανείων και ουσιαστικά να
δώσει
τις
τρεις
φορές
ανακεφαλαιοποιημένες από τον λαό
τράπεζες, ξανά πίσω σε αυτούς που
τις χρεωκόπησαν. Λογαριάζουν
όμως για άλλη μια φορά «χωρίς τον
ξενοδόχο», που είναι οι υπαρκτές
υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας (αλλά
και κάποιες του συστήματος) και η
δική μας αποφασιστικότητα να
σταθούμε στο πλευρό των χιλιάδων
Ελλήνων που βρίσκονται στις
συμπληγάδες της απάτης και των
απατεώνων.
Έτσι,
ο
Τομέας
Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε
αυτές τις μέρες να δημοσιοποιεί
τμηματικά κάποια στοιχεία της
υπόθεσης, δίνοντας το σύνθημα για
να αναδειχθεί και να παρουσιαστεί
επίσημα στον λαό η λύση, με την
οποία η επόμενη προοδευτική
κυβέρνηση της χώρας με κορμό τον
ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. θα απαλλάξει τους
ανυπεράσπιστους
σήμερα
δανειολήπτες από το δόκανο που
έχουν στήσει οι Τράπεζες.
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Δ

ημοσιοποιούμε λίστα με τα 37
Funds (από τα 41 συνολικά) για
τα οποία βρήκαμε στοιχεία, με
διευθύνσεις, εταιρείες μετόχους
και μετοχικό κεφάλαιο, τα οποία
εδρεύουν κυρίως στην Ιρλανδία
(όπου και στήθηκε το «παιχνίδι»)
και από το 2019 και μετά αγόρασαν
135 δισ. ευρώ ελληνικά δάνεια.

Σελίδα 21

Στη λίστα αυτή μπορεί εύκολα κανείς να διακρίνει μεταξύ
άλλων 11 Funds με μετοχικό κεφάλαιο 0 € και άλλα 11 με
μετοχικό κεφάλαιο 100 €.
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επίσημα έγγραφα από τυχαία επιλεγμένα 3 Funds από το
αρχείο μας, πείθει επαρκώς… Μπορεί νά ‘ναι στα αγγλικά,
αλλά αυτοί που πρέπει… καταλαβαίνουν!

Υπάρχει μάλιστα Fund με 100 € και 76 μετόχους (κάποιοι
«μέτοχοι» συνέβαλλαν με κεφάλαιο λιγότερο από 1 €).
Γενικά, το μικρότερο άνευ κεφαλαίου Fund έχει πάρει 2,5
δισ. € σε τιτλοποιήσεις (π.χ. AMOEBA με αξίες ακινήτων
άνω των 1,6 δισ.) και το μεγαλύτερο (SNF) περίπου 35 δισ.
με τα δικαιώματα προαγοράς. Πολλά από αυτά τα Funds
εδρεύουν στην Ιρλανδία στην οδό FHENIAN, PALMERSTON
HOUSE, DUBLIN 2, σε κτίριο που είναι γεμάτο
δισεκατομμύρια από ελληνικά δάνεια. Αλήθεια, κ. Διοικητή
της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Στουρνάρα, γνωρίζετε άραγε
σε ποιον ανήκει αυτό το σιδερόφρακτο (σχεδόν
ετοιμόρροπο κτίριο – ρημαδιό, με λίγες παλέτες χαρτί,
άδειους χώρους, χωρίς υπαλλήλους μέρα μεσημέρι, χωρίς
κλιματιστικά (φαίνονται κάποιοι παλιοί ανεμιστήρες από τα
παράθυρα), με λακκούβες στην είσοδο κ.α.;

Α

λήθεια κ. Στουρνάρα και
κ. Μεγάλου (της Τράπεζας
Πειραιώς), πώς αγοράστηκαν
135 δισ. και πλέον ελληνικά δάνεια
από εταιρείες με κεφάλαιο 100 € ;;;

Τι έγινε το 2019 με την εταιρεία SNF (ΠΕΙΡΑΙΩΣ); Πόσα και
ποια κεφάλαια αγόρασαν 135 δισ. κόκκινα ελληνικά δάνεια
με τη μέθοδο/απάτη της δήθεν τιτλοποίησης; Ποιοι
συμμετέχουν; Ποιοι είναι από πίσω; Πού είναι κρυμμένες οι
συμβάσεις από τις τράπεζες προς τα Funds των 100 €
μετοχικού κεφαλαίου; Έχουμε όμως κι άλλα εύλογα
ερωτήματα (εμείς και χιλιάδες συμπολίτες μας που ακούν
άναυδοι…), την ώρα που μαθαίνουμε για χαριστικές
ρυθμίσεις σε δάνεια εκατοντάδων εκατομμυρίων € σε
εκλεκτούς φίλους της συμμορίας ή για τα «δανεικά και
αγύριστα» εκατομμύρια της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ: Αυτό το
κτίριο με το πράσινο φως (δεν είναι τα δάνεια του ΠΑΣΟΚ
βέβαια, αλήθεια… πού και πόσο τα πούλησαν αυτά οι
τράπεζες;) μήπως είναι το Victoria building, Dublin 4 που
στεγάζει τα «αέρινα φαντάσματα» (τα αποκαλούν FUND)
GALAXY II, Galaxy III, GALAXY IV, Alpheus Hellas
Designated Activity Company, Intrum Hellas 2, ORION X
ACTIVITY COMPANY, Funding Designated Activity
Company, COSMOS DAC, GEMINI CORE DAC…; Και που
όλα μαζί αυτά τα FUNDS έχουν κεφάλαιο 2.000 €; Ούτε ΙΚΕ
μίας στάσης να ήταν… Και για να μην προστρέξει κανείς να
μιλήσει για «λόγια χωρίς αντίκρισμα», μια ματιά στα

Τ

υχαία άραγε απάλλαξε ο
Μητσοτάκης τους τραπεζίτες;
Τυχαία άραγε είπε ένας
διευθύνων σύμβουλος συστημικής
Ελληνικής Τράπεζας (όταν στηνόταν
η δουλειά το 2019-20): «αν
μας ανακαλύψουν θα μας
εκτελέσουν στο Σύνταγμα» !!!

To be continued…, όπως θα λέγανε κάτι φίλοι μας στη
Γηραιά Αλβιώνα! ».
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Αλήθεια, αν δικαιωθούν τελικά οι δανειολήπτες στο Εφετείο
ή κάποιοι εξ αυτών πώς θα πάρουν τα χρήματά τους από
τα FUND-φαντάσματα των 100 € στην Ιρλανδία που τότε θα
έχουν κάνει φτερά;» Μάλιστα, απευθυνόμενος προς τον
υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα και τον διοικητή της
τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, διερωτάται
«γιατί πολτοποιήθηκαν – κάηκαν οι φάκελοι των διαταγών
πληρωμής;» όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που έχει
επισυνάψει ο βουλευτής, ενώ έστρεψε τα βέλη του και προς
τον υπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης σχολιάζοντας
«Κύριε Πιερρακάκη μήπως τα ψηφιοποιήσατε και δεν το
καταλάβαμε;». Απαντώντας στο ερώτημα που ο ίδιος
έθεσε, αναφέρει πως «

Ε

ρωτήματα προς την κυβέρνηση
Μητσοτάκη και γαλάζιους
υπουργούς θέτει με ανάρτηση
του στο Facebook ο βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης αναφορικά
με τα κόκκινα δάνεια και τα funds.
Συγκεκριμένα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αναρωτιέται εάν
υπάρχει Εισαγγελέας σ’ αυτή τη χώρα «για να ρίξει φως στο
δράμα ενός λαού που τον εξευτέλισαν 10 άνθρωποι με
επικεφαλής τον Μητσοτάκη και τον Στουρνάρα;»
Ειδικότερα, ο Παύλος Πολάκης, αναφέρει «Χιλιάδες
διαταγές πληρωμής εκδόθηκαν από τα Ελληνικά
Δικαστήρια για πληρωμές των δανείων στο τριπλάσιο και
βάλε της οφειλής…. Εκκρεμούν οι περισσότερες να
εκδικαστούν στο δεύτερο βαθμό στο Εφετείο … Περίπου το
75% αυτών έχουν λάβει δικάσιμο ακόμα και το 2028.

Ε

ξαφανίζουν, κρύβουν τα ίχνη
της λεηλασίας από τώρα σε ένα
καλοστημένο colpo grosso για
να πλουτίσουν οι επιτήδειοι πίσω
από τα FUND – άσματα…

και να βάλουν στη φτώχεια και τον πολιτικό έλεγχο τον
Έλληνα πολίτη που έλαβε στεγαστικό δάνειο και τη
μικρομεσαία
επιχείρηση
που
απασχολεί
5-6
εργαζόμενους…Και δανειοδοτούν τους «επιτήδειους» με
ότι «παράπλευρο» συνεπάγεται και όχι τη μικρομεσαία
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επιχείρηση και πληρώνει αγόγγυστα φόρους (ΕΦΟΡΙΑ,
ΕΝΦΙΑ…)». «Αλήθεια τα φαντάσματα πληρώνουν φόρους;»
αναρωτήθηκε ο Παύλος Πολάκης.

Επειδή κάποιοι νόμισαν πως θα το θάψουν τα
ΠΕΤΣΩΜΕΝΑ ΜΜΕ και θα περάσει… ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ,
ΑΝΑΡΤΗΣΗ 5η, ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ FUNDS
των 100 ευρώ: Χιλιάδες διαταγές πληρωμής εκδόθηκαν
από τα Ελληνικά Δικαστήρια για πληρωμές των δανείων
στο τριπλάσιο και βάλε της οφειλής …. Εκκρεμούν οι
περισσότερες να εκδικαστούν στο δεύτερο βαθμό στο
Εφετείο … Περίπου το 75% αυτών έχουν λάβει δικάσιμο
ακόμα και το 2028 … Αλήθεια, αν δικαιωθούν τελικά οι
δανειολήπτες στο Εφετείο ή κάποιοι εξ αυτών πως θα
πάρουν τα χρήματά τους από τα FUND-φαντάσματα των
100 € στην Ιρλανδία που τότε θα έχουν κάνει φτερά …. ;;;

Κ

ΡΙΣΙΜΗ ερώτηση στον Υπουργό
Δικαιοσύνης κ. Τσιάρα και
στον κ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ… Γιατί
πολτοποιήθηκαν – κάηκαν οι
φάκελοι των Διαταγών Πληρωμής ;;;

Κύριε Πιερρακάκη μήπως τα ψηφιοποιήσατε και δεν το
καταλάβαμε;;; Η απάντηση… εύκολη! Εξαφανίζουν,
κρύβουν τα ίχνη της λεηλασίας από τώρα σε ένα
καλοστημένο colpo grosso για να πλουτίσουν οι επιτήδειοι
πίσω από τα FUND – άσματα … και να βάλουν στη φτώχεια
και τον πολιτικό έλεγχο τον Έλληνα πολίτη που έλαβε
στεγαστικό δάνειο και τη μικρομεσαία επιχείρηση που

Σελίδα 24

απασχολεί 5-6 εργαζόμενους….. Και δανειοδοτούν τους
«επιτήδειους» με ότι «παράπλευρο» συνεπάγεται και όχι τη
μικρομεσαία επιχείρηση και πληρώνει αγόγγυστα φόρους
(ΕΦΟΡΙΑ, ΕΝΦΙΑ… ). Αλήθεια τα φαντάσματα πληρώνουν
φόρους; Κανένας Εισαγγελέας υπάρχει σ΄ αυτή τη χώρα για
να ρίξει φως στο δράμα ενός λαού που τον εξευτέλισαν 10
άνθρωποι με επικεφαλής το ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ και το
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ; Και με την ευκαιρία, ΕΡΩΤΗΣΗ πρώτη:
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Ο

βουλευτής ΠΑΤΣΗΣ της ΝΔ των
ΓΡΕΒΕΝΩΝ (εταιρεία ΠΛΑΤΩΝ
τιτλοποιήσεις ΑΕ) τι σχέση έχει με
την ΠΕΙΡΑΙΩΣ στην είσπραξη δανείων;

Σελίδα 25

τελικά 15 εκατ. € όταν έχει εξασφαλίσεις σε ακίνητα στη
Ρηγίλλης στην Αθήνα 85 εκατ. € με μπροστάρη (παρένθετο
πρόσωπο) τον Osama (Οσάμα) Hussein (Χουσείν) Salex
(Σαλέχ) …. Τι έγινε μετά τη διαγραφή των 185 εκατ. € (ρε
αθεόφοβε διεγράφησαν 185 εκατ. € !!!) με εξασφαλίσεις
ακίνητα 85 εκατ. € από την ALPHA BANK LONDON; Πως
στήθηκε το κόλπο στην Κύπρο από τη CEPAL (εταιρεία
διαχείρισης απαιτήσεων); Έχετε να μας πείτε κάτι κ.
Θόδωρε Αθανασόπουλε της CEPAL με τις δεκάδες
εταιρείες στις οποίες συμμετέχετε (άλλη ώρα αυτό)…
ΕΡΩΤΗΣΗ τέταρτη:
Υπάρχουν δάνεια που δεν
αγοράστηκαν ποτέ από κανέναν (επίτηδες ποιος ξέρει …)
και εισπράττονται από επιτήδειους συστημικής τράπεζας;
Τι έχουν να πουν οι κ.κ. Χρήστος Μεγάλου και Τάσος
Τσιαντής (ο κ. Μαλεσσόβας ξέρει κι αυτός κάτι;) για το
δάνειο
των
15
εκατ.
της
MIG
με
αριθμό
LD09293006591500… Θα επανέλθουμε … Σε λίγο καιρό ο
κόσμος θα βγει στους δρόμους! …10 άνθρωποι και μια
πολιτική οικογένεια τιμώρησε, εκδικήθηκε για πάντα τους
Έλληνες…

Κ

αι εργαλειοποιεί και την κρίση
με την Τουρκία για να μας πείσει
να τους ξαναψηφίσουμε! Η
μεγαλύτερη απόδειξη η αθώωση
των τραπεζιτών της χώρας για τα
εγκλήματά τους… Τυχαίο;;;
To be continued …που λέμε και στα Σφακιά!

Θα επανέλθουμε … Όλοι στο κόλπο; Και εσύ Έλληνα στην
αγχόνη. ΕΡΩΤΗΣΗ δεύτερη: Ποιο είναι το FUND MERU
SARL στο Λουξεμβούργο (12.800 € μετοχικό κεφάλαιο) που
αγόρασε δάνειο 30 εκατ. € (μεγάλου εκδοτικού
μεγαλοπαράγοντα που στηρίζει με νύχια και με δόντια τη
Κυβέρνηση) έκανε διαγραφή ο κ. Μεγάλου (Διευθύνων
Σύμβουλος) της ΠΕΙΡΑΙΩΣ 20 εκατ. € στα δάνεια και το
άφησε 10; Τον χρηματοδότησε επιπλέον ή όχι; Αναμένουμε
και θα επανέλθουμε… ΕΡΩΤΗΣΗ Τρίτη: κ. Στουρνάρα, πώς
ένα δάνειο 200 εκατ. €, υπόλοιπο το 2019, μπορεί να γίνει
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του Κυριάκου
Τόμπρα

Οικονομολόγου, Διδάκτορα
Οικονομικού Πανεπιστημίου
Salerno,
Προέδρου Υπέρβασης

Είναι όντως
προκλητική η
εικόνα….
Και πως να μην είναι,
άλλωστε, αφού η
πραγματικότητα των
χιλίων λέξεων στην
οποία αναφέρεται
είναι πολύ
προκλητικότερη !!!

Τσίπρα. Από την
ψήφισή του όμως και
μετά, τα νοικοκυριά
πλέον κινδυνεύουν,
ταυτόχρονα και
παράλληλα, και από τις
δυο μαζί αυτές διαδικασίες. Σκύλα, λοιπόν, και
Χάρυβδη. Πλειστηριασμοί και Πτωχευτικός
Νόμος μαζί.
Δηλαδή, μαζί, Τσίπρας
και Μητσοτάκης !!!

Μ

έχρι την
ψήφιση
του

νέου
Πτωχευτικού
Νόμου του
Μητσοτάκη,
τα νοικοκυριά
κινδύνευαν
να χάσουν τα
σπίτια τους μόνο με
τους Ηλεκτρονικούς
Πλειστηριασμούς του

Αφότου,
λοιπόν,
καταργήθηκε,
οριστικά
και
αμετάκλητα,
η
οριζόντια, πραγματική προστασία
της 1ης κατοικίας, αυτή που έληξε
την 31/12/2014 και η πρώτη φορά
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αριστερά του 2015
αρνήθηκε
ενσυνείδητα να την ανανεώσει, η
μοναδική νομοθετική προστασία
που απέμεινε στον δανειολήπτη
ήταν αυτή του Νόμου Κατσέλη της
πρώτης έκδοσης του 2010, με την
οποία, όμως, ο δανειολήπτης
αναγνώριζε
τα
φουσκωμένα
υπόλοιπα των τραπεζικών οφειλών
του
με
τις
παράνομες
και
καταχρηστικές τραπεζικές χρεώσεις,
που αντιβαίνουν όχι τους ΓΟΣ των
πιστωτικών του συμβάσεων, αλλά
και τον ίδιο το νόμο. Στην συνέχεια,
με τις επικαιροποιήσεις του δια
χειρός
Τσίπρα
εκτρώματος
Κατσέλη-Σταθάκη, τις ρυθμίσεις του
Κώδικα Δεοντολογίας και τις
πλατφόρμες
των
πρώτων
Εξωδικαστικών
Μηχανισμών
Τσίπρα
Κουρμούση,
οι
δανειολήπτες παγιδεύτηκαν και,
παράλληλα με την
αναγνώριση τους
χρέους των εις
βάρος
τους
παράνομων
και
καταχρηστικών
χρεώσεων,
αποκάλυψαν
σε
τράπεζες,
servicers
και
funds, ακόμη και
εκείνα τα λίγα που
δεν γνώριζαν για
την
περιουσιακή
και την εν γένει
οικονομική
τους
κατάσταση,
που
όμως
τους
επέτρεπαν
να
επιβιώνουν,
με
αποτέλεσμα, έτσι,
να
προσθέσουν
στο μαρτύριό τους
με τις τράπεζες και
έναν
ακόμη
βασανιστή.
Την Εφορία......
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Σήμερα, με το νέο Εξωδικαστικό
Μηχανισμό του Πτωχευτικού Νόμου,
δηλαδή με τον Εξωδικαστικό
Μηχανισμό
ΜητσοτάκηΚουρμούση, που παρά τα όσα
ψευδώς διαφημίζονται, προσφέρει
το
ευεργέτημα
της
Δεύτερης
Ευκαιρίας μόνο στις τράπεζες, οι

δανειολήπτες που είχαν εν τω
μεταξύ
αναγνωρίσει
με
τα
τραπεζονομοθετήματα Τσίπρα, όλες
τις παράνομες και καταχρηστικές
χρεώσεις
με
τις
οποίες
φουσκώθηκαν τα υπόλοιπα των
τραπεζικών οφειλών τους από
δάνεια και πιστωτικές κάρτες, τώρα

Αφενός, οι δανειολήπτες, όλα
όσα έχουν ήδη αναγνωρίσει
μέχρι σήμερα υπέρ των
τραπεζών, να μην μπορούν
πλέον να τα αμφισβητήσουν,
επιτρέποντας
έτσι
σε
τράπεζες, servicers και funds
να
λογίζουν
όλες
τις
απαιτήσεις τους κατά των
δανειοληπτών ως βέβαιες,
ορισμένες και εκκαθαρισμένες,
συμπεριλαμβανομένων ακόμη
και των παρανόμως λογιστικοποιηθέντων
εξωλογιστικών
τόκων
και,
έτσι,
να
πετυχαίνουν την ευνοϊκή υπέρ
τους έκβαση των εκδικάσεων
Διαταγών
Πληρωμής
και
Πλειστηριασμών.
Και, αφετέρου, οι ίδιοι αυτοί
δανειολήπτες, σήμερα, να
πέφτουν στην δεύτερη παγίδα
της ομολογίας της Παύσης
Πληρωμών και, έτσι, να χάνουν
και την μια και μοναδική
δυνατότητα που τους παρέχει
ο
Πτωχευτικός
Νόμος
Μητσοτάκη για να γλυτώσουν,
δηλαδή αυτή της μαχητότητας
του Τεκμηρίου της Παύσης Πληρωμών. Αυτός είναι
άλλωστε ο λόγος που μόνον 1.700 δανειολήπτες έχουν
μέχρι σήμερα υποβάλει αίτηση στην Πλατφόρμα

Α

ντιθέτως, κατά τον
Πτωχευτικό Νόμο
Μητσοτάκη, από
μόνη της η έκδοση
Διαταγής Πληρωμής,
ακόμη και αν δεν
επιδοθεί στον
δανειολήπτη ή τον
εγγυητή και, έτσι,
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δηλώνουν συμπληρωματικά και ότι
τελούν σε κατάσταση Παύσης
Πληρωμών, δηλαδή ομολογούν ότι
βρίσκονται
σε
οριζόντια
και
ολοσχερή αδυναμία εξυπηρέτησης
των ληξιπρόθεσμων τραπεζικών
τους υποχρεώσεων.

Μητσοτάκη-Κουρμούση της ΕΓΔΙΧ,
προκειμένου να χαρακτηριστούν
ευάλωτοι.
Πράγματι, κατά το άρθρο 77, Ν
4738/2020, δηλαδή του Πτωχευτικού
Νόμου
Μητσοτάκη,
στις
αντικειμενικές προϋποθέσεις της
πτώχευσης προβλέπεται, ότι, σε
πτώχευση κηρύσσεται ο οφειλέτης
που
βρίσκεται
σε
Παύση
Πληρωμών,
ήτοι
αυτός
που
αδυνατεί
να
εκπληρώνει
τις
ληξιπρόθεσμες
χρηματικές
υποχρεώσεις του κατά τρόπο
γενικό και μόνιμο. Σημειωτέο δε, ότι,
σε ότι αφορά τις τραπεζικές
οφειλές, ο κίνδυνος κατάθεσης
αιτήματος
πτώχευσης
από
τράπεζες, servicers και funds,
αφορά όλους ανεξαιρέτως τους
δανειολήπτες
με
μη
εξυπηρετούμενα δάνεια, δηλαδή
ακόμη και αυτούς που έχουν
δικαιωθεί
αμετάκλητα
στα
Δικαστήρια,
ακυρώνοντας
τις
εναντίον τους Διαταγές Πληρωμής,
τους Πλειστηριασμούς και τις
Κατασχέσεις, επειδή οι δικαιώσεις
αυτές δεν αφορούν και, έτσι, δεν
ακυρώνουν την ύπαρξη της τραπεζικής οφειλής, ούτε
ακυρώνουν ή αναστέλλουν την εφαρμογή του τεκμηρίου
της Παύσης Πληρωμών.

ακόμη και όταν αυτοί αγνοούν την ύπαρξή της,
συνιστά, αυτόματα, τεκμήριο Παύσης Πληρωμών !!!
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Αυτό, μάλιστα, είναι ένα από
τα
μελανότερα σημεία του Πτωχευτικού
Νόμου Μητσοτάκη, που επιτρέπει σε
τράπεζες, servicers και
funds να αιτoύνται την
Πτώχευση του δανειολήπτη
ακόμη και για μη ορισμένες
και
εκκαθαρισμένες
απαιτήσεις
Δανείων,
Αλληλόχρεων
Λογαριασμών
και
Πιστωτικών Καρτών, ακόμη
και
όταν
αυτές,
διαπιστωμένα πλέον, με
αμετάκλητες
Δικαστικές
αποφάσεις,
περιλαμβάνουν
παράνομες
και
καταχρηστικές
χρεώσεις,
που
φουσκώνουν
αυθαίρετα, παράνομα και, πολλές
φορές, ακόμη και τοκογλυφικά, το
υπόλοιπο
της
Κίνησης
Λογαριασμού του δανειολήπτη,
καθιστώντας έτσι τις αυθαιρέτως,
καταχρηστικώς και παρανόμως
υπολογισθείσες
και
διαμορφωθείσες,
ληξιπρόθεσμες
τραπεζικές του υποχρεώσεις, μη
βέβαιες,
ορισμένες
και
εκκαθαρισμένες.
Έτσι, λοιπόν, σήμερα τεκμαίρεται
οριζόντια, ότι, ο δανειολήπτης
βρίσκεται σε Παύση Πληρωμών όταν
δεν καταβάλλει τις ληξιπρόθεσμες

χρηματικές του υποχρεώσεις προς
τράπεζες, servicers και funds, σε
ύψος
τουλάχιστον
40%
των

συνολικών
ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεών του, για περίοδο
τουλάχιστον 6 μηνών, εφόσον η μη
εξυπηρετούμενη υποχρέωσή του
υπερβαίνει το ποσό των 30.000
ευρώ, ενώ ακόμη και η επιλεκτική
εκπλήρωση
ορισμένων
μόνο
ληξιπρόθεσμων
τραπεζικών
υποχρεώσεων δεν μπορεί να άρει
την Παύση Πληρωμών, η οποία
συντρέχει
ακόμη
και
στην
περίπτωση
της
αδυναμίας
εκπλήρωσης έστω και μίας μόνο
ληξιπρόθεσμης τραπεζικής οφειλής,
που υπερβαίνει το ποσό των 30.000
ευρώ και το 40% του συνόλου των
ληξιπρόθεσμων
χρηματικών
υποχρεώσεων
του
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Δανειολήπτη.
Και,
έτσι,
για
παράδειγμα,
ακόμη
και
ο
δανειολήπτης
που
δεν
έχει
ληξιπρόθεσμες οφειλές
στο
Δημόσιο,
τα
Ασφαλιστικά Ταμεία, σε
Παρόχους Υπηρεσιών
Κοινής Ωφέλειας, σε
Προμηθευτές, κλπ. και
εξυπηρετεί κανονικά το
Στεγαστικό του Δάνειο,
αλλά δεν εξυπηρετεί
Καταναλωτικά Δάνεια
και Πιστωτικές Κάρτες,
με συνολικά υπόλοιπα
λογαριασμού άνω των 30.000 ευρώ
και του 40% του συνόλου των
ληξιπρόθεσμων τραπεζικών του
υποχρεώσεων, κινδυνεύει άμεσα να
οδηγηθεί
σε
Πτώχευση
από
τράπεζες, servicers και funds, ακόμη
και αν για τα Καταναλωτικά του
Δάνεια και τις Πιστωτικές Κάρτες
εκκρεμούν εκδικάσεις ανακοπών σε
Διαταγές
Πληρωμής
και
Πλειστηριασμούς
ή,
ακόμη
χειρότερα, ακόμη και αν έχουν
εκδοθεί επ' αυτών Αμετάκλητες
Δικαστικές Αποφάσεις δικαίωσης
του δανειολήπτη. Και, έτσι, να
κινδυνέψει να χάσει και το σπίτι για
το οποίο εξυπηρετεί κανονικά το
στεγαστικό του δάνειο.
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Ό

μως, τα τραπεζικά
βάσανα των
νοικοκυριών,
δεν τελειώνουν εδώ.
Πριν λίγες μόνον ημέρες, μας
χτύπησε την πόρτα και η δια χειρός
Μητσοτάκη,
τροποποίηση
του
επαίσχυντου και χαριστικού υπέρ
των τραπεζών, Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας του Τσίπρα, αυτού που
ψηφίστηκε ακόμη και από τον Γιάνη
Βαρουφάκη, το καλοκαίρι του 2015,
προ Δημοψηφίσματος και μεσούσης
της
δήθεν
ηρωικής
διαπραγμάτευσης
με
τους
Δανειστές.

Μ

ε το νέο,
λοιπόν, ΚΠολΔ
Μητσοτάκη,
γίνονται πλέον fast
track όλοι ανεξαιρέτως
οι Ηλεκτρονικοί
Πλειστηριασμοί Τσίπρα,
με την σχεδόν αυτόματη
μείωση της τιμής του
πλειστηριάσματος.

Έτσι,
δυσκολεύουν
ακόμη
περισσότερο
οι ανακοπές των
Πλειστηριασμών, με την αλλαγή
προς τα κάτω της τιμής του
πλειστηριάσματος να επιτυγχάνεται,
πλέον, με αυτόματο τρόπο, κάθε
φορά που θεωρείται υψηλή και δεν
υπάρχουν ενδιαφερόμενοι. Και με
την μείωση της τιμής να φθάνει με
τον «αυτόματο» ακόμη και στο -35%,
χωρίς αυτό να ορίζεται, όπως μέχρι
σήμερα, από το Δικαστήριο, δηλαδή
με Δικαστική Απόφαση. Όπως,
μάλιστα, αναφέρεται στην σχετική
αιτιολογική έκθεση,
μετά
την
καθιέρωση
των
Ηλεκτρονικών
Πλειστηριασμών
Τσίπρα,
δημιουργήθηκε διαδικαστικό κενό
ως προς τον χρόνο υποβολής της
δήλωσης του επισπεύδοντος ότι
επιθυμεί την κατακύρωση του
πράγματος σε αυτόν τον ίδιο, στην
τιμή πρώτης προσφοράς, με
αποτέλεσμα, έτσι, τα περισσότερα
ακίνητα που πλειστηριάζονται να
καταλήγουν στις ίδιες τις τράπεζες.

Α
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υτό λοιπόν το κενό που άφησε στην τραπεζική
αυθαιρεσία ο ΚΠολΔ Τσίπρα, έρχεται σήμερα
να το καλύψει ο ΚΠολΔ Μητσοτάκη.

Μέσα, λοιπόν, σε αυτή την ωραία ατμόσφαιρα, είναι πλέον θέμα ημερών η έναρξη
εφαρμογής και του Πτωχευτικού Νόμου Μητσοτάκη, αφού ετοιμάζεται ήδη η
προκήρυξη του διαγωνισμού για τη σύσταση του Φορέα Απόκτησης και
Επαναμίσθωσης Ακινήτων των οφειλετών που θα πτωχεύουν, με στόχο ο Φορέας
να είναι έτοιμος στο τέλος Μαρτίου 2022. Σημειωτέο δε, ότι, ο Φορέας που θα κάνει
τον κάθε νοικοκύρη, νοικάρη, θα είναι ιδιωτικός, θα αγοράζει, εν προκειμένω, την
κύρια κατοικία του δανειολήπτη και, στην συνέχεια, θα υποχρεούται να του τη
νοικιάσει για 12 χρόνια. Ο δανειολήπτης-νοικάρης, κατά την διάρκεια της 12ετούς
μίσθωσης και μέχρι τη λήξη της, θα μπορεί, λέμε τώρα, να επαναγοράσει το σπίτι
του, μόνον εφόσον ανακάμψει οικονομικά, δηλαδή αν κερδίσει το Τζόκερ, και
εφόσον είναι συνεπής ως προς την καταβολή του μισθώματος στον Φορέα. Και
το Κράτος, δια του ΟΠΕΚΑ, θα παρέχει μηνιαίο επίδομα ενοικίου στον ευάλωτο
δανειολήπτη-νοικάρη, για να τον βοηθήσει να παραμείνει στο ίδιο σπίτι, που δεν
θα είναι όμως πλέον δικό του, παρότι θα το πληρώνει σε τράπεζες, servicers και
funds, και αυτός και το Κράτος. Και αν ως εκ θαύματος ο πτωχευμένος πλέον
δανειολήπτης κερδίσει πράγματι το Τζόκερ και θέλει να ξαναγοράσει το σπίτι του
πριν την λήξη της 12ετούς σύμβασης μίσθωσης, τότε θα πρέπει να πληρώσει όλα
τα μισθώματα μέχρι τη λήξη της 12ετίας συν το ποσό της επαναγοράς. Όλα όμως
αυτά τα προδήλως «ανθρωπιστικά» πλεονεκτήματα του Πτωχευτικού Νόμου
Μητσοτάκη, αφορούν μόνο τους ελάχιστους τυχερούς που θα καταφέρουν να
χαρακτηριστούν ως ευάλωτοι, με όλους τους υπόλοιπους να καταλήγουν άστεγοι
στους δρόμους και, αφού έχουν χάσει ολόκληρη την περιουσία τους, κινητή και
ακίνητη, να συνεχίζουν ακόμη να χρωστάνε σε τράπεζες, servicers και funds, τα
παρανόμως φουσκωμένα υπόλοιπα των δανείων και των πιστωτικών τους
καρτών, που σε κανονικές συνθήκες κράτους δικαίου μπορεί και να είναι ήδη
εξοφλημένα. Δυστυχώς όμως, αυτοί, έκαναν το λάθος να τα αναγνωρίσουν προ
Πτωχευτικού Νόμου Μητσοτάκη, με τα προαναφερθέντα Τραπεζονομοθετήματα
Τσίπρα.

Κ

αι όπως όμως είναι τοις πάσι γνωστό, μετά την
απομάκρυνσιν εκ του ταμείου, ουδέν λάθος
αναγνωρίζεται…..
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Μετά από όλα αυτά, είναι πράγματι να απορεί κανείς πως
είχε το θράσος να θιχθεί ο φαύλος καθωσπρεπισμός της
νεοελληνικής κοινωνίας του 1/3 (ξεχάστε τα 2/3 της εποχής
της αθωότητας), από το αυθόρμητο, ειλικρινές και τόσο
επίκαιρο σήμερα tweet της γνωστής τηλεπαρουσιάστριας
Τζούλια Νόβα.

Η

οποία δεν μας είπε τίποτα
περισσότερο από την
πραγματικότητα που βιώνουμε
ως Πολίτες στην σύγχρονη Ελλάδα της
ΤραπεζοΣοβιετίας των 200 χρόνων
από την Επανάσταση, όπου το δόγμα
της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας
επιβάλει
ακόμη και να
πληρώνεις για
σπίτι, χωρίς να
έχεις πλέον
σπίτι, αφού,
ελλείψει
Κομμουνιστών,
πρόκαμαν και
στο πήραν οι
Τραπεζίτες.

Ενώ, τουλάχιστον, τότε,
εκεί, όπως μας θυμίζει η
συμπαθέστατη Τζούλια
Νόβα, δεν σε
υποχρέωναν να
πληρώνεις για ένα σπίτι
που δεν ήταν δικό σου.
Όλα αυτά θα ήταν κοινά
και συνήθη οικονομικά
εγκλήματα, αν δεν είχε
εν τω μεταξύ μεσολαβήσει το πάρτι των Servicers και των
Funds, που τα ανήγαγε σε κακουργήματα κατά της ζωής και
της περιουσίας μας. Ενός πάρτι που νομοθέτησε ο Τσίπρας
και που φτάνει στο τσακίρ κέφι σήμερα, επί ημερών
Μητσοτάκη, αφού έχει πλέον ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο
μέρος των χαριστικών πωλήσεων των κόκκινων δανείων
από τις τράπεζες.

Τ

ώρα, λοιπόν, ξεκινάει η
αναμενόμενη, για όλους εμάς
που το φωνάζουμε επί 5
ολόκληρα χρόνια, επαναγορά
και αναμεταβίβαση των ήδη
πουλημένων χαρτοφυλακίων μη
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εξυπηρετούμενων δανείων από
τις τράπεζες, σε τιμήματα σαφώς
υψηλότερα, προκειμένου, έτσι,
να κονομήσουν οι εθνικοί και
εισαγόμενοι νταραβεριτζήδες
του λευκού κολάρου, που στις
περισσότερες των περιπτώσεων
είναι οι ίδιοι που χρεοκόπησαν το
ελληνικό τραπεζικό σύστημα κατά
την περίοδο 2002-2012.
Επί

του

συγκεκριμένου

όμως ζητήματος, δεν θα
επιχειρηματολογήσω με δικά
μου λόγια. Έτσι, για να
υπάρχει
και
λίγος
πλουραλισμός.
Θα
δανειστώ
την
επιχειρηματολογία
του
Γρηγόρη Νικολόπουλου, που
μέσα από το πρόσφατο,
εξαιρετικό άρθρο του «Κόκκινα
Δάνεια, ΤτΕ και Δικαιοσύνη»,
μεταξύ άλλων αναφέρει ότι η
Τράπεζα της Ελλάδος καλείται
να αντιµετωπίσει άμεσα τα
προβλήματα
που
έχουν
προκληθεί από την πώληση
των κόκκινων δανείων στα
ξένα
funds
και
τις
απαράδεκτες τακτικές πολλών
εταιρειών
διαχείρισης
κόκκινων
δανείων.
Οι
εταιρείες αυτές, οι οποίες
έχουν επανδρωθεί µε πρώην
στελέχη
του
τραπεζικού
συστήµατος, τα περισσότερα
εκ των οποίων χορήγησαν κακώς- τα σηµερινά κόκκινα
δάνεια, δεν τηρούν τους
κανόνες που έχει θέσει µε
κώδικα
δεοντολογίας
η
κεντρική
τράπεζα,
αλλά
αντίθετα
χρησιµοποιούν
εξαιρετικά
επιθετικές
πρακτικές
έναντι
των
δανειοληπτών και των εγγυητών. Δεν είναι τυχαίο,
συνεχίζει ο Γρηγόρης Νικολόπουλος, ότι οι δικηγόροι
απέχουν από τους πλειστηριασµούς ακινήτων ευάλωτων
νοικοκυριών υποστηρίζοντας, µεταξύ άλλων, ότι δεν έχει
συσταθεί διά νόµου δεοντολογικό πλαίσιο λειτουργίας των
εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων. Με λίγα λόγια, οι
εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων ενεργούν αυθαιρέτως
και ανεξέλεγκτα εις βάρος δανειοληπτών και εγγυητών,
ιδίως όταν υπάρχουν εγγυήσεις µε ακίνητα.

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 18-19 Ιουνίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 327 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |
Η λογική της πώλησης δανείων από
τις τράπεζες στα funds έχει
χρησιμότητα για την οικονομία µόνο
αν τα funds προχωρήσουν σε
γενναίες ρυθμίσεις υπέρ των
δανειοληπτών ώστε να μπορέσουν
οι πολύ βεβαρημένες µε δάνεια
επιχειρήσεις µετά από γενναία
κουρέματα του χρέους τους να
γίνουν ξανά βιώσιμες και να
καταφέρουν να εξυπηρετήσουν το
υπόλοιπο χρέος τους.
Δεν συμβαίνει όμως αυτό.

Τα funds, επισημαίνει ο Γρηγόρης
Νικολόπουλος, που αγόρασαν τα
κόκκινα δάνεια κάτω από το 20% της
αξίας τους από τις τράπεζες -και
μάλιστα έχουν την εγγύηση του
Ελληνικού Δηµοσίου (ο Θεός ξέρει
γιατί)
διεκδικούν
από
τους
δανειολήπτες το 80% του δανείου ή
και το 100% εφόσον υπάρχουν
εγγυήσεις µε ακίνητα.

Α

υτό σηµαίνει ότι
επιδιώκουν
κέρδος 800% σε
πολλές περιπτώσεις !!!

Προς
επίρρωση
δε
της
επιχειρηματολογίας Νικολόπουλου,
εισφέρω την καθημερινή εμπειρία
των χιλιάδων δανειοληπτών της
Υπέρβασης, που μέσα από την από
06/02/2020
Δημόσια
Ανοικτή
Πρόσκληση προς Τράπεζες και
Funds, προσφέρουν σε Τράπεζες
και Servicers τιμήματα ακόμη και
διπλάσια από αυτά των αντίστοιχων
αγορών και πωλήσεων των μη
εξυπηρετούμενων δανείων και των
πιστωτικών τους καρτών, πλην
όμως οι απαντήσεις που λαμβάνουν
είναι οριζόντια αρνητικές, αφού οι
νταραβεριτζήδες
του
λευκού
κολάρου που παριστάνουν τους
μανατζαρέους των Servicers, έχουν
άνωθεν
οδηγίες
να
μην
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ικανοποιούνται με περιθώρια κέρδους 100% επί της δυστυχίας του δανειολήπτη,
αλλά να επιδιώκουν το 800% που καταγγέλλει ο Γρηγόρης Νικολόπουλος.
Κινούνται δε και κατά των αφελών εγγυητών εφόσον αυτοί διαθέτουν περιουσιακά
στοιχεία. Οι καταγγελίες είναι πολλές και φτάσαμε στο σημείο οι δικηγορικοί
σύλλογοι όλης της χώρας να αρνούνται να συµµετάσχουν στις διώξεις των
δανειοληπτών κατ’ εντολήν συγκεκριμένης εταιρείας διαχείρισης δανείων. Η
Τράπεζα της Ελλάδος πρέπει να ελέγξει την κατάσταση και να πάρει µμέτρα για
να προστατεύσει την οικονομία από τις αήθεις πρακτικές. Πρέπει, δε, να
σημειωθεί ότι ναι µεν τα κόκκινα δάνεια που πουλήθηκαν σε funds διαγράφηκαν
από τους ισολογισμούς των τραπεζών, αλλά παραμένουν ως τεράστιο βαρίδι
επιβαρύνοντας τις επιχειρήσεις και το σύνολο της οικονομίας.
Τελικά, καταλήγει ο Γρηγόρης Νικολόπουλος, µια πρακτική που υιοθετήθηκε για
την εξυγίανση των τραπεζών εξελίχθηκε σε µμηχανισμό σκανδαλώδους
πλουτισμού ξένων funds και των εγχώριων πρώην τραπεζικών στελεχών που,
ενώ ευθύνονται διότι χορήγησαν πολλά από τα κόκκινα δάνεια, εισπράττουν
σήμερα τεράστιες αμοιβές και µπόνους κυνηγώντας τους δανειολήπτες. Φυσικά
κανείς δεν έχει εξετάσει πόσα από αυτά τα κόκκινα δάνεια οφείλονται στις κακές
πρακτικές των τραπεζών (bad banking) και πόσα είναι πράγματι αποτέλεσμα
δόλιας συµπεριφοράς των επιχειρηματιών οι οποίοι συλλήβδην ονομάζονται
κακοπληρωτές.
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Κ

άπως έτσι,
λοιπόν, φτάσαμε
στο θεσμικό
κατάντημα, η
Κυβέρνηση Μητσοτάκη
να εγκληματεί κατά
νοικοκυριών και
επιχειρήσεων,
με βολικό άλλοθι τα
Τραπεζονομοθετήματα
της Κυβέρνησης Τσίπρα,
που σήμερα,
ως αξιωματική
αντιπολίτευση,
δεν τολμά να
αρθρώσει λέξη
για την αυθαιρεσία
του τραπεζικού
συστήματος.

Και τι λέξη να αρθρώσει, την στιγμή
που
η
ελληνική
τραπεζική
αυθαιρεσία έχει πλέον προοδευτικό
πρόσημο, αφού νομιμοποιήθηκε δια
των Τραπεζονομοθετημάτων της
πρώτης
φοράς
αριστερά
διακυβέρνησης
Τσίπρα,
αρχής
γενομένης, ως προανέφερα, με την
τροποποίηση του ΚΠολΔ, το
καλοκαίρι
του
2015,
προ
Δημοψηφίσματος και μεσούσης της
δήθεν ηρωικής διαπραγμάτευσης με
τους Δανειστές. Ποιος μπορεί άραγε
να ξεχάσει, το καλοκαίρι του 2018 ;;;
Τότε που η Κυβέρνηση Τσίπρα
πανηγύριζε την έξοδο από τα
μνημόνια και την δήθεν επιστροφή

στην κανονικότητα, διακηρύττοντας,
δια
στόματος
Ευκλείδη
Τσακαλώτου, την αναγκαιότητα της
άμεσης
επανέναρξης
των
Πλειστηριασμών, που εν τω μεταξύ
είχαν γίνει γρήγοροι, ψηφιακοί κα
ηλεκτρονικοί,
που
έφερνε
η
νομοθετηθείσα, τον Ιανουάριο 2019,
οριζόντια
κατάργηση
της
προστασίας της πρώτης κατοικίας,
προκειμένου, έτσι, να γίνει πράξη η
προστασία
του
τραπεζικού
συστήματος
από
τους
φτωχοποιημένους με τα μνημόνια
δανειολήπτες, που είχαν, κατ’
απαίτηση των δανειστών, βαφτιστεί
δια
νόμου
αριστερού
ηθικού
πλεονεκτήματος,
ως
δήθεν
«Στρατηγικοί Κακοπληρωτές». Αυτό
υπαγόρευσαν
τα
εγκληματικά
Τραπεζονομοθετήματα
Τσίπρα,
αρχής γενομένης με τον ΚΠολΔ, με
τον οποίο, μεταξύ άλλων, χαρίστηκε
στις τράπεζες το προνόμιο της
κατάταξης στα πλειστηριάσματα,
μπροστά ακόμη και από το δημόσιο,
τα ασφαλιστικά ταμεία και τους
εργαζόμενους και, στην συνέχεια,
τους
Ηλεκτρονικούς
Πλειστηριασμούς,
τον
Κώδικα
Δεοντολογίας
της
ΤτΕ,
τον
Συνεργάσιμο Δανειολήπτη, τους
Στρατηγικούς Κακοπληρωτές, τις
Εύλογες Δαπάνες Διαβίωσης, τα
Funds, τις Εταιρείες Διαχείρισης
Κόκκινων Δανείων, τις χαριστικές
Πωλήσεις και το Ξεπούλημα των
Κόκκινων Δανείων στους πάντες
όλους πλην Δανειοληπτών, τις
Τραπεζοκίνητες
Ηλεκτρονικές
Πλατφόρμες του Εξωδικαστικού
Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών και
της δήθεν Προστασίας της 1ης
Κατοικίας, την Κατάργηση του
Νόμου Κατσέλη και την οριστική
Κατάργηση της Προστασίας 1ης
Κατοικίας.

Κ

αι μόλις η
πρώτη φορά
νεοφιλελεύθερη
αριστερά του Τσίπρα
ολοκλήρωσε την
τραπεζική αποστολή
της, ήρθε και πάλι
στο τιμόνι της χώρας
η επάρατος
νεοφιλελεύθερη δεξιά,
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αυτή την φορά του
του Μητσοτάκη ΙΙ,
που πατώντας στα
Τραπεζονομοθετήματα
Τσίπρα, ψήφισε, τον
Δεκέμβριο του 2019,
το σχέδιο «Ηρακλής Ι»,
αυτό που ο γίγας
Ζαββός ήθελε να το
κάνει σαν το «Rocky»
και να το φτάσει στο VI
και, στην συνέχεια,
το φθινόπωρο του
2020, το νέο
Πτωχευτικό Νόμο.

Που αμφότερα είχαν τεθεί σε
διαβούλευση με τους Δανειστές ήδη
επί ημερών Τσίπρα, πλην όμως δεν
πρόκαμαν να ψηφιστούν από την
Κυβέρνησή του, επειδή μεσολάβησε
το ατύχημα των εκλογών, όπως
ομολόγησε ο περήφανος πολιτικός
χορηγός
του
τραπεζικού
συστήματος και της ΤτΕ, Ευκλείδης
Τσακαλώτος. Που αν είχε προκάμει
να τα περάσει αυτός, ίσως η πρώην
κυρία του, σήμερα, αντί να
παραμένει, έστω και αναβαθμισμένη
υποκόμος του Γιάννη Στουρνάρα,
μπορεί και να καθόταν αυτή στην
θέση του, στο τιμόνι της ΤτΕ. Κάπως
έτσι, μαζί με την εξουσία, χάθηκε και
η ευκαιρία του μοναδικού αυτού
μεγαλείου της πρώτης φοράς
αριστερά
Εθνικής
Κεντρικής
Τράπεζας της Ευρωζώνης και του
Ευρωσυστήματος….
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Ε

ν κατακλείδι,
Τσίπρας και
Μητσοτάκης,
νομοθέτησαν κατ’
εντολή τραπεζών και
δανειστών, όλα όσα
ήταν απαραίτητα,
προκειμένου, σήμερα,
να μπορεί να υπάρχει
και να λειτουργεί υπέρ
τραπεζών, servicers
και funds, ο νέος
Πτωχευτικός Νόμος.

Που μαζί με τους Ηλεκτρονικούς
Πλειστηριασμούς, εξασφαλίζουν την
επιτυχία της πρώτης στην ιστορία
της ανθρωπότητας, πειραματικής
εγκαθίδρυσης στην Ελλάδα, ενός
νέου, ιδιότυπου κοινωνικού και
οικονομικού μοντέλου :

Α
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υτού της ΤραπεζοΣοβιετίας !!!

Όπου τα πάντα όλα, αντί να ανήκουν στο Κράτος και να παρέχονται
δωρεάν στους Πολίτες, θα ανήκουν στο Τραπεζικό Σύστημα και θα
παρέχονται στους Πολίτες μόνον επί πληρωμή. Και όπου, μοναδικός
ρόλος του Κράτους, θα είναι να δανείζεται αενάως από θεσμούς, αγορές,
ακόμη και από εξωγήινους, φορτώνοντας καθημερινά με νέο χρέος τους Πολίτες,
προκειμένου, έτσι, να μπορεί να επιδοτεί την κερδοφορία του εθνικού τραπεζικού
συστήματος, που είναι απαραίτητη στα πλαίσια της χρηματοπιστωτικής
σταθερότητας της ίδιας της Ευρωζώνης και της «σκληρότητας» του ενιαίου
νομίσματος.
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Έ

τσι, λοιπόν, αν τον Ιανουάριο του 2015, στα πλαίσια
της δήθεν ηρωικής διαπραγμάτευσης με τος
δανειστές, είχε ανανεωθεί από την Κυβέρνηση
Τσίπρα η οριζόντια προστασία της 1ης κατοικίας, που δεν
ανανέωσε την 31/12/2014 ο αυταπατηθείς των Ζαππείων,
Αντώνης Σαμαράς, θα ήταν τουλάχιστον πιο δύσκολο να
υποχρεωθεί στην συνέχεια να την καταργήσει οριζόντια,
οριστικά
και
αμετάκλητα,
τον
Ιανουάριο του 2019.
Αν, στην συνέχεια, το
καλοκαίρι του 2015, δεν
τροποποιούνταν
από
την Κυβέρνηση Τσίπρα
ο ΚΠολΔ, καθιστώντας
τις
τράπεζες
προνομιούχους
πιστωτές,
μπροστά
ακόμη και από το
Δημόσιο
και
τα
Ασφαλιστικά
Ταμεία,
τότε τράπεζες, funds και
δανειστές, δεν θα είχαν
κανένα
όφελος
να
επιδιώξουν το 2020 την
ψήφιση
του
Πτωχευτικού
Νόμου
Μητσοτάκη, αφού το
προϊόν
της
όποιας
ρευστοποίησης,
κατά
τον
προηγούμενο
ΚΠολΔ, θα κατέληγε
πρωτίστως στα ταμεία
του δημοσίου και των
ασφαλιστικών ταμείων.
Αν, λίγο αργότερα, δεν
νομοθετούνταν,
ξανά
από την Κυβέρνηση
Τσίπρα, οι Ηλεκτρονικοί
Πλειστηριασμοί, με την
πρόβλεψη
της,
σε
οποιοδήποτε
τίμημα,
ελεύθερης
εκποίησης
των ακινήτων από τους
συμβολαιογράφους,
μετά τον 2ο άγονο
πλειστηριασμό, δηλαδή όσο-όσο, σήμερα δεν θα υπήρχε
το κίνητρο για το πλιάτσικο στην ακίνητη περιουσία των
δανειοληπτών, ούτε θα είχε ποτέ ψηφιστεί, δια χειρός της
Κυβέρνησης Μητσοτάκη, η νέα τροπολογία του ΚΠολΔ, για
fast track πλειστηριασμούς, με αυτόματη μείωση
τιμήματος, χωρίς δικαστική απόφαση.
Αν, ακόμη, η Κυβέρνηση Τσίπρα δεν νομοθετούσε τον
Κώδικα Δεοντολογία της ΤτΕ, τον Συνεργάσιμο
Δανειολήπτη και το όνειδος των δήθεν Στρατηγικών
Κακοπληρωτών, σήμερα δεν θα μπορούσε κανείς να
βαφτίσει
οριζόντια,
ως
δήθεν
Στρατηγικούς
Κακοπληρωτές, όλους σχεδόν τους Δανειολήπτες.
Αν, επίσης, δεν νομοθετούνταν, και πάλι από την
Κυβέρνηση Τσίπρα, οι χαριστικές πωλήσεις των κόκκινων
δανείων στα funds, με την ρητή πρόβλεψη της
απαγόρευσης της πώλησής τους, ακόμη και σε μεγαλύτερα
τιμήματα, στους ίδιους τους δανειολήπτες, οι τραπεζίτες
της χρεοκοπίας που κρύβονται πίσω από τα funds που τα
αγόρασαν κοψοχρονιά, δεν θα είχαν κανένα κίνητρο για να
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επιδιώκουν την ψήφιση και την άμεση εφαρμογή του νέου
Πτωχευτικού Νόμου Μητσοτάκη.
Αν, επιπλέον, η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα ΤσίπραΚουρμούση, για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης
Οφειλών, ήταν, έστω και στο ελάχιστο, δεσμευτική για τις
τράπεζες, προκειμένου, έτσι, να ρυθμιστεί βιώσιμα επί των
ημερών της, το μεγαλύτερο μέρος των κόκκινων δανείων,
σήμερα δεν θα ήταν, ούτε
τόσο μεγάλο, ούτε τόσο
ελκυστικό, το πάρτι του
νέου Πτωχευτικού Νόμου
Μητσοτάκη,
για
τράπεζες, servicers και
funds.
Αν, επίσης, στην δεύτερη
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα
Τσίπρα - Κουρμούση,
αυτή για την Προστασία
της 1ης Κατοικίας, δεν
είχαν επί των ημερών της
ενταχθεί, όλοι κι όλοι,
λιγότεροι
από
500
Κόκκινοι Δανειολήπτες,
επί συνόλου 2.000.000
ΑΦΜ,
σήμερα,
η
Κυβέρνηση Μητσοτάκη
δεν
θα
είχε
την
πολυτέλεια
να
καμαρώνει
για
την
δημιουργική αυταπάτη
των
140.000
δανειοληπτών
που
εντάχθηκαν
στο
πρόγραμμα "Γέφυρα".
Και σν, τέλος, λίγο πριν
φύγει
η
Κυβέρνηση
Τσίπρα,
δεν
δρομολογούσε με τους
Δανειστές
το σχέδιο
«Ηρακλής»,
που
νομοθετήθηκε,
στην
συνέχεια, τον Δεκέμβριο
του 2019, με το Ν
4649/2019,
από
την
Κυβέρνηση Μητσοτάκη,
πόσες
λιγότερες
τιτλοποιήσεις ενυπόθηκων ακινήτων ενήμερων και
κόκκινων δανειοληπτών θα ήταν σήμερα στα χέρια των
νταραβεριτζήδων του λευκού κολάρου, που ανοίγουν
σαμπάνιες με τον Πτωχευτικό Νόμο Μητσοτάκη ;;;

Ό

σοι, λοιπόν, ενοχληθήκατε με την
εικόνα των χιλίων λέξεων, πείτε
τον πόνο σας σε εκείνους που
χαλάστηκαν με την μπλούζα και το
tweet της Τζούλιας Νόβα….
Είναι οι μόνοι που μπορεί να σας
δείξουν λίγη κατανόηση !!!
Καλό Σ/Κ…..
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επιμέλεια :
Κώστας Διώτης

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

Τ

ην ώρα που η απάτη
στον ΦΠΑ κοστίζει
κάθε χρόνο πάνω
από 130 δισ. ευρώ στην
ΕΕ και πάνω από 5 δισ.
ευρώ στην Ελλάδα, η
Κομισιόν αναβάλει την
εφαρμογή του μέτρου
της αντιστροφής της
επιβάρυνσης σε όλα
τα προϊόντα.

Όπως μεταδίδει το sofokleousin.gr
πρόκειται για το μέτρο το οποίο
εφαρμόζεται από το 2020, στις
αγορές
κινητών
τηλεφώνων,
τάμπλετ,
παχνιδομηχανών
και
λάπτοπ, με το οποίο υπόχρεος της

απόδοσης του ΦΠΑ επί του προϊόντος, είναι ο τελικός αγοραστής. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή είχε δρομολογήσει την γενίκευση του συστήματος αυτού, σε όλα τα
αγαθά, με ημερομηνία εφαρμογής την 1η Ιουλίου 2022. Ωστόσο, διαπιστώνει, ότι
δεν είναι εφικτή η εφαρμογή του νέου συστήματος, λόγω τεχνικών δυσκολιών και
αναβάλει την εφαρμογή του, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025!
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Σ

το πλαίσιο αυτό,
τα κυκλώματα της
ενδοκοινοτικής
απάτης, των
«καρουζέλ» και των
εξαφανισμένων
εμπόρων θα έχουν
στη διάθεσή τους
τρεισήμισι χρόνια
για να υποκλέπτουν
τον ΦΠΑ.

Ο ΦΠΑ που υποκλέπτεται ετησίως
μέσα στην ΕΕ αντιπροσωπεύει
περίπου το 7% του ΑΕΠ της ΕΕ και
αποτελεί μία από τις κύριες πηγές
εσόδων των κρατών μελών. Το 2019
σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία
της Κομισιόν έφτασε στα 134 δισ.
ευρώ. Στην Ελλάδα οι απώλειες από
τον ΦΠΑ ανήλθαν σε 5,3 δισ. ευρώ το
2019 ή στο 26% του συνόλου των
εσόδων από τον ΦΠΑ και η Ελλάδα
είναι στη δεύτερη χειρότερη θέση,
μετά τη Ρουμανία που προηγείται με
απώλειες ύψους 33%. Σύμφωνα με
το σκεπτικό της απόφασης για
παράταση
του
ισχύοντος,
διάτρητου,
καθεστώτος,
οι
υποκείμενοι στον φόρο, οι οποίοι
πραγματοποιούν
παραδόσεις
αγαθών ή παροχές υπηρεσιών,
υποχρεούνται να καταβάλλουν ΦΠΑ.
Κατά παρέκκλιση, ο μηχανισμός
αντιστροφής
της
επιβάρυνσης
επιτρέπει να χαρακτηριστεί ο
λήπτης της παράδοσης ή της
παροχής ως ο υπόχρεος του ΦΠΑ.
Στο πλαίσιο αυτού του μηχανισμού
αντιστροφής της επιβάρυνσης, ο
ΦΠΑ δεν χρεώνεται από τον
προμηθευτή ή τον πάροχο αλλά
οφείλεται
από
τον
πελάτη
(υποκείμενος στον φόρο) στη
δήλωση ΦΠΑ του. Ο εν λόγω ΦΠΑ,
στη συνέχεια, εκπίπτει στην ίδια
δήλωση ΦΠΑ και, ως εκ τούτου, στο
μέτρο που ο υποκείμενος στον φόρο
έχει πλήρες δικαίωμα έκπτωσης, το
αποτέλεσμα είναι μηδενικό. Ο
μηχανισμός
αντιστροφής
της
επιβάρυνσης χρησιμοποιείται για
την καταπολέμηση της απάτης και
ειδικότερα
της
ενδοκοινοτικής
απάτης του αφανούς εμπόρου
(ΕΑΑΕ).
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Α

υτό το είδος απάτης διαπράττεται όταν ένας
έμπορος αποκτά αγαθά που μεταφέρονται ή
αποστέλλονται από άλλο κράτος μέλος στο
πλαίσιο παράδοσης που απαλλάσσεται από τον
ΦΠΑ και τα μεταπωλεί περιλαμβάνοντας ΦΠΑ
στο τιμολόγιο που παραδίδει στον πελάτη.

Ο εν λόγω έμπορος, αφού εισπράξει το ποσό του ΦΠΑ από τον πελάτη,
εξαφανίζεται προτού καταβάλει τον οφειλόμενο ΦΠΑ στις φορολογικές αρχές.
Πρόκειται για τον «θεσμό» του εξαφανισμένου ή αφανούς εμπόρου, ο οποίος
αποτελεί έναν κρίκο της αλυσίδας απάτης, ο οποίος, αφού εισπράξει τον ΦΠΑ,
εξαφανίζεται! Ταυτόχρονα, ο πελάτης που ενεργεί καλόπιστα μπορεί, κατά
κανόνα, να εκπέσει τον ΦΠΑ που κατέβαλε στον προμηθευτή μέσω της δήλωσης
ΦΠΑ. Συνεπώς, στο πλαίσιο του μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης, ο
ΦΠΑ δεν καταβάλλεται πραγματικά στον προμηθευτή. Η εφαρμογή του
μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης βάσει του άρθρου 199α της οδηγίας
ΦΠΑ, είναι προαιρετική για τα κράτη μέλη. Τους δίνει τη δυνατότητα να
καταπολεμήσουν αυτό το είδος απάτης σε προκαθορισμένους ευαίσθητους
τομείς, όταν αυτό λαμβάνει χώρα στο έδαφός τους. Εφόσον οι προμηθευτές ή
πάροχοι είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουν τον μηχανισμό αντιστροφής
της επιβάρυνσης για τις εν λόγω εγχώριες παραδόσεις ή παροχές, δεν μπορούν
να χρεώσουν ΦΠΑ στο τιμολόγιό τους. Στη συνέχεια, δεν θα λάβουν το ποσό του
ΦΠΑ από τον πελάτη τους και, συνεπώς, οι εν λόγω έμποροι δεν μπορούν να
εξαφανιστούν μετά την είσπραξη του ποσού του ΦΠΑ. Ο ΜΤΑ που προβλέπεται
στο άρθρο 199β είναι ένα έκτακτο μέτρο το οποίο επιτρέπει στα κράτη μέλη να
θεσπίσουν ταχέως, σε περιπτώσεις επιτακτικής επείγουσας ανάγκης, έναν
προσωρινό μηχανισμό αντιστροφής της επιβάρυνσης για παραδόσεις αγαθών
και παροχές υπηρεσιών σε τομείς στους οποίους έχει εντοπιστεί αιφνίδια και
εκτεταμένη απάτη και οι οποίοι δεν απαριθμούνται στο άρθρο 199α της οδηγίας
ΦΠΑ. Η διαδικασία αυτή είναι έκτακτη και εξαιρετικά ταχεία, καθώς η Επιτροπή
πρέπει να αντιδράσει εντός ενός μηνός, είτε για να διατυπώσει αρνητική γνώμη
είτε για να επιβεβαιώσει γραπτώς στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ότι δεν έχει
αντίρρηση με το μέτρο. Το κράτος μέλος μπορεί να θεσπίσει το ειδικό μέτρο του
ΜΤΑ από την ημερομηνία παραλαβής της εν λόγω επιβεβαίωσης. Με τον εν λόγω
μηχανισμό, τα κράτη μέλη μπορούν να καλύψουν το διάστημα που απαιτείται για
την απόκτηση «κανονικής» παρέκκλισης σύμφωνα με το άρθρο 395 της οδηγίας
ΦΠΑ, που μπορεί να διαρκέσει έως έξι μήνες. Για την εν λόγω παρέκκλιση
απαιτείται πρόταση της Επιτροπής και ομόφωνη έγκριση από το Συμβούλιο.
Κοντολογίς, καθώς πρέπει να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, το σύστημα
καταπολέμησης της απάτης στον ΦΠΑ αναβάλλεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου
2025.

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 18-19 Ιουνίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 237 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |

Χαμηλές ταχύτητες για τις φορολογικές δηλώσεις.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του enikos.gr λιγότεροι από τους
μισούς υπόχρεους έχουν υποβάλει έως σήμερα
φορολογική δήλωση Ε1, μόλις λίγες ημέρες πριν λήξει η
σχετική προθεσμία.

Η

διαδικασία συνεχίζεται με
χαμηλές ταχύτητες, κάτι που
φέρνει πιο κοντά το ενδεχόμενο
παράτασης ακόμη και για διάστημα
που προσεγγίζει τον έναν μήνα.
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5,4 εκατ. πολίτες. Φορολογικές δηλώσεις και συγκεκριμένα
Ε1 έχουν υποβάλει περίπου 2,5 εκατ., εκ των οποίων 3
στους 10 πληρώνουν κατά μέσο όρο φόρο 866 ευρώ,
σχεδόν 6 στους 10 υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις και 1
στους 10 έχει επιστροφή 370 ευρώ σε μέσο όρο.

Επί του παρόντος από το Υπουργείο Οικονομικών τηρούν
«σιγή ιχθύος» εκτιμώντας ότι έως το τέλος του μήνα η
υποβολή των δηλώσεων θα «τρέξει» με πιο γοργούς
ρυθμούς. Φέτος οι φορολογούμενοι πριν υποβάλουν τη
δήλωσή τους είναι υποχρεωμένοι να επικαιροποιήσουν τα
στοιχεία τους στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ: Έως σήμερα
έχουν κάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία περισσότεροι από

Ανεβάζει ταχύτητα η υποβολή των φορολογικών
δηλώσεων με πάνω από 7 στους 10 να μην πληρώνουν
επιπλέον φόρο. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, ήδη
εκδόθηκαν 421.351 εκκαθαριστικά. Όπως σημειώνει το
newmoney.gr για το σχεδόν 75% των φορολογουμένων δεν
προκύπτει απολύτως καμία επιπλέον επιβάρυνση, ενώ το
25% θα πληρώσει επιπλέον φόρο. Συγκεκριμένα: Για
108.196 εκκαθαριστικά, το 25,68% του συνόλου, προκύπτει
επιπλέον φόρος 54,7 εκατ. που αντιστοιχεί σε μέσο φόρο
505 ευρώ. Για 63.394 εκκαθαριστικά, το 15,05%, θα υπάρχει
συνολική επιστροφή 17,7 εκατ. που αντιστοιχεί σε μέσα
επίπεδα σε 279 ευρώ, ενώ τα 249.761 εκκαθαριστικά, το
59,28%, είναι μηδενικά. Οι φορολογούμενοι με χρεωστικό
εκκαθαριστικό σημείωμα έχουν τη δυνατότητα να
εξοφλήσουν το φόρο: Εφάπαξ έως τις 29 Ιουλίου 2022 με
έκπτωση 3% είτε σε 8 ίσες μηνιαίες δόσεις με την πρώτη
δόση να καταβάλλεται έως τις 29 Ιουλίου 2022 και την
τελευταία έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Η

προθεσμία υποβολής των
φορολογικών δηλώσεων λήγει
στις 30 Ιουνίου 2022 και η
ΑΑΔΕ με έναν αναλυτικό οδηγό
δίνει απαντήσεις για τους κρίσιμους
κωδικούς του νέου εντύπου Ε1 που

πρέπει να προσέξουν οι
φορολογούμενοι για να αποφύγουν
τις επιβαρύνσεις αλλά και τις
περιπέτειες με την Εφορία.
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1. Είναι υποχρεωτική η επικαιροποίηση των στοιχείων
επικοινωνίας μου για την υποβολή της δήλωσης; Τα
στοιχεία του φορολογούμενου απαιτείται να είναι
επικαιροποιημένα, καθόσον χρησιμοποιούνται και ως
στοιχεία επικοινωνίας από τη Φορολογική Διοίκηση. Κατά
την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης με χρήση της
διαδικτυακής υπηρεσίας για την επιβεβαίωση στοιχείων,
υποχρεωτικά θα πρέπει ο υπόχρεος και η σύζυγος να
έχουν ήδη επικαιροποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους
στο myAADE/Μητρώο & Επικοινωνία, μετά την 11/09/2021.
Εάν δεν τα έχετε επικαιροποιήσει, μέσω συνδέσμου θα
οδηγείστε στο myAADE για τη συμπλήρωση των στοιχείων
επικοινωνίας. Επισημαίνεται η ανάγκη να συμπληρώνετε
ορθά την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) σας, καθώς αυτή
χρησιμοποιείται για την κοινοποίηση πράξεων. Η
κοινοποίηση που έχει πραγματοποιηθεί στη συγκεκριμένη
διεύθυνση θεωρείται ότι έχει συντελεστεί νόμιμα με
αποτέλεσμα να επιφέρει όλες τις συνέπειες που
προβλέπονται από τον νόμο για τον φορολογούμενο. 2.
Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του ΑΜΚΑ κατά την
επιβεβαίωση των στοιχείων; Ναι. Σε περίπτωση που δεν
σας έχει χορηγηθεί ΑΜΚΑ, θα επιλέξετε έναν από τους
λόγους της μη απόκτησης. 3. Ο γιος μου συμπλήρωσε τα
18 έτη και είναι εξαρτώμενο μέλος μου. Πρέπει να
αποκτήσει δικό του Α.Φ.Μ.;

Τ

α ενήλικα τέκνα θα πρέπει
να διαθέτουν προσωπικό
Α.Φ.Μ. προκειμένου να τα
συμπεριλάβετε ως εξαρτώμενα
μέλη στη δήλωσή σας.

4. Δεν συμφωνώ με τα στοιχεία που είναι προσυμπληρωμένα στους κωδικούς των εισοδημάτων. Τι
πρέπει να κάνω; Επικοινωνήστε με τον εργοδότη ή φορέα
και σε περίπτωση λανθασμένης υποβολής, θα πρέπει ο
εργοδότης ή φορέας να υποβάλλει ηλεκτρονικά εκ νέου το
αρχείο με τα σωστά στοιχεία βεβαίωσης. Σε περίπτωση
που ο εργοδότης υποβάλλει εκ νέου αρχείο βεβαιώσεων θα
προ-συμπληρωθούν τα νέα στοιχεία. 5. Έχω εισπράξει
αναδρομικά συντάξεων. Πώς θα τα δηλώσω; Τα
αναδρομικά των προηγούμενων ετών θα δηλωθούν με
τροποποιητική δήλωση στην Δ.Ο.Υ. στα έτη που αφορούν.
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Εάν τα αναδρομικά αφορούν τα φορολογικά έτη 2015 κι
εφεξής,
η
τροποποιητική
δήλωση
υποβάλλεται
ηλεκτρονικά.
Οι
δηλώσεις
αυτές
υποβάλλονται
εμπρόθεσμα μέχρι 31/12/2022. 6. Οι κωδικοί με τα ποσά των
δαπανών 049-050 προσυμπληρώνονται; Οι συγκεκριμένοι
κωδικοί δεν προσυμπληρώνονται από την ΑΑΔΕ, αλλά το
ελάχιστο απαιτούμενο ποσό αναγράφεται από τους
φορολογούμενους. Προς διευκόλυνση του υπολογισμού
αυτού, η ΑΑΔΕ αναρτά την ηλεκτρονική πληροφόρηση που
έχει στη διάθεσή της και οι φορολογούμενοι έχοντας οι ίδιοι
το βάρος της απόδειξης, αναγράφουν τα ποσά αυτά που
πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Δαπάνες οι
οποίες έχουν μεν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα
πληρωμής, αλλά δεν περιλαμβάνονται στην αναρτώμενη
πληροφόρηση, συμπεριλαμβάνονται εφόσον πληρούν τις
ίδιες προϋποθέσεις και αποδεικνύονται από τον
φορολογούμενο με κάθε πρόσφορο μέσο. Στον εσωτερικό
πίνακα των κωδικών 049-050, εμφανίζονται επιπλέον οι
καταβολές φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ που
πραγματοποιήθηκαν εντός του 2021 καθώς και οι
καταβολές σε δόσεις δανείων, εφόσον υπάρχουν. Στα
αντίστοιχα πεδία, πρέπει να συμπληρωθούν οι καταβολές
σε δόσεις δανείων, η πληρωμή ενοικίων καθώς και η
καταβολή ποσού διατροφής εφόσον υπάρχουν και έχουν
πραγματοποιηθεί με τα οριζόμενα μέσα ηλεκτρονικής
πληρωμής εντός του 2021. 7. Ποιες εισφορές σε
ασφαλιστικούς φορείς συμπληρώνω; Εφόσον είστε
μισθωτός ή συνταξιούχος, στους κωδικούς αυτούς
συμπληρώνονται ποσά που αφορούν σε ασφαλιστικές
εισφορές που καταβάλλονται από τους ίδιους τους
μισθωτούς
ή
συνταξιούχους
σε
ασφαλιστικούς
οργανισμούς υποχρεωτικής ασφάλισης εξαιτίας εξαγοράς
χρόνου ασφάλισης, όπως χρόνου στρατιωτικής θητείας,
και οι οποίες μειώνουν το εισόδημα από μισθωτή εργασία
ή συντάξεις. Συμπληρώνονται ομοίως οι εισφορές ΝΑΤ,
όπως και τα ποσά που καταβάλλονται από τους ίδιους τους
μισθωτούς υπέρ ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης
(ΤΕΑ), κατά το μέρος που αφορούν τη μισθωτή τους
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εργασία. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν συμπληρώνονται τα ποσά των
ασφαλιστικών εισφορών που παρακρατούνται και
αποδίδονται από τον εργοδότη-ασφαλιστικό φορέα για
μισθωτούς- συνταξιούχους και που αναγράφονται στις
αντίστοιχες βεβαιώσεις αποδοχών. 8. Έχω αλλάξει κύρια
κατοικία μέσα στο 2021, πώς το δηλώνω; Θα επιλέξετε το
κίτρινο πλαίσιο στον πίνακα 5.1 και θα εισάγετε και τα
στοιχεία της άλλης κατοικίας, θα τη χαρακτηρίσετε, θα την
καταχωρήσετε και θα επιλέξετε «Μεταφορά στη Δήλωση».

Τέλος, θα επιλέξετε την τελευταία κύρια κατοικία και ξανά
«Μεταφορά στη Δήλωση». 9. Πώς θα συμπληρώσω στον
πίνακα 5.1 την ιδιοκατοίκηση; Θα επιλέξετε το κίτρινο
πλαίσιο, θα ανοίξει ο υποπίνακας στον οποίο δίνεται η
δυνατότητα επιλογής εμφάνισης είτε της περσινής εικόνας
δήλωσης ακινήτων, είτε της εικόνας του Ε9. Δηλώνετε
όποια ακίνητα ιδιοκατοικείτε, τα χαρακτηρίζετε ανάλογα
(κύρια – 1η δευτερεύουσα – 2η δευτερεύουσα – λοιπές –
αυτοτελείς βοηθητικοί χώροι), τα καταχωρείτε και τέλος
επιλέγετε «Μεταφορά στη Δήλωση». Για την περίπτωση
βοηθητικών χώρων που δεν βρίσκονται στην ίδια οικοδομή
με την κύρια ή τις δευτερεύουσες κατοικίες, η επιφάνεια και
η διεύθυνση τους συμπληρώνονται στα αντίστοιχα πεδία
της κύριας ή των δευτερευουσών κατοικιών. Επιπρόσθετα
για την δήλωση χρήσης αυτοτελών βοηθητικών χώρων
χωρίς στοιχεία κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας, η
επιφάνεια συμπληρώνεται στο πεδίο των βοηθητικών
χώρων και στην χρήση επιλέγεται αυτοτελείς βοηθητικοί
χώροι. Στην περίπτωση που δεν εμφανίζονται τα ακίνητα
που θέλετε να δηλώσετε θα επιλέξετε εισαγωγή νέου
ακινήτου και θα καταχωρήσετε όλα τα στοιχεία του
ακινήτου. 10. Πώς μπορώ να τροποποιήσω τα στοιχεία
ενός ακινήτου;

Ε

φόσον δεν συμφωνείτε με τα
στοιχεία των ακινήτων, όπως αυτά
εμφανίζονται, θα πρέπει να τα
διαγράψετε και να τα εισάγετε ως
νέα ακίνητα με τα σωστά στοιχεία.

Οι αλλαγές αυτές αφορούν αποκλειστικά στη συμπλήρωση
της δήλωσης Ε1 και δεν επηρεάζουν την περιουσιακή σας
εικόνα. 11. Ποιος είναι ο Αριθμός Παροχής Ρεύματος; Θα
τον αναζητήσετε στους λογαριασμούς ηλεκτρικού
ρεύματος που σας αποστέλλονται από τον πάροχο
ηλεκτρικής ενέργειας ή πάνω στον μετρητή κατανάλωσης.
Θα αναγράψετε τα εννέα πρώτα ψηφία χωρίς κενά. 12.
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Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του ταχυδρομικού
κωδικού για τις κατοικίες του Πίνακα 5.1; Η συμπλήρωση
του ταχυδρομικού κώδικα (Τ.Κ.) είναι υποχρεωτική για τα
ακίνητα τα οποία δηλώνονται στον Πίνακα αυτό. 13. Πώς
θα συμπληρώσω τη δήλωσή μου όταν έχω ενοίκιο κύριας
κατοικίας; Θα πρέπει να συμπληρώσετε τον πίνακα 5.1.
Επιλέγοντας το κίτρινο πλαίσιο, θα καταχωρήσετε τα
στοιχεία της κατοικίας, θα τη χαρακτηρίσετε και θα
επιλέξετε «Μεταφορά στη Δήλωση». ΠΡΟΣΟΧΗ: θα πρέπει
να κλικάρετε στον κωδικό 203 την ένδειξη «Μισθωμένη».
Στη συνέχεια θα συμπληρώσετε και τον πίνακα 6.11. 14.
Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του Αριθμού Δήλωσης
Μίσθωσης για κατοικία που ενοικιάζω (κύρια κατοικία,
δευτερεύουσα, για τέκνα που σπουδάζουν); Ναι. Στον
ΠΙΝΑΚΑ 6, στις νέες στήλες των πινάκων των
περιπτώσεων 11, 12 και 13 με τίτλο «Αριθμός Δήλωσης
Μίσθωσης», συμπληρώνεται ο αριθμός της Δήλωσης
Πληροφοριακών
Στοιχείων
Μίσθωσης
Ακίνητης
Περιουσίας της αντίστοιχης σύμβασης μίσθωσης. 15. Πώς
θα συμπληρώσω τη δήλωσή μου όταν είμαι
φιλοξενούμενος; Συμπληρώστε στον υποπίνακα του
κωδικού 801 τον Α.Φ.Μ. του προσώπου που σας φιλοξενεί,
τα τ.μ. της οικίας και τους μήνες φιλοξενίας. Εάν το
πρόσωπο που σας φιλοξενεί έχει ήδη υποβάλλει
φορολογική δήλωση και δεν έχει δηλώσει τη φιλοξενία, θα
πρέπει να προηγηθεί η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης
για να σας συμπεριλάβει στους φιλοξενούμενους. 16. Πώς
θα συμπληρώσω στη δήλωσή μου ότι φιλοξενώ φυσικά
πρόσωπα υπόχρεα σε δήλωση; Στον κωδικό (007-008)
ανοίγει υποπίνακας στον οποίο συμπληρώνετε τον Α.Φ.Μ.
του προσώπου που φιλοξενείται, τα τ.μ. της οικίας σας και
τους μήνες που τον φιλοξενήσατε. 17. Πώς θα
συμπληρώσω τη δήλωσή μου όταν διαμένω με τον/την
σύζυγό μου έχοντας επιλέξει την υποβολή χωριστής
δήλωσης και το ακίνητο που ιδιοκατοικούμε ανήκει
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στον/στην σύζυγό μου; Στον υποπίνακα του κωδικού 801
θα επιλέξει τη συνοίκηση με σύζυγο και στο πεδίο Α.Φ.Μ.
θα συμπληρώσει τον Α.Φ.Μ. του συζύγου που ανήκει το
ακίνητο. Ο/Η σύζυγος στον οποίο ανήκει το ακίνητο δεν θα
δηλώσει στον κωδικό 007 ότι φιλοξενεί τον/την σύζυγο. 18.
Πώς γίνεται επιβεβαίωση όταν ο γάμος δεν έχει δηλωθεί και
στον πίνακα επιβεβαίωσης δεν εμφανίζεται η σύζυγος; Θα
πρέπει να ενημερώσετε το Μητρώο της Δ.Ο.Υ. για την
έγγαμη σχέση. Μετά την ενημέρωση θα προχωρήσετε στην
επιβεβαίωση αφού πληκτρολογήσετε τον Α.Φ.Μ. της
συζύγου και τα υπόλοιπα στοιχεία της που απαιτούνται.

19. Έχω χωρίσει, πώς θα διαγράψω τη σύζυγο στον πίνακα
της επιβεβαίωσης; Θα πρέπει να ενημερώσετε το Μητρώο
της Δ.Ο.Υ. για τη διακοπή της έγγαμης σχέσης. Στη
συνέχεια, θα διαγράψετε τον Α.Φ.Μ. της συζύγου και
αυτόματα θα ακυρωθούν τα στοιχεία της. Τέλος, επιλέγετε
«Επιβεβαίωση». 20. Είναι υποχρεωτική η κοινή υποβολή
δήλωσης για τα μέρη συμφώνου συμβίωσης; Τα μέρη του
συμφώνου συμβίωσης (ΜΣΣ) δύνανται να υποβάλλουν
κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος εφόσον έχουν
ενημερώσει το Τμήμα – Γραφείο Διοικητικής και
Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.. Στην
περίπτωση αυτή έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση
με τους έγγαμους. 21. Έχω χωρίσει, πώς θα διαγράψω τη
σύζυγο στον πίνακα της επιβεβαίωσης; Πριν την
επιβεβαίωση των στοιχείων της δήλωσής σας πρέπει να
ενημερώσετε το Μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για τη
διακοπή της έγγαμης σχέσης. Στη συνέχεια, θα διαγράψετε
τον Α.Φ.Μ. της συζύγου και αυτόματα θα ακυρωθούν τα
στοιχεία της. Τέλος, επιλέγετε «Επιβεβαίωση». 22. Έχω
χωρίσει, πώς θα διαγράψω τον σύζυγο στον πίνακα της
επιβεβαίωσης; Πριν την επιβεβαίωση των στοιχείων της
δήλωσής σας πρέπει να ενημερώσετε το Μητρώο της
αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για τη διακοπή της έγγαμης σχέσης. Στη
συνέχεια, θα διαγράψετε τον Α.Φ.Μ. σας από το πεδίο της
«ΣΥΖΥΓΟΥ» και θα τον πληκτρολογήσετε στο πεδίο
«ΥΠΟΧΡΕΟΣ». Τέλος, επιλέγετε «Επιβεβαίωση». 23. Είμαι
σε κατάσταση πτώχευσης. Θα υποβάλω κοινή δήλωση με
τον/τη σύζυγό μου; Στην περίπτωση αυτή δεν υποβάλλεται
κοινή δήλωση. Η δήλωση που αφορά στην πτωχευτική
περιουσία υποβάλλεται χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
από τον σύνδικο πτώχευσης. Η δήλωση για τα λοιπά
εισοδήματα υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον ίδιο τον
φορολογούμενο. 24. Θέλω να υποβάλω δήλωση και ο/η
σύζυγος έχει αποβιώσει πριν την υποβολή της δήλωσης.
Τι να κάνω; Δηλώνεται ο θάνατος στο Τμήμα – Γραφείο
Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της
αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις. Ο/η
εν ζωή σύζυγος υποβάλει τη δήλωση ηλεκτρονικά, ενώ για
τον/την αποβιώσαντα/σα σύζυγο η δήλωση υποβάλλεται
από τους κληρονόμους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Για την
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ηλεκτρονική δήλωση του/της εν ζωή συζύγου στη
διαδικασία επιβεβαίωσης ισχύει ό,τι έχει αναφερθεί στις
περιπτώσεις του χωρισμού. 25. Είμαι φορολογικός
κάτοικος αλλοδαπής και εμφανίζεται λανθασμένα η
φορολογική μου κατοικία. Πώς θα την διορθώσω; Μπορείτε
να επιλέξετε την ορθή χώρα φορολογικής κατοικίας σας
από τη λίστα που εμφανίζεται. Στην περίπτωση αυτή θα
πρέπει να ενημερώσετε και το τμήμα Διοικητικής και
Μηχανογραφικής Υποστήριξης. 26. Ασκώ επιχειρηματική
δραστηριότητα και στη χρήση 2021 έχω εισόδημα και από
μισθωτή εργασία. Μπορώ να φορολογηθώ σύμφωνα με τις
διατάξεις της περ. στ’ παρ. 2 άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε.; Θα
υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αρχική σας δήλωση
δηλώνοντας τα εισοδήματά σας ως έσοδα από
επιχειρηματική δραστηριότητα και στη συνέχεια θα
υποβάλλετε τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
και κατόπιν ελέγχου όλων των προϋποθέσεων που ορίζει
ο νόμος θα καθοριστεί ο τρόπος φορολόγησης του
εισοδήματός σας. 27. Έχω βεβαίωση/απόφαση από τον
ασφαλιστικό φορέα με την οποία συνταξιοδοτήθηκα λόγω
αναπηρίας 80% και άνω. Δικαιούμαι την έκπτωση των 200
ευρώ; Όχι, γιατί δεν λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή
ασφαλιστική αναπηρία (περ. α’ παρ. 1 άρθρου 17 ΚΦΕ). 28.
Το ακίνητο μου δεν έχει ηλεκτροδοτηθεί και δεν υπάρχει
μετρητής κατανάλωσης. Τι θα συμπληρώσω στον
αντίστοιχο κωδικό;

Η

συμπλήρωση του αριθμού
παροχής για όλα τα ακίνητα είναι
υποχρεωτική. Στην περίπτωση
που δεν υπάρχει μετρητής θα
συμπληρώσετε τον εννιαψήφιο
αριθμό 999999999.

29. Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του ταχυδρομικού
κωδικού για τις κατοικίες του Πίνακα 5.1; Η συμπλήρωση
του ταχυδρομικού κώδικα (Τ.Κ.) είναι υποχρεωτική για τα
ακίνητα τα οποία δηλώνονται στον Πίνακα αυτό. 30. Έχω
εξαρτώμενο μέλος το οποίο δηλώνω στον πίνακα 8 της
δήλωσης, ενώ υπάρχει και η υποχρέωση υποβολής
φορολογικής δήλωσης από το μέλος. Θα πρέπει να
συμπληρώσω τα στοιχεία του εξαρτώμενου μέλους στον
υποπίνακα του κωδικού 007-008 για τη φιλοξενία; Εφόσον
το εξαρτώμενο μέλος συνοικεί μαζί σας και δηλώνεται στον
πίνακα 8 δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του
κωδικού 007-008.
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Λήγει η προθεσμία για την άσκηση ενδικοφανών προσφυγών στις Δ.Ο.Υ. κατά
των εκκαθαριστικών σημειωμάτων του ΕΝΦΙΑ 2022. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ
από το protothema.gr

Ο

ι ιδιοκτήτες ακινήτων που έλαβαν
«παραφουσκωμένα» εκκαθαριστικά
σημειώματα του φόρου μπορούν να
προσφύγουν, αρχικά, στις εφορίες και ακολούθως
στην δικαιοσύνη με το επιχείρημα ότι οι αυξήσεις
αυτές αντίκειται στην νομοθεσία και στο Σύνταγμα!

Σύμφωνα με την νομική ερμηνεία της ΠΟΜΙΔΑ «οι ρυθμίσεις των επιβαρυντικών
συντελεστών παραβιάζουν το άρθρο 4 του Συντάγματος που ορίζει ότι όλοι οι
Έλληνες συμμετέχουν στα δημόσια βάρη χωρίς διακρίσεις και ανάλογα με τις
δυνάμεις τους, αλλά και το άρθρο 21 για την προστασία της οικογένειας
δεδομένου ότι εισάγει ρυθμίσεις βαρύτατης υπερφορολόγησης της οικογενειακής
περιουσίας». H ΠΟΜΙΔΑ έθεσε στη διάθεση των μελών της μέσα από τη ΣΕΛΙΔΑ
ΜΕΛΩΝ εξειδικευμένο επεξεργάσιμο Υπόδειγμα Ενδικοφανούς Προσφυγής, με
πλήρη ανάλυση της αντισυνταγματικότητας και των λόγων ακύρωσης των
πράξεων Διοικητικού Προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ, και με λεπτομερείς περαιτέρω
κατευθύνσεις.

Ο

ι ιδιοκτήτες μπορούν να καταθέσουν
ενδικοφανείς προσφυγές στις ΔΟΥ όπου
ανήκουν προκειμένου και στη συνέχεια να
ασκήσουν προσφυγές στο Διοικητικό Πρωτοδικείο

, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για διεξαγωγή πιλοτικής δίκης στο
Συμβούλιο της Επικρατείας, που θα κρίνει παρεμπιπτόντως τη συνταγματικότητα
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των
νέων
ρυθμίσεων.
Οι
ενδικοφανείς προσφυγές κατά των
πράξεων
Διοικητικού
Προσδιορισμού του νέου ΕΝΦΙΑ,
όπως και εν συνεχεία οι προσφυγές
στα
Διοικητικά
Πρωτοδικεία,
ασκούνται μεμονωμένα και ατομικά
από κάθε ενδιαφερόμενο. Το
πρόβλημα με το νέο μοντέλο του
ΕΝΦΙΑ είναι πως, ενώ ο παλιός
Συμπληρωματικός
Φόρος
καταργήθηκε,
ισχύουν
ειδικοί
συντελεστές
προσαύξησης,
αν
συντρέχουν συνδυαστικά διάφορες
προϋποθέσεις
και
στις
συγκεκριμένες
περιπτώσεις
φορολογούμενων αυτό ακριβώς
συμβαίνει:
1.
Βρίσκονται
σε
περιοχές σημαντικής αύξησης των
αντικειμενικών αξιών 2. Η συνολική
αξία της περιουσίας τους υπερβαίνει
τις 500.000 € 3. Συμπεριλαμβάνουν
δικαίωμα σε αστικό οικόπεδο με τιμή
άνω των 150€/τ.μ. 4. Η συνολική αξία
του καθενός δικαιώματος υπερβαίνει
τις 400.000€ και η περιουσία του
φορολογούμενου τις 300.000 €. Ο
ίδιος ο εμπνευστής του αρχικού
ΕΝΦΙΑ,
Καθηγητής
Δημόσιας
Οικονομικής
στο
Πάντειο
Πανεπιστήμιο κ. Νίκος Καραβίτης,
χαρακτηρίζει το νέος μοντέλο του
άδικο και πολύπλοκο. Προτείνει δε
την πλήρη κατάργηση για όλους του
συμπληρωματικού φόρου και τη
διεύρυνση της φορολογικής βάσης
του ΕΝΦΙΑ μέσω της φορολόγησης
της μέχρι σήμερα αφορολόγητης
γης. Εν όψει και της λήξης
προθεσμίας υποβολής στις Δ.Ο.Υ.
ενδικοφανών
προσφυγών
εντείνονται
οι
διαμαρτυρίες
ιδιοκτητών για πολλαπλασιασμό
του φόρου του ΕΝΦΙΑ σε ιδιοκτήτες
από όλη τη χώρα. Σύμφωνα με την
ΠΟΜΙΔΑ
η
κατάσταση
δεν
διορθώνεται με την «πυροσβεστική»
απαλλαγή μεριδίων οικοπέδων έως
5% που αφορά ελάχιστο αριθμό
ιδιοκτητών, και, σε συνδυασμό με
την
τεράστια
άνοδο
των
αντικειμενικών
αξιών,
αφήνει
έκθετους σε δημευτική
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υπερφορολόγηση δεκάδες χιλιάδες
άλλους, οι οποίοι καλούνται να
χρηματοδοτήσουν
με
αιματηρό
τρόπο
τις
μειώσεις
των
υπολοίπων...
Ας
δούμε
ένα
χαρακτηριστικό
παράδειγμα
αντισυνταγματικής
ανισότητας
φορολογικής επιβάρυνσης μεταξύ
φορολογουμένων
με
ισάξιες
περιουσίες: O φορολογούμενος Α’
έχει 10 διαμερίσματα επί των
οποίων έχει δικαίωμα πλήρους
κυριότητας 100%, αξίας 100.000
ευρώ έκαστο (Τ.Ζ. 2.000 ευρώ, Σ.Ε.
1,50, τυπική επιφάνεια 79,37 τ.μ.,
μεσαίο κτίριο, μέσος όροφος Β’, 30
ετών) ήτοι συνολικής αξίας ΕΝΦΙΑ
10 x 100.000 ευρώ = 1.000.000 ευρώ.
Ο φορολογούμενος Β’ έχει στην ίδια
περιοχή ένα κτίριο με δέκα

διαμερίσματα
χωρίς
σύσταση
οριζοντίου ιδιοκτησίας επί του
οποίου έχει δικαίωμα πλήρους
κυριότητας 100% (Τ.Ζ. 2.000 ευρώ,
Σ.Ε. 1,50, συνολική επιφάνεια 583,00
τ.μ., μεσαίο κτίριο, μέσος όροφος Γ’,
30 ετών) αξίας ΕΝΦΙΑ ομοίως
1.000.000 ευρώ. Κύριος φόρος
(ενότητες
Α’
και
Β’):
Φορολογούμενος Α’: 10 x 296,61
ευρώ
=
2.996,10
ευρώ
Φορολογούμενος Β’: 2.178,67 ευρώ.
Πλέον του παραπάνω φόρου, οι ως
άνω
φορολογούμενοι
θα
πληρώσουν φόρο επί της συνολικής
αξίας ανά εμπράγματο δικαίωμα επί
ακινήτου (ενότητα Γ’) ως εξής: Φορολογούμενος Α’: 0 ευρώ Φορολογούμενος Β’: 2.700 ευρώ! (ο
οποίος επιβάλλεται βάσει κλίμακας
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όταν η αξία του 100% της πλήρους
κυριότητας του ακινήτου υπερβαίνει
τις 400.000 ευρώ και η συνολική αξία
της
ακίνητης
περιουσίας
του
φορολογούμενου υπερβαίνει τις
300.000 ευρώ). Τέλος, στο άθροισμα
του φόρου (ενότητες Α’, Β’ και Γ’) θα
επιβληθεί προσαύξηση φόρου 15%
επειδή
αμφότεροι
οι
φορολογούμενοι έχουν συνολική
αξία ακίνητης περιουσίας 1.000.000
ευρώ, με συνέπεια ο συνολικός
τελικός
φόρος
τους
να
διαμορφώνεται
εξής:
Φορολογούμενος Α’: (2.996,10 ευρώ
+ 0 ευρώ) x 1,15 = 3.445,52 ευρώ Φορολογούμενος Β’: (2.178,67 ευρώ
+ 2.700 ευρώ) x 1,15 = 5.610,47
ευρώ...

αύξηση του ενοικίου ακόμη και
25% σε σχέση με το ενοίκιο το 2019.
Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής δεν δεχθεί την αύξηση
είναι αναγκασμένος να αναζητήσει άλλη κατοικία. «Οι

Αυξήσεις έως και 25% για την ανανέωση των μισθώσεων
ζητούν οι ιδιοκτήτες, καθώς ο Αύγουστος και ο
Φεβρουάριος,
αποτελούν
τους
μήνες
που
πραγματοποιούνται οι περισσότερες μετακομίσεις,
ανανεώσεις μισθωτηρίων συμβολαίων αλλά και έναρξη
νέων. Σύμφωνα με την έρευνα της E-Real Estates,
Πανελλαδικό Δίκτυο Κτηματομεσιτών, ήδη από αρχές
Ιουνίου του τρέχοντος έτους, μέρος των ιδιοκτητών που
εκμισθώνουν ακίνητα έχουν προβεί σε επικοινωνία με τους
ενοικιαστές για την ανανέωση της τριετούς μισθωτικής
σύμβασης που επίκειται να λήξει εντός των επομένων 2-3
μηνών.

Μ

έρος των ιδιοκτητών ακινήτων
για να πραγματοποιήσουν την
ανανέωση της μισθωτικής
σύμβασης στον ίδιο ενοικιαστή, ζητούν
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ιδιοκτήτες επειδή γνωρίζουν ότι η εύρεση κατοικίας με
προσιτό ενοίκιο και παράλληλα η εύρεση κατοικίας που να
συνάδει η κατάσταση του ακινήτου με το ζητούμενο
μίσθωμα αποτελεί «τζόκερ», ξέρουν ότι ο ενοικιαστής θα
αναγκαστεί να αποδεχθεί την όποια αύξηση, διότι δεν
υπάρχουν επιλογές και παράλληλα μια μετακόμιση έχει
μεγάλο κόστος», επισημαίνει ο πρόεδρος της E- Real
Estates, Θέμης Μπάκας. «Το μεγαλύτερο μέρος των
ιδιοκτητών που ζητούν ραγδαίες αυξήσεις δεν είναι φυσικά
πρόσωπα που εκμισθώνουν 1-2 ακίνητα, αλλά ιδιοκτήτες
(φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα) πολλών διαμερισμάτων
και
ολόκληρων
πολυκατοικιών.
Χαρακτηριστικό
παράδειγμα αποτελεί η επικοινωνία ιδιοκτήτη με τον
ενοικιαστή όπου όταν ο ενοικιαστής του ανάφερε ότι η
αύξηση που ζητάει είναι μεγάλη (25%), ο ιδιοκτήτης του
απάντησε, μπες στις ιστοσελίδες των αγγελιών να δεις τι
ζητάνε για 50τμ. Επιπλέον, δεν είναι λίγοι οι ιδιοκτήτες που
επικοινωνούν με μεσιτικά γραφεία της περιοχής τους
κάνοντας έρευνα αγοράς, να γνωρίσουν τη σημερινή
εικόνα των ζητούμενων μισθωμάτων, ώστε να
ενημερώσουν τον ενοικιαστή για τη νέα αύξηση στην
ανανέωση της μισθωτικής σύμβασης», αναφέρει.

«Όνειρο Θερινής Νυκτός» αποτελεί η εύρεση προσιτού
ενοικίου, σύμφωνα με την ίδια έρευνα. Προσιτή κατοικία
σύμφωνα με τη Eurostat είναι κάθε κατοικία που δεν
αναγκάζει ένα νοικοκυριό να ξοδέψει περισσότερο από
30% του διαθέσιμου μηνιαίου εισοδήματός του σε συνολικά
έξοδα κατοικίας (ενοίκιο/δόση δανείου, λογαριασμοί,
κοινόχρηστα).

Η

ραγδαία αύξηση του κόστους
στέγασης στη χώρα μας
συγκριτικά με τα εισοδήματα
καταγράφεται από το 2018

, όπου σύμφωνα με έρευνα της Eurostat, μεταξύ των
κρατών μελών της ΕΕ-27 το κόστος στέγασης για τους
ενοικιαστές με ενοίκιο σε τιμές αγοράς ήταν το υψηλότερο
στην Ελλάδα, καθώς το 83,1% των ενοικιαστών δαπάνησε
πάνω από το 40 % του εισοδήματός τους για στέγαση, όταν
ο μέσος όρος δαπάνης στην ΕΕ-27 δεν ξεπερνούσε το
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25,1%. Το 2019, νέα έρευνα της Eurostat καταγράφει ότι το
62,1% των ενοικιαστών στη χώρα (πρωταθλήτρια η Ελλάδα
στο κόστος στέγασης στην Ε.Ε) μας δαπανούσαν άνω του
50% του εισοδήματος τους για το κόστος στέγασης. Το
αντίστοιχο ποσοστό ενοικιαστών στη Ρουμανία ήταν
29,4%,στην Ισπανία 26,2%,στη Βουλγαρία 24,2%, στη
Πορτογαλία 14,5%, στη Γερμανία 10%, στη Γαλλία 8,6% και
στη Κύπρο μόλις 4,4%. Σήμερα, μετά την ραγδαία αύξηση
των ενοικίων, την εκτίναξη του πληθωρισμού και την
ενεργειακή κρίση, το κόστος στέγασης έχει αυξηθεί
περαιτέρω. Εν έτει 2022, οι ενοικιαστές στη χώρα μας
δαπανούν το 60%-70% ενός μισθού για το κόστος στέγασης
και αν πρόκειται για οικογενειακή κατοικία σχεδόν έναν
ολόκληρο μισθό. Πρόσφατη έρευνα της ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
αναφέρει ότι τα 4 από τα 10 νοικοκυριά βρίσκονται σε
στεγαστική κρίση, ήτοι το 40% του πληθυσμού της χώρας
μας και ακολουθεί η Βουλγαρία με 17,4%, ενώ στην
Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται στο 9,2%.
Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση στις 20/2/2020 της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
(Καθολική πρόσβαση σε στέγαση αξιοπρεπή, βιώσιμη και
οικονομικά προσιτή σε μακροπρόθεσμη βάση) με εισηγητή
τον Raymond HENCKS, οι στεγαστικές πολιτικές των
κρατών μελών δεν μπορούν να περιορίζονται στο
αποκλειστικό στόχο να βοηθήσουν τα ευάλωτα άτομα να
βάλουν… ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους, πρέπει
να μεριμνούν για την προσαρμογή της κατοικίας στην
κατάσταση της οικογένειας και για τη βελτίωση της
ποιότητας της κατοικίας, ιδίως μέσω της αναβάθμισης των
υφιστάμενων κατοικιών, δηλαδή να εξασφαλίζουν
αξιοπρεπή και προσιτή στέγη σε όλους τους πολίτες, εκεί
όπου διαπιστώνονται τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές
ανάγκες.
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ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος

παρέμβασης που χρειαζόταν στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008,
ακόμη και αν οι εταιρείες αποτύχουν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι
φορολογούμενοι να πληρώσουν δισεκατομμύρια λίρες για να υποστηρίξουν
οντότητες όπως η Royal Bank of Scotland. Το καθεστώς εξυγίανσης «μειώνει τους
κινδύνους για τους καταθέτες και το χρηματοπιστωτικό σύστημα και προστατεύει

Η

Τράπεζα της
Αγγλίας κατέληξε
στο συμπέρασμα
ότι ο σχεδιασμός
έκτακτης ανάγκης στις
μεγαλύτερες τράπεζες
του Ηνωμένου
Βασιλείου σημαίνει
ότι καμία δεν πρέπει
να απαιτεί δημόσια
διάσωση σε
περίπτωση κρίσης.
Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η
πολυαναμενόμενη απάντηση της
κεντρικής τράπεζας της Αγγλίας
(ΒΟΕ) στις αυτοαξιολογήσεις οκτώ
τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων
των HSBC Holdings και Barclays,
διαπίστωσε ότι τα εσωτερικά τους
συστήματα
θα
έπρεπε
να
αποτρέψουν το είδος της κρατικής

καλύτερα τα δημόσια κεφάλαια του Ηνωμένου Βασιλείου», δήλωσε ο Ντέιβ
Ράμσντεν, αναπληρωτής κυβερνήτης για τις αγορές και τις τράπεζες στην BOE,
την Παρασκευή.

Η

κεντρική τράπεζα πρόσθεσε ότι ακόμη και
αν χρειαζόταν εκκαθάριση μιας τράπεζας,
οι πελάτες θα μπορούσαν να συνεχίσουν να
έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους κανονικά.
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Οι τράπεζες των οποίων τα σχέδια
εξετάστηκαν ήταν οι Barclays,
HSBC, Lloyds Banking Group Plc,
Nationwide, NatWest Group Plc, το
βρετανικό
τμήμα
της
Banco
Santander SA, Standard Chartered
Plc και Virgin Money UK Plc. «Οι
τράπεζες
που
αντιμετωπίζουν
σοβαρές δυσκολίες μπορούν να
παραμείνουν ανοιχτές και να
συνεχίσουν να παρέχουν ζωτικής
σημασίας τραπεζικές υπηρεσίες»,
δήλωσε η Εκτελεστική Διευθύντρια
Εξυγίανσης της BOE Sasha Mills.
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«Με τους επενδυτές, όχι τους φορολογούμενους, πρώτους στη σειρά για να
επιβαρυνθούν τις δαπάνες». Ενώ η BOE δεν βρήκε ουσιαστικά ζητήματα στα
σχέδια των τραπεζών, εντόπισε ελλείψεις στον τρόπο με τον οποίο η HSBC και η
Standard Chartered επεξεργάζονταν την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση
ρευστότητας και τις επιλογές τους για αναδιάρθρωση σε μια κρίση. Η Lloyds, η
οποία διασώθηκε μετά τη συγχώνευσή της το 2008 με την HBOS, διαπιστώθηκε
επίσης ότι υστερούσε στην ανάλυση ρευστότητάς της. Τα ζητήματα θα
μπορούσαν να δυσκολέψουν τα ανώτερα στελέχη και τις ρυθμιστικές αρχές «να
λάβουν έγκαιρες και ισχυρές αποφάσεις», σύμφωνα με την έκθεση. Και οι τρεις
τράπεζες έχουν δεσμευτεί να εργαστούν για τις ελλείψεις, με την HSBC να λέει ότι
οι αλλαγές της «ενδεχομένως θα εκτελεστούν σε μια πολυετή περίοδο». Η έκθεση
βρήκε επίσης «περιοχές για περαιτέρω βελτίωση» σε έξι τράπεζες, που σημαίνει
ότι μόνο η μονάδα της Santander εμφανίστηκε χωρίς κανένα ζήτημα.

κατάργηση της πλατφόρμας του παλαιού εξωδικαστικού
και η αποκλειστική προθεσμία που δίνεται στους οφειλέτες
να ρυθμίσουν την οφειλή τους μέσω της νέας πλατφόρμας,
αντιμετωπίζει το ζήτημα του τεράστιου διοικητικού κόστους
που παράγεται εξαιτίας της ανάγκης διατήρησης
ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων παρ. 2 του
άρθρου 4 του ν. 4469/2017, προκειμένου να εξυπηρετείται
πλήθος αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο αυτού
του νόμου, αλλά δεν σημειώνουν καμία πρόοδο και
βρίσκονται μακράν σε πρώιμα στάδια διαδικασίας.

Τέλος στην παλαιά πλατφόρμα που ψηφίστηκε το 2017,
βάζει τροπολογία στο νομοσχέδιο για το ΤΧΣ που
ψηφίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής. Όπως τονίζει το
insider.gr η τροπολογία προβλέπει την κατάργηση της
πλατφόρμας στην οποία εκκρεμούν – απροσδιόριστου
ύψους – αιτήσεις για ρύθμιση χρεών, οι οποίες πλέον θα
πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν εκ νέου στην
πλατφόρμα εξωδικαστικής ρύθμισης του νέου πτωχευτικού
νόμου που ψηφίστηκε το 2020. Μάλιστα, η ρύθμιση ή μη της
οφειλής μέσω της πλατφόρμας του Πτωχευτικού θα πρέπει
να γίνει εντός 20 ημερών ή σε διαφορετική περίπτωση θα
θεωρηθεί ότι απέβη άκαρπη. Ειδικότερα, η τροπολογία
προβλέπει ότι «για τις εκκρεμείς αιτήσεις εξωδικαστικού
μηχανισμού του ν. 4469/2017 στις οποίες δεν επιτεύχθηκε
συμφωνία αναδιάρθρωσης, παρέχεται αποκλειστική
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, προκειμένου να ολοκληρωθούν και να
υπογραφεί σύμβαση αναδιάρθρωσης, σε περίπτωση που
εγκριθεί η πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών. Σε
περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας,
παύουν αυτοδικαίως στο στάδιο που ευρίσκονται και
τεκμαίρεται ότι έχουν περατωθεί ως άκαρπες». Παράλληλα,
η διάταξη συμπληρώνει ότι η λειτουργία της ηλεκτρονικής
υποβολής αίτησης στο πλαίσιο του άρθρου 4 παρ. 2 ν.
4469/2017 παύει και αυτή τηρεί τα απαραίτητα ιστορικά
στοιχεία. Σύμφωνα με το αιτιολογικό της τροπολογίας, η

Ε

φόσον έχει τεθεί σε ισχύ ο ν.
4738/2020 και έχει τεθεί σε πλήρη
λειτουργία νέα, αναβαθμισμένη
ηλεκτρονική πλατφόρμα, που μπορεί
να εξυπηρετήσει άρτια τις ανάγκες
εξωδικαστικής ρύθμισης των
οφειλών των επιχειρήσεων, η
παλαιά πλατφόρμα παύει να έχει
λόγο ύπαρξης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, στην πλατφόρμα
του παλαιού εξωδικαστικού νόμου, ο οποίος ρύθμιζε τα
χρέη επιχειρήσεων των ετών 2017 και 2018, παρέμενε…
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πιστός αριθμός οφειλετών, οι οποίοι αξιοποιούσαν κενά
της διαδικασίας για να αποκομίσουν προστασία διαρκείας
από τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Και αυτό διότι ο
νόμος 4469/2017 προέβλεπε ότι όσο ο πιστωτής (τράπεζα
– Δημόσιο) καθυστερούσε να δώσει απάντηση στην
πρόταση ρύθμισης του οφειλέτη (είτε ότι αυτή εγκρίνεται
είτε ότι απορρίπτεται), η αίτηση ρύθμισης παρέμενε σε
εκκρεμότητα και δεν μπορούσε να ασκηθεί κανένα μέτρο
αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη. Ο νόμος
προέβλεπε προθεσμία ενός μηνός για να δώσουν
απάντηση οι πιστωτές, ωστόσο η προθεσμία ουδέποτε
τηρήθηκε, ακόμη και μετά τις βελτιώσεις που επήλθαν στον
νόμο το 2018. Και όταν κάποια στιγμή το Δημόσιο
προχωρούσε σε κατάσχεση ή η τράπεζα εκκινούσε
διαδικασίες πλειστηριασμού κατά του οφειλέτη, ο
τελευταίος επικαλούνταν ότι η υπόθεσή του βρίσκεται εν
αναμονή απάντησης για ρύθμιση από τους πιστωτές και
άρα δεν μπορούσε να ασκηθεί κατά αυτού κανένα μέτρο.
Σημειώνεται ότι για χρέη άνω των 300 χιλιάδων ευρώ, η
διαδικασία διαπραγμάτευσης του οφειλέτη με τους
πιστωτές που όριζε ο νόμος 4469/2017 για την επίτευξη
ρύθμισης, ήταν χειροκίνητη. Αντιθέτως, για χρέη κάτω των
300 χιλιάδων ευρώ, η διαδικασία ήταν αυτοματοποιημένη.

Ε

πομένως, οφειλέτες με χρέη προς
τράπεζες και Δημόσιο άνω των
300 χιλιάδων ευρώ είχαν κάθε
λόγο να ελπίζουν σε χρονοβόρες
διαδικασίες που θα παρέτειναν τη
ρύθμιση των χρεών τους και θα τους
παρείχαν μακράς διάρκειας ασυλία
από καταδιωκτικά μέτρα.

Και αυτό διαπιστώθηκε όταν, παρά τη δημιουργία της νέας
πλατφόρμας του πτωχευτικού νόμου το 2020, η οποία
ρύθμιζε όλα τα χρέη και όχι μόνο αυτά του 2017 και 2018,
αρκετοί οφειλέτες επέμειναν να παραμείνουν στην παλαιά
πλατφόρμα… Η απλή λογική λέει ότι οι οφειλέτες αυτοί θα
συνέχισαν να έχουν χρέη και μετά το 2018. Οι πληροφορίες
αναφέρουν
ότι
στην
πλατφόρμα
του
παλαιού
εξωδικαστικού μηχανισμού είχαν υποβληθεί γύρω στα
7.000 αιτήματα και είχαν ρυθμιστεί περίπου 5.000. Από την
αφαίρεση δεν συνάγεται, πάντως, ότι τα υπόλοιπα 2.000
αιτήματα παραμένουν στην παλαιά πλατφόρμα. Πλέον, όλα
τα χρέη, όχι μόνο επιχειρήσεων αλλά και φυσικών
προσώπων, προς όλους τους πιστωτές τους, θα
ρυθμίζονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ν.
4738/2020.

Με την πρώτη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της
ανάγκης διασύνδεσης της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας
Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών, του Ηλεκτρονικού
Μητρώου Φερεγγυότητας του ν. 4738/2020 και του
Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών
Υποθέσεων
Πολιτικής
και
Ποινικής
Δικαιοσύνης
(Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.-ΓΙ.Π.)
με
τα
ηλεκτρονικά
συστήματα
πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.»). Προβλέπεται ότι τα
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συστήματα αυτά διαλειτουργούν και ανταλλάσσουν
πληροφορίες με βάσεις δεδομένων του δημόσιου τομέα ή
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, κάτι που ενισχύει την
αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών συστημάτων και
βελτιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται, προσδίδοντας

μεγαλύτερη διαφάνεια. Η δεύτερη τροπολογία αφορά στο
πρόγραμμα κρατικής επιδότησης των ευάλωτων
νοικοκυριών μέχρι να συσταθεί ο Φορέας Ακινήτων που θα
αποκτά την πρώτη κατοικία τους για να τους την
επαναμισθώσει, προστατεύοντας με τον τρόπο αυτό το
δικαίωμα στη στέγαση. Όπως αναφέρει η τροπολογία, με
τον ν. 4916/2021 θεσπίστηκε ένα πρόγραμμα για κρατική
στήριξη των δανείων πρώτης κατοικίας, το οποίο παρέχει
κρατική επιδότηση του στεγαστικού δανείου των
ευάλωτων οφειλετών. Η διάρκεια του προγράμματος είναι
δεκαπέντε (15) μήνες, ενώ, με την έγκριση της αίτησης και
την καταβολή οριζόμενης επιδοτούμενης δόσης, παρέχεται
αποφυγή μέτρων των πιστωτών, όπως κατασχέσεις,
πλειστηριασμοί και εξώσεις. Όπως αναφέρει η
τροπολογία, δεδομένου ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα,
μέσω της οποίας υποβάλλεται αίτηση, ολοκληρώνεται
σύντομα και θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία, είναι απαραίτητη
η σύνδεση των προθεσμιών για υποβολή των αιτήσεων με
την πλήρη λειτουργία αυτής, ώστε να μην απωλεσθούν οι
σχετικές προθεσμίες υποβολής από τους οφειλέτες.
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που θέλουν να πουλήσουν οι
εταιρίες. Ένα άλλο τμήμα μπορούν
να το αξιοποιήσουν οι ίδιες οι
εταιρίες
διαχείρισης
με
τις
μεγαλύτερες εξ' αυτών να έχουν ήδη
δημιουργήσει τμήματα ή θυγατρικές
με σκοπό την εκμετάλλευση μετά
από αναπαλαίωση των ακινήτων.

Σ

υνολικά 23 «παίκτες» κινούνται στην ελληνική
δευτερογενή αγορά «κόκκινων δανείων»,
με τους 13 από αυτούς (servicers), να είναι
ιδιαίτερα δραστήριοι και να διαχειρίζονται
περιουσιακά στοιχεία, τα οποία υπολογίζονται
σε περίπου 134 δισ. ευρώ…

, καθώς περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ένα απόθεμα σε περιουσιακά στοιχεία, από
πάσης φύσεως ακίνητα που μπορεί και να φθάνει τα 250.000. Όπως σημειώνει το
liberal.gr πρόκειται για περιουσιακά στοιχεία που αγόρασαν τουλάχιστον 17
μεγάλα funds και έδωσαν προς διαχείριση στους servicers, οι οποίοι με τη σειρά
τους τα μεταπωλούν ή τα εκμεταλλεύονται και καθώς η αγορά μεγαλώνει και
ωριμάζει εκτιμάται ότι δίνει ευκαιρίες εισόδου σε τρίτους. Αυτή είναι η
δευτερογενής αγορά. Όσο για το κατ’ εκτίμηση νούμερο των περιουσιακών
στοιχείων περιλαμβάνει από κατοικίες και διαμερίσματα, μέχρι οικόπεδα,
εμπορικά και επαγγελματικά ακίνητα, καταστήματα, βιομηχανικές και βιοτεχνικές
μονάδες, αποθήκες και μονάδες logistics. Από μόνο του αυτό δείχνει, όχι μόνο
την ανάγκη προσεκτικής διαχείρισης, αλλά και τη δύναμη που έχουν
συγκεντρώσει οι servicers στην αγορά, στους οποίους τα funds εκχώρησαν όλο
αυτό το απόθεμα που αγόρασαν από τις τράπεζες. Δείχνει ακόμα, ότι όσο και αν
τα κόκκινα δάνεια έφυγαν από τις τράπεζες, παραμένουν όμως στην οικονομική
ζωή του τόπου και την ελληνική κοινωνία ευρύτερα. Από την άλλη, έμπειρα
στελέχη εκτιμούν ότι η ωρίμανση της αγοράς και των εταιριών διαχείρισης, όπως
επίσης και η δημιουργία πλατφόρμας sale and lease-back για την ένταξη των
ιδιοκτητών που δεν κατάφεραν να εξοφλήσουν τα δάνεια που έλαβαν, θα
βοηθήσουν σχετικά στην απορρόφηση κραδασμών και στην εδραίωση των
εταιριών διαχείρισης. Οι εταιρίες διαχείρισης που είχαν πάρει άδεια από την
Τράπεζα της Ελλάδος ήταν 26. Πέρυσι το Δεκέμβριο όμως και φέτος το Μάρτιο
ανακλήθηκε η άδεια για δύο από αυτές και στο μεταξύ συγχωνεύτηκαν DoValue
και doValue Hellas που αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες και πλέον δραστήριες
εταιρίες στην αγορά των NPE. Η αγορά θέλει να προχωρήσει τις συναλλαγές,
καθώς το ρίσκο της συγκέντρωσης όλου αυτού του βάρους αμβλύνεται, ενώ οι
ταμειακές ροές αναμένεται έτσι να επιταχυνθούν. Θα επιταχυνθούν περαιτέρω
από το ενδιαφέρον νέων μικρών, μεγάλων και περιστασιακών ενδιαφερόμενων,
που αναμένεται να αναζητήσουν ευκαιρίες, παρέχοντας πρόσθετη ρευστότητα
στην αγορά και απορροφώντας κάποιο μέρος από το σύνολο του αποθέματος

Συνολικά 17 funds υπολογίζεται ότι
έχουν κάνει τις μεγαλύτερες αγορές
κόκκινων δανείων στην Ελλάδα.
Αγόρασαν τα κόκκινα δάνεια στις
παρακάτω τιμές και στη συνέχεια
έδωσαν τη διαχείριση αυτών των
περιουσιακών στοιχείων στους
servicers.
Η
κατάταξη
παρουσιάζεται σύμφωνα με την
ακαθάριστη αξία των δανείων, όπως
τα
επεξεργάστηκε
η
Octane
Management Consultants κι έχει ως
εξής: Davidson Kempner αγορές 15,1
δισ. ευρώ, Intrum αγορές 13,5 δισ.
ευρώ, doValue 11,4 δισ. ευρώ, Bain
Capital 3,5 δισ. ευρώ, B2Holding 3
δισ. ευρώ, PIMCO 2,7 δισ. ευρώ
Hoist 2,4 δισ. ευρώ, Carval-Intrum 2
δισ. ευρώ, Ellington Solutions 1,6
δισ. ευρώ, Aldridge 1,3 δισ. ευρώ,
Apollo 1,2 δισ. ευρώ, Fortress 1,1
δισ. ευρώ, Elliot-Centerbridge 900
εκατ. ευρώ, Astir NPL Finance 700
εκατ. ευρώ, APS 400 εκατ. ευρώ,
Cross Ocean Partners 300 εκατ.
ευρώ και Carval 100 εκατ. ευρώ. Στο
μεταξύ οι 13 μεγαλύτεροι και πιο
δραστήριοι από τους παίκτες που
διαχειρίζονται
κάπου
250.000
ακίνητα και συνολικά περιουσιακά
στοιχεία (όχι μόνον NPE) έως και 134
δισ. ευρώ από τα δάνεια αυτά
σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας
της Ελλάδος που επεξεργάστηκε η
Octane Management Consultants
(και κάποια μπορεί να έχουν
αλλάξει), είναι οι παρακάτω: doValue
36 δισ. ευρώ, Cepal 30 δισ. ευρώ,
Intrum Hellas 28 δισ. ευρώ, Qquant
11 δισ. ευρώ, PQH 9 δισ. ευρώ,
B2Kapital 4 δισ. ευρώ, PIMCO 4 δισ.
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ευρώ, APS 3 δισ. ευρώ, Apollo 3 δισ. ευρώ, Artemis 2 δισ. ευρώ, SFS 1,5 δισ. ευρώ,
UCI 500 εκατ. ευρώ και Mountstreet 500 εκατ. ευρώ

Ξεπέρασε τα 87,6 δισ. ευρώ η ονομαστική αξία των κόκκινων δανείων που
διαχειρίζονται οι Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις
(ΕΔΑΔΠ) στο πρώτο τρίμηνο του έτους, καταγράφοντας μία αύξηση κατά 7,9 δισ.
ευρώ σε σύγκριση με το τέλος του 2021. Όπως καταγράφει η efsyn.gr σύμφωνα
με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση
επιχειρηματικών δανείων ανήλθε σε 32,811 δισ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου
του 2022, από 32,026 δισ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου.
Ειδικότερα, η ονομαστική αξία των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές
επιχειρήσεις (ΜΧΕ) αυξήθηκε κατά 763 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 3,708 δισ.

«Έκρηξη» εσόδων, κερδοφορίας και ταμειακών ροών
εμφάνισε, κατά τη χρήση 2021,

Η

doValue Greece, που αποτελεί
τον μεγαλύτερο, σε μερίδιο
αγοράς, εγχώριο διαχειριστή
απαιτήσεων από δάνεια και
πιστώσεις, ενώ η διοίκησή της
εκτιμά ότι υπάρχουν περιθώρια
περαιτέρω ανάπτυξης εργασιών

, λόγω της συνεχιζόμενης πολιτικής εξυγίανσης
ισολογισμών των τραπεζών, αλλά και των συνεπειών της
γεωπολιτικής κρίσης. Όπως σημειώνει το euro2day.gr η
κατά 80% θυγατρική του ιταλικού ομίλου doValue SPA (σ.σ.
το υπόλοιπο 20% ελέγχεται από τη Eurobank) είχε στις 31
Δεκεμβρίου 2021 υπό διαχείριση συνολικές απαιτήσεις
ύψους περίπου 33 δισ. ευρώ, οι οποίες αφορούν σε
περισσότερους από 1 εκατομμύριο δανειολήπτες (ιδιώτες,
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεγάλες εταιρείες). Πέραν
της συνεργασίας με τη Eurobank (ανάληψη διαχείρισης
διάρκειας 14 ετών για το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων
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ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του
2022. Από τα υπό διαχείριση δάνεια
προς τις ΜΧΕ, ποσό 16,728 δισ.
ευρώ
αφορά
δάνεια
προς
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Η
ονομαστική αξία των υπό διαχείριση
δανείων
προς
λοιπά
χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα
αυξήθηκε κατά 24 εκατ. ευρώ και
ανήλθε στα 104 εκατ. ευρώ στο τέλος
του α΄ τριμήνου του 2022. Η
ονομαστική αξία των υπό διαχείριση
δανείων
προς
ελεύθερους
επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές
επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 556
εκατ.
ευρώ
έναντι
του
προηγούμενου
τριμήνου
και
διαμορφώθηκε σε 12,231 δισ. ευρώ
στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2022.

ανοιγμάτων
καθώς
και
των
δανείων
πρώιμης
καθυστέρησης), η doValue Greece διαχειρίζεται τις
τιτλοποιήσεις Cairo, Mexico, Frontier και Pillar (σ.σ.
πρόκειται να μεταφερθεί στην Quant) καθώς και τα
χαρτοφυλάκια δανείων Icon, Solar, Eclipse και Polis. Ο
mega servicer έκλεισε την οικονομική χρήση 2021 με έσοδα
από διαχείριση ύψους 175,02 εκατ. ευρώ (+237%),
ξεπερνώντας σημαντικά, σύμφωνα με τη διοίκησή του, τον
προϋπολογισθέντα στόχο. Τα EBITDA εκτοξεύτηκαν σε
106,34 εκατ. ευρώ από 34,28 εκατ. ευρώ το 2020, με το
σχετικό περιθώριο να διαμορφώνεται στο 60,76%. Τα προ
φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 70,8 εκατ. ευρώ από 14,8
εκατ. ευρώ το 2020 και τα μετά από φόρους σε 55,7 εκατ.
ευρώ από 10,34 εκατ. ευρώ. Πρόγευση των παραπάνω
εντυπωσιακών επιδόσεων είχαν δώσει τα αποτελέσματα
της μητρικής, doValue SPA, από τα οποία προέκυπτε ότι
Ελλάδα και Κύπρος συνεισέφεραν το 39% των μεικτών
εσόδων (220 εκατ. ευρώ), παρότι έφεραν το 23% των
εισπράξεων. Όπως ανέφερε η doValue, τα έσοδα και τα
EBITDA υποστηρίχθηκαν από τις υψηλότερες χρεώσεις,
που χαρακτηρίζουν ελληνική και κυπριακή αγορά, σε
σχέση με τον μέσο όρο. Σύμφωνα με τη διοίκηση της
doValue Greece, η σημαντική αύξηση των εσόδων
σχετίζεται αφενός με το ότι η χρήση 2021 ενσωματώνει
αποτελέσματα 12 μηνών, έναντι 6 μηνών της χρήσης 2020,
αφετέρου με την υλοποίηση νέων συμβάσεων διαχείρισης
μη εξυπηρετούμενων δανείων και με τα αυξημένα έσοδα
υφιστάμενων συμβάσεων.

Ο

ι καθαρές ταμειακές ροές από
λειτουργικές δραστηριότητες
ανήλθαν σε 69,2 εκατ. ευρώ

, καλύπτοντας, σε συνδυασμό με χρήση ταμειακών
διαθεσίμων, σημαντικές επενδύσεις ύψους 39,2 εκατ. ευρώ,
για αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων (νέα
πληροφοριακά συστήματα), τη διανομή μερίσματος (12,5
εκατ. ευρώ) και τη μείωση του -ενδοομιλικού- δανεισμού
από τη μητρική κατά 34 εκατ. ευρώ. Στο τέλος του 2021, τα
ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώνονταν σε 21,1 εκατ. ευρώ.
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μεταφερθεί
στους Servicers.

Ο

ι πλειστηριασμοί
αποτελούν, για
μια μεγάλη
μερίδα υποψήφιων
αγοραστών, την πιο
σίγουρη εναλλακτική
για την απόκτηση
ακινήτου.

Κι αυτό με το σκεπτικό ότι ακίνητα
για τα οποία πρόκειται να χτυπήσει
το ηλεκτρονικό σφυρί, διατίθενται σε
σημαντικά χαμηλότερες τιμές, έναντι
της εμπορικής τους αξίας. Είναι
όμως, έτσι; Όπως εξηγεί στο
Liberalmarkets,
ο
Παναγιώτης
Μερεκούλιας, Managing Partner της
κατασκευαστικής
εκτιμητικής
εταιρείας Values, περιγράφοντας το
τοπίο των κόκκινων δανείων,

Σ

την παρούσα φάση
χρέος ονομαστικής
αξίας περίπου 80
δισ. ευρώ έχει

Κι αυτό προκειμένου να γίνει σωστή
διαχείριση τους και να προωθηθούν
στην αγορά, «όχι βυθίζοντας την
αλλά καλύπτοντας το κενό ζήτησης
και
προσφοράς
ειδικά
στις
κατοικίες». Τι ισχύει όμως, σε σχέση
με τους πλειστηριασμούς που
διενεργούνται αυτή τη στιγμή; Όπως
εξηγεί ο κ. Μερεκούλιας, παρόλο
που η διαδικασία έχει απλοποιηθεί,
επτά στα 10 ακίνητα καταλήγουν
στους επισπεύδοντες. «Αυτό μπορεί
να οφείλεται εν μέρει στην
αβεβαιότητα
που
νιώθει
ο
αγοραστής καθώς ουσιαστικά δεν
έχει δει τι αγοράζει πριν το αγοράσει.
Εν τούτοις, οι στατιστικές έχουν
φανερώσει, έως τώρα, ότι δεν
υπάρχουν ιδιαίτερες εκπλήξεις στα
εκπλειστηριαζόμενα
οικιστικά
ακίνητα» σημειώνει. Και προσθέτει
ότι ένας ακόμη λόγος που οι
πλειστηριασμοί δεν προσελκύουν
ισχυρό αγοραστικό ενδιαφέρον
σχετίζεται με το γεγονός ότι οι
περισσότεροι έχουν στο μυαλό τους
ότι τα ακίνητα από πλειστηριασμό
πρέπει να είναι «ευκαιρίες».

«Και επειδή, στην πράξη, στην
πλειονότητα
τους
τα
εκπλειστηριαζόμενα ακίνητα έχουν
τιμή έναρξης πολύ κοντά στην
εμπορική τους αξία, αυτό αυτόματα
τα καθιστά λιγότερο ελκυστικά»
σχολιάζει. Την ίδια στιγμή, όπως
αναφέρει ο κ. Μερεκούλιας, υπάρχει
και το κομμάτι των «άσχημων» κακής
ποιότητας
ιδιοκτησιών.
«Πρόκειται
για
ακίνητα
που
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βρίσκονται
σε
γεωγραφικές
περιοχές με μηδενική ζήτηση.
Παράδειγμα ενός τέτοιου ακινήτου
θα ήταν ένα βιομηχανικό ακίνητο σε
μια
οποιαδήποτε
επαρχιακή
περιοχή σε απόσταση άνω των 10
χιλιομέτρων
από
οποιοδήποτε
αστικό κέντρο. Αλλά και οικιστικά
ακίνητα σε επαρχιακές πόλεις που
συγκεντρώνουν
μόνο
τοπικό
αγοραστικό
ενδιαφέρον
είναι
εξαιρετικά
δύσκολο
να
ρευστοποιηθούν
μέσω
πλειστηριασμών.

Σ

τις κλειστές
κοινωνίες
αποτελούν
ακόμη ταμπού οι
πλειστηριασμοί και
ο οποιοσδήποτε
αγοραστής
στιγματίζεται αυτόματα.

Ένα άλλο δύσκολο κομμάτι των
ακίνητων στα πακέτα NPL’s είναι ο
ορθός εντοπισμός τους προκειμένου
να ακολουθηθούν οι διαδικασίες για
να βγει σε πλειστηριασμό. Πολλές
φορές δεν υπάρχουν επαρκή
δεδομένα με τους δικαστικούς
επιμελητές συχνά να αδυνατούν να
ανταποκριθούν στην πρόκληση των
χρονοδιαγραμμάτων που θέτουν οι
servicers» διευκρινίζει.
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Σε κάθε όμως, περίπτωση, όπως αναφέρει ο κ.
Μερεκούλιας, το 2022 έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά στον
τομέα των πλειστηριασμών με 4.000 ανακοινώσεις και τους
servicers να εμφανίζονται απόλυτα διατεθειμένοι και
πλήρως αποφασισμένοι να διαχειριστούν όσο πιο
αποτελεσματικά γίνεται την κατάσταση. Για το σκοπό αυτό,
οι servicers προχωρούν στην ίδρυση ιδιόκτητων εταιρειών
διαχείρισης ακινήτων «REΟCOs. “Σήμερα υπάρχουν 17
χαρτοφυλάκια προς πώληση με χαρακτηριστικό

παράδειγμα το Ariadne, χαρτοφυλάκιο της PQH που
αποτελείται από 97.000 δάνεια με εμπράγματες
εξασφαλίσεις όλων των κατηγοριών ανά την Ελλάδα, αξίας
5,2 δισ. ευρώ. Επίσης, στις τρεις πρώτες θέσεις, βάσει αξίας
χαρτοφυλακίου, βρίσκονται η Davidson Kempner με
ακίνητα αξίας 15,1 δισ. ευρώ, η Intrum με 13,5 δισ. ευρώ και
η DoValue με 11,4 δισ. ευρώ» αναφέρει ο επικεφαλής της
Values.

την εποχή, αλλά για τις 75
τετράστερες
και
πεντάστερες
μονάδες που βγαίνουν στην αγορά
με το Tethys έχουν περάσει στο
στάδιο των προσφορών δέκα (10)
υποψήφιοι επενδυτές!

Πάντως, για την αγορά των ΝPLs
φαίνεται ότι μάλλον δεν πρέπει να
ανησυχούμε ιδιαιτέρως αφού για το
project Tethys της Intrum, γίνεται
κυριολεκτικά
χαμός,
με
τους
επενδυτές να σπρώχνονται για να
πάρουν κεφάλι. Όπως επισημαίνει
το newmoney.gr είναι γνωστό ότι τα
ξενοδοχεία είναι περιζήτητα αυτή

Δ

εν υπάρχει fund
που ασχολείται
με αυτήν την αγορά
που να μη δηλώνει
παρόν στη διαδικασία:
ΒΑΙΝ, Fortress, DK και
όλοι οι άλλοι συνήθεις
ύποπτοι είναι εκεί.

Ν

έα «επώνυμα» ακίνητα στη
δημοφιλή Μύκονο, αλλά και
στην πανέμορφη Σύμη έχουν
προγραμματιστεί να βγουν σε
πλειστηριασμό το επόμενο διάστημα.
Πρώτο στη σειρά βγαίνει ένα ακίνητο στη Σύμη που ανήκει
στον Αχιλλέα Μουρτζούχο-Ραξέφσκη, γιο του Γιώργου
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Η συναλλαγή έχει προσελκύσει το
ενδιαφέρον και επιχειρηματιών του
τουρισμού με αποτέλεσμα παρόντες
να δηλώνουν και οι αεικίνητοι
Ισραηλινοί της Brown. Στη δεκάδα
υπάρχουν και ορισμένοι λεφτάδες
γενικώς, όπως π.χ. το family office
του Βελάνη, ενώ στη διαδικασία
συμμετέχουν
και
άλλα
funds
λιγότερο γνωστά στην αγορά, αλλά
και εφοπλιστικά κεφάλαια. Τον
διαγωνισμό τρέχει η Euroxx. Θυμίζω
ότι από τα 75 ξενοδοχεία, τα μισά
είναι σε διάφορα νησιά, συνολικά η
δυναμικότητά τους πλησιάζει τα
4.000 δωμάτια και το ύψος των
δανείων
είναι
περίπου
290
εκατομμύρια.

Μουρτζούχου και της Έλενας Ραξέφσκη οι οποίοι
δημιούργησαν στο παρελθόν το brand γυναικείας ένδυσης
Miss Raxevsky. Δυστυχώς η εταιρεία οδηγήθηκε σε
πτώχευση και έκτοτε ακίνητα της οικογένειας οδηγούνται
σε πλειστηριασμό. Τον περασμένο Ιανουάριο ο Γιώργος
Μουρτζούχος έχασε τη βίλα του στην Εκάλη, ενώ πριν λίγες
μέρες βγήκε σε πλειστηριασμό και άλλαξε χέρια μια ακόμη
ιδιοκτησία του ίδιου και γιου του Αχιλλέα στο Καστρί. Την
Τετάρτη 15 Ιουνίου ήρθε η σειρά μιας ιδιοκτησίας του Αχ.
Μουρτζούχου στη Σύμη, που βγήκε με επισπεύδουσα την
Alpha Bank και με τιμή πρώτης προσφοράς 140.000 ευρώ.
Πρόκειται για παραδοσιακή διώροφη κατοικία με αυλή, σε
γωνιακή θέση εντός του παραδοσιακού οικισμού,
περιφραγμένη με τοιχίο με ξύλινες πόρτες εισόδου, η
οποία, σύμφωνα με την έκθεση «εμφανίζει εικόνα
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ανακαίνισή του. Έτσι, όπως ανέφερε ο κ. Νάζος, το
ξενοδοχείο θα κάνει opening τις επόμενες ημέρες ως
“Akkadian Boutique Hotel”, 5 αστέρων, με δυναμικότητα 31
δωματίων, πισίνα, μπαρ, εστιατόριο κ.α. Κάπως έτσι έληξε
ο «συναγερμός» για το συγκεκριμένο ξενοδοχείο που
βρίσκεται στην νότια πλευρά της Χώρας της Μυκόνου σε
απόσταση περίπου 5 λεπτών με το αυτοκίνητο από αυτή.
Η περιοχή έχει δυτικό προσανατολισμό προς τη θάλασσα
καλές συγκοινωνίες και καλό οδικό δίκτυο. Χαρακτηρίζεται
κυρίως ως περιοχή με τουριστικές εγκαταστάσεις και
εμπορικά καταστήματα, ενώ υπάρχουν λίγες κατοικίες
μόνιμων κατοίκων και το δημοτικό σχολείο της Χώρας.

εγκατάλειψης και πλημμελή εικόνα συντήρησης». Το
ακίνητο περιήλθε στην κυριότητα του οφειλέτη τον
Αύγουστο του 2008, ενώ κατασχέθηκε για 80.000 ευρώ, που
είναι μέρος συνολικής απαίτησης ύψους 2.031.284 ευρώ.
Στην περιγραφή του ακινήτου αναφέρεται ότι είναι μια
διώροφη οικία που βρίσκεται στη Σύμη Δωδεκανήσου και
στην περιοχή Γυμνάσιο (Άνω Πόλη), κτισμένη σε οικόπεδο
104,70 τ.μ., η οποία αποτελείται από ισόγειο δύο δωματίων
επιφάνειας 56,70 τ.μ., αυλή 48 τ.μ., όροφο αποτελούμενο
από δύο δωμάτια επιφάνειας 46,44 τ.μ., ενώ διαθέτει και
στέρνα. Το ακίνητο βαρύνεται με προσημειώσεις υπέρ της
Alpha Bank για ποσό 960.000 ευρώ, υπέρ της Τράπεζας
Πειραιώς για ποσό 960.000 ευρώ και υπέρ της Probank για
ποσό 144.000 ευρώ. Η «Αρκάδων Ελλάς Α.Ε.» είναι μία
ακόμη εταιρεία συμφερόντων της οικογένειας Πατρώνη
που βρίσκεται στο στόχαστρο των πλειστηριασμών. Στην
προκειμένη
περίπτωση
το
σφυρί
που
έχει
προγραμματιστεί να χτυπήσει στις 20 Ιουλίου 2022 αφορά
δύο αδόμητα αγροτεμάχια, εκτός σχεδίου πόλεως, στη
θέση «Μεσσαριά - Σκυλάμπελα», στο μεσαίο τμήμα του
νησιού της Μυκόνου, όπου υπάρχουν κυρίως εμπορικές
χρήσεις, κατοικίες μόνιμων κατοίκων και μικρές μονάδες
για τη φιλοξενία εργαζομένων στον τουρισμό. Το ένα
αγροτεμάχιο έχει έκταση 4.826 τ.μ. και βγαίνει με τιμή
πρώτης προσφοράς 216.000 ευρώ, ενώ το δεύτερο έχει
έκταση 4.238 τ,μ. και βγαίνει με τιμή εκκίνησης 201.000
ευρώ. Τα δύο αγροτεμάχια αποκτήθηκαν από την εταιρεία
«Αρκάδων Ελλάς», -όπου διαχειρίστρια είναι η κα
Καλλιόπη Πατρώνη-, το 2006, ενώ η κατάσχεση έγινε για
100.000 ευρώ που αποτελεί μέρος της συνολικής
απαίτησης. Επισπεύδουσα είναι η Intrum ως ειδική
διάδοχος της Τράπεζας Πειραιώς. Σε αντίθεση με τα
παραπάνω, νέα δεδομένα υπάρχουν στην υπόθεση του
ξενοδοχείου στη Μύκονο που έφερε την επωνυμία «Three
Shades Mykonos». Το ακίνητο και η όλη επιχείρηση ανήκει
στον γνωστό επιχειρηματία του Νησιού των Ανέμων
Μάρκο Νάζο, ο οποίος και το λειτουργούσε επί δεκαετίες
ως boutique hotel Madupa. Στη συνέχεια μισθώθηκε για ένα
διάστημα σε άλλο επιχειρηματία, επί της θητείας του
οποίου δημιουργήθηκαν κάποια χρέη, οδηγώντας το
ξενοδοχείο
στην
πλατφόρμα
ηλεκτρονικών
πλειστηριασμών, όπως είχε αποκαλύψει το newmoney
στις 27 Απριλίου. Ωστόσο, εδώ και καιρό το ξενοδοχείο έχει
περάσει ξανά στα χέρια του ιδιοκτήτη του, ο οποίος, όπως
ανέφερε μιλώντας στο newmoney, έχει προχωρήσει σε
τακτοποίηση όλων των εκκρεμοτήτων, -εξ ου και ο
πλειστηριασμός τέθηκε σε αναστολή-, αλλά και σε ριζική

Σε νέο ηλεκτρονικό σφυρί οδηγούνται οι εναπομείνασες
πολυτελείς βίλες από το μοναδικό συγκρότημα “Villas
Armit” στην περιοχή Φωκός Άνω Μερά της Μυκόνου. Από
το αρχικό συγκρότημα έχουν ήδη μεταβιβαστεί ορισμένες
και στις 29 Ιουνίου έχει προγραμματιστεί ο νέος
πλειστηριασμός για τις 8 εναπομείνασες βίλες, δύο ακόμη
οριζόντιες ιδιοκτησίες καθώς και δύο αποθήκες, με τη
συνολική τιμή εκκίνησης να διαμορφώνεται σε 7.788.000
ευρώ. Επισπεύδουσα πλέον είναι η «EOS Matrix Greece»
υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας των απαιτήσεων
της «Southrock Property Company Six Α.Ε.». Η… καριέρα
αυτής της καλά «κρυμμένης» ομάδας luxury τουριστικών
κατοικιών
στην
πλατφόρμα
ηλεκτρονικών
πλειστηριασμών ξεκίνησε στις 10 Μαρτίου 2021, όταν και
είχε προγραμματιστεί να χτυπήσει για πρώτη φορά το
σφυρί με επισπεύδουσα την Special Financial Solutions και
με συνολικό αρχικό τίμημα 10.769.000 ευρώ. Οι τιμές
εκκίνησης ανάλογα με το μέγεθος και τη θέση

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 18-19 Ιουνίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 237 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |
κλιμακώνονταν από τις 393.000 μέχρι και τα 1.208.000
ευρώ. Ωστόσο, λόγω της πανδημίας υπήρξε αναβολή.
Έτσι, ο πλειστηριασμός έγινε στις 21 Ιουλίου 2021, αλλά
οδηγήθηκε σε ματαίωση ελλείψει πλειοδοτών. Το ίδιο
συνέβη και στον επαναληπτικό που έγινε τον Σεπτέμβριο.
Στις 6 Οκτωβρίου χτύπησε για τρίτη φορά το σφυρί και τότε
άλλαξαν χέρια δύο από τις ιδιοκτησίες, με ποσά
κατακύρωσης 1.021.000 ευρώ και 752.100 ευρώ, ενώ για
την ακριβότερη ο πλειστηριασμός ματαιώθηκε, ενώ
ακολούθησε κι άλλος ένας πλειστηριασμός στις 27
Ιανουαρίου 2022. Τώρα, στον επικείμενο πλειστηριασμό
της 29ης Ιουνίου θα βγουν οι ακόλουθες ιδιοκτησίες:

-Αγροτεμάχιο έκτασης 8.838,45 τ.μ., όπου ανεγείρεται οικία,
αποτελούμενη από υπόγειο 241,07 τ.μ. ισόγειο και Α’
όροφο, συνολικής επιφάνειας 286,87 τ.μ., κλειστό ισόγειο
χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων, επιφάνειας 28,21 τ.μ. και
πισίνα επιφάνειας 47,07 τ.μ. Η τιμή πρώτης προσφοράς
είναι στα 1.183.000 ευρώ. -Αγροτεμάχιο 8.122,40 τ.μ. όπου
ανεγείρεται οικία, αποτελούμενη από υπόγειο, επιφάνειας
76,51 τ.μ. ισόγειο και Α’ όροφο, συνολικής επιφάνειας
279,93 τ.μ.,
κλειστό ισόγειο χώρο στάθμευσης
αυτοκινήτων, επιφάνειας 28,98 τ.μ. και πισίνα επιφάνειας
56,00 τ.μ. Η τιμή πρώτης προσφοράς είναι στις 994.000
ευρώ. -Αγροτεμάχιο 6.345,65 τ.μ. με ανεγειρόμενη διώροφη
κατοικία με υπόγειο, συνολικής επιφάνειας 456,08 τ.μ. και
πισίνα 41,98 τ.μ. Η τιμή πρώτης προσφοράς είναι στις
920.000 ευρώ. -Αγροτεμάχιο 4.842,90 τ.μ. με ανεγειρόμενη
διώροφη κατοικία με υπόγειο, συνολικής επιφάνειας
382,47 και πισίνα 42,12 τ.μ. Η τιμή πρώτης προσφοράς
είναι στις 855.000 ευρώ. -Αγροτεμάχιο 6.589,45 τ.μ. με
ανεγειρόμενη διώροφη κατοικία με υπόγειο, επιφάνειας
300,64 τ.μ. και πισίνα 40 τ.μ. Η τιμή πρώτης προσφοράς
είναι στις 781.000 ευρώ. -Αγροτεμάχιο έκτασης 4.267,50 τ.μ.
όπου ανεγείρεται οικία, αποτελούμενη από υπόγειο, 123,32
τ.μ. ισόγειο και Α’ όροφο, συνολικής επιφάνειας 205,12 τ.μ.
και κλειστό ισόγειο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων,
επιφάνειας 24,49 τ.μ. Η τιμή πρώτης προσφοράς είναι στις
770.000 ευρώ. -Αγροτεμάχιο εκτάσεως 4.177,50 τ.μ. με
ανεγειρόμενη διώροφη κατοικία με υπόγειο, συνολικής
επιφάνειας 350,73 τ.μ. Η τιμή πρώτης προσφοράς είναι στις
752.000 ευρώ. -Αγροτεμάχιο 4.802,50 τ.μ. με ανεγειρόμενη
διώροφη κατοικία με υπόγειο, επιφάνειας 333,98 τ.μ. και
πισίνα 40 τ.μ. Η τιμή πρώτης προσφοράς είναι στις 695.000
ευρώ. -Δύο οριζόντιες ιδιοκτησίες-συνδεόμενες κατοικίες
με υπόγειο, ισόγειο και πρώτο όροφο. Σύμφωνα με την
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έκθεση εκτίμησης εντός του όλου αγροτεμαχίου υφίστανται
και δύο πισίνες 61 τ.μ. και 83 τ.μ. Οι κατοικίες έχουν
επιφάνειες ανωδομής 104,98 τ.μ. και 98,07 τ.μ., αντίστοιχα
και βοηθητικούς χώρους 113,98 τ.μ. και 97,58 τ.μ.
αντίστοιχα, ενώ έχουν αποπερατωθεί σε ποσοστό 40%. Οι
τιμές πρώτης προσφοράς έχουν οριστεί σε 439.000 ευρώ
και 393.000 ευρώ, αντίστοιχα). Επίσης βγαίνουν και δύο
αποθήκες με τιμή εκκίνησης 3.000 ευρώ για καθεμιά.

Τ

ο συγκρότημα ανήκε από το 2002
στις εταιρείες Villas Armit LLC,
Delphi Athena LLC και Artemis I LLC
με έδρα την Πολιτεία Delawear
των ΗΠΑ, οι οποίες διατηρούν και
υποκατάστημα στην Αθήνα και
κατασχέθηκε λόγω οφειλών.

Το όλο project σχεδιάστηκε από το αρχιτεκτονικό γραφείο
ΑΚΚΜ (Αμπακούμνιν, Καββαδάς, Καλογιάννης και
συνεργάτες), ενώ σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε
παρουσιάσεις τους, οι πολυτελείς βίλες βρίσκονται σε
γειτονικά ακίνητα, 1,5-2 στρεμμάτων για καθεμιά, σε μια
προνομιακή τοποθεσία, που συνορεύει από κάθε πλευρά
με δύο παρθένες αμμώδεις παραλίες, σε απόσταση 20
λεπτών από την χώρα της Μυκόνου. Οι βίλες
χαρακτηρίζονται ως «επιτομή της μεσογειακής κομψότητας
και πολυτέλειας».
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βρίσκεται η Τράπεζα Αττικής, τότε η
διοίκηση δεν μπορεί να αμοίβεται με
μισθούς… Wall Street. Όπως
προκύπτει λοιπόν από την Ετήσια
Έκθεση των αποδοχών των μελών
του διοικητικού συμβουλίου,

Ο

Το mononews.gr
αποκαλύπτει:
Καταλαβαίνω ότι εταιρείες που
παράγουν πλούτο για τους μετόχους
τους και αναπτύσσονται δυναμικά
θα
πρέπει
να
αμοίβουν
με
ανταγωνιστικούς όρους τα στελέχη
τους. Όταν όμως η εταιρεία έχει
περιέλθει σε δεινή θέση – για να
περιγράψω με ευγενή και ήπιο
τρόπο την κατάσταση στην οποία

τέως διευθύνων
σύμβουλος έλαβε
συνολικές αμοιβή
(συμπεριλαμβανομένης
της εταιρικής κάρτας
και του εταιρικού
αυτοκινήτου)
το ουδόλως
ευκαταφρόνητο πόσο
των 290.617 ευρώ !

Σε αυτά θα πρέπει να προστεθούν
και οι λοιπές παροχές όπως η
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βενζίνη για τις μετακινήσεις του και
το ομαδικό ασφαλιστήριο, το
εταιρικό τηλέφωνο, καθώς και
διατακτική σίτισης 550 ευρώ. Για την
ιστορία να αναφέρουμε ότι οι
αμοιβές του Κωσταντίνου Μακέδου
ξεπέρασαν τις 218.000 ευρώ. Να
θυμίσουμε
ότι
o
Θόδωρος
Πανταλάκης τοποθετήθηκε από τον
Διοικητή της ΤτΕ CEO της Attica
Bank τον Σεπτέμβριο του 2016, ήταν
η εποχή που η τράπεζα ήταν μία
ανάσα από το να «σκάσει» και το
τελεσίγραφο του Γιάννη Στουρνάρα
στο τότε ΔΣ της Αττικής ήταν,
Πανταλάκης ή εποπτεία. Σήμερα
όμως φαίνεται ότι η Τράπεζα έχει
επανέλθει στο ίδιο σημείο καθώς
μετά το φιάσκο με την τιτλοποίηση
«Άρτεμις» των κόκκινων δανείων,
και παρά την αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου των 240 εκατ. ευρώ, η
Αττικής χρειάζεται επειγόντως νέα
κεφάλαια. Το 2020 -21 η Τράπεζα
εμφάνισε ζημιές περίπου μισού δισ.
Ευρώ.

περιβόητο πλέον πόρισμα των περίπου 60 σελίδων της
Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από
εγκληματικές
δραστηριότητες
(ξέπλυμα
βρώμικου
χρήματος), με το οποίο δεσμεύτηκε το σύνολο των

Η στήλη wiseman του mononews.gr αποκαλύπτει: Στο
σήριαλ με την αμύθητη κληρονομιά του Γιώργου Τράγκα –
η οποία όσο προχωράμε μεγαλώνει καθώς η αποτίμηση
της ξεκινήσει από τα 25 με 30 εκατομμύρια για να ξεπεράσει
πλέον τα 150 εκατ. ευρώ – ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η
εμπλοκή του εγχώριου πιστωτικού συστήματος. Στο
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Δ

μαθαίνω ο επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπος
Βουρλιώτης έχει ζητήσει από την Τράπεζα της Ελλάδος να
παρέμβει προκειμένου να χαρτογραφηθούν πλήρως όλοι
οι λογαριασμοί και οι δανειακές συμβάσεις που είχε
συνάψει
ο
αείμνηστος
«θείος».
Φυσικά
όπως
αντιλαμβάνεστε το ενδιαφέρον εστιάζεται στην επίμαχη
δανειακή σύμβαση και στον χρόνο κατά τον οποίον έγινε η
χαριστική ρύθμιση. ΥΓ: Τελικά ο Βγενόπουλος καθόριζε
πολλά περισσότερα από όσα είχαμε φανταστεί σε αυτή την
χώρα.

Η ζωή δεν επεφύλαξε μέρες δόξης για την συγκεκριμένη
Τράπεζα, η οποία για να μην κλείσει το 2013
απορροφήθηκε από άλλη «συστημική Τράπεζα». Όπως

Πάντως οι αρχές ψάχνουν τις εξής εταιρείες: Tragkas
Georgios Sole Trader Company με έδρα την Γαλλία,
Manorgold LTD με έδρα το Λονδίνο, Family Line LTD με
έδρα τις Βρετανικές παρθένες Νήσους, η VEER VIEW LLC
με εδρα την Νεβάδα και η PENNVIEW LLC με εδρα το
Ντελαγουέαρ…. Επίσης στο 60σελιδο πόρισμα της Αρχής
για το ξέπλυμα αναφέρεται ότι ο Τράγκας (“θείος” για τους
φίλους του) εκβίαζε ιδιώτες από τον Ναυτιλιακό, εμπορικό
και ασφαλιστικό χώρο… Πάντως το πόρισμα αναφέρει ότι
οι καταγγελίες ήταν προφορικές χωρίς να γίνει επίσημη
καταγραφή,
καθώς
δεν
υπάρχει
μηχανισμός
διασταύρωσης.

περιουσιακών στοιχείων και τραπεζικών λογαριασμών
(και καταθέσεων) του εκλιπόντος και της συζύγου του
Μαρίας Καρρά,

εσπόζουσα θέση καταλαμβάνει
δάνειο που είχε λάβει ο
αείμνηστος Γιώργος Τράγκας από
τον επίσης αείμνηστο πολυπράγμωνα
Τραπεζίτη – Επενδυτή, Ανδρέα
Βγενόπουλο. Με απλά λόγια το
συγκεκριμένο δάνειο φαίνεται να
«χαρίστηκε» στον δανειολήπτη κατά
τα 2/3 , δηλαδή από τα 2 εκατ. ευρώ
που είχε λάβει επέστρεψε μόνον τα
περίπου 500 με 600 χιλιάδες ευρώ.

της κρίσης στη χώρα μας. Στον βαθμό μάλιστα που το
κόστος δανεισμού αποτελεί μία μόνο παράμετρο της
επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών, οι ανησυχίες
επικεντρώνονται στη δραματική άνοδο του κόστους των
πρώτων υλών και του πληθωρισμού, που παίρνει

Η kathimerini.gr σημειώνει: Το τέλος εποχής του φθηνού
χρήματος σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά προεξοφλούν οι
αποφάσεις της ΕΚΤ που αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο
για άνοδο των βασικών επιτοκίων με ταχύτερο ρυθμό από
αυτόν που είχε προβλεφθεί μέχρι σήμερα. Μετά και τις
ανακοινώσεις το euribor 3μήνου με βάση το οποίο
τιμολογείται η πλειοψηφία των δανείων προς επιχειρήσεις
και νοικοκυριά, εκτιμάται ότι θα φτάσει στο 1,15% τον
Δεκέμβριο από -0,3% σήμερα, επίπεδο που έχει να
καταγραφεί από τον Ιανουάριο του 2012. Η προοπτική αυτή
που προεξοφλείται από τις αγορές, κλείνει οριστικά μια
δεκαετή πολιτική χαμηλών επιτοκίων, τα οποία μάλιστα
είχαν «γυρίσει» σε αρνητικό έδαφος για επτά συνεχή
χρόνια και συγκεκριμένα από τον Απρίλιο του 2015,
δημιουργώντας ένα ασφαλές δίχτυ προστασίας τα χρόνια
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μονιμότερα χαρακτηριστικά λόγω της γεωπολιτικής
κρίσης, υπονομεύοντας το διαθέσιμο εισόδημα των
νοικοκυριών και την κερδοφορία των επιχειρήσεων.

Π

αρά το γεγονός ότι η άνοδος των
επιτοκίων ευνοεί τις τράπεζες
αυξάνοντας αυτόματα τα
έσοδα από τόκους, η αγωνία για τις
ευρύτερες επιπτώσεις είναι διάχυτη,
με βασική πηγή ανησυχίας την
επίπτωση που θα έχει στην ομαλή
εξυπηρέτηση του υφιστάμενου
χρέους και η πιθανότητα
να οδηγηθούμε σε μια νέα
γενιά κόκκινων δανείων.

Σ

όκαρε τις αγορές η ξαφνική
απόφαση της ελβετικής κεντρικής
τράπεζας να προχωρήσει στην
πρώτη αύξηση του επιτοκίου της από
το 2007, που προκαλεί κατακόρυφη
άνοδο του ελβετικού φράγκου
και φέρνει νέες επιβαρύνσεις
στις μηνιαίες δόσεις δεκάδων
χιλιάδων Ελλήνων δανειοληπτών

, ήδη «καμμένων» από την ξέφρενη ανατίμηση του
ελβετικού νομίσματος μετά την κρίση του 2008. Το
sofokleousin.gr τονίζει πως τα βαθιά αρνητικά επιτόκια του
ελβετικού φράγκου είναι εδώ και χρόνια ένα σταθερό
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Αν και μέχρι σήμερα τα στοιχεία δείχνουν ότι η επίπτωση
από την άνοδο του πληθωρισμού στο διαθέσιμο εισόδημα
και στην εξυπηρέτηση του ιδιωτικού χρέους είναι
ελεγχόμενη, όλες οι εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι οι
επιπτώσεις δεν θα αργήσουν να φανούν, τουλάχιστον για
όσα νοικοκυριά και επιχειρήσεις λειτουργούν οριακά.
Όπως έχει γράψει η «Κ», εκτός από τις οφειλές προς τις
τράπεζες, τα δάνεια που θα ανατιμολογηθούν αυτόματα
εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 150 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας τους
επιπλέον τόκους που θα κληθούν να πληρώσουν
επιχειρήσεις και νοικοκυριά από τις αυξήσεις επιτοκίων
που θα κάνει η ΕΚΤ έως τις αρχές του 2023 πάνω από το 1
δισ. ευρώ. Η πρόβλεψη αυτή αφορά το σύνολο του
ιδιωτικού χρέους, δηλαδή τόσο αυτά που οφείλουν οι
επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά προς τις τράπεζες και τα
οποία είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία πλέον
ενήμερα, όσο και τα δάνεια που βρίσκονται στα
χαρτοφυλάκια των funds και τα οποία είναι είτε σε ρύθμιση
είτε σε καθυστέρηση, εντείνοντας τις πιέσεις για όσους
ανταποκρίνονταν μέχρι σήμερα στις δανειακές τους
υποχρεώσεις με δυσκολία.

σημείο αναφοράς στο διεθνές οικονομικό σύστημα, αλλά
φαίνεται ότι ακόμη και η ελβετική κεντρική τράπεζα, SNB,
υποχρεώνεται να κάνει στροφή σε αυστηρότερη
νομισματική πολιτική, ειδικά μετά τη μεγάλη αύξηση των
αμερικανικών επιτοκίων κατά 0,75%. Έτσι, η SNB
ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά την αύξηση του βασικού της
επιτοκίου κατά 0,50%, ώστε να ανεβεί από το -0,75% στο 0,25%. Ήταν η πρώτη αύξηση επιτοκίου από το 2007, που
δεν είχε προεξοφληθεί από την αγορά συναλλάγματος, με
αποτέλεσμα να εκδηλωθεί βίαιη αντίδραση, που έφερε
μέσα σε πολύ σύντομο χρόνο την ισοτιμία του ευρώ με το
ελβετικό από το 1,04 στο 1,02. Αναλυτές επισημαίνουν ότι
πρόκειται για την εντονότερη ημερήσια άνοδο από το 2015,
που φέρνει πολύ κοντά τα δύο νομίσματα σε ισοτιμία. Η
τάση της ισοτιμίας του ελβετικού με το ευρώ αναμένεται να
παραμείνει ανοδική, καθώς η SNB αύξησε τις προβλέψεις
της για τον πληθωρισμό, προειδοποιώντας ότι πιθανόν να
χρειασθούν πρόσθετα μέτρα, δηλαδή και νέες αυξήσεις
επιτοκίων, που θα αυξήσουν την ελκυστικότητα του
νομίσματος. Σημειωτέον ότι ήδη το ελβετικό βρίσκεται στην
πρώτη γραμμή των επιλογών των διεθνών επενδυτικών
κεφαλαίων αυτή την περίοδο, καθώς η παγκόσμια αστάθεια
στις αγορές οδηγεί τους επενδυτές στα ασφαλή καταφύγια.
Αν αυξηθεί πάνω από το μηδέν το ελβετικό επιτόκιο,
εκτιμάται ότι οι ροές κεφαλαίων προς το ελβετικό θα
αυξηθούν περαιτέρω. Ο Ελβετός κεντρικός τραπεζίτης,
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Τόμας Τζόρνταν, αν και επανέλαβε
την πάγια θέση της SNB κατά της
υπερβολικής
ενίσχυσης
της
ισοτιμίας
του
νομίσματος,
δηλώνοντας
ετοιμότητα
για
παρεμβάσεις
στην
αγορά
συναλλάγματος, δεν έχει πείσει τους
αναλυτές
ότι
θα
κινηθεί
αποφασιστικά για να σταματήσει το
ράλι. Όπως αναφέρουν αναλυτές, η
SNB βρήκε την ευκαιρία για να
εξομαλύνει την πολιτική της σε ένα
παγκόσμιο κλίμα αύξησης των
επιτοκίων και η βασική της
προτεραιότητα
είναι
να
αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό,
καθώς
μάλιστα
έχει
αυξήσει
σημαντικά τις προβλέψεις της για
την πορεία του, εκτιμώντας ότι φέτος
θα ανεβεί στο 2,8%, έναντι
προηγούμενης εκτίμησης για 2,1%.
Σε αυτό το πλαίσιο, η ελβετική
κεντρική
τράπεζα
βλέπει
περισσότερο σαν σύμμαχο το
«σκληρό» φράγκο, που περιορίζει

τις
εισαγόμενες
πληθωριστικές
πιέσεις, άρα δεν έχει ισχυρό κίνητρο
παρέμβασης για να σταματήσει την
άνοδό του. Για τους περίπου 70.000
Έλληνες δανειολήπτες που πήραν
στεγαστικά
δάνεια
ελβετικού
φράγκου πριν την κρίση του 2008
και
έχουν
ήδη
υποστεί
δυσβάστακτες επιβαρύνσεις από το
ράλι του ελβετικού, η αύξηση των
ελβετικών
επιτοκίων
φέρνει
πρόσθετες
επιβαρύνσεις.
Η
επιβάρυνση θα έλθει μέσα από τον
πολυσυζητημένο
μηχανισμό
μηνιαίας
αναπροσαρμογής
της
δόσης με βάση την εξέλιξη της
συναλλαγματικής
ισοτιμίας.
Σημειωτέον ότι οι δανειολήπτες
πήραν τα δάνειά τους πριν αρχίσει
το ράλι του ελβετικού μετά το 2008,
λόγω της οικονομικής κρίσης, όταν
η ισοτιμία του ευρώ ήταν στο
επίπεδο του 1,5 με 1,6 φράγκου και
σήμερα βρίσκεται κοντά στο 1. Οι
δανειολήπτες
έχασαν
τον

Μ

εγάλη ανάπτυξη συνεχίζουν
να γνωρίζουν οι συναλλαγές
με χρεωστικές κάρτες, με
ψηφιακό χρήμα, αλλά ακόμη και
για αγορές κάτω των δύο ευρώ!
«Ο αριθμός των καταναλωτών που πληρώνει τον καφέ του
με χρεωστική κάρτα είναι πλέον μεγαλύτερος από εκείνους
που πληρώνουν με μετρητά», αναφέρει ιδιοκτήτης καφέ
στο κέντρο της Αθήνας. Κάτι που συμβαίνει πλέον σχεδόν
παντού από τα μεγάλα σούπερ μάρκετ μέχρι τα περίπτερα
που έχουν τοποθετήσει ΑΤΜ. Γεγονός που επιβεβαιώνουν
και τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της
Ελλάδας: Ο συνολικός αριθμός των ενεργών καρτών
πληρωμών σε κυκλοφορία στο τέλος του 2021 ανήλθε σε
19,7 εκατ., αυξημένος κατά 6% σε σχέση με το 2020. Στις
επιμέρους κατηγορίες καρτών, ο αριθμός των χρεωστικών
καρτών αυξήθηκε κατά 7% και ανήλθε σε 16,8 εκατ. κάρτες.
Αξιοσημείωτη αύξηση καταγράφηκε για πέμπτη συνεχή
χρονιά στην έκδοση προπληρωμένων καρτών, οι οποίες
ανήλθαν σε 1,9 εκατ., αυξημένες κατά 13%. Ο αριθμός των
πιστωτικών καρτών επίσης παρουσίασε αύξηση κατά 2%
και ανήλθε σε 2,9 εκατ. κάρτες. Οι εικονικές κάρτες
αυξήθηκαν κατά 7% στις 107 χιλ. κάρτες. Η διενέργεια
αυξημένου αριθμού συναλλαγών μέσω διαδικτύου φαίνεται
να αποτελεί τον κύριο λόγο στην συνεχιζόμενη αύξηση της
έκδοσης προπληρωμένων και εικονικών καρτών
πληρωμών. Ο συνολικός αριθμός συναλλαγών με κάρτες
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περασμένο Δεκέμβριο την τελευταία
ελπίδα τους να απαλλαγούν μέσω
δικαστικής απόφασης από τον
μηχανισμό υπολογισμού της δόσης
με βάση την τρέχουσα ισοτιμία.
Απόφαση από το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο «άφησε όρθια» την
αμφισβητούμενη
ρήτρα
για
εξόφληση των δανείων με βάση την
εκάστοτε ισχύουσα ισοτιμία του
φράγκου με το ευρώ, όπως ακριβώς
έχει αποφανθεί και ο Άρειος Πάγος.
Οι δανειολήπτες υποστήριζαν ότι η
ρήτρα αυτή μπορεί να ελεγχθεί για
καταχρηστικότητα
από
τα
δικαστήρια, με βάση την κοινοτική
οδηγία για την προστασία των
καταναλωτών. Όμως, το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο έκρινε ότι τέτοιος
έλεγχος δεν επιτρέπεται να γίνει,
επειδή πρόκειται για μια ρήτρα που
απηχεί
εθνικές
διατάξεις
αναγκαστικού δικαίου.

πληρωμών ανήλθε σε 1,6 δισ. από 1,1 δισ. το 2020,
παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 44% σε σχέση με
το 2020. Ο αριθμός των συναλλαγών με χρεωστικές κάρτες
ανήλθε σε 1,5 δισ. από 1 δισ. το προηγούμενο έτος,
αυξημένος κατά 48%. Οι χρεωστικές κάρτες συνέχισαν να
αποτελούν το κύριο υποκατάστατο των μετρητών, με
ποσοστιαία συμμετοχή 92% στο συνολικό αριθμό
συναλλαγών με όλα τα είδη καρτών πληρωμών. Ο αριθμός
των συναλλαγών με πιστωτικές κάρτες ανήλθε σε 135 εκατ.
από 121 εκατ. το 2020, αυξημένος κατά 11%. Οι πιστωτικές
κάρτες συμμετείχαν κατά 8% στο συνολικό αριθμό
συναλλαγών. Η αξία των συναλλαγών με κάρτες
πληρωμών κυμάνθηκε στα 83 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά
25% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Οι χρεωστικές
κάρτες συμμετείχαν κατά 93% στη συνολική αξία των
συναλλαγών με όλα τα είδη καρτών πληρωμών, ενώ οι
πιστωτικές κάρτες συμμετείχαν κατά 7%. Ο μέσος αριθμός
συναλλαγών ανά κάρτα αυξήθηκε κατά 35% σε 84
συναλλαγές, από 62 συναλλαγές το προηγούμενο έτος.
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